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Karácsony
.Dics6ség Q magasságos mmnyekben Imnn.ek,
is e fOldön békessig és eu emberekhez jó aka.rct,·
Lk 2, 14
Karácso.ny ünnepéhez érkertiink.
A szenteuén meggylljtottuk a karácsonyfa apró gyertyáit." is az ajándf:"kotá.s Okona aTOmok kÖzÖtt emlikutiinlt arra a nagy jilentöségű e.seményn, amelyról az
evangéliumok frói igen SIÚlnen e. koltói en tudósftanak..
Mi t«ttnt ezen a napon?
Ha összegezzük az evangéli.
umi tudósltúobt. akkor- r6viden igy fogalmuhBQuk meg az.
üe.ményeket: Izraelben a Mu.
!!im'Ú'Ó hangulat CllÚeapontján. a Betlehemben tartózkod6
Józ.sefne" is Mariának fiú·
gyermeke születik.
Maga a születó mindennap
előfordul. De esek ott. abban ft
esa1ádban okoz izgalmat, ahol
annyi reménységgel es
iSrÖlUmel várták a gyermek érbúMt..
Jé%\I$ mlletésének körülményeit megnehufti az arra at
idÓl'"e esö népszámlálás. Ennek
rendelkerhe szerint mindenki
a születésének helyén köteles
lU Ö!5Sufrásnak eleget tenni.
Igy a Názáretben lakó Józ.sef é. Mária Unytelenek Betlehembe menni. ttt egy i~l6ban születik meg g)'erm,ekllk, a !Untet euméj4mek későbbi nagy nhsz616ja:
Jezus.

_"on.

AI evangiliumi tudósnások sterint a nmetés izga·
!om.ba hona az egén. világot. AI égen tündöklö csillag
~le~"k meg. Mesa" Kel et1'Ól1rirályok és bölcsek jönnek.
u lI:Jándftkal kedvaslr.ednek az ujnülöttnek. A mezOn,
?yáJ~ m~l1eu órlr.ödö pá.snol"Oknak &ngyal ködi a nagy
Jele.ntó$égu eseményt. AJ. angyalok aerege pedig a valaha.lS ~I~angwu legnagyobb jelentOségű S!.ÓUltot zengi"k:
.Dies< seg a mag"dgos menyben Istennek, és a földön
Mkl 75fg és az emberekhez jó narat.·

Ezek a Jerus születésekor lezajló események - az idólr.
folyamán - sokféle uoUst alakítanak ki. nyen például
a betlehem-járás., a karácsonyfa állítasa, al ajándékozás, s több apm figyelmesalg. Euk mind an a.zjmholi·
t.á1.iák. hogy legalibb ezen az egyetlen napon SIere-tetben olelbzik az ég és a fóld.
Vajon ez azért van, mert
Betlehemben - Utezer évvel
eulöU _ egy kisgyermek sruleten? Vagy mert nolr.dgit
éreutlk, hogy i\'lnte legalább
egyszer ueretetteJ forduljunk
embertánaink felé, és en a
napot a karácaonnyal &lOnGsftjuk?
A kérdésben való tisrtánlá·
tás végett idélrtilr. fól a virágvasárnap Jeruzsále mbe be\"OnuM Jilust. Az ünneplő soka·
ság kÖlül sokan megkérdezik.
hogy .kicsoda ő"'? Hogy e kird ésre megfele16 választ adhasaunk, idilzÜk fól uokat a
megnyilatkolásokat, amelyek
a suretet-esrme nagy megIIllóCzimmumann KotlJün jit - Jlllrutt az istenek sorába
emelte. Lényeges ez &lért is,
hogy karácsony k6pe tisztán álljon előttünk. Ünneplésünk ne csupán látszat, hanem 61etet formáló tényező
legyen..
Karácsony dogmatikus tartalmAt leghí\'ebben at inkarnáció, a .megtest.es1llés· fejezi n. Az.. hogy a második
isteni személy, a Fili, aki ott van örilkt61 fogva az Atya
mellett, testté lett, MZAl meguületett. Ez a megjelenés
&tert fordulópont, mert lsten moet nem a próf.ták, ha·
nem a Fián keresztúl16p kapaolatba LZ em~rrel. E.z a
megt.estesüles azt is lehetövé teezi, hogy. LZ Ad';m ~ur:e
miatt elkárhotott emberiség fóbzabaduljon a bun Igája
elói, és újra lsten gyennekIIIvé, a mumyondg örökö-'vIIi
váljon.

!stentő{ á{áott kgrácsonyt f(f.vánunk..

kg.áves o{vasóinkJtaKJ

•

K-ric-ony il>",n jell.giI eumai mDnd.nival6j'~ • ró:
mai ~ízban • liturgia drimai ..zk!z6kk.1 )8lenftj
mes. ~ adventi idószak hajnali - rorite - ~i&ii . II kántorb6jt bunbán6, vezekJó h~.ta, az Úrjövel vasáTnapj'-nak epebdö vá:rakodu Igen ha,t..,! tn.ódon oldódik fiSl II rQYOf6an khilágftott templof!! é!~éll pá~
kat megjelentetó hajnali, majd dél.16tti uJJong6 maii)ében . • Vil,&:oltÚ( ragyog ma r.lettünk, ~.rt mep~!.tett
uAmunlaa az úr--4inekli II kÓJ'WI, II vlltgo"'g ÚJ Jelképének. ,.KrilJ:tusnak~ dicséretét..
'J\Jdnunk kell, hogy a karácsonynak et a:t én.el~ekre
ható, káprázatos pompájú onn~pl~se a~n~lag késol erederu. A 325-ben tartott rueem ZSlnat Idején kadcsony
Onnepe még ismeretlen. Val6azímileg II Iv. szátad ~áso
dik f.lében kezdödik meg Krisztusnak, az .üdvo"ég
napjának- vagy .il világ .világosságának- onneplese abban II R6md.ban, amelyben a )egyózhetetlen nap· kultuna mir hoss:r:ú múltra tekint vissza..
Az. antik világ sz.ámfthp szerint december 25-re esik a
Uiü naprafordul6. Amikor már MlrJ'evehetö a nllppalok
hosuabbodása, amikor a világcu'g dilldaJmaskodik a
sötétség felett. Eun a döntö jelentöségú éjnakán - az
ósi mitoJ6gialllemJélet surint - a nap meghal. Azonban
Parthenos _ az istenek szűzanyja - új napot s zal. Ennek
az eseménynek megílnneplése annyira általános, hogy l.
Leó pápa (440-461) szerint még a keresztt!nyek között is
igen sokan, dec. 21-én a fiilkeló naphoz imádkoznak.
Ez: a stokás alakítja aztán a keresrtény karácsonyt,
amely vistont a Messiás-várásban gyökerezik.
lsmereus, hogy az. I. század kereutényei a köuU idében várják II Messiás második eljövetelét, éa ezt egybekapcsolják II világvéga bekövet keitésével. Azonban ama
körülmény miatt, hogy az eljövetel egyre késik, egy má·
I1K nézet alakul ki. E azerint a mbodik eljövetel ideje ismeretlen meeazes&gbe nyúlik. A megváltás csupán a
bűntől való szabadul út jelenti. Sót a Messiáa már el is
jött. Meg ia váltotta a világot. Csakhogy az nem tud róla.
M~ egyner azért jön el, hogy megfizessen kinek·kinek
a cselekedetei szerint. Az Újsz:övetségl;>e foglalt könyvek
írój - elsOsorban az apostolok - koruk és egyéni meglátá-

A gyermekek
vendége
Itt van a gyermekek vendége,
J ézua, a kisded, a fenyöfa alatt!
J öjjetek mind ide meUéje,
Mindenkinek, aki jó, szeretetet ad.

Jézus, a legked vesebb vendég
~zívünkbe jöjjön a fenyófa a161!
Unnepe lesz a legszebb emlék,
S szívünkben a ueretet II legszebb v816.
(Nyitrai Levente,
KomJatazeg, 1973)
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stak alapjin Jézu.t. miT nam c . .k a M ....áual azonoIftjá.k, hanem az Atyával a.
Az addigi kor aokflle 68 zúnavaroa nézetét ld'v'rUa
közös nevez.iire hozni • niceai z.ainat.. Ezért ldmornija,
hogy Kriaztu. az IstenneK Fia, aki egylényegű az Aty,.
val. Tehát mag. ia In.en. Képes • megtast.e.tllásre .. ar.
ra ia, hogy halálán keresm11 az embenk megváltá"t
eredm~nyllZte .

E dogmatikus jellegű harcoK folyamatában nüleuK
meg karáClony ünnepe i_, kifejez:ve, hogy • JhulI'Ta vonatkoz.6 egyházi elképzelések elnyerték vép6 fonnáju.
kat. De szUksége van a keresrténységnek egy olyan Iln.
nepre is, amely • világ minden táján lakó kerelz.
tényeket egy gondolat köré tömöTfti. Ha nem i. a tények, de a dogmák segítBégévei mutassa meg u enjét..
A karáeaonyi ünnepek Krisztusa így i do...el egyesíti
mindazokat a tulajdonságokat, amelyek aJkaIm-sd t&arik a azületésének világméretú ünneplését.. Ellentéteket áthidaló vonásai mögött. mind a zsidó, mind a p0.gány megt.alálhatja • maga Messiását, a meghaló 68 •
fóltámad6 ósi Istenét..
A fentiek ismentében önkéntelenül adódik a kérdés,
hogy mit ünnepelOnk karácsonyban mi, unitáriusok,
akik már fólszámoltuk a dogmákat, az érzel.m mellett
az értelemn is hivatkotunk, és a hitélet kérdésében is
halad6 állúpontot képviselünk?
Mi kar'eaonyban annak a Jhusnak születésére emléke%\lnk, aki az Uten és az ember egységéról, az embertestvériségról, és Isten onzágának a földön val6 fiiJépftéséról tanított.. Ezen a napon az egysz:eni.
gyennekének életútjában bontakozik ki elóttünk a tökéletesebb
holnapban éló ember képe, akinek életét a sz:lretet teszi
teljessé. A csillog6 fa, a betlehemi bölcsö, a pásrtorok, a
királyok, a bölcsek és az elvont gondolatok, mintikus
k övetkeztetések, mind csak aláfestése annak, hogy Jézus s zületésével egy új világ, - és az: új világban egy új
ember indul el lsten dicsóségét, a fóld békéjét és az ember jóakaratát valóságra váltani.

'CI

Ám.n
Kelemen Miklós

Karácsonyi

köszöntő

(Erdély, Magyarsáros)
Fényes csillag jelzi, trombita h8r sogja,
Most született meg 8 Világ Megváltéja
Betlehem városában, piciny jászolában.
Angyali seregek azt hirdetik széjjel ,
Nyájörzö pásztorok leüzenik é,Üel:
Jertek keresztények áldozni Krisztusnak,
Tiszteletet te n ni az Isten Fiának.
Dicséret-dicsöség a magos mennyekben ,
Békesség e fóldön minden embereknek.
Megválté kegyelem, Isten szeretete
Legyen e kis háznak mindjg védószentje.
Fészkeljen e házb8~, ÖTÖk boldogság-vígság,
Boldog Karácsonyi Unnepeket kívánok!
(GyCiJ1óna: Bandi Andr'a)

Zsinati

Főtanács

EgytWl IlIrWnyvmk el6iják. hogy MI éY8flk6nl ZsJlall FOIanécsl
~ lieII !MAni. Erre ~lKÜII SOl' 1994. nolllK!lber 12-13. napjh a p&S1$.l9I'Itl!lffid LIMArius 1~.
Az els61'18p dalel~jén a gyül&kez!lli én&k~ása illAn OrbókM
Sltllt.Mnyl llorw IiIké:sl-k6zügyigazgató tar1a11 Ahlalo(, ~ 8,Inal
Mirton lqagyz6 ~&S) emlékaziII meg haklItairWóI. Ez!
~a az új Ibtanác:stagok esIIilIéleIe. Az ülésuakot megnyiC6 b9szédBben dr. L&llna Emlí l6gondnolchity'&l111S (klYez&lb eWIk) Udv6l~1I
a lilSlUIeI9I és az &rdé!yi anyaegyM.z kuldlillségél, me/ye( dr. Erdll Jinos l~yzll (pUsp6khe/)'i!lN) vezelel1. Méllalla a tanácskozás jWIn100• . idósziNs9g9l. maid a kinentés&k és a jelinlöti /.lek figy~:
bevéleWvel magállaplona a halAlozalkápmég81. JavaslatAta a Zsinall
FÖIaMCS magvélasztona (kikiildte) a h3tomIagü jeI6IObizonS3g0t és az
ugyancsak /Womlagú szavazalszlld6 bizottságo!, majd a j&l&nl9völl:
9gytlangtilag 9I1og:adlák a meghlv6ban résZ"'181911 lárgysofDzalol.
lu. étdemi I11Uf1ka a ~ámolókkal kezdbd6tt. A hiéleti-vaIIásOO:OIesi lavék9f'l)'Ségrfll Banez. Márton t6jegyzO (pCisp6kMfyeMes]. a gazda/I(OdáS egyMzigazgalás lémak6rébbl iij. Bencze Márton egyházi t~
kir, a kiilGgy&lu"OI OrbókrMI Szant·lványl llona kOlügyi 1i1kár, az agyháli CStllkészmozgalomr61 dr. Nyirady Szabolcs cstNkészparancsnok
Slrunolt be. Jelentés hal'lQIOn 91 még az UnitáJilJS AlapMnyróI. az Uni·
tárius t lllt16J. és a Szociális Bizorrság munkájAr61.
A 6 éves ciklusr61 Gl6t&rj9SZt&H besziimol6k vilflja dél körül kezdódön, majd a közE!b&d után loIylat6do1l és zaru~ le. Az Glnökség basza·
mOI6iI a Zsillati Fblanács nyíli
szavazltssal eltogadla.
Amásodik (szorrbat

"".

h.ly.tt....) Ofbókn6 Sztnl.lv6nyltlonjt" t*ndnok"-lyettt...
Mikó t. tdnt v6lllztotta.
Az uj egyházi és ViIigi Ibm'.Ó'Npr. eskCllélelillAin ~ k6vetkeztilk. s ezzel az OIh$lak els61'1aJ1ia klzirult.
A Zsinati RlIanks mhd napja a t6rvAnyho'fls jlgyliben tol III A
testUlel részlelesen rnegvi!aIIa és &ltngaclla az tgYhfIZ új U9MIzel~ i.
gyuImI. kinevezési és nrugdijlÖlVérlarJ!.azzal. hogy .zeke! egysé9QS
szerllezlllblln kell kodifik3lni. Ugy
a aNli F6tanfIcs 1995lavr

szaig nasáridOl ~zett a MUE Og-,vbli uabaly:zattNk 6s a Teológiai Intézel uab3lyzat3nak !OdoIgozfl:sh.
Az ünnepi istentiszteleti Slolg:\!atot NyItrai Lfttnta kOCSOrtIi ""kHI
(az uj kbzUgyigazgat6) végezte: ennek kerIillMlen kerüli SOf az új püs.
pl* únnepélyes loiIIszentBlt-j!e. Az Etd4i)1 Un.tMus Egyház réSrirOI
dr. Erd6 Jino. J6jegyz6 (pi'Jsp6kheIyIltlM), a M.agyatotuági tkW4tiu:t
Egyház rés.zér61 Ofbóknt Sztnt.Jdnyl ~OI'\I l6jegyz6 ~.
tes). dr. Jakab JII'IlI pestszentlOOnci lllkés.z. Szill
~
l&I<ész, a Teológiai lIlItzeI igazgatója, KI" Mihi ty h6dll'l9zbvWrheIyi
lelész és Nyillal Levente kocsordi l&lkás;z·k6zUgy9az!Jal6 bilIiai ~
z&lekklll klsé1V9 IoJZr.1!éttQl atdOIlMo; meg az új püspök6t. Blnez, IMr.
ton püspök bDszédéb&o a SlolgMatot. eIS6SOrban az &gyház H a nem·
19t szolgatatát emele ki. majd kOslÖf'letet mooOotl szolgfIlatársainak
megtisz1elö bizarnukéft.
Avasárnapi közt!béden Schmidt J'noa", kOslöntone a FöIarIács
nawb.1n a pllspököt. Ebéd után a Zsinali Fötanác:s munkája a törvénym6doslbokkallo/ylal6don. 6s
az uj egyM.zi alkoImfvly elogadflsflval tejezöclön be. tMjd
az uj Ibgondnok. dr. Murvay
SimutI mondott zi!uétuz&-

"'no.

...

wa

A lmaIi FÖlanfIcs .,yagainak, halárOlalaNk illmzWre, és a tanácskozás 6sszeloglaIO éftékalisére az l..InláR.IS
sat hasábjain még nkz!et1lS8ll
visszal9rünk.
A KO$$uth nkIi6 triRt!i
IélÓ1'áfa. és az MTV Ó'ömh~ c..
mOsm bemutalla a ZsiIaIi F6lanfICS 1l1UI'IkéjfII. és az imapi
pi}spOkszlMlaIési szMallflst.
Dr. L6rlncz Em6

során a jeI6IéS

az összes

tag

szamara. Végül is litkos szava·
zással kerül; sor a t~ül&tek
megüjlltsara, és a lBjart mandátumu tisztségvisalök mílgV3·
laW......
A Zsinati Fbtanlics pOs.
pökki Baneze M'rton~ tll·
gondnokldi dr. MUNay Sli·

muetl, Rilagyzllv' (pOsp6k.

Megváiasztott
Egyelem~B ~IO'M::i ti&/sIKl,u.e/6Jt
I~Uspök, Be ncze toll\rlon

Föaolldllo k : Dr. Murvny Sámu el
FöjelO''Zö' Orbókn6 Szen t_Iványi Ilnnu
Föaolldokhwyen.,., Mik ó btv4n
Kö:dllQ'ip.zp.t6: Nyll rlli Levente
Fönáru.\·lwÖ: F1lllip JuHa
J o rtaná ~()II: Dr. Kuzni C... btt
Könyvt.ti.ro. e. hwéltáro.:
M\l8ua Ibolya
\ lUClUwt/ / 2 {lJta!UJc_
(Egyházi F6141'1lk.)

Ol. il]. Bencte M'rli)n
02. Dr. 8enclédi Ferenc
OS. Dr. J óucr DénUM
G4. Dr. LOriOC1 Ern6
05. Dr. Mikó Ccrgel,y
06. Orbin B.I'u
O? Orbói!. Anil.
08. Schmidt G'bo r
09. Dr. Subó Melini.
10. Dr. Sunt·lványi I.t"'n
11 Sr;Uc. G)·tlrgy

12 Tódor Albert

tisztségviselők

\'ö/asz/otl /2 tamjcS08
(Egyházi KlplOiSl!/6 Thllóc.,)
Ol. Dr. Beke Ildikó
02. ifj . Bcncw tot.l.rton
OS. Dr. Bcnctédi F(!f(lllc
0<\. Fel hÓiI S~abotCil
Of>. Gá lITy Gl\bor
06. Dr. Kis Zol lán
07. Dr. L6rinc~ Ernó
08. Orbók Attila
09. Sdunidt G'bor
10. Szila György
ll . Oló Lajo~
12. Vadally Attila

Egyhá.:i rl~/onj bizo/b/is
Elt)'hol.'Ii ta,ok ,
BaJlIui LMtló, Khi. MiMl,y
Vihiarl talf'Ok:
GálITy Gtl.bor. Dr. Kanai C~ab.
ElO'btúi pótlalf'Ok,
.
Ká~&Oni J Ór.3ll.f, ~Iemcn MiklÓl
V.hi(ti póll8,ok:
.'clhÖII Szubolt.... I{jd'r Kiroly

no/tWwi III th'"
Ipll1r81 6: Sd" J'nos
F.>Iügyel ó condnok:
Dr. Sua.l\kóczy Zolt'n
Tit.kár. K.bwni Jóuef

OJ /!t'tI4& {lJ1ll1I,x1lOl104
(F.gylwhi F61ll1lÓC6)
Dr. Knlllllyné dr. So::hey Ilona
Unió M6U'.
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A BETELJESEDÉS ÍGÉRETE
(Prédikáció a Zsinati

Főtanács

aJkalmá\'aJ tartolt ünnepi istentiszteleten)

.Ne ueszftsétek el tehat bizalma(okat, amelynek nagy jutalma uan.
Mert dUhatatossdgra van szükségetek, Iwgy az l sten akaratát cselekedjétek.
és (gy bete{jesU{jiJn rqjtatok az (géreW
Zsid. 10:35-36.
Hárem ember két.jo;ét arcától kell beszélnem e haromszorosan is ünnepélyes alkalommal. Jézus kál emberarca
az egyik. Dávid Ferencé a másik, 66 új püspökünk arca
lesz a harmadik. Háromszorosan ünnepi ez az alkalom,
mert lega!apvel6bb törvényünk szerim ünnepeljük a vasárnapot. mert egyházalapftónk mártfrhalálának. emléknapja
is és mert püspökÖl is szentelünk, jézusköveilIk fOpásztorát ; egyházalapl6nk örökösét iktatjuk be hivatalába ezen a

napon.
Mit keresünk mi Jézusban, mit Dávid Ferenc személyisé-

gében, és mit várunk el új pOspökOnk!öl? - Ell a kérdést a
hallgatóság szIvdobogása teszi fel, és lelkiismerete vá~a rá
ma az ige válaszát
Az üzenet egyszeru és rtivid: "Ne veszftsétek el a bizalmatokat, mert annak nagy jUlalma van!" NézzOnk fel tehát
a keresztre, majd a dévai várra, és nézzünk fel a püspöki
szék magaslatára. Nézzünk kIváncsisággal, mil is üzen nekünk e három magaslat Nézzünk azzal a bizalommal,
hogy ugyanaz lesz az OZElnet mindhárom magasJatról.
Hogy lsten Igérelét és mindnyájunk várakozását fogja beteljesReni.
Az üzenet szól hétköznapokon is, nemcsak e hármas
ünnepnapon. Szól mindenkihez, nemcsak a jelenlevO hallgatósághoz, de meghallani nem mindig lehet Az üzenet
pedig úgy üzenet, ha célba talál, ha hallgatója és meghallgatója van. Ha van a hallgatónak állhatatossága leljesiteni
Istennek. azt az akaratát, amire buzdi bennünket az üzenet.
Az I
I t~ lálkozik.
harom emamil kere-

;
Jézust, mint embereszményt keressük az Evangéliumban, követjük az életutakon. Tudjuk, hogy neki három arca
van. 'Kett6t ezek. közül, az emberieket, a kezdetek óta siettek elfele~eni. Helyükbe egy istenarcot Igyekeztek a hivek
e!é festeni. az egyház világi hatalmának a szolgálatában, a
Világ feletti uralom megszerzésére. Nem tehették ezt Jézus
képviseletében, aki elutasította magától a múlandó világ fe·
letti uralkodást.
Mi a masik két arcot keressük, ami emberi. De ezek között nem az elsO, a történeti jézusarc, hanem a második,
~ embereszmén~ arca az, amivel találkozunk az Evangéliumban: Ehhez alig egy-két halvány vonást Oriztek meg az
e~angélisták a történeti, a hétköznapi Jézus arcából. De
mindent külö~ös gondd~1 figyeltek meg, és jegyeztek fel
Jézus Onnepl, eszménYI arcvonásaiból. Ezek. nem a múland?!, hane".' a maradandót állftják elénk Jézusból. Jézusnak IS volt mul~ dó emberarca. A múlandó pedig nem maradandó, nem tökéletes, hanem tökéletesedO nem fejlett
hanem fejl6dO emberarc.
"
Múlandó az, amit elhagyunk magunktól, amit nem örizhet~nk meg, mert nem méltó a megörzésre. Egy alare,
amil. csak azért öltünk magunkra, hogy mutassuk, amik
lenm szeretnénk, és amit nem kell viselnOnk ha már azzá
lehettünk. Múlandó arcunk a gyat16ság emberarca Ettöl
vagy~nk. mi emberek. - és attól, hogy felül akarunk emel·
kedm rajta, ahogy Jézus is föléemelkedett.
,Hogy !öléemelkedhessOnk, meg kell ismemünk Jézus
mindkét emberarcá!.
is, aminek föléje emelkedett a
megkIsértéstOl a Golgotáig vezetO életútján. ts azt is, ami

Azt.

~e1öle fen~mar~t : az embereszmény jézusi arcát. O az az
I ránytŰ , aki nélkul csak: véletlenségb61 tudnánk eltaláini Is-

ten ország aI. Azt a kiköt0!, ahol az örökkévalóság partjára
tehetjük fáradt lábainkat.
Közelebbi nekOnk a dividferenci emberarc. EbbOl már
jobban isme~ük a hétköznapi!, és ebbOl is van egy ünnepi
emb~r~l.Tc, az embereszmény arca. Annyi részletismeret,
annyI lS~er~ vonás van fÓla a birtokunkban, hogy újat
~y prédikáCIóban már nem mondhalunk. - és mégse tudJuk, hogy '!Illyen volt Jézus, és milyen volt Dávid Ferenc.
~gyet!en hiteles arckép se marad! fenn róluk. A jézusképek
Istenarcnak készültek egyti5l' egyig . Dávid Ferencnek Uszt
Ferenc képét kölcsönözte a festO, aki Torda város rendelásére elkészftette !örténelml, nagy bOszkeSégOnk, a vallásszabadság törvényének kihirdetésérOI festett hires alko·
tását Nemrég újabb Dávid Ferenc arckép érkezett, más el·
képzelésben. KIváncsian, varal<.ozással tekintünk feléje.
Minden új embert61egy új arcot, egy új embereszményt várunk. Nem azt, akit rég ismeriInk, hanem egy újat, egyegé·
szen új arcot várunk. Nem hIzeIgés iránta ez a várakozás,
hanem egy megterhelés. Osz fejével , az élet és az évek
terhe alatt roskadozó testébe képesnek kell lennie baleültetni Jézus és Dávid Ferenc eszményi emberarcát. Emberségünk megéléséhez példát kell nekünk mutatnia. Ha ránézünk, látjuk is rajta a fel adat súlyát. A rászegezett tekintetek. várakozásának terhét, hisz egy ideig nemcsak. nálunk, hanem erdélyi testvéreinknél sincs más, aki felé fordulhatnának a váral<.ozÓ tekintetek.
Mert eszménykép kell az embernek. édesanyánk képe
példázza mindnyájunknak ezt. Egy édesanyának nem is
lehet gyermeke az, aki nem idealizalja emberi arcvonásait
Engem már akkor ösztönzött erre az édesanyám felá
visszasugárzó szeretet, amikor imádkozni tanItott édesapámért, hogy a mindannyiunkért szenvedett fogságából hozza ot haza a jó lsten. Olyan kis apróság voltam akkor! Nem
is gondolta volna szegény édesanyám, hogy az Imádság
éppen öt teszi embereszménnyé nekem. Azt hiszem, ezzel
mindenki más Igy volt, akit Imádkozni tanRott az édesanyja.
Ma pedig , ha imádság sarjad az ajkunkon, édasanyánk képe elevenedik meg, mint az igaz ember eszménye. Azé,
akivé lenni akarunk az életünkben.
EI kell még mondanom ehhez egy kis otthoni beszélgetést. Elfoglaltsagom közben miniegy magamtól kérdeztem
egyszer, hogy hol van az az egykori magyarság, aki el6tt
tekintélye voll az igazságnak? Akiket csal<. lel kellett világosRani Dávid Ferenc prédikációjával, és Jézus hűséges, állhatatos követOivé lettek.? - Pedig akkor nam volt sem autó,
sam pedig fOrdOszobal
Hitvesem, mintegy a kézimunkájának válaszolta, hogy:igen, ma azt hisszük, hogyautónkkal el tudunk menekülni
az igazság e161, fOrdöszobánkban pedig tisztára tudunk
mosakodni emberi gyar16ségainkból. !:s azt hisszük, hogy
ehhez nincs már szükség Onk egykori embereszményeink-

".Újonnan választott pÜSpOkünk gondterhelt arca, önmagan felülemelkedni akató tekintete mutatja, hogy mégis
van, hogy mennyire vanl Ne vesz!lsük el tehát bizalmunkat, amivel neki tartozunk.
Ámen
Nyitrai Levania
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Bencze Márton püspökké szentelésekor mondott ünnepi beszéde (részlerekl
AkJ«X. amikot Wészi $.lolgálatom 40. évfrxrJul6ja fHérlcelell vo.t, és
Ikkor, aJrikor az SO. is, János .vangMumából itUztem: .Aki nék,!"
$.lolgál, lHIfJfIffl kövessen, és ahol én vagyok, on ~. az lit! $.lo.lgám IS:
ls aki nékem $.loIgáJ, msgbecsilf azt az Atya. Mindklt dabmmaJ
rendkMiI msghatoa Jciilón6sen ez a meI1likmondat amely egy(Jt1aJ zaro.
alIkrxdja • jézusi tanlásnak: .AJCi nékem $.loIgáJ, megb«:sOf azt az
Atya. - MeghalÓ! Mi lelkhzek úgy v9ipk, hogy S.ZOIgáJUnk.. SzolgAlalot
tefesltúnk. Istennek te/szD módon Ieljeslliink $.l~/ot LflgaJAbbis flZ
oli mi szánd~ Ennek $.leUem9ben, ahogy az ur J~zus lanftott, akat·
juk v9geZ1Í a $.lolgaJaJunkaL Olyan fe/emiM, olyan meghalÓ JelkhZ1lfik
Iemi, annak, aki VaJ6ban /elcész/ ls mosl, amikor az UmMUS Ar;ta.
szentegyház. Zsinati FD/aIIác$ alcatn~va/ szerénys4gemet ef1. a /iszI-re e{hfvon - az egyházffli tisztJe -, akkor úgy Irzem ~ymértékben
$.lilkségem van ana, hogy valóban ~ttfljem azt, amit az Ur Jézus mondOIt, és ani az Dtaniásait tartarnaua.. Ez az Evang9{iwn. amely hiva·
ton ana, hogy az srriNHt Istenével ÓSS1ekapcsolja. &re nagy $.lOk.ségs
van annak, aki a legkisebb gyülekez.tel vezeti ill. annak, aki a gyúlek~
z.tek IIln áll.
/(ószónóm azokat az igéke~ amelyeket mOSI itUztetek.. Legyen $.labad kii/dn is megkÖSlötinlJm az Erdélyi Unilálius Anyasz9l'ltegyház ~
Az. udvarhelyszéki
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1919, febntár 22-én,
Qlyan családban töltöttem gyarmekkoromat, amelyben
mindennap imádkoztunk, vasárnaponként kétszer templomba mentünk, a nagy ünnepekot megszenteltük. Am ikor
eljött annak az ideje, vagyis 1931. ÖSZÉln. drága jó s züleim
atvittok a székelykereszt ű ri Unitárius F1Igimnáziumba,
melynek elvégzése után 1939-ben érenségiztem. majd
még azon év öszén beiratko.z1am a Kolozsváron székolO Unitárius Teológiai Akadém iára. Szüleim nem kérdezték tölem, hogy lélekben kész vagyok-e a papi pályát válasz·
tani! Tudatában vollak ugyanis annak. hogy
egyrészt neveltetésem. másrészt hajlamom
is a lelkészi pálya felé vonzanak.. Soha sem
bántam meg ezt a mélységes elkötelezettséggel járó "választásomat", pedig a kez detkor nem is sejtettom. hogy ez a munkaterület fal nem sorolható nehézségeket rejt
magában. Például olyan nehézségeket.
melyek korunk világnézeti !eHogásáb61
származnak, magukkal hozván megélhetési
gondjaink terheit is.
Negyedéves teológiai hallgató koromban
pünköSd ünnepén Kolozsváron voltam legátus. Fölisztelendö Józan Miklós püspök úrnál jelentem meg elsOnek tisztelgö látogatáson. Meglepetésemre a Fötisztelendö Püspök űr a kövotkez6 kérdést tetto lel: .ÖCSém, hová k~án
segédlelkésznek menni?!" Azt !eleJtem hirtelenében, hogy
. ahová a Püspök úr tesz·. [gy kerültem a Budapesti Unitárius Misszi6ház. segédlelk.észi állásába 1943. jűlius elsejei
dátummal. Majd 1944. júniUSában u9yanide kaptam rendes
lelkészi kinevezést. Dr. Csiki Gábor esperes-v ezetö lelkész
m.ellé. Az Unitárius Misszióházban egy Diákotthon müködott, 30-35 egyetemi hallgató lakott benne. Egyrészük
Szé~elyk~resztúron . ~ásrészük Kolozsváron végezte középiskolai tanulmányaI!. ennélfogva mindannyiukat ismerte~. Cso?álatos. örömteli érzés volt együtt lenni velük; sOt
felugyelOlükként lenl"ll együn velük.. Ehhez társult még a
Bu?apesten alkalmi munkát véllaló. Erdélyböl érkezen,
szekely .Ieényok és le9ények nem kis közössége, akik
Szent Mlhély vasárnapjától húsvétig minden vasárnap délut~n . összegyűltek a Misszi6ház. gyOlekezeti termében.
MlfldlQ velük voltam, - munkakörömhöz tartozon velük lenni -. vasárnap délután 6. órakor teljesen megtöltötték a
templomot az istentiszteleten.

szórványok helyzetét. Ennek keretébén az Unitárius
Misszi6házhoz egy nagy szótványteriiletet csatolt Duna-li.
sziliz; Unitárius Sz6rványegyházközség néven. A háborús események sajnos vészesen éreztették kegyetlen ha-

tásukat. A második világháború véget érvén, hozzálánunk
egyházi él&tünk úÜáá1esztéséhez. A Diákotthont bezáratták, a székely lányok és legények hazamentek. A Misszió·
ház tamploma és a hozzácsatolt nagy 5Z6fványterület viszont minden nehézségével

itt maradt Amikor dr. FetSnC2 József azok·
nak listáját kérte 1947-ben, akiknek az Unitárius tlel c[mü lapot küldhetik, 409 einel
adtam ál, amelyen módfelett alcsodalkozotl, monet/án: ennél valamivel többet csak
a Budapesti Unitárius Egyházközség

ado.tI.

Rengeteg munka van 8 409 elm mögött: Ujpesttöl Vácig, a Rákosoktól Hatvanig, Vecsest61 Swlnokig ill. Kecskemétig sok-sok
unitárius család élt. Részükre 10 helyen
tartottam, tartottunk istentiszteleteket. A
40-es évek végén e terüloten egy húsvét
elOtti, alatti és utáni ünnepi istentiszteletsor
statisztikája szerint 275 hIvünknek adtunk
űrvacsorál. Emellett a HOgyes Endre utcai
templomunkban minden vasárnap istentiszteletet tartottunk s egy hónapban egyszer
szeretelVendégs&get is, ismetlem: ezen
idOben Dr. Csiki Gábor és én, ketten voltunk lelké~ek.
1957. után lelkészi tevékenységem 161eg a sz6rványte~l8ten !olyt. 1966-161. R. Filep Imre püspö~i helynök idején
egyházi löjegyzo.titkár ás Högyes utCai. re~ész voJt~m .
Dr. Ferenc:z József püspöksége alatt egy ideig egyh~1 eloadó Éls H6gyes utcai lelkész, majd 1988-tól egyházI lő:
iegyzö-púspőkhelyettes és H1Igyes utcai lelkész: Az utóbbI
három évben püspökhelyetteskén t az egyházfő) teendOket
is elláttam. Most, 1994 OSzén, leleIvén a 6 éves ciklus, a
Zsinati Fotanács püspöknek választott.
A legbiztatóbb az, hogy mindannyian arra törekszünk.
hogy Istenben blzó lélekkel, odaadó munkakedwel és
igyekezettel dolgozzunk azon a nagyon nehéz munkamezön, mely a magyar hazánkban a megs~apo~tt. - Erdélyböl sok ezren érKeztek - hIveink lelki gondjait lQYekszik felválIainI. Mi rendOletlenül hiszünk lsten megtM!Ó ~:
gGdelm9ben, szeretetében és gondviselás~ben.
Ur. .
zus nyomdokaiban kIvánunk járni, az. Ö peldája kovetesében el nem fáradni, de soI<at dolgOZni.
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Dr. Murvay Sámuel fögondnok
Régi udvarhclysl.éld un itruius családból s-clrma7.om.
Cs.1/ádunkb.'\J1 az unitárius cgyM7. és - ellól elválaszthatatlanul _ m:lgyM népUnk ügyének Sl.olgálat3 S7..'\7..1dos trad íció voll.
Újszékely községben SzUlc,lIcm. Apám az Egy h.1ú FóJan:k:s ragj3. sok különbö7.(i blZ()(l.sá~ 1 stb. munka részese.

NagyMlyáimmal együn alaposan ki vc Ue részét 3 székelykeresztúri báró Orbán 8alá7.s Unitári us
F6gimnn ium (cnnlar1ásáért.megmcntéséért ",fvoU kuzdelcmböl. Ez akkor ( 19321940) sikerrel is járt.
~dcsanyám szUI. Elekes EszICr. Siméo-

fa/váról. illetve családja egykor az ugyancsak ősi unilárius IclcplllésTÖl, Székelyderzsböl származott.
Anyai mgybályrum: dr. Elekes Domokos egyházi Rigondnok. és dr. Elekes Dénes egyMz.köri fc lilg yclő gondnok voltak.
fgy n tágabb értelemben ve ti családban is
bőven

láthalla.m példáját az egyházunkhoz
való ragaszkodásnak_
Al. elemi iskola 4 osztályát szülófalumb.ln, Újszékelyen végeztem_Aztán - a köte lező töhöli szalm31.dkot is felpakolva - a fent említell
székelykeresztúri gimnáziumba vittek_ Ott érenségiztem_
majd a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogés álL.1mtudományi diplomát szereztem_
Háboru és hadifogs.ig után törvényszéki bíróként dolg01.tam mindaddig, amíg "felülről" nem pr6báUák megmondani, milyen ftéleteket kell homom. Akkor lemondtam, majd 1956-t61. 32 éven ál. ügyvéd voltam MarosvásáJhelyen.
Az 50-es é\'Ck. elejétől kapcsolódtam be tevékenyebben
al egyházi életbe. vállalva mindenféle megbfzatást és
munkál, amit cs:lk elvégezhellem. Az Egyházi FÖlanácsnak , az Egyházi Képviselt) Tanácsnak. és ezeken belül
több bizottságnak tagja voltam. Ezek közölt, mint 111. egy-

ház jogt.1n.'iCSOsa (a jogügyi bi1.Qttság elnöke) a7. egyhá1.
összcs peres és peren kJvOli ügye melleIt elkészítettem az
egyhá1.i törvényektervezeleit. tárgyaltam az állami és más
hivatalos s1.ervekkel, és igyeke1.tem helyt.'illni. ahol SZükség volt ~m.
A fentiekkel egyidejűleg _ több évtizeden ál - mint a
Maros- Küküllői Egyházkör felUgyelő gondnoka. kÖ7.vetlenül is részt vellem egyházunk. belső ügyeinek vitelében.
1988 tavaszán - még II rendszerváltozás
elŐII - Magyarországro költöztem, és azóta ill folytatom egyházi munkámat. mint
az Egyházi Főtanács és az Egyházi Képviselő Tanáes tagja és jogtanácsos.
Erdélyben az egyház és népünk. fennmaradása voll a tél Ezért kellett minden
erővel és eszközzel küzdeni.
011. az akkori igen Súlyos helyzetben ugyanúgy. mint most iu (Magyarországon) - a jelenlegi .. szelídebb" körülmé·
nyek közötl. két dolgot tanoltam és lartok
leiemelkedő fontossigúnak. egyházunk jövójére sorsdöntő jelenlóségűn ek:
Egyik az ifjú~gnak egyházi életünkbe való bevonása.
Egyengelnünk kell az utánunk jövök útját. segiteni törekvéseiket. hogy egy S7.ellemileg-lelkileg erős. új nemzedék
vihesse tovább - a mienknél sokkal eredményesebben egyházunk 7..iszlaját. amelyet eleink annyi hillel. reménységgel bizlak ránk.
A másik az egész egyházunk lellei·szellemi egységének
elve. amely mindig elkísért amikor a kényszer-határ bármelyik oldalán álltam. mert az egység reladás., mindkét
oldal számára egyar.1nt végzetes lehet.
Ez a kellős elv, mint útje lző vezérfonal. egész eddigi
életemen, egyházi munkáss.igomon elkísért. és remélem,
lsten segedelmével meg is marad számomrn a llildi lét
végső határáig.

Az Erdélyen kívüli magyar unitarizmus története
a XVI. és XVII. században
(Basilius Ish'ánnak, Socinus legrobb védelmezöjének levele Dávid Ferenchez
a magyarországi zsinatokról. Eredetibö/ máso/va.)
Örömet az Úrban és sike" minden munkádban!
lsten szent és csod.1larra méltó gOnd\'iseléséból igen sok
jelenlév6 el611 két hét leforgás.1 alml két 7.sin3tot is lanot·
tuol;;. Egyiket Békésen Margit napján. másikal Belényescn
Illés nupjtin. Testvéreink egyelértésével - jóllehel érdemlelenU! - mindk ellőn én voltam Ug)ilnk \·édelmez6je. Isten
pedig dicsőséget szenell az 6 nevének mindkét zsinaton.
~ ny!lvánvalÓYá lelle az 6 szent rtát. JéZUSI. olyanoknak
IS, akik kor.1bban ellenszegültek az igazs1gnak. Nem klv3nok beszélni ellenfeleim 7":lvmáról. nehogy óg)' látsszék
e1i5tted, mintha üres dicsőséget h:.IjMswék _ amire pedig a
legkevésbé sem vágyakozom _, de aZI az egyet hitelesen
és tiszta lelkiismerelIel a1.én mégis megírom. tanúsíthatj.'ik
ezt mindar.on igazhhiik. akik a belényesi hilvitán jelen
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voltak, hog)' midőn a zsinat mindkét részrő l meg választott
négy teleintélyes bírája megadta Károlyi Péternek azl ajogol. hogy álláspontját szabadon kifejtse. s addig beszéljen.
amig cs.'lk akar. ő több mint három órán
, keresztill beszélt
_ addig bírta SWSS7..11-, én viszont az Ur lelke segedelmével - ahogy mondani szokták - nyomban és halndék nélkül hOZ1..Moglam a válaszadáshoz. Elóbb a zsidókhoz (roll
Ic\·él első fejezetét magyadztam , mivel Károlyi beszéde
utolsó részében elsősorban erre hivatkozocl Erre 6 hlveivel eg)'ütt kiabálni kezdeu. majd kijclenteUe, hogy én predildciól tanok. és gúnyosan nm1 intett. hogy beszéljek
cs.1k :1 másik két feje7.cttöl is. Én ali válaszoltam neki.
hogy kész vagyok röviden :l7.0kban is fellámi Pál szándéldl. és utáll:l som: nd~ n megfdetek az abból kihámozotl

- - _ ..
összcs hagyományos filozÓfiai álokoskodásr.l. De 6 csakis
azzal IörtidöU. hogy alk.,lmat keressen v1Iasz.'ldásom félbeszakfl:\s.1r:l. Hfvc ivcl egyon Ic MI hOl fölugr:11t Ultt ból.
ho l 3. kezével v3gy a láMval dobolt. és az t kiál toz" .., hogy
már ne m lud várni. meg hogy indulnia kell a csengeri 7..sinatra. hol nevellek mindann yin n. hol pedig méltatlankodtak. 3mién túl sokáig sz6f1Oko lok. pedig akkor még csal.::
alig háromnegyed órája bcs"tfllcm. Akkor egy p:ú1unkon
lévő polgár, aki a disputa egyik választott bírnja volt . kegyesen intelle öket. hogy ne ncvc lgéljenck. hanem U1jcnek

csendben. és figye ljenek atr:l. amit mondok. Ezen szeUd
fi gyelmeztetés Urtlgyfn 37.onOOn Péter vCS7.ekcdni kC7..dCtt,
s kijelentette. hogy ezek szerint én nem méHó vilap.'vl ner.
hanem egy tudatlan ember VlIgyok. s hogy C7~ r1 nem kfván
tovább figyelni a szavaimr:l. I!n c7.1.<:1 S7.cmbcn intetlem ót.
kérlehem és könyörögtem. méghozzá ncmcsak saj.'lt és
Krisztus nyáj ának üd vére. hanem a tisztességre is. hogy
mérsékelje magát. Ugyanezt teile a h.'\lIgatÓk egész gyüJcke7.ete. Felajánlottam neki. hogy válass7.0n. reggel válas7.0ljak-c kérdéseire, avagy most azonnal (ugyanis mru- dél
volt). de semmiféleképpen sem lehetett visszatartani. igy
hát a többiek gúnyolódás.'\ közepette és mindenki akarata
ellenére hiveiveI egyUtI szégyenszem re megfutamodotl.
Én egy darabig még maradást:l bfnam fl népet, nehogy
hire keljen e csúf csetnek, és mivel éppen vásárnap voll.
nem akartam . hogy öSS7.ctúzésre kerüljön sor. Amikor pedig még azt a hosszadalmas S7.6nokl:ltot vagy inkább prédikációt tartotta, sokszor közbcszóllam, és gyakmn kérlelve inteltem mind Pétert, mind a bírákat. hogy hasonló módon hallgassák meg majd az én válaszomat is. sót még
fenyeget6ztem is. hogy a~dig nem fogom Ól elereszteni.
amCg beszédc minden egyes ~'Zérc meg nem fe lelIem. De
mit tellettem volna, ha egyszer nem törődött scm könyörgésemrnel. sem fenyegclózéscimmel. sem pedig a bírák intelmeivel és feddő S'/.avaival. Egyébként hfvou engem
Csengerre. és gőgOsen azt hajtogalla. hogy Olt tunják majd
370 egyelemes 7.sinatOl. Én az egé~l gyUlekezcl színe elólI
megigértcm, hogy el fogok menni. ha biztosftj.1 az od:ls7.á1 lít.ást és a sl.abad elvonulásI akár 6 maga vagy övéi
köZül valaki más. dc senki scm lett ilyen fgérelel. Sok más
hasonló dolog történt disputálás közben. de hál én a zsinat
kimen e telérő l akartam legalább röviden bc.\'Zámolni.
Szidal mazta a Major kön yve ellen kiadott feleletet. s :11.t
állította. hogy munk:1lOkban li magatok éltek :l7.zal a bizonyos kifejezéssel. mivel az Atyát ,.el86 Isten"-nek nevezitek. amely hazugságnak én IllSlént ellentmondIam. S7.ercttem volna, ha megmutntja nekem az idézet pontos helyét.
de 6 nem voll hajlandó rá. Erre kijelentcttem. hogy vagy
sajtÓhibárÓl van .'17.6. YlIgy pedig a kri ti kus réS"lt adverbiumként kell érteni. Kés6bb azt.án otthon megkercstUk az
idé7.etel . és a fol. L. 3-ban ilyen értelemben is találtuk
meg. Nyilvánvaló tehát. hogy hazudott. és lelki ismerete
ellen cselekedel!.
Most pedig rátérek II békési 1.sin.1t kimcnctelénck lefrá sára. Kél napon kerCS"/.UU rcggeltól estig keményen dispul.áItunk. Az cllenrél vczc tói a köyetkc7.6k voltak : Lőrinc,
ezen hcly lelkéS"/.c. a lúri lelkél.v/.. reklarnval. Túri Jakabbal
egyQtt. ElsO nap bebi7.nnyftOltuk és igazolluk. hogy az Egy
lsten az az Alya. és nem egyS"t.Crre három S"lemély. Az 0 és Újs7.-OvelSég c~kne m valame nn yi tanúbizonys.'Igát rel!IOf3koztattuk :. S7.-Oveg fctolv:ls:\sa és kirejtése során. Ók

, -----

e7.1.c1 S7.cmbc~ a Jehova és Elohim S1'.avakkal jllts'llld07.tak.
hogy ezek mindenképpen cgyet és hármat is jelötnének
nlcg hogy az Elol.lin:- néva "teremts"nk". a ..S7..:I.llunk al:\':
és ":,is hasonló klfcjC1.ésckkcl van cgycl.tetve. Mi al. dré.
le Játsza:d01.ást. könnyen ki védtük . és bebiw nyltottuk .
hogy az lI yes~1 esak üres álmodozás. A követke'l6 napon
János cv:m~é l.,~mának eM fcje1.ctér61 értekcl.!ünk. és II
kömycw bibliai helyek fclhas-I.JÚ1ásával teljesstggel nyil.
vánvnlÓvá tett.Uk, hogy lsten Igéje azonos Jé7.us Krisztussal. Ók se~~, másra ncm tudtuk tám:\$zkodni. mini II kOvetkező k~.fcJCdS?kre : ..Isten volC, ..Istcnnél vohH. ts
Htcsué leli . Es m\ tOrtént'l Minthogy nagy kiabálás és tülekedés támadt. mIvel scm a város polgári magisztrát usa
nem tartotl rendel. scm pedig II négy választott biró (kctt6kelló mindkét részr6I),.esle btksúl mondtunk nekik. Nyilvánvaló fcnyege t ~k IS clhang7.0tlak . és bizonyos. hogy
ha nem más úton. tud niillik nem a Makm hegyen keresztW
távow nk. kanlélrc hánytak volna minkel. bclénycslckct.
de legalábbis engem. Távozóban ugyanis hírül vettük.
hogy öt helyen is csapdát áll hottak nekUnk. Igy elárult
minket aZ a L(jrine nevíl fickó. A disputa ki mcnetele azon·
ban :Llelkiekre nézve mégis örömteli volt . Mert táv07jsunk napjának reggelén :. ~. e llcnk ező pártból Vl\lasZIOIl bl·
r.'ik egyike. T:lmás. II mágocsi lelkész, aki okos~'Ig. mű
veJtség és erkölcsösség tekintctében mindannyiuk közlll a
legkiválóbb volt . fe lketcsclt minket. barnts.igos,'ln elbeszélgetett velUnk, bizonyos 1:ltin könyveket is v~sárolt ,
majd kijelentcttc. hogy fé l éven belU! mindenképpen 1\ mi
hilUnk.te fognak témi. Vendégl.'Ilónk pedig elmondta, hogy
S7..ú vagy talán kélS"lá1. polgár máris elfogadta a hittéteIeinkeI. Számos polgl\rr.11 egyUtt ezért kérve kért minkel.
hogy küldjUk hozzájuk Tót Miklóst. H ~I döntsétek cl. mi
hlls7.Jlosabb KriS'llUS cgyh.i7..innk. Továbbá. mivel n békési
zsin:lton olyan IllIgy killMlás I.imool. és oly nagy fclindulás keletkezctt a mieink sorniban is. l1Ieg(génem az cIIenfélnek, hogy egy másik zsinatot is tiU1unk innen ncm
messze. tudniillik Simándon. méghoz7Ai Mári:1 szUletése
napján. run ikor is ott éppen vás.ir les~.. M cglgétl~m. hogy
Méltóságod is 0 11 ICS-l. és Erdélyböl még mások IS. Dön!sétek cl. mil foglak tcnni ez Ugyhcll. Simánd nincs messze
II Királyi Fenség Of'Szilgánuk határ:ltól. ~gy négy .mérföldnyire van :I KOl'Ostóll 'll . v:lgyis még teljességgel Lde t:u1oú k. E~.enk lvU I ennek II mez6városnak II polgárai jóságosak kegyesek és igen ki válóak, és II fObfróvnl egyUlI vcJUnk vollak kOzUlUk OtCl1. A lelkész egy kiváló mnvellségú. méllós..igtcljcs e~"':r. jÓs.igo~ és mérlékJetcs. aki mél·
tó .1 szuperintendens. tlSZlségrc IS. Ha tcMt módoto.kban
áll eljönni, a lelkés1.ck két.ségtclenlll még ut volllbbl helyekről is ide sercglcnek majd. A/Ilen.nyi~n ez ~IZ ötlet
clnyc01é te ts-l~de l . Biharon egy más.k ~.~ IIH1tOt 1$ IIU'III'
nánk ugyan:lbb.1n az időben . vnlós-dnú leg c161.6 v,~'láro.1p.
vugyis szeptember hann:.dikt\n. hogy Igy lll. egy,kről ál
lehes.o;cn mcnni a másikra. A tézisckcl II meghlvóle~cICr~;
kel cgylllt nyollltassálok ki li magatok. hogy :IZ e en .
ált:.l lanott másik két zsin:lt cJlcluúl~ozás.'trn mllldk~~~~
nat egyetcmes zsinat lehesscn. OgyclJctck nl. hogy
jelenjenek meg és érkcZ1.cnck IIIcg honAm stb.
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K6nJlVlsme. te tés

Felekezeti egyhAzjog
MagyarorszAgon
Fenti eimmel 19;4. nyarán 245 oldalas kötet jelent m&g
Budepe8ten az Unió Lap- és Könyvkiadó .Kereskedelml Kft.
gondozásában. A könyv hé' lejezetböl áll.
A katolikus egyházsulVezet rövid történeté! Beke Mar·
git a katolikus kánonjogot dr. Csordás Eörs, az ortodox ká·
no~jogOt dr, Berili Feriz, ~ evangélik,us egyház vázlatos
Jogtörténe'ét dr. Fablnyi Tibor ismerteti; a, feformátus. egyházjogról dr. Bajusz Ferenc, az unll~lnus egyházJog~1
dr. LOrincz ErnO Ir; végOI a magyarországi zsidók és ~ !I'
raelita felekezet jogáJlásának alakulásáról dr. Schweitzer
József és dr. Schweitzer Gábor ad összefoglalást. A további érdekl6dés megkOnnylés6te a surz6k fejezetenként
forrásjegyzéket helyezt&!< eJ.
A kötel szerilesztOje dr. Aácz lajos fOiskolaltanár, aki az
el6sz6t ls jegyzi, miután mottóként a tordai orsdggyOlás
v6gzemányé'" idézi; .A hit Istennek ajándéka, ez hallásból
i'észön, mely hallás Istennek Igéje állal vagyon:
A könyv megjelenését ml, unitarlusok ls több okból máilat hatjuk. El6ször ls ildvözlendO maga a fény, hogy hosszú
éVliudek után &gY Ilyen jellegO hiánypótló munka egyáltalán napvllágol látott. Másodsorb~ - bár ?9yetemi iII.elVe
10iskolal tananyagnak szánták - jól szolgálja a lelkészI kar
és a laikus hwek tájékozódását is, hiszen sokfelekezetO ország vagyunk. s az ökumenikus gondolatot, egymás jobb
megismerésát, tiszteletát minden eszköuel érdemes el6mozdlani. V6g01 ÖlVendetes, hogy az egyházjog a hittudományi fakultások zárt lanrendj9bö1 kilápve, a világi Intézmények tanmenetébe is átkerOl, s az ifjúság a/lalános kulturáját a vallásos mOveltség horizontjával is tágIthatja. Kil!ön öröm, hogy 9bben a folyamatban a Magyarországi Unitárius Egyház jelen van, és a .tÖrténelmi kollegák" sorában
a kOtet unitárius egyházjog ról szóló szerény 'ejezete ezt
fölmutat hatja.
Dr. lbrincz Ernl>

Jakab Mária:

Parsifal
KÖZÖnyl vi5~lek szfvemen
Mini lovlgok
P!~h hordanak
Mert sl.llkasrokra osuoUam a SC'IlUllit
Ne ~jen ut61
Lihegó falka·had
Ti!komnt tépik sebezve
Kfv'ncJi ordasok
S az egyetlen. kire bfZlJlln volna
Oly enOgyll
HoSY maglIITIrI hag)'Qtt
Sok SUrt Iette! köu,&lljUk ked\'es I)oRka néninket. Siska Ft.
rtn.c:nft, üti d«t'mber 5-én töltötte be iletének 75. esztende _
j6t. N~ IkWe clkiplClhetclltn tgyh'wnkblln Ilnlll:pi tsem~ny
vllgy nertlelvendt&~tg. Mindenhol 0 11 vü\. filtö gonddal fi,ytl vigyáz minde~ ls mindenkire. Hil~t ~po16, tllyh''Ú!
épíIÓ szc~lcmi$~ge egész életlÍtját végigk..lsbi, nillóhdyétó l.
al CldélYI Vugya$L61egtnen Budapestig. Ve1Un1: örOl öröme.
inknek, könnybe láblld a S1-cme, h ~natunk van. Swre.
Le!v.cndégségeinken II k0l'1I! meghutJ(holó liatlllo~ lendUlc! ~s
a Mél telue v!ltó igycl.:c:(f:l. Unnc(Xlydnken III aj4I1d~koz6
nc","tct, ct mind egylln ~:\n I mi dr4g1 Ilonka néninl.: ben. A nem mindermapi nemény allcalm4b61 htcn 61dbit és
gond~iscl6 $CS'tUgét kéri étetére .J\lIgy CJII&dj.", az Unitúi_
Uf Egyl'lh.
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Nagykövet-feleségek látogatása
a Szeretetszolgálatnál
A szokásosnál ls népesebb volt a Magyar Ökumenikus
szeletetszolgAlat EriJsptJszta; Msnak iJl/Bket Befogadó At·
menet; OfthOl1a. t994. okt6ber 29-én és az azt kövelll na,
pokban a .Protestáns Napok" sorozatához kopcsolódva a
Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat ezütlal bemutatta
az ErOspuSZfoi Almenetl Otthonát a 9yUlekezell tagoknak
és az érdekl6dOknek. Most nemcsak Dunaharasztiból, Dunavarsányból, Majosházáról és a környékröl érileztek érdekllldOk ErOspusztára, hanem olyan jeles vendégeket is
fogadhatott az Átmeneti Otthon, mint a2 EgyesOlt i-1/1amok
és Negy-Britann;a magyarországi nagyköveteinek teleségeit ls.
Két illusztris vendég, két, a szociális munka iránt elkötelezett hölgy látogatOlI el a Magyar Ökumenikus Szeretetszolga/at XIII, kerületi Szociális Központjába és a szolgálat eraspusztal MenekilIteket Belogadó Atmaneti Otthonába.
Vera SUnk. n asszony, az amerikai, és l ady B Ireh, az
ongol nagykövet hitvese nemcsak a szociális munka tlszfe 'etében hasonl~anak egymásra, de mindkellen kitünnek a
diplomáciai karból k itünö magyartud ásukkal is. Igy nem ls
meglept), hogy szociális munkások, szeretatszolgálati ve zetök, segélyezettek és menekültek örömmel fogadták öket
a félnapos program során, Budapesten és ErOspusztán is.

A nagykövet'feleségek gondoskodtak arról is, hogy demonstratw megjelanésilk kel1ö visszhangot kapjon, ráirá nyilsa a figyelmet a szocia/is és karitalill munka társadalmi
hasznosságáta ebben a " rségben is, ahol az ilyesla~a leladatokat negyven-ötven évig az éllam kizárólagosan magának tartotta lenn - csak éppen sokszor elhanyagolta azt.
Ennek a társadalmi visszhangnak az érdekében meghMák
a látogatásra a Duna Telavlzi6 forgat6stábját, az MTI tudósftójál és a Magyar HIrIap ujsag lróit is.
A népas látogató küldöttséget Orbókné Szent·lványl
Ilona lelkész n/!, a Magyar Ökumenik us Szeretetszolgálat
Igazgató Tanácsának tagja fogadla a Turbina utcai Szociális Központ elött, majd Lehel László lelkész a Szeretetszolga/at Igazgatója bemtslatta a központ ruhafoktárát, a
száz adagos ebédkiszáltltó központot, a szociálisan nehéz
helyzetben !évek különleges munkaközvetitöjél- ahol például hajléktalanok munkaközvetllesével is fog lalkoznak és a központban mOködO Ingyenes szociális ás menekült
jogsegélyirodát.
A két nagykövatleleség és az újság Irók ezután ellátogattak a Szeretetszolgálat dunavarsány-erOspusztal átmeneti
menekilllott honába. Kováts Béla, e Szeretetszolgálat menekilhOgyl koordinálora bemutatta a végéhez közeledO átalakltási-renoválási munkálatokat, valamint a teIVezett üj
konyhaépillel klalakftását.
Vera Btinken asszony és lady Bireh találkoztak az otthonban él6 boszniai menekültekkel, s megállapfthatták: az
állami menekülttábofoknái összehasonllthatatlanul jobb körOlmények között élO - és dolgozól- bosnyákok a körülményekhez képest elégedettek sorsukkal. és jól érzik magukat.
A látogatás után Vera Blinken asszony és Lady Bireh nyilatkoztak a Duna Telev!zi6nak és a Magyar HIrlopnak: rész·
ben ehig&dettségOket fejezték ki a látonak felelt. részben
pedig arra blz tollák az ujságlrókat, hogy irányItsák rá a társadalom figyeimét a menekilltek súlyos gondjaira, amelyeken csak széles összefogás alapján lehet valamelyest enyhltent
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Alapitv ány
számlaszáma;
Budapest Bank At. 209-23006

Cserkésztábor Erdélyben
avagy levél Nénémnek
A nyabdii:: napon regg.Il csak a mi N~?h.,,* in<bI \ltnak vargyas
kIN. néhány .kf'lQP' egyiMt. S~y aul6buszIrok1 Alig mani
,.hUw3l", mtgis C:SOdáII hogy nem esen llOÍl ezen az ~DII, gápkocsMI:itönk ~ ~ d3los ~~ slnylotle m&gl Vargyason is IQ~etlb s..~0!II+S kl9adI:ilésban YOIt rKzi'ri:. Andork6 es Oirnény
lis.zt~~ mk IMgmI.Catlák MkUnk a helyi k6fárat tómal " kdtllpkori
4plht- ts simaractdtl)dkal, a báró Daniel csalid eg)1J:ori k\Nfát, at
riáriJs h"'rpIoIn«. a ntes tJbtag6 51):6 cnlM podépl. s hogy.hn
no h4ri:, hatamas tál.pMkól:' is kaplunk portUkDmll_ borvIuil.
~ mi mesM'li a ~ matadonamald l~ 2 601 he/ye!1 5
6r*a 4dOOk vissn. doi még Igy is mamdl teljes k'IÍt óránk modsra, \'ru-

- """"""_.

A~itlll:"»: napon az aI6ZÖ", a.l0l'l0S lAon ~ el az ei-

hiram NJ! szwwty«e: .a K'ruty-sni ~'. Sl~
bus.."WIbI ugy illeti ~ a .mocsárb6/", ahová b. 1.'8dL EWO:Or
oI)1VI IMJori,jel koud6d6ft, mint más t~ b3rn'1iur. teIYer1Uk sál·
riIinbI al: UdV3rtIItYi Bud....ár cs~ SliIrai meli!. EWd!Ain akadáIYVWSM)'~. ari! ~ klts.."ámban részi venUnk. igen k!l;8SiIIl, majd \'acscn és Libor1u.z kOvacbzelt A tmtiiNI a bpdó h«yi CS~ ida;
nagy . . . vol ,is wgig éIUIánOS jÓkBdV lnlI<DdOtt. Esti szórakozá..
srin3k s.a;-.as h3mar wg.1t bH WIni, ln@It ~ is dit r.ink a
d

........

A c..,Usuk istentiszteleten. kololl'liri belYjrosi unitúiu,
...,."

PlVíIIn.

A liNdik ~ rvg~Qlén a Pa;Jk ~ Icpakod\'a még~ ' a
_
""", .. , ; 0 _... mái buzgón
bauk Nr) a h«1i MplSlis.ztil Sz\&l~ aIkaImfoMI. Ad!h ' ~ Ior~ alat! p;acig már kIin 1a' ilil: YOI... @gészen ámy&i hl).
I M i . túz6 ~ nr..", EN:3i\
- ~ ist~
wairlk tés...'t a ~>tMb tiitl ......nbM: lSNn uabad ~ aba, katolt.vs., ~ és il\Gng W m cs:iji'llllS~aI együa. k.
egYtWi ~Malot agy ud'.'alflatfi t k. plébános (~ EmO) és egy
U9l~ ~ lI'ItirM Id~hzfQr (RUSZ Oomoko$) b el Al
lj"ihNt k6\W6Ilbic1" r6Yid c:saAdIS PhiOO IAM a ~ nagy
r8SN ~
a Kl I •ak pidig az esti l3bOrtÜ:ZtI6Z m.zit.
ib.t:1lk, ami: a.'!I'I3P mi dri.. Amf+is részben ah"" ugyal ~
v.
do!! a ~ ,*cihlób ré:s.z Q;In jól sMNI.
M~ Q:si bC::SM ;b~BC!eIc a k.!dws k6l~as ~
bOYt lI\:aPiWU ~ a s8trak.. .... ~ AltAMlori naplri;oo baija!.
l1ri: ~ ~ ~ az Ahisi I:ra~ OO:odll!n lxIM.zas paIddm kKd 3l, ~ salah;: ""'-bttAlri: be. s61: mig!..~
~· ' iI;oI" ~ S:JN:ed, hegy il dl It lil ')H~ s.ripwt:
A 18 kiL as iii: b01n,
&tol il WIi.I:Ibi. fh$d ld" a bóc:su·.. ·;is kl>
\' 1' Ol'. il p;at.i!
lNfd s:korboo:. De az aOAÓbUS.ZI.rIk ~
c:wk \Igy ~ pa a plll~ paii~ hogy 46ae M lU s,zatd, ös. ar_
Nit .Iit:b ij!IdoaM 80': UlaI az _ káfil:.... Nem csod,., hogy QISle

_
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t
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S-.... Cir,jn~ SJn'll ~ az ig)\riba.
.A toz.-tmdi: napon ~ a nagy mHanondó es in:I01»
Nr S.,.diile: EW: ~ ' !I n " ItMiI9-li'il~ ~"Mi S.1fÍI $ÍWJ.
ui b9act mi9= .J&NS tanh'3l"l):a wt3lll, VI." 2t~ let" -peD, il
s,zI...,.'w.z 1:1:
5.l«~ III MYAiffl.· Ezwn folróis ~~
Nl. ~ ~ as .. a,1)9] lisna SNn: ~ ami: il es);:
SOOlI)Oi N.au. ~~.. la lis il lUS1'IidKi:ti.' moótm I
~ .. t Il il.tP.' r' ltl. lIb:i Ihlghr'" lSl!Wft'Ük lel a \39)" MaH
aaÜ.:Nk a b.,•., ~ ~ ~.iISCt'I Nr i'l8III tU:IUIk ,: L
Ez \u az i · " i\ ~abnk lbn.:rod!..~
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Egyházközségeink életéből
" Menni kellene
házról !lázra"
... Mem kelen8 háztól

házra, IlároS/'Ó/ városra. mini
egy 1uadI, fáradt. fanatikus
csavargó. Csak kél ég6 szememet.
szakadozott ni\ámat. porlepett
boCSkoromaf hlvni bizonyságul
a szeretet nagy igazsága melé.
Es rekedt hangOn, fé~g sirva.
kiabálni minden ablak alatt:
Szakadt lelkeket folloznl, roltom!
tört $IlYeket drolozni, drótoznl!

(Dsida Jen6 ""éból)
Valam&lyik tavaszi Unitárius Élelílok számában és legalább
15 napi- és hetilapban megjeleni egy segélykiáltás kórház-Ogyben. Messze-$zékelytOld egy gyönyörö részén, a zavaros Nyárád mentén jószfvO, tehelÖs emberek egy része .osszeeskUdr.
hogy minden akadátyoztatás, gáncsoskodás ellenére kórházat
hw élelre. Mert NyáradSleredában. oh, ahol Bocskai wamal Erdély fejedelmévé választották, a Ceausescu-léle roman áRam és
Nagy-Romária álmod6l nem tartották szOkségesnek, hogy a
szilszékely vidék betege/nek életallOvább IOldják-toldják az orvosok, a k6rMzat elSOMsztottAk, a szülészelet leál itatták, gondolván, hogy ez utóbbival értésre adják, hogy a székely gyermekek szi»etése sem országos gond a nemzetáltarn meg1erem_
Jobbágyfal",,-NyáJádszereda tesNéregyházkOzségeként FÜlesgy.vmat lritárius közössége elhatározta, hogy gyúj.
lésl inda e nemes ügy megsegRésére, Lelkész és esalild}a, akik
valamikor e tájon Ialáltak menedéket és segítségei a szeklMiIá.·
lés és segiségeil WOzése elör, ügy érezték, hogy a solt jóért
valama I6f1eszleni kel. Alelhivásokra széles e kis hazából mindeMorw'lan)öttek az adományok.. Mohácslól Tatáig, Budapesttól
Békéscsabáig nyugdijasok., fiatalok, az aszódi gimnazisták Hönig

tanámójúk vezetésével (ök a nyárádszeredai Gimnázium lesI·

Füzesgynrmnt
Gyönyör{} sz&ptember, igazi 6szles október bücs.üzon
ileIÜnkb61. aty rohamosan tut laten Ideje, hogy mindi'rt az
1994-85 mérföldkóvet is m~unk mögöt! tudtuk, Az utolsó
lap-talaJkotás 61a voll Iskolakezdés. sok-sok eNátis, ~I
stonllidás.
Szeptember ulols6 vasárnapjiln az Oni hálaadás Onnepét tartonuk. ViSzonylag elég szép számban érdeklOdtek
sajitGS ünnepOnk. iránt. Kösz6nenel venOk Gyánl Endréné
presbiterasszony és családja úrvacsorai kellék ajándékozásál.
OIt6ber fOlyamán is meglartonunk minden nevezetes
Onnepel, 6-án at aradi vértanúkra emlél<eztOnk, 23-án ill
1956-GS lorradalmunkat dlcseftenük, 30-án a relOJméció
szellemét IdénOk, Minden alkalomra szép gyülekezet voll
kp.<áncsi.
Október utolsó vasá/napJa délutánján megtartonuk vallásos összEljövetelünket amelyen a gyarm~lstentiszleletel
Balázsi Noémi Kinga gimnazista tartona. Utána a lelkész
hiterösítO versEit olvasott fel, melyet követOen at imatElfeffiben elfogyasztottuk az alkalmi agapé!. Köszöniük h~e ink
érdElklOdését és adományait,
OktóbE/rbEln meglétogatla gyü1E1kElzetilnket egy amerikai
lelkészházaspar. Céljuk az, hogy testvéregyházközsBget
szereuenElk nekünk, amely majd a segltségúnkre is lehel
egyházi, vallásos, emberszolgálati Ogyeinkben.
Fátdalmas 85eményr61 kell beszámolnunk. amikor elmondjuk, hogy ismét eNeszlel10k egy jó hf..tOnket. Zsadányi Imrénné sz, Csathó Emma testvérOnk azóta lel1 közösségünk paltfogója és hOSég85 látogatója. mióta elöször
Erdélyben jártunk. Fé~ével sok istentiszteletünkőn, Onnepünkön vett részt, Egy nehéz, kegyetlen betegség ragadta
el napok alaIt, október 4-én. Az. aradi vértanúk napján temettük el óriasi részvét mellett a Nyugati temetőbe szerettei mellé. Emlékét mindnyájan megÖl'ilzük, a rokonok mellett kis egyházközségünk is, ahol mindig onhon al&zte magat. Adjon az Egek Ura csendes pihenast neki, a gyászolókat vigasztalja!
A lelkész ebben at évben is a közeli Darvas község AItahinos Jskolájaban tanit angoll és énekel a 3-8, osztalyokban, Itthon ls va~a komoly széndékú ifjak jelentkezését
nyelvtanulásra, kOllepetálásra,
KérjOk hIveinket, szimpatizánsainkat. hogy bármilyen
ügybE/n bizalommal keressék HivatalunkaI, családi otthonunkat, és igyekszilnk segftségOkre lennI. Köszönjilk, hogy
maglisztelnek!
(RsszlBtek B füz9sgyarmsfI' Unitárius K9f9sz19nysllg
c. kisdványból)

vériskolája) egyszóval sokan, akik meghallonák az ablakok alan,
iéiig sÍ'Ó, rekedt hangunkal, hogy a szakadt lelkeknek, lórt szí·
veknek., beteg, ziháló kebleknek, reszketö kezeknek, roskadozó
váUaknak, a megszOletendöknek kórház és szülészet kell a Bekecs aJ~ra, Az. összegezö élménynél százszorta naJJYobb vok
az, amikor augusztusban eMttiik az adományt Alszamolva
600,000 lejt tett kj, Boldogan mondtak el az AlapItvány intézői ,
hogy lavasszal beindult a gyógyitás, sok hálás meggyógyult
haYYta el azÓIa a kórMzal Fájdalommal mondták el, hogy a
SZlilészetei nem tudták még e~nd_ani anyagi okok mian, ami'e
még várnak és remélnek sok·sok támogatásI. MVlden adoma·
Al: ELTE jogi '''1'1111, rIQ"t'rP11wr 4-In, rll~'",liplomál ,Illlak át
nyozó ~szOo6 levélben logja megkapni a tüzesgyarma~ egy_
Mzközség és a k6máz anyagi Ogyinlézöinek hálálkodó sorail dr. S:ds: M ihály afiá'll,k. a Mtl',." twf'l e:dőlI ,,"gs:u:rl/ jog~s állt/IPIIlldonuln)'j d~lorálllSC' alkalnlDb6l. MiháJy bácsc' hD/I'/In
Boldogok vag)Ulk, hogy kis közösségünk e szeretel,akcióban b'f'//
lilIÖfI, mi,1I biro. landt:selrtM, Csvporh'é':dÖ a kil/{j,jb(j:ó br.
kezdeményezhelen, és a maga 5,000 Iorinlfával részt válaila- r6s6go.t/m. Mu,lkdjdt mim/jg iglcs4gfJsun, Itltiismem&e hallIOn. Egyelemes EgyházlJ\k ls boldog lehel, hogy tO.ooo lorill}á' gan", '·~ge:l.., 1':1 ~':onyflftl II sot hd/J/tudd Il!I'8. I'luanlint II
val olyan Ogyet pártolt, amelyikkel a Székelyföld olyan lészél ta- Fó,Wos; 8fr6s6g E/IlÖU'wk dlr.oHtn'f'/e, is a: igu:sdgmogatta, a~ az LWlitárius gyülekezeteknek egy gy6nyOrii csokra iig)'minis:ur .. Ki,-d16 ltIunkáh, w Jiitilnltli$~ is. '" rllbindiplonUJ
él és dolgozik. Isten áldása legyen minden nemes célon és e tiladdsukor tgyhlClIM neoo/benjeltn ,'0/1 b tlls::i5IIll5lle dr. Srá..r.
M ihál)'f Oli'! Lajos ls fl.'lrsJ~, ,'uJUtt!l'nl Htocze Frtmeiska. Ezcélokat megval6sitanl akaró )6szAndékU gyermekein.
'

Rubindiploma

Balázsi lászló

ú/on is gnJ/ulti/1l11k fl gazdag tldpd1~'áhtn, is /s Im áld.is,fl kbjiiJ:
M ilu1l)' betel; l it/beI
'
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KULFOLDl HlR EK
A;t angol ,.The fnql'in- -

okt6~

52'-

miban a londoni Hampslead dl'Osr&zben
le\'6 Rosi)'" Hm CIwpd unit'rius tffllplo_
mjnak \'etttőJége IUTÓI ~dmol be. hogy
tesrvmgylli7J.."Özsl!gi Iropcsolatba Il!ptek a
bwbpeti Nagy Ignác: u~ai uniWiu$
tanpklmunk gyüld::eulén'J. A nyfr fo lyamán szemtlyescn is fe lvellék. kapcso.
IlltOt Orbóknf Sunt- h " n)'! Ilona klbo;szn6\'el. Reméljük, hogy ez a kapcsolal
a jövőre néz"e ehnélyOl és gyil _
mölca'lzó\'é v"ik.

•
A .TMCaJIOdiQlf Unilarian- cúnCl. negyedévenként megjclené b,p utols6. szeplemberi súrn. eg)' cikkel kózöl .'clicla
Urbans kilÓI. aki Ilm'il Cr, hogy milyen
nagy hatásu.! voll ri Gellird Imre ~hai
Iclkl!sz ..Az úr.'al:Sora unitárius énelmezésc" cúnú Wlulminya. Ennek elolvasw
vil 4gosftotfa meg számán! 1Ilt, hog)' az
unitárius lÍr\' aesora-11Ul éne1mezése van
legki5zelebb a ~zusi 1Ír\' lCSOrthoZ.

•
A ~T~ 1nql/iru- oklóber IS-i súma
közli Ktim ni J ózsefnek 12. "Unitárius
Kózlöny"-ben mir koribban megjelenI
cikkl!r: .oA homoródszentmártoni Ifjúdgi
Ház ~ Konfcrcnci.a Központ története". A
cikk a magyarul megjelent szövegnek IUl '
gal nydvú fordftáu : R'i leg a cikk mibodik
részél ismerteti, mely az amerikai-kanadai
unitáriusok bekapcsolódásál új. Ic az lfjúsigi Ház prognmjánu kcrel&e:n,

•
Az ango l nydvú .. T~ Jnquirr!r- 00\'ember 12-i szima néhai pDspökeink, dr.
FercoQ J ózstf 6; d r. Kovács Lajos emlékél id&'i az "Unitiriu$ pUspökök gytsz.
Magyarorsúgon b Romlini'ban" dmú
frisába"; melynek nenói az elhunytak
kortársI!: John Mri oc:JUan K~lIII('fh
T"';IIII ~ Mar/i" HaJI. A sze';'&; frisuknak a következő a1cfnlet adtt!.k: •.Az angol
lelkén.kolle,Ü: eml~kei.ket idb.ik."
~ e.mlékezók mindhánnan szcm~lye
sen IS ISmerték néhai pilspökeinkct ml!g

abból az jdób6l, amikor dr. Fcrencz József
b dr, Kovics Lajos is külfOldi tanulm!nyaikat \'~ge.Z1ék a távoli szigctornájl_
ban. John McLxhlan emlékczését 1933ra dat4lj.. arn. az évre., antikor iu Budapesten ismerkedhetell meg dr, Fcrenez 16zsetTel. Ana is szívesen emll!kezik vinu
az .ngol n}'uglllmllOlt lelkl!sz. anlikor
évekkel kés6bb feles~gével eg)'ün a püspók dr b felesl!ge kedves \'endfgei VOllU
ill BudapcueJl. és meJy alkalomból ifj.
BlnÓk Bfla néhai f6golldnokunk vendég _
sU'lt'\elfl ill flvezték. A vendl!gl'lÓk is
kedvu vendégei lehettek I cikkín5n:!l; és
C'.sal'dj'nalc • későbbi években a cambridge-i lelkéQ.Sf~nek idején,

A clkkW lne~eg hangon eml&uik Tn('g
dr. Kovács LaJOs pUspölOOl is, akit az
ang li.i tanulmfn)'i évei alatt ismert meg
Oxfordban. I akivel. kb6bbi év,,-k sor,"
több .Iblommal tal6lkozhltOIt mfg Erdél)'ben é$ Ang liiban egya.nlnt, mdyból a
leg=llékezctesebbcl ~Ii ki. Ez nem
mú. mint az 1979--cs esztendő. az az Ev.
IIInikor az eroélyi uniu(riusok n1lgy$labúú
ünnepség kC'TCtében r!'ndulék meg KoIozsv'mn. Tard'" b Oldn Dbid FcR'.1'IC
mártfr pOspök haliÜ4nak 400 évc:s évfor.
dul ój,,Kennclh Twinn is kronológiai SOlRftdel
'lIiI az emll!kezésének., 5 $z(vC$en gonool
viasu • 30-as b-ek elejére, amikor mind
dr. Ftrcncz J ózseffel. mind dr. Kovl1ics
LajOSSal. mind pedig J am" Lutber
Adam_u.l, a HlII'Vard Egyetem kt.5Óbbi
hÚ'e5 ctilroprofesszor4vat megismcrkedhe.
Oo~

Az 1935-6s év mindhármukat, a cikkúó t és ~t nl!hai pUspökünket iJ Strassbourgban tal4ljL akik újbóli t.al4lkw:úu.
kal egy megncvezésscJ tudják megfogal _
m:wli. Ök az unitárius ~ S::CllhárotnJdg~.
Nos eMU kél tagjától \'esz búcsút frú4ban II {)é1.Anglidban élö idás, nyugalma_
ZOlI unitil.rius lelkén. s vele együtt mi is:
ISICf1 "clük. püspök urak. n)'ugodjanak
csendesen. emléKüket mi is meg6riz:zük.

•

~ ()hn~nihls Tandq az On=dgru
Prolt'stt»u Napok bcfejczlS('ként okl6ber
31-bt a Ddk téri EvangélituJ Templom _
ban Orr.dgos Rt'jorm6ci6i EmlltJinne_
pél)' t rendezett, aho l előad'-sl tartott dr.
Hann ati Bf.ia ev. püspök, ig~t hUdctcu
Rbl:n Árpl1id baptista eln6k. az IInnepl
Slcrtan4son részt vett, és egyhhuntat
képviselte Btnelt ~fjl1011 p!l$p6khcl)'ct,~.

•

A BudapaJi UnitÓTilU Egylt6-Mrsi,

nevében halonak napja ekitt, a évben is
eivitIék. k:cgyelel és a megeml6:eús koszorúit I budapesti 1emc16kben nyus;vó
egyhhi haJOltak slijára Bencze M'r1oa
pijspökhcJ)'enes. O rbókni Sunt_lriDy(
Ilona és K6sz0nl J ózsef lelkisuk.

•

HÍREK
Budapesten Im. oovember 6-1O-e k6.
zÖlt rendezték meg a .. Kerc.r../bry.Zsid6
Teológiai Ult ~ kcrerl!bcn. a Keresztény_
Zsidó Tirsaság megrendeúwbcn azt az
el6sdis-«lrozatoL melyen • Pcntalcuch_
ról (Mózes S könyvétől) tartonak hétfőtől
p6ltckig eJó""hoklL Az el6adók 1dIz&1
minden alkalommIlI volt egy uidó és egy
keresztény ICQlógus: kj·ki a mnga megkó ulftésébcn adta dó mindazt, smit a mózesi lronyvekról szándékozott elmondani. Az
c\6adásol:: minden alIc.lommal más·más
helytn történtek. M6zes első könyvém l .
NagJfiwa/W utcai zsinagógában. Mózes
II. könyv&ú l • GYI/fai Pdl utc.i R'.form'tus templomban, M6w W. könyvéről a
HÓV,ts Endnr utcai unitárius gyillekezeli
teremben. (melyen jelen volt többek k6zÖlt; dr, Súcsi J óz:scf, a T4rsadg Iii·
Ura. Benc:u Má rton pilspökhe]ycues,
Deutsch UStJÓ rabbi. Kászoni J óucr
lelkész. mint el6ad6k. is nlgysúnlll & dck,l6dő). M6zes IV, könyvél'61 • Ddk téri evatlgl!likus templomban hangzott el az
dáadú. Aki mindegyiken riszt tudott
venni. annak ismeretei igencsak megszaporodhattak I móztsi kÖllyveklól. s egy
egén tsomlTavllór kÖlhenck egybe önmaguk sdl1lm az c.lóadissorour végeztével.
Az előadisokat, el$6 alkalommal. vidé·
ken i$ megrendel,lék Debrecenben novernber 13-17-e közön_

Az unitárius egyhWóI 6; egyhhjogr61
hangZOttak eJ dé"'4SOk di4khallgltósJ.g
elön I budapesti ÁlJsmigazgatúi F6iskolán (XI. 16) és III ELTE Jogtudományi
Karin (XI. 18). - A nS&)' fig}'elemmel kI~rt el6ld,hokat d r, L6r lna Em il egyh'.
zi fóllln4csos. az Unitdt-il/S Afupjh-dny dn6ke tartotta. Az déadú befejezése. utin
több hallgat6 tett fel kérdésekcL köztük
nem eg)' az unitárius eg)'hh hitelvcire vonatkozott

A Timár Tourisi btmutalko&ik
SnM SwQj.a vqyok. Q iroda \'eIel6je.
Unitúius, Dr. Erdó J'noa tantlvin,ya,
Kolouv'ron utllcttem é. konnrmtltam.
1960 óta ~lek Budapesten.
A. irod. neve: Tim'r 1burist, ldesa..
nyám emlékére, ak inek I II.nylr:ori noY\!
Timár Zsur,aanna, ninUln unitárius, hlrlll8llU1i 1Ii11ct&1l. HarangllUl ~'ben
a Meroség és s.acl,yRUd határf-n le\'Ó
ki. falu. melynek unitárul tClIlploma el·
trvullan '" egy domboo , rne.11 nines lelk~Ul I falunak. f8Y isu:ntiu.tcletet oem
tal1anak benno,
ob irod" 199O-ben alapftottam. Fó te_
Wke~nk .. erdál,yi utllk ncl'W$é$(l. do a vi lág bl.rmel,y t~""a aorvelilnk
ultlt, rep(llójcg)'cl él ..tl lást fogla.luuk
egyénileg i•. Esen kiv(tl I I engt!d6!ye1
rendolke!Ó magyaronrúgi utuúl lrodl.k
útJait áru slijuk, Ilonos áron.
Felajánlom unill.r1ul tcstvérei~k,
ho(O' aki
UNITÁRIUS ELET mlndeo·
kori legl\jabb .dmÁVal jelentkelik irodánkban, b4.rmel,y utunkb61 600 Ft ked_
veaményt kap.
Cfmilnk: 1161 Budapcel. Gclléri A. E.
ule. 39. Thi.: 271··U06

a.
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Felhívás

Gyermekkarácsonyfa
ünnepség

Kedves OIvMóink!

BOGNÁR ISTVAN

A Budapesti Unitárius EgyházközsOg 1994. december 18·án. vasárnap
du. 5 órakor a budapest! 1- 14 ál/es
gyermekek számára gyermekkarácsonyfa Onnepséget tart a Budapest
V., Nagy Ignác utca 2-4. sz. alatti 10lölt templomunkban.
KárjOk a szOlOket, hogy gyermekeiket egy kis szal/alattal. ánekszámmaf
készftsék lel az onnepségre, minél nagyobb számban JöÜenek eJ.

Szomorú sz.....&I kIsértIlk u1o!SÓ tOldi UtjMa.
1994. okl. 21-6n, Qrb6kné Szent·ll/anyj Ilona
l&lkész~ szolgflla!a m9llelt, Bognflr l!ilvan
kedves a!yankfiál. Pisla bácsi feleségével és 3
rlflval egyim a lego&hazebb 1ObI!:ben, az lltV8nas 'valiban esallakozo1l a Nagy Ignác u1ca1
gyOl&kezelhez. Annak nagyon akIt-I, lelkes'agja I/elk. Viá9i p61yAjfln gépászmém6kkén, dolgozott, de Igazi IIivaIfIsának a képzOmCNász&te' éreZle. Sz6mtalan kiflIRAsa VOI1 Szanlandrán, Budílf*~'en és országszerte. malyek81 61,aIában Pogánv O. Gábor nvio!1 mag. leghlr&sebb sorozata. maly a Magyat Nemzeti GaIéri·
éban is rnag1a1ü'\a16, a •Tragikus ,inc:ok nemz8lOnk miJlIjáb6r einél visel.
A Miod&nllal6 Isl9fl adion drága laIl6rlek
6r6k n)\lgOdalmal, és gyászoló fiainak I/igasz-

Az Egyházközség Elöljárósága kéri
a szOlOket, hozzátartozókat: l igyel·
meztes"k gyermekeiket, hogya helyhez 6s az alkalom hoz IIlOen I/iselkedjenek az Onnepségen.

lalAsI.

Karácsonyi istentiszteletek
Budapesten

BOTÁR IMRE
l30IAr ImUl a Alves torocl<6i unitériJs BotAr

1994. dac. 25-én 6s 26-án úrvacsoraosztássai egybekötött Onnepl istent!sZlele! lesz:
a Nagy Ignác utcai templomban de.
11 órakor,
a HOgyes Endre utcai templomban
de. 10 órakor.
A pestszentl6rinci unitárius templomban csak dac. 25-6n lesz Istentisztelet úrvacsoravétellel egybekötve. de.
11 órai kezdette1.

eniM I9szásmazollja voll. &lesap;a kerUh ál
Magyaroruagra, f18V8S. jó .oIló. haladó gondOIkOdáS~ tanéramber voll, abban a szellem·
ben nevel1eliai is.
B01Ar Imre Szolookon SlÜl&1ett, m(Lszakl érdekl6dése mla11 a mémöld pályát választotta.
Mint I/fzCigyi mérnök l/álI o!Sztlgszelle lsmartté,
munkatérsa és jó balálja voll néhai Bartók Bála f6gondnokunknak. KiVtII6 szakentlar voll.
alU magas emberi kvaitésokkal rendalkelatt.
1994. nov. 4~ bUcsúztattuk 0rb6kné
SZen!·Ntlnyi Ilona lelkészn6 szolgtllaltlval.

Felhívás
Szeretettel h~juk lel azon liatal uni·
tárius barátaink figyelmát, akik 197981 . közötti él/ekben születtek. hogy az
1995. pOnkósd elsl5 nap}án sorra kerO16 konllrmációra az elökészftO órék
tartását december hó folyamán meg·
kezdjük. Minden árdeklOdO jalantkezhat Kászoni József lelkész nál a Hő ·
gyes Endre utcai 3. sz. alatti lelkészi
hivatalban. és a 217-617l-es lalalonsz6mon.

I

Esketés

I

1994. november S~n a UI . keruleti Polg4rmestc:ri HivIlla! HhL'II$'gköt6 Termében ÖTÖk hú.s~get eüUdött cgymisnalt ll:I..
llI\yaltÖflyvvezclÓ is Orbóknt Szent·lv'nyi Ilona Iclk~ö d611 k~t kedves afia:
Sándor Gyula Mátyás
és J a ncsovics Zsul.SII nn a.
A. tcmplomi cskUv6re november 13.1in.
• Brl$sói Unitl§r;u$ Egyh&7.kö'lStg tem plom'ban keru't 50r. S1;(vb(i1 gratu'61unk. ~s
' llen gyUmö'CI6z6 '-1dWt k~rjllk az Ujú
p,," flct!rc:!

12 UNITÁRJUS á..ET

Örömmel táj~k07Jatjuk Önöket.
hugy Inpunk 1995 januárjiltól havon _
ta 12 o 'dQl lUI lcl1;. E1.6ltal.l'Jncso:: bbé.

gll7.dagabbA vlÜhotunk. va.t/Ullint lehct6s~g nyflik egyht\zi profilunknak
megrelel6 aPfÓhirdetések megjelente.
t~sére

A'I.

is.
o~dalS7Ám

meg növelése Sljno,
egyUIt Jár a példányS1Ámonk/!nti ir
emclkedésévcl ili, miuHln o nyomdai
cl6áIlMs eddig scm fedezte D költs/!geke t.
Az el6fizetéscl:et ezentól ;s egyh'-

1;i közpo nt unkhoz "UnitliriU$ Elet"
jc l ig~re kell eljuttatni , v~ a lelk~S1;i
hiv atalokban elófizetni.
1995 janu érJ étól tehét a II olda·
las Unitárius t lel havonta 50,- Ft,
fé lévre 300,- Ft, ~gy évre 600,- 10'1.
KUIfl)ldi adom&nyoroink Jzo kásos
évi t4mogatúukat k~S7.pénzben. vagy
esekk ese~ n Money Order ill. Cl$hi·
er's Check ~onn'jában . (n? ma!:,"csellen) $'lJnt~n "Umtiriu5 Elet"
megjelöléssel jutlass4k el hozzink.
Sajnos II poslllköllSég kUil'öldre. különösen a te ngerenlúlra nagyon megnövekedett. Kérjilk. hogy kUlföldi
el6fizetóink adományaiknAl vegy~k
eZ! figyelembe.
Köszö njIlk olvasóink meg/!rt6é1
és támogltásáL

A szerkeszt6ság

Dr. K6tnokl Klt Gézán6 sz. K6ntOs Juli·
snnl! dr. KÜIoki 1(/5 GIIz.a 6rők6s , lÍ$ZIaIetb&li
prasbi8fÜnk hitvasa élelének n. évébén elhunyt. A Kispesti tam81öben hatyeZlék ör6k
nyugalomra a rakMmélus egyház szertartása
szeMI. Mély együItén:éssel osztozunk a gyászoló csalM Itljdamában.

F&uwU5z~;

BenCD Fr.ncltu

Kbrnirkl 861s 74 éves.

Szet1tBs ztMliloméil:
G6IIfy G'bor,K6szonl JtlZMt,
Iboly.. NyIt,. t.. .... nt.

Ist9fl adjon csendes pihanést eHál/ozo"
testlléfelnknek az anvafOld ölében, IelkUknek
ÖlOk üdv6sségel, a hélrama.radotI gyászolóknak pedig -ngasz!alásl.

Unitárius ntusorok

...,,0;.
V.,

Decembtr 23. péll/ek
Kos:mth rddi613JO
•.Egy az lsten"

unitárius félóra.
A MUE Heltai GIlsplir 1cilldója gondoúdbl1ll • kuicsonyi ünncpekre megjelenik Bog'ti Fftukas Miklós uolt4ros éne •
kcib61 v'logatAs magnók'1.ctu1n a Music.
Hi5loric. egy lines feldo lgoz4dban. A. lclkbzi hivatalokban koo vc1.ményes áron
luz bpható.
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