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XXXIX. ÉVFOLYAM l. SZÁM 1985. JANUÁR-FEBRUÁR 

LEVEL AZ OLVASOHOZ 
• 

Számot szoktunk vetni eszt:endöforduI6kor, s így jöt~ 
tem rá arra , hogy lapunk UNITÁRIUS ELET elneve
zéssel immáron a XXXIX. évfolyamába fordult. 1985 
gazdag az évfol'dul6kban , melyekről a napisajtó mel
lett, lapun k lcrjedelméhcz mér1en, mi is meg fogunk 
emJéke~ni. 

Az elgondolás késztetett at'ra, hogy kezembe vegyem 
könyvtárunkban nz UNITÁRIUS ELET és elődje, az 
UNITÁRIUS E:RTESITO eddigi évfolyamai t. 

Józan Mi klós budapesti lelkész, 1902-t61 esperes, 
1920- t61 püspöki vikárius, majd 1941-46 .között kolozs
vári unitárius püspök volt az Unitárius Itrtesít6 ala
pítója és első szerkesztöje. Kezdetben a lap tulajdono, 
sa a budapesti unitárius egyházközség volt. Az Uni- . 
tári us t rtesitö utolsó száma 1944 szeptemberében je
lent meg, 

Az Unitárius t rtesi tö szerkesztésének munkájában 
J ó ... .an Miklóst követően még a következők szolgáltak: 
Barabás István, dr. Iván László és Pethő Istvám, 
1937-19:12 közt Ferencz József, és a megjelenés utolsó 
éveiben Szent-Iványi Sándor, akinek segítőtársa Ke
reki Gábor volt, 

A második világháború befejeződese után pár évig 
szünetelt a megjelenés, A lap címe alulírott javasla
tára megváltozott, és UNITARIUS eLET címen indult 
meg, és tulajdonosa azóta a Magyarországi Unit~.rius 
Egyház, 1947-ban a szerkesztés munkáját dr. Csiki 
Gábor ke ... .dte meg ,és folytatta 1957-ig, Segítőtársa a 
szerkeszt.ésben dr, Nyiredy Géza, aki akkoriban egy
házunk előadó tanácsosa volt, 

A'/. egyházvezetesben bekövetkezett változással Pethő 
István lett a lap szerkesz tője, akinek a következő év
töl kezdve Bencze Márton volt a segitőtarsa, 

1966-ban az egyházvezet.ésben újabb változás tör
tént, ~ethó István lemondása után ft. Fílep ilmrét vá
lasztották meg püspöki helynökké. Az Unitárius Élet 
felelős kiadója Fllep lm)'e, felelős szerkesztője, Bencze 
Márton lett, akik négy éven át szerkesztették a lapoL 

1970 decemberében Filep Imre váratlanul elhunyt, 
s a rap szerkesztéset alulírott vette át s mint felelős 
szel'kesztő és kiadó jegyzi ma is immáron 14 eszten
deje. A munkatál'sak, főként a ' lelkészek alkották a 
szerkesztő biwttságot. 

A felelős kiadói feladatköl' t néhány évig Huszti Já
nos l~tta el. Ma Szent.;Iványi Ilona, mint felelős szer
keszto-helyettes segit a nehéz hálátlan de mindig 
egyházunk javát és a haza üd'vét szOlgái6 szer.kesztői 
munkában, 

1922 óla egyik kézből a másikba ment át a sz~rkesz
té~ munká)a. és népes munkatársi lábor segítette a 
mll~denkon vezető sze l'keszlőt , A lap cikkirói lelké
s~elnk mellett világi hívei nk, de sokan támogattak 
Cikk Irásával. vagy már megjelent cikkük újraközlé
sének á tengedésével az egyházunk táborán kívül élők 
kozill is, 

191 1-ben, amikor alu lirott a lap szerkesztését átvet
te. évente csak négy alkalommal jelent meg összesen 
32 oldalon , Ma m:h évente hat alk&lommal jelenünk 
nwg - kllrácsonykor és húsvétkor dupla oldalterje
delemben -, vagyis évente összesen 04 oldalon szol
géljuk hlveinkct és olvasóinkat. 

Kőrősi Csoma Sándor 

Japánba indulásunk előtt olvastunk ar:~!" hogy 
buddhista körök az évforduló alka,lmáb~l ~orosl ~~ 
ma Sándorl'ól, a jeles magy~' onentahstarÓl ~ _ 
készítettek, és azt a japáni fovárosban tartott unnep 
ségek rend jén a vatták fel. 

Tokióban, a magyar nagykövetségen tett lát~ki~ 
sunk alkalmával tudtuk meg. h~ a s7.obrot aoboiTÓI 
Nem" ~'"' Múzeum őrzi és megigértek, hogy a sz '0..< _ ' 

b'CW , k"ldik az Um .... IUS 
fé nyképet Szel'CUlek be és azt meg köu, !Ségünk szíves 
€letben való közlés céljából. Nagy ve 
utánjáro.lSa után a fénykép megéz·ke7.ett. 

A közölt kép alkotója ja pán mŰVéSZi a s='\ ~~ 
az. alkalmi kiállitáson volt lát.hat~, s ~z - 'űjtemé
jeleztük _ ron a tokiói Nenw.ctl Mur.eum gy 
nyében őrzik, 

(Dr. F. J.' 

• 

• 



k t Erdélyben és /I nyugati országokban. ten-
LaPllo .a é tUl soka n olvassák. és. megjelenését 

g~n:k,.'r", !"'."kCö"n ~uJm~nöcn számosan időről időre kül-
az e 7.", t 'Ilk 
dőtt .. [Jd.omá~l,',Okkal" t;r::~~~ Jfl'óit. hín~k beküldöit é~ II 

Koszönel' esse" . I' éS dmi -

~m~g:::AlkÖ7~~:~k 11 ~::t~a c~i~~~~",~ua~ ~p~r,~al 
~;~~;zcrcsen megjelentetnI. Korábbaé a zrínYEgyI N~~~i 
da álh lotUl elö lapunkat, n éhány ve az e 
Nyomda dolgozóinak mondunk köszönete t megértő S~

f é " ké 'l és t.ámoga lllsukért. 
g ~r~~11lICl foga djuk o lvasóink levelc i.~ .. ~enne az cl
. _ "~"k"t de II kl'jUkát is. K öszonjuk a megérIsmero S"' v .. , 
tésI é az áldozatos támogatást. . ' 
Mu~kánkat igyekszünk körü!t.ekint~el veg:z",. de 

csak akkor tehetünk minden Jogos Igénynek e leget , 

IFJÚSAGI KONFERENCIA 
Egyhá7.unk utoljira 19U-ben, Dunapatajon r~nd~:lett 

Hj' . I KonferenciiI. az akkori lelkes:l Hus:lh Janos, 
és ~~~It Brassai Sámuel Hju!!ági Egyle t s~rvezésében, 
l\1a ls sokan emlegetik. ennek a ko~r~renclana~ h:-ngu
latát , éhn ényeil, az ott szerzett lelkI cs szellemi kmese
ket, 

" gyermtk és ifjusági munk~, komoly cs fe lel~ssé~
gel teli rCs7.e az egyh á7.i mun.ka~ak , Buda'!es ten es VJ 
dck! g)' filck ezeleinkben, a s:wrvan yokban IS tapas'dal
ható a fia t a lok egyház irá nti érdeklődése, 

Budapesten kél cv\'el ezelött újra m egindultak a'1: If
jusági Biblia-órák, a hol az áhítatok. imádságok mellett, 
gitáros éneklés, és hittani viták is folynak, 

1983 uS1:én lIődmeüJvásárhelyen , a megújult gyüle
ke1:eti teremben Ujúságl Találko1:ót rendeztünk. A1: 
akkor kötött kapcsola tok. barátságok ma is tartanak. 
Időrő l i dőre a Pesten járó vidéki fialalok fe lkeresik 
templomainkat, az ifjúsági Biblia-órákat. 

tgy merült lel a budapesti egyhbközségben a nnak 
az igénye. hogy 1985 tavaszán újra Ifjusági Konferen
ciát szer\'czzenek az ország unitárius Ciata ljainak és a 
magukat fiatalnak én.Ö teslverek sdmára. 

Az Egyh á1:i Képviselő Tanáes 1984. nov. 23-i ülése 
határontából: 

az UJlisági Konferencia apr . 26-27-28-án lesz Bu
dapesten , a Nagy Ignác u. 2-4. sz. alaIti egyh ázi köz
pontban. Témája: ismerkedés századunk unitárius teo
lógiájával. "Kerek világ" eimen. 

A 'ke \'es vendégszobai fé rőhely miatt, gyülekezeti el
szálláso!:is les'1: . 

. Erdeklődn i lehel a Püspö'i Hh·ai.alba n , vagy a lel 
keszi irodákon. Jelentkezési l apokat fog unk ~zétki1ldeni, 
li kérjük elóre. időben jelezni a r észvélelt. /I 

A rés7. le tes urogramot lapunk következő számában 
közöljük, s a gyülekezetekn ek ls szétküldjiik . 

. Ké~jük minden ked ves fia tal tes tvérünke t , hogy rész
vetele\'el. hozzájárulásával segítse e lő hlt .:! le ti munkán 
kat . .. a konferenciát. S u nitárius releliisséggel gondol
kodJek egyhb.unk jövőjéröl ! 

IfjÚSági találkozók 
A ~udaDestl Unitárius Egyhá:lkö1:ség, Nagy Ignác utcai 
gyulekezetében. gyermek biblla ~6 rákat a 
~öbvetkező vasirnaDi idŐpOntokban tartunk : febr. 10 .. \ 
e r. 24., m i rc. 10 .. márc. 24 .. ápr. 14., ápr .28. 

A Nagy Ign ác utcai gyü leke1.etben a r e I n Ő t t I f j ú
li ~ g i U I b li a - ó r á k a t , kéthetenként. hétfőn este 
~n~rakor LDr~tjuk a következő napokon : febr. 4 .. febr. lll .. 

a rc. 4. , marc. 18., 1pr. l ., ápr. 15., ápr. 29. 

2 UNITÁRIUS P.LF.'I' 

fóként hí rszolgálatunk rovataiban. ha nl. Illetékes lel
készek es mus é rdekeltek idejében értesilcnek az ejtv
házi élet eseményei ról. 

A meginduló ú j esztendőben. Istentói további ~e
gitségct remélve. köszöntjük előfi;.:etóinkel és olvasóin
kat. lámogalÓinkat. Kérjük segítségüket továbbra ls. 
Bárki clöfizethet két példányra. s a kkor a második 
pé ldányt olyan hívünknek küldjük. aki anyagi hely-
1.ete miatt ncm áldozhat eJÖfizetésre. melyet a VOD. ... t
kozó lapkiadói határozat alapján \985-töl évi 60 fo
L'int r a emellü nk. Azoktól. akik már t984 - ben 54 Ft-tal 
e!öfizettek, kérjük a különbözet befizetését a lelkészi 
hivatalcú útján, ha le hel márc. 31-ig. 

Adjon a mt egy igaz Is tenünk mindnyáju nk nak bol
dog új esztendöt ! 

Dr. Ferencz J67.scf 

A MINISZTERTANACS 
HATAROZATA 

TISZTELT P USPOK Ún.! • 

e rtcsitem, hogy e lőlerjesztésünkre. a l\1inisztertanáes 
- h elyt a dva az egyh azak vezető test ü letei kérésének 
- ugy hatá rozott. h ogy a'l államsegélYl'kel továbbra is 
bi7.tosilja 1990. december 31-ig. évente az 1984-ben j ut
tatott összegnek megfelelő m értékben. Egyben tájékoz
tatom , hogy az Állami Egyházügyi Uh'alal 1985-tól az 
é \'i allamsegélyt egys zeri kiutalássa l bocsalja a1: egy
házvc'1:Clés rcndelke'1:csére. 

Amikor :l Minisztert:lnács fenti halározatáról e rtesi
lem, kltejezem őszinte r eményemet és meggyózüdcse
me t , hogy a z elkövetkezü években tovább rolytatódik 
és erŐSödik állam unk és a l\lagyarországi Unitárius 
Egyház kÖ'1:ötti jó együttműködés a n épünk békés. bol
dog jólétct szolgáló eélklhi'1:csek megvalós itásáért. 

Budapest, 1984. december 5. Tis:ltelettel 
Miklós Imre 
ál lamtit kár 

H.ális köszönettel veltük tudomásul Mikl6s Imre ál
lamtitkár crtesítését és álJamuok további segílőkés1:sc
gét egyh:izun k irányában. 

, 
\ 

I -

!J 
" , 

Hódmező tlásárh elll 
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KÖZÖS FELELÖSSIOGGEL 
E elmea a .\Ia911Or Neomzel eke. J$-j ~Q.m.óball 

(I i*';ln p .. blici.na. ""nuttl Pél~r t:~.::heikkll~k 
~m6 tamtaM" ad edlnol arrOl (I rallill.:"..::-ÓTól. 
m~I~1 dre. lJ-e.l'l a Parlamentben tarton SarlÓ$ 
lsrl"c.I'I miai$zrenlA<ik-helSlelte.s. s melVen risz: 
«1't -'fiklos Im re allamrifkar. ker elnökhe[l/Ctle
sr rór$CIsaj)Obc:rn és a I7UIg~rors:agi eg"hdzak é.s 
felekezetek felelős t:~et6i. Ebból oz ir,i$ból 
i!U~v.k = alabbiakar..: 

RtGr, JO HAGYOMANY.4" lor.sadalmi éleliinknek, 
hog" (I HOZQJia.s Nepfron! vezetői "vcn ie t.'t'ndegül Icif
jak barali b~ilgelise" a mogJlllrors::dgi t1l'Vh6zak eJl 
/eleke::elek kepriMlóir. ArTO a.:'onban először kerűl! 
sor, hOQ" a.: eQJlhazi ue::el6k (I .\finir::lerlarlllCS elnök
heJ~ltuinek mq,hir.á.sarG' es rendégeké'711 a Par/a
melllbe'n ismerkedjenek hO~"'lk, s (I vilag gond;oh:ol. = o r.s;:cgunk dán ólló JeIadatokkaL Sarlós lsf11Qn mi
IlU:teN."lnök-hel~rteS71ek o M lalko::ÓTg incildlO .Jorai 
ha!IQsu11lO::tak. hogV a FlWl11Iar ollom h a moglfll r egv
hQ.Zak kÖtött ict izedek t'91fiittes munkajanak w"mol
csekim kialakult jó. partneri cis:onvbóf terme.r:ele
Jell koutke::ik. hOfnI a.! u::llendö cige feli a s.zdmcelés 
m.u.nkdJGbcn. a köt:-e tke.zö - az ors:ag élelé~n IÍnne
pi - e.ulendó felada.Minok feldós ótlekinleJebE'n az 
allami cE'::elb Jzdmír a maJ1llarors:agi t>gUhózok éj Je
leknelt>k ce.zelóinek segiuigerf':. céleminVére is. 

Nem a protokolldris esernén),!"k köz,,' PClló volf le
Ml 4z es=meesere. lIa.nem valódi. kOIellen munkam"g
bes=éfis. Aminl bece:eló mondalaiban a minis.nerl'l
nok-helvettt's haJlijsúlVOZla is: a lert>mbt"n iHók mind
n.,a](UI - ki -ki a maQa helvin - a.z ors:lig nipének 
a kipvuelói, oz of/omi veute, ippu9V. minI a.z egv· 
ha:ok ve:e l ese orlonk o no91fObb kÓzÖS$ig. a ha:a 
gro7ldjaiban. öromeiben. A.z, hogV Magvaror.szágon a: 
allam is a: evvhó::ak ri.s.zonva JÓ es kiállja o nem· 
.:etkö.:i öu:evetis p róbájal. jogmílhol fe! mindenkit. 
lnoo é$ nem Ilkó ólfampolgarokol a rra a remény re. 
hogv a ;ÖDÓben is minden al/ampalgar, egész .Ua· 
gvarors;:-dg jacdra fejlődik mo}d. 

Sarlós Is!t:ón rovid dnekinlfOsél adta eZl.win o nem 
zelközi hel~elnek. s OrszoguAA bel.só dllopolanak. 
ert'dméllveinlrn .. k. Oszinlén szólt o gondokról is. Ar
ról pildó1l1. h(JgJI az élels..-inconal mel1ŐT:héért "ívott 
ha~ba.n is észre k .. 1I r_nünk: a lakoudg egves r é te
gei. csoportjai a.nyagi gondokkal keriiltek .szembe az 
ut6bbi ldóben.. Beszélt arról, hogvakol mdnvzat ler
cei kö:OIl inlakedworozat uerepel e rélegek gond· 
.JdlllOl: envhitésirl'. J ugyanakkor a rro IS. hogll legVen 
iga..:.sagrosabb a ja1:f!k eloszlasa - a.z e!VfOg::e.U munka 
rn~nnlflSigoének és mi'lu5.s~ének alapjan.. S:óll a rról is. 
h(JgJI néplnlk 1111nllOmó löbbsige tomooatja a part és 
~ ~n;ruinu p?lili~;dl. eg!J~s tarsadalmi kirdések meg
UiluebE'n megSt'rn leher elvarni a teljeJ el1,,~térrést s 
rea/isan latmulk keU: akadnak, akik neha o teljes ~I
uta$it~is ólldspontjara helyukt'dnek. E helVl'etekben a..: 
al/ami es a partt'ezelé! munkamódszere a meggllÖze.s, 
a rua. mim ahogv a t'ildgon olV nagyra értékelt és 
ellPll!rl mao.,.,r l..iilpoliuktz is a pórbes~édet tartja a 
konfliktusok reruUziséht'4 cezf.'t6 I'gVl'tlen, racionalis 
1I1Mk. Bet'E'~etó;ebl'n a min.u:.lere/nok-he.lvelleJ s.:;:ií 
mos olvan fon lOS témóTÓI szólt . mjnl népga..:daYÍ911nk 
lIelv::.ete. larsodalmunk eTkölcsl. etikai go.nd;ai. nem
!efUegi pohtlka.nk. tIClQl,! példaul a ziildseg--9llümölcs 

elll'nI mofldasai. 
entefldó esemé1lVeiról. 

• tegmeltóbban 
nemrq,lbe-1I kö:ülell 
.PCIban sem a chcstr6 ::"C: 
trli',wl. 
ff'IUra. a 

I1..YE~. A 

wn"C!l lolVIOIOlt bf'nt~etb 

• 

is. 

hozi ce;l:elók (efszóLalcisaikbaft kitértek arrel, h09 . 
lyen lontos "daos..:erte megbeaiilisl s..:e-rev.' "ml_ 
gJl(lr kül· és belpalilitc.uuzk 1 a ma-

Beszéltek termés::etesen ~: e,"ha:ak .... ," t6 . I . k '/ . • "'<4e Ol al1Oou· 
Je _e~ege ro. LS. A kisnlfVodi;asak. a..:: a lacsony ke

r~selt.<ek edl1t! ~~n eo"es. kis jöcedelmu trtelm' .. 
relegek gond,all tobbek - kö'::öllük Lékai Ló fóLS';1f1 
bo~os, Bartha Tibor re/Orml2 111s. KaldV Zoba:: et;-Qft: 
géhkus. caQl,! Fe.rena JÓZ$el t.<niroriw P"SPÖk _ • 
n09V nllomalékkal emUlelIék. De ippi91l esel! szó '! 
beJ:élgelé:sen a legvelme.::ell. hOllkon1l munkacég. és 
J~nroS5aga r61 "ag" a döntések köcetkezeles uégreh;'_ 
I~saról_ U.!,ai ~.szló biboros és Ka /dll Zoltdn ecano~
lik~s ~wpok l.."':IU~.n is felhic.to a lig1lt'lmel ao: eg"hózak 
ce.-et6u es o hlooket egvaranl aggasztó negcuiv erk -' -
C-SI Jelen.ségl'kre. o 

OSZI:-ZTE. FELELOs$€GTEU SZAVAK ha~ouak 
~I I' parLamenti beszélgetéjen. Annak a poli likolWk 
}egv~ben, a.melvnek egvrk JonlOS llit'rnanva a.: allam 
es o.:: ~gvhaZQk kapcsolotdnak _ !'liM cit4.k~u is ma
gacal. ho~6 - kiegVen.sú1v-notUdga. Annak a léokör. 
nek J"gvebe n. amelv o.:: I'l1lIho.::ak .szOmóra termine
tessl lelle. hogV mcirdusi. egVho.:kőzl bekelarnicsko;d_ 
su~ ;elmonda tdul e:t t'Ólauzcik: .. Felelóuéggel a ha
:aerl is o.:: emberiJéoérl." 

-'fert a fdei6uégünk - minden óUompolgciré _ tICl-
lóban kőzös. Vértessy P éur 

SZERVEZETI TÖRVtNYüNKRÖL 
• ..A Magyaroruági Unit.iirius Egyház. az egyetemes 

kE:reszté.ny an~·aszentegyhaz. res:ze. az evangéliumi elei 
elkötelezett je. .Jezus peJdaadasa .szerint minden! az 
emberén t Z, lsten dicsósegere,. .. 

..Az unitárius egyház e\'3.ngéliumi elköl.elezel:sege! 
az 1568-ban tartOtl tordai orszaggyúlésen fogalma:tá..1!; 
meg eleink." 

.,Az unitárius egyház a fejlődő és gyarapodó élet 
mellett kötelezte el magát és azt szolgálja. Ebből fa
kad a mi tennivalónk: fokozni és növeini az embe
rekben Ie\'o jó kepessegeke.. s e törekvésünk arjnyé
ban elnyerni lsten szent .szellemének thztítÓ. jaVltÓ 
~ öntudatosi'tÓ erejet. ez.altal olyan közösségi életet 
teremteni - Istennek orsnigat in a földön - . mel)'
ben a szeretet. a tesn'ériség és a béke sl.elleme tölti 
el az emberek lelkét és cselekvési :szándékat. s tág 
tere nyilik az alkotó munkanak. nepek. nemzetek és 
fajok egyetértesenek és együtt "alÓ munkáJkodásá
nak ." 

.. Örömmel járunk egy ulon a szocializmus! épító 
magyar népünkkeI. s osztozunk minden örömében és 
minden gondjában. Erőinket fok°lta az a lelki köte
lek is.. amel" a vil;ig unitárius és subadelvú ke
reszténye j\'el: az Internalional Association for Heli
gious Fre«lom-mal. valamint a békéén küzdó szer
VE;zetekkel és emberekkel összeköt:' 

Ezeket a mondatokat korszerusi.ett szerveze.i tör-
\' eny"Ünk bevezetó riszeb6l id~ük. ~ . 

l..apunk lerjedelme nem tesZI leh~to\'é = ton'eny 
részletes ismenetesét.. de ugy gondoljuk. szukség \"an 
nrra. hogy az Egyházi Képvisel6 Tanács 198~ . no\'em
ber 23-i ülésén elfogadott egyházi alk<"manyun~r?l 
U.: A Magyarországi Unitárius Egyház hatóságal . ~ 
tlsZ1Ségvisel61l - me1y csak az állami megerosues 
ut!n lep hatályba _ ol\'asOinkat nagy vonalakban 
(elsősorban idézetek segitségevel) ttij.ék.~taSS~k. -':!ár 
elöljáróban fel szerem6k azonban hl"nl a figyelmet 
a rra, hogy a törvény l-l teljes példánya vala,?e',lnyf 
eg"vhoizközsegünknek birtokában "an. s igy hlvel~k
nek módjában áll azt rész.le:elben is ~an~lmán}'Oznl . 

Nehány srot az e!ÓZmenyekrol. ~flDt Ismereles. az 
első \'Ílaghaborut követ6en Budapesten Igazgató .~
nacs alakult.. fi ez gyakorolta - élen a püs~kl vlka
riussal _ a korábbi .JX. Duna-TI$2.'l.-menll ~h1ÍZ' 
kör" teriileten a foh.atÓSligz jo&kort.. ami j!J.W es. l~ 
kőton ujra a kololSl'ári pílspökség hataskorebe 
került. 
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. után Ismét 

mega lkotta 
hatályos törvé* 

egy házkörröl 

~ 

,,, .. Az időközben szer* 
. október 16-16*1 
Szervezeti Törvé-

felépítése lénye-
50 oldalas 

" részre. s 
: 17\ paragrafust ölel 
a z esküfocmákat. 
közé felvételre került 

mely törvényerőre emeli, 
a mai alapján módasítja a ko* 

rábbi gyakorla tot, 
.,Annak az egyháztagnak. aki egyházi tisztségében 

(pl. mint keblitanácsno;l hosszu Időn keresztül ki
emelkedő tevékenységet fejtett ki . örökös tisztségvi
selői (pl. .,örökÖL'; kebHtanácsos"-i) eim adományoz
h.,1tÓ. Az örökös t isztségviselő teljes jogu tagja annak 
a testületnek. 'amely neki ezt a cimet - '<l Z Egyházi 
Főtanács jóváhagyásával - adományozta. Az örökös 
tisJ";tségviselök s záma nem haladhat ja meg a testület 
rendes tisztségviselőinek egyharmadát." 

l . Rész "Egllhdzközség és hat6ságai" 

"Unitárius egyházközségi tag a z a nagykorú kon
firmált személy. ak i az unitárius egyház hitelve it és 
az ezekből fakad ó erkölcsi elveket magára nézve kö* 
teJez6knek ismeri el , és az egyházközség fennL3rtá
sához anyagilag önként és illő mértékben hozzájár ul." 

, .... A közgyűlés tagjai: a) h ivatalból valamennyi 
egyházközségi 1is:aségviseló, b ) az egyházközség min
den olyan nagykorú tagja. aki az egyházi szolgala
tokat igénybe veszi. aki az egyházközség terheinek 
hordozásához illő mértékben hozzájárul. - A köz
~Iésen csak a fenti követelményeknek megfelelt 
h!,:,e~ gyakorolhatnak tanácskozási. szavazási, válasz
~OI ~ megváJaszthatósági jogot. - A közgyúlés tagjai 
JogaIka t csak személyesen gya korolhatják " 

. A keblitanác~. tagjainak számát (az egyházközség 
l.elek~zámától fugg6en) az Egyházi Képviselő Tanács 
allapnJa meg. 

. .,/\ keblitan~cs határozaLl ellen a fellebbezési szan
deknak a gyulésen szóban !tör tént bejelentése után 
15 napon belü l lehet - indokolással _ fellebbezn i 
első fokon a7. egyháZkÖZSég közgyíilé:séhez. másod~ 
fokon a7. Egyházi Képviselő Tanácshoz, hannadfokon 
az EgyházI Főtanácshoz . " 

JI . Réu "Egllhthközségi tisztségviselők" 

.,I~tentiS:delet~ szolgálatot a lelkés:rek és a TeológiaI 
Inté7.et hallgat6~ végezhetnek: kivételesen _ a püspök 
e.ngedé1ye alapján - világiak ls végezhetnek isten
hszteletl szolgála tot, k isUllg6Jta thatják az úrva csorát 
keres~elhetnek. megáldhatJák a házasokat és elvé~ 
gezhehk a temetési szertartást:' 

. .A lelkész... köteles besUllgálni olyan egyház. 
községekbe. melyekben a lelkészi állás üresedésben 
van;. ezért a szolgálatért a lelkészi java dalomból k i
h".akltható méltányastiszteletdljban részesithetö !\ 

elyettesrtö lelkész a rendes lelkész minden köt~l~-
segét teljesIti ." 

.. Felkérésre mI ndenki részesítendő temetési szertar
tru;ban. a ~alál nemére való tekintet nélkül.·' 
ta .. F.:n~kvezer (kántor) csak az egyházi föhatóság ál

l elIsmert oklevéllC1 r endelkezó egyén lehet ,. 
. ,.Amennylben az énekvezér' , •• •• ~ b '·"·· mncs leh tósé I , ,,,Z~"6 e o tcsere 

kf:b1itaná~ I g;...! teend6k el látására vonatkozóan a 
. n""'Lkedlk ." _ A megbízott s zemély 

;- k~~Ie;;ri'~~akunltárius vallású - h Ivatalból >tagja 

.. ONITARIIJS -eLET 

lll . Rél.<: " f.Ollhd,l1 !önal(báOok é. In/ézménllelk" 

" A Magyarországi Unitárius Egyház főhatóságai' a) 
az Egy~ázl Főtanács, b) a ZsInati Föt.n:'lács és C:) 
EgyháZI Ké pvlsel6 TanáOl." az 

Az egyházi főhatóságoknál éppúgy érvényesül il 

kc:ttös (egyházi és világi renden levö) vezetés elve 
m.~ nt 87. egyhézközségeknél : a főhat6ságok elnökei . 
puspők és a [őgondnok. a 

,.Az Egyházi Fótanács tagJai: l . hivatalból: a püs
pök, a f6g.ondnok, a fÓJ~6-plli;pökhelyettes(ek) a 
rőgondnokhel>:e~{.ek)! a közügyigazgató, az előadó
ta~ácsos, a pÜSpokl t Itkár, a .számvevő, a pénztár~ 
a Jog~n~csos, a levéltáros, a könyvtáros, az Unitárius 
Teoló8!al Jntézet Igazgatója, felügyelö gondnoka es 
tanár31. a rendes - azaz tényleges egyházi szolgá
latot ellátó - és a nY\lgalmazott lelkészek. valamint 
az énekve:zérek . - 2. Az egyházközségek által válasz
tott tagok: az anya-, társ- és leányegyházkö7..ség k 
ál~a l - az ,Egyházi . K.~pviseló :ranács által megha~
roZOIt számban - Jelolés alapján titkos szava7.ássa1 
.zótöb~éggel 6 évre m~gválaszto'u tagok. - 3. A;' 
"t=iyházl Főtanács által Je lölés alapján, titkos szava
Zással, szótöb~séggel 6 é vre m egválasztott 12 tag." 

~,.Az EgyháZI ~ótanács szükség szerint. de legalábh 
mmden .harry'lad lk évben ülésezik, Budaperten ." 

,.A, Zsmatl !Fótanács az Egyházi iFőtanács kiemeIt 
formája. Meghatá~zó feladata püspök és főgondnok 
v41as:l:tása, valamInt lelkészek felszentelése és tör
vényalkotás." 

"A Zsinati Főtanács á lta lában minden hatodik év
ben ülésezik ... " 

" Az -Egyházi Képviselő Tanács az Egyházi Föta
nács . képviseletében, a hatályos törvények alapján 
vezeti az egyházat, s Intézkedik minden ügyében. 
Székhelye Buda pest." 

.A tö~é~y rögzíti. hogy az <Egyházi Képviselő Ta
nacs tagj.lt az egyház (központi) tisztségv i selői, a ren
d~ .. Iel.k~zek, val.amint az Egyházi Főtanács tagjaI 
kozul Jelolés alapJán. titkos szava zással 6 évre meg
választott 12 tag. 

"Ha valame1y t isztség bármely ok miatt időközben 
megűresedlk , a nnak betöltése csak a ciklus hátralevő 
részére történik." 

,.Az Egyházi Képviselő Tanács mellett vélemény
adás céljából Állandó Vegyes Bizottság működik. 

.,A Magyarországi Unitárius Egyházban a lelkész
képzés és a <teológiai tudományok művelése az aka
démiai foku budapesti Unitárius T eológia i Intézetben 
történik. Múködéséröl külön jogszabály intézkedik. 

IV. Resz "EOl/házi. tluuéguiselók" 

Ez a rész a tisztségviselők hatáskörét és felada tait 
taglalja. 

A püspöki titkár k ivételével - akit a lelkészi vég
zettséggel rendelkező egyháztagok közül a püspök ne
vez kl , s 'aki az előadó-,tanácsost akadályoztatása ese
tén helyettesiti - minden (központi) tisztségviselőt 
jelölés a lapján, titkos szavazással. szótöbbségge l vá
lasztanak meg a Főtanács (a püspőköt és a főgond
nokot a Zsinati Főtanács. a többieket a Zsinati FI)
rtanács vagy az Egyházi Főtanács) ülésén. 

Az egyház két legf6bb tIsztségviselőjének - a püs
pöknek és a f6gondn oknak - a jelőléséhez az Alla~ 
mi Egyházi.lgy1 Hivatal 1/1971. sz. rendelkezése alap
ján előzetes állami hozzájárulás szükséges. Hivatalba 
lépésük előtt az Allaml Egyházügyi Hivatal elnöke 
előtt állam i hűségesküt "'esznek. 

Az új törvény lehetövé teszi ké!. rőjegyző-püspök
helyettes és két fógondnok-helyette; választását. 

Fiiggeltk 
Az egyik eskruorma azt az esküt rögzíti. amelyet 

a lelkészjelö lt tesz le. felszentelése alkalmából - a 
másik azt, amelyet a1! egyházi tismégre újonnan 
megválasztott egyháztag. megválasztása alkalmából . 

Rövid ismertetésUnket a . .Bevezetó" két sorának 
idé~vel zárjuk: "Hisszük. hogy a remény"égünk 
szerinti életet egyházi törvényeink ls elö fogják se
gíteni." 

Dr. Nyircdy Szabolcs 

, 

• 



Fogjunk össze a gyermekek megmentéséért 
Az UNICEf'. 1170 ENSZ Gycrmek-A!1lPÍlványának fő

igazgatója, James P. Gront .?dl'a. közzé a " Világ gyer
mekeinek helyzete 1985-ben c. Jclent6lét. 

.'\ fejlődő országokban az adott nemzetközi és gaz
dasági helyzetben igen nehez "~~I.ad~1 11 gyermekek 
életkörülményeinek javflása. Ku]önösen aggasztó az 
afrikai gyermekek helyzete. 

Amellékelt sl'.ámadntokb6) és grafikonokból 117.00-
ban !kiderül. hogy az elmult években a nemzetközi 
összefogás milyen jelentos eredményeket hozott. Gon
doljunk csak II védóoltá.sokra. vagy fl veszedelmes 
gyermek-kiszáradas elleni , küzdele,!,r~ . 

1984-ben. bec::slések szen nt. félmIllió gyer mek ~Ictél 
mentették meg az fORT) orális hidratáló módszerrel. 
Ezt a metódust - s6 és cukor adagolásávnl a vízhez -
otthon II szülők is elvégezhetik. El. azért is igen je
lentős mivel így 40 OOO gyermekélet felét lehet meg
mente'ni. akik különben naponta elhalnak il fejlódő 
országokban . 

Megdöbbentö adatok ezek . .különösen az akut has
menésben. a kiszáradasban. az alultaplálWgban elhaló 
iyennekek száma. 

Ezeken a sürgető problémákon segít az UN ICEF a 
világ nepeinek összefogásával. es itt. nemcsak a gyer
mekek életének megmentéséről va n sz6, hanem már 
az édesanyák ok1atásár61, segítéséról ls. 

A fejlődő országokban az asszonyok kétszer annyit 
dolgoznak, m int a ferfiak: a kezdetlege~ fokon á lló 
mezőgazdaságban is ök dolgoznak hátukon gyermekük
kel. s ugyanakkor a házban, a 'ház körül is ök végzik 

II munkát . IllY nem csoda. hn nem tudjék megfelel(, 
ideig szoptatni gyermeküket. Az a nya tej 'nemcsak a 
legfontosabb tá plálék a kisbaba s?.ámára, de ugyan
a~kol" védetts(ogel is biztosit a fert6zésekkel , kÜlönbö_ 
ző betegségekkel szemben. 

A jelent~ érde:<es statlsztikát tartalmaz nyugat
európa1 ofS1.ágokrÓL ahOl százalékban jelent6sen ki
mutatható. al. UN ICEF és más egészségügyi szervek 
hal.á~ára il szoptatások s1.ámának és idejének növeke_ 
dése. Az elkényelmesooett fejle tt országokban már
már kiment a szoptatás a "divatból", mikor rájöttek 
hogy milyen jelentős fizikai és pszichés károkat szen~ 
ved a későbbiekben az, akit nem szoptatott az édes~ 
anyja. 

Az UN ICEF' teljes elkötelezettséggel dolgozik a 
gyerme:<ek megmentésén. Nem szépen hangzó szóIa
moka l és terveket tűznek kl célul maguk elé. hanem 
konkrét, gyakor la ti megoldásokat Inyúj).anak. 

A terhes anyóik védelme. a szoptatás !ontosságának 
hangsúlyozása. a gyermekek vizellátása. a kilszflradás 
elleni védekezés, a védooltá.sok. a szülök felvilágosi
tása - . mind olyan egyszerű módszerek. melyek közös 
összefogással, erőreszltéssel, sok ezer gyermek életét 
menthetik meg. map mint map. Már csak az a kérdés 
marad hátra: .. Vajon meg akarjuk-e ezt tenni!" 

Hatalmas söt~t szemük , felpuffadt kis hasuk. csont
váz ' testük legyen lelkiismeretünk vádl6Ja. ha nem 
cselekszünk! 

Orbókne Szen t-Iványi Ilona 

Elveszítjük életünket, hogy megtaláljuk azt Miklós Imre államtitkár 
a Vatikánban Reszlet Al bert Schwe itzer 

"Ch'iIIsa tion e t l'Eth iQue" 
dmű műveMI 

Amint cl hullám sem kűlÖn i.i! he t 
el az óceán tömegének mozgd$ától , 
én sem zárkózhatom be sCljá l élelem 
ker etei kö:é. ré,u kell tlennem a 
körű/önem zajló é/rIben. 

Az er kijlcs nyugtalanító IClnokat 
suttog a fülembe " BOldo(J tlClgy -
igy szól - , ezért felnóli talak, adj 
sokat önmagadból! Mindazt. amiböl 
löbbel kaptál . mint mások: egészsé
gedet, javaid , tehetséged, sikereid. 
rag"ogó gllermekkorod, meghi n csa
ld~i életed - nincs jogod, hogy csak 
önmagad ból er edönek tek in tsd . En
nek az arát meg kell fize tned, és sa
jal életed kivételes aldoza/aként 
más életeknek kell árasztClnod." 

Az erkölcllan szigorú a boldog 
e,!,-berek irányában, rájuk veti mll
gat . lobogóval a keziben r emélve. 
hogy kl tudjCl öket t ántanl cl m eg
szokott kerékvagás.ból , és önfeláldo
z,6 kCl landker~óként bedobhat ja 
oket egy olllan világba , amel ll a 

• 
Hírek 

nagylelkűségnek mór túlsógosan is 
IIijavai tlan. 

N apja i nk ba n az emberek, aki ket 
szinte munkaeszközkén t használnak, 
ki vannak tétle annak, hogy önző és 
napról napra geplesen pergő életet 
éljenek. 

Egllesek tudomást szereznek erről 
a veszélllről , mások eHenben rent
tlcvöivé tlri lnak: az eltl , hogy mun
kdjukon kivűl semmi kö telezettsé
gük sincs, kényelmesnek tűnik nó
mu kra. 

A z embereknek oyakrCln naOllon 
ke tlés idejük van arra. hogll Cldakoz
zanak, de bórmilllen is legyen lIel ll
tctük, mindnyMan készen kell. hogy 
ólIjanak segUsegnyújtdsra ilyen 
vagy olya n módon.. azoknak ak i knek 
erre szüksegük van. 

De a mi IéI ünk nem nyeri el igazi 
értékét addig. amig mi magunk nem 
érezzük ennek a mondásnak igazd
gát: az aki elveszti életét , meglalá l
ja azt. 

Francíób.ól fordíto tta: 
Dr. Dallbor Ma r ianne 

A Magya r Népköztársaság és a 
Vatlkán közölti részleges megállapo
dás huszadik évfordulója alkalmá
ból Mikló. Imre államtitkar, az Ál~ 
lami Egyházügyi Hivatal elnöke. lá
togatást tett a Vatikánban. A gost ina 
Casatoli bíboros államlltkámak á t
ádta Lázár György miniszterelnök 
személyes üdvözletét, és jókivAnsá
gait fejezte ki a bíbor05 államtitkár 
hetvenedik szü letésnapja alkalmA

ból. 
IT. Jó nos Pál pápa magánkihall

gatáson !ogadta Mik lós lmre állam
t itkárI. (M TI) 

KITÜNTET!:S 
A Magyar Népköz tduaság E~ n~ki 

TCl nac,a a NClgy Október i S.zac la lu 
ta ForradClIQm 67. évlordu/~)a alkal 
mából. eredménl/eJ munkDSSdga. és 
közéleti tevékeny,ége elfsme~e,e
ként a Szocialis ta Ma9l/arOTlzagll!rt 
t rde'mre nddel tüntette ki ~fiklÓS 
Imre rillamtltkárt. az AIIami Egl/
házilg,,1 Hivatal el nöket. 

MCl ga. kitünte té.e a l~al~Ó~61: 
E9!lhá~unk üdvözle tél pfilpoku~k 
toimÓ;,oltCl. me/Vet Miklós I~r~ al
IClm /ilkór megköszönt. A !,I~"n t ek 
lel/ nltk er6t és egél:ull!get kl~ . n~ ~k 
ahhoz ho91/ népünk és IlUII alal 

il mŐlcsöz6 kapcBola tCl itlllk e/mll!
f~'édért járadozhanék . ",ég hasz
szu esz tendőkön keresztül . 
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SOMOGYI JÓZSEF 
A hazai ReJormátus egyház 7_~ina

II ü lése nov. Is-én. elhalálozott 
világi elnöke .. dr. Zsebók Zoltán. 
vol t Kossuth-d!jilS pmfcsS1.or helY,é
be Somogyi Józsefet, 11 dunán t uJl 
egyházkerület (ögondnakát válasz
totta meg teljes egyhangusAt;gal. 

Somogyi JÓ~..sef Kossuth- es Mun
kácsy-{'lijas ismert szobrászművész. 
főiskolai professzor. már tiz éve tö]
ti be II dunántúli egyházkerület ró~ 
gondnoki tisztét. 

Új, magas tisztében tisztelette! és 
szeretettel köszöntjük. 

Gázfütés Pestlörincen 
Az Ilgy kezdődött. hogy a temp

lom elötti kerítéstöl egy jó arasz
nyil·a. a járdán találtunk egy fém 
fedőlapot. a zzal a felirattal , hogy 
GAz. Hát. ha itt a vezeték a keri
tés mellett. pr6báljuk meg bevezet
ni a templomba. a gyülekezeti te
rembe a gázt. Az ötlet minden kinek 
tetszl'tI. "Mindkét budapesti temp
lom fűthető. csak a mienk. amelyi k 
önálló épület. csak pont az nem" -
volt a hivek vNemenye, 

Mennyibe kerülhet. mert a gyüle
kezet saját erejéből nem tudja meg
oldani - mondták az óvatosabbak . 

Kérjünk költségvetést ! 
Kovátsne ajánlot~ egy megbizható 

szerelőt, az készíten egy ötvenezer 
forint körüli költségvetést. és kérte. 
hogy egy munkagödröt assunk. lás
suk avezetéket. Astunk. Pontosab
ban l\lolnar JanOI presbiter ásta a 
lelkész segédkezéséveJ. Kiásták a 
gödröt, és - meglepetésükre _ egy 
nagy átmérőjü ví;:vezetékcsövel ta
hlllak. 

Hát a kkor hol a gázvezeték? 
H05SZU utánjárás után derült ki 

hogy 18 méterre van a templomkeri 
keritésétÖI. Aszfaltot. betont kell 
bontani. Láttuk , hogy önerőből. 
.. társadalmi munkában" nem oldha
t~ m~g. Akk.or Varga f'e r eflC pres
blterunk segHet! tervezöt találni. és 
meg kellett bízni a Gazmüveket, 
hogy a keritésig honak be a veze
tékel. 
. ~os. ez a fordulat nemcsak plu",z 
Idot. hanem p lusz kiadást is ered_ 
ményezeU. 

A költségeket az egyházi fóható
ság vállalta. s igy több. mint egy
éves huzavona után vég" g'zz,' 
fütünk. . , 

UNITÁRIUS ~LET 
Lapunk kiadásainak fcdezcs6re. 

legutóbbi számunk nyomdába kill
dése óta a következö adományOknt 
kaptuk: 

1\70 Egyesült Allamokb61 Geol'ge 
Molnár hivünktöl Arkansas állam
ból, aki minde7l esztendőben felke
res 50 dolláros adományával. 

50 svAjci frankol adományozott 
dr. Gyarmathy György zürichi pro
resszor. aki az u.jévi islenlisztelet~' 
és az azt követó fogadáson részt vett 
magyarul szépen beszt!!ó svájci fele
ségével együtt, édesapja és nagy
bátyja társaságában. 

Lapun:~ javára vált juk be John 
Buzogány kanadai lakos 25 dolláros 
.15 a nem uni tár ius John L. Feren
czy montreali lakos 20 dolláros 
csekkjét. 

Szép a belföldi a dakozók száma is. 
KonorÓt Gábor és testvére, elhalt 
édesanyj uk emlékóre 1500 FI-ot ado
mányozta k. Marosi Sándor és dr. 
Dalibor Marianne s~.üleik e mlékére. 
Mikó István, Fürész László. Orosz 
Anna (NSZ K) 500-500 forintot ado
mányoztak. 

Dr. Kiss József és ifjabb Bencze 
Márton 1000-1000 fo rintot adomá
nyoztak. 

Gergely Lajostól Franciaországból 
428. Demeter Lászlótól NyirtasrÓI. 
Koronki Is tvántó! Sárospatakról 
200-200 formt. dr. Danka Pálnétó! 
Nyíregyházáról 250 forint adomány 
érkezett. 

AZ ADOMÁNYOKAT HÁLASAN 
KOSZONJü K ! 

Vándor 
198·1.. nov, 28-án a Petőfi adó H 

órakor sugározta fenti cimú műSO
rat , Feledy Péter műsorvezető a 
mult és a jelen érdekessége! közölt 
barangolt. E músorból tudtuk meg. 
hogy Uj. Bartók Béla fOgondnok a 
térképészet kiváló dolgozója és ezt 
a kitüntetés t mint nyugdijas mérnök 
kapta meg és erre nagyon büszke. 
Több mint ezer darabból álló tér
képgyüjteménye van. melyek~t 
nyolcvan dobozban Öriz. ezek közül 
többet saját maga rajzolt. Térképei 
és iránytűje segitségével ö is "ván
dora" mar majdnem az egész világ
nak és lassan nincs a világon olyan 
táj. orS7.ág. Inagyváros, ahol ne jart 
volna hivatalos küldetésben va gy 
turistaként. Gratulálunk fógondno
kunkmak és kivánunk jó egészséget. 
hogy még h osszu ideig képviselhes
se Egyházunkat a világ minden la
ján. 

A~ ö~öm~frt a "november 25-! gyü
l<:kez~1 osszeJovetel meghivóján 
kt.zöltuk a hivekkel. Igy zsufolt te
rem hallgatt.a Orbókné SZeflt-lu(Íflyi 
"Oll~ meJeghangu áhitatát. és Mikó 
btvall gazdag élménybeszámolójál 
,.Ot év Nigériában" cfmmel . 

A müsort PólIIi Alllkó s~valatá- Dr, Kiss JŐ~.set 
val .és Szán Ell lk6, a temesvári A 1_ _ _ _ _ ______ ___ _ _ _ 
laml Magyar Sz(nház múvészönek 
éneksz.6maival zártuk. 

A tor t.a-ÓI'verésen Mikó 
leleskede':,t eredményesen. 

A gá:du,," premI erje jó] 

8 UNITA1UUS e LET 

Barbara A budap esti egyh ázközség e1.cvl 
k özgyű l csé t nlá r e. 31- én. a \ 'a
S:o.rn alli is tentiszte le t u tá n tartja a 
Nag)' Ign ác utcai K)'liIcku.eti lerem-

dr,-jJ ben. KiUön meghh'ól ncm kÜldün k ! 

sikerült ! 

Tiszteletbeli 
doktorá avatták 

dr. Arthur Schneiert 

tem ~aná~sa ~ov .. 21-én tartott ünne_ 
pl közgyulésen tIszteletbeli doktorá_ 
vá avatt.a dr. Arthur Schneien a 
New York-i Park East ZsinagÓga 
rabbiját. a Lelkiismeret Felhivása 
A.~a'pít':~I!Y ~Inökét. a népek es a 
k':llonbö1.O Világnézetű emberek kö
zottl párbeszéd és együttmüködés 
érdeké qen kifejtett értékes tevé_ 
kenység(~rt és e célokat szolgáló 
sokoldal u tudományos munkássá_ 
gá~l't. Az ünnepsegen jelen volt 
Miklós Imre államtitkár. az Allami 
Egyházügyi Hi vatal elnöke, Eszter
g61l/05 Ferenc külügyminiszter_he_ 
lyettes, Nicolas Salgo, az Amerikai 
Egyesült Államok budapesti nagy
követe, dr. Arthur Agslner , a1. Oszt
rák Köztársaság budapesti nagykö
vete és a magyarorS7.ági egyházak 
több vezető személyisége, köztük 
püspökünk is. 

Az avatás napján N. Sa/go. a bu
dapesti amerikai nagykövet. va cso
ral adott a felavatott tiszteletére. 
melyen meghIvottként részt vett 
püspökünk is. feleségével egyűtt. 

Az Egyházközi 

Békebizottság 

állásfoglalása 
Az OrszAgos Béketanács Egyház

közi Békebb;ottsága dec. 7-en Bu
dapesten ülést tartott. Dr. Bartha 
Tibor püspök elnöki előterjeszlé~é
ben a hivők békeszolgálatának teo
lógiai alapjaival. a X . Magyar Be
kekonferencia hatl'lrozat.aiból adódó 
feladal!i.<kal és a hazank felszaba
dulásának 40. év[ordulójával kap
csolatos bé.l.;emozgalmi tennivalók-
kal Dr. A ranyos Zol-
tán /IZ 1985. evi országos 
és helyi munkatel'vek kialakításá
nak szempontjait ismertette. 

Az ülésen elfogadott határozat 
többek közölt hangozt.atja: az Eg)'
hazközi Békebizottság üdvöz.1i és tá
mogatásáról biztosítja a X. Magyar 
Békekonferencia állásfoglalását. 
amely kifejezi szocialista társadal~ 
munk, benne a vallásos emberek bé
keakaratát . és programot ad az egy
séges m agyar békemozgalOJn további 
munkájához. A dokumentum ezután 
(elhivJa helyi szerve~ete it. hogy -
dolgozó népünk ke! együtt - emlé
kezzenek meg hazánk felszabadu lá
sának 40. évfordulójáról. én'ényre 
juttatva a hiv6 emberek felelósségét 
és elkötelezettségét a kölÖs gondok 
é., (eiAdatok megoldásában. 

E!1nek az üjabb szel'vezetne k tel
jes jogü tagja egyházunk is. 

A kőzgyüléS€'n jelen \'olt dr. Fe
rencz József püspök. alelnök. és 
Hus::li János Iclkész-püsp(.>khelyet
ICS. a budapesti bizottság titkára, 

, 

• 



VISSZATEKINT~S 

lelkészi szolgálatom negyvenedik évfordulóján (1943-1983) 

VI. 

Az 19-13. év i márciusi Egyházi Főtanács Kolov>vá
ron szabályozta a szórványok helyzetet egyházunkban. 
Az Unitárius Misszió Ház lelkészeinek gondjaira jó
kora területet bi7.otL A következő évben - 1944-
ben _ meg is alakult a Duna-Tiszaközi Unitárius 
Szórványegyházközség, P . Buzogány Lajos kecskeméti 
és H . Fejér Domokos rákospalotai atyánknait gond
nokokká megválasztotla. A tulajdo nképpeni munka 
csak a felszabadulás után kezdödöU meg, elég vonta
tottan, közlekedési es sok más nehézség miat~. Kecs
keméten és Szolnokon, ahol nagy hagyományai voltak 
az unitárius istentiszteletek tadásának, minden ne
hézség nélkül összegyülekezlÜnk már 19~6-ban, s ör
vendező lélekkel együtt imádkoztunk. Rákospalotán, 
Újpeslen és Sashal mon a gyel·mekek hitoktatását is 
szervezetlen végeztük. Nagy előrehaladás történt 1947 
első felében . Budapest északi peremvámsaiban ugyan
is végigjártam az Elöljár6ságok illetékes osztályveze
töit és engedélyt kéricm arra, hogy az év eleji lakos
sági össleíró ivek~t átlapozhassam. Ez azért volt fon
tos, mivel ezekről az ivekről kih·hattam az unitár ius 
hívek neveit. Akkor még az ilyen összeíró íveken volt 
vallási rovat, s ezeket rendre ki is töltötték híveink. 
Újpestcn, Hákospolotán, PestUj helyen, Rákosszentmi
hályon, Sashalmon, Mátyásföldön, Rákoshegyen, Rá
koskereszturon, RákosIigeten és Rákoscsabán sok tíz
ezer összeiróivel lapoztam át, néhány hónap alatt. 
Meglepó e redményre jutottam. A felso rolt elöváro
sokban 250 unilárius atyánkfia lakott a korábbi mint
egy százzal szemben. S mivel már 1945 tavaszán a 
helyi újságb.m azt olv8shattuk, hog)' Rákospalotan az 
unitáriusok templomot építenek, a rákospalotai es 
pest uj helyi unitárius h ívek otthonaiba kopogtattam 
be, ismerkedtem meg mindannyiukkal, aminek követ
keztében kö1csönössé váJt a z az óhaj, hogy Rákospalb
tán kezdjük meg az istentiszteletek tartását. Templo
mot természetesen nem építettünk, el se kezdtük az 
épltkezést, annál is inktí.bb nem, mert a MÁV-telepen 
nagyszeru p rotestáns templom volt , ahol a reformátu
sok és evangéli~usok mellell mi, unitáriusok is hely.et 
kaptunk. magától értetődően. Ez a magától ertetödö 
helyzet úgy állt elő, hogy a 30~as evekben megepült 
p l·otestáns templom a nyagi alapjaihoz a MÁV hozzá
járult. A templom relszentelésekor jelen voll a MA V 
velél"igazgató-helyeltese, llki nem volt más, mint dr. 
Szinte János unitárius atyánkfia, az Unitárius Misszió 
Hár. Intézö Bizottságának e lnöke. Nem azért volt ma
gatól é l·tetödö a mi helyünk ebben a protestáns 
templomban, mert jelen volt nevezett atyánk fi a a 
templom felszentelésekOI·, hanem azért, mivel tényle
~csen igy lel·vel ték és g0'1dolták ezt a MA V illetékesei 
IS. Ebben a rákospalotai MAV-telepi templomban 
kezdtük meg az unitárius istentiszteletek tartását rá
kospülotai, pes t újhelyi és n\kosszentmihályi h iveink 
számára. El kell mondllnom, hogy ebben a munkában 
egyre foko7.ódó mértékben jelen volt az öröm és a 
halaérzet . S mivel Sashalmon a Kossuth téri iskolá
ban, ti. korábbi hagyomány fOlytatásaképpen szintén 
megkezdtük az istentiszteletek tal"tását a figyelmet és 
munkát Újpestre rordíthattam. Meglep'etésem még fo
kozódott az itteni h íveinkkel való megismerkedés nyo
mán, s e:l: abban a készsé~ben Jutott részüknSI kifeje
zéSl"e, hogy kezd jük meg Újpesten is az istentiszteletek 
tartását. Meg is kezdHik, minden hónap első vasár
napjAn. délután g)'QIIOnk össze az Is tván téri refor
m6.tus templomban , I'cményeinken felüli eredménnyel. 
~amaro5an Rt'lkoskere$ztu ron is lehetőségünk nyilt 
l!\tentlszteJetek tartás6.ra: s ez annak köszönhetö, hogy 
Palatkn JÓ7.sef ntyánkrta rltkoskeresztúri otthonában 
helyet adon nekUnk, Ké!\6bb Plllalka JÓzsefet a Szór
vltnyegyhbklnség gondnokt'lv{!. és az Egyházi Főtanács 
tagjává válasz tottuk ; a Jó ts ten áldja meg öt haló po
raiban ls. Véll.ül a Rákosokon odafejlödött a helyzet. 

hogya. ráka:shegy\ .református templomban kaptunk 
helyet Istenhsztele.temk tartásá ra. Itt Albert János é 
Nagy Zsuzsanna hivünk dolgozott lelkesen a hivek k~
zött. Nehány esztendőn át Rákoscsabán, az evangé
likus templomban is összegyűltünk , tartósan azonba 
~ákoshegyen kötöttünk ki. Közben kerékpáron Végig~ 
J.ártam Dl;lnakeszl, AIS?g.öd, Göd, Felsögöd, Szödliget 
es Vác unItárius családjaIt s egymás között egyetértve 
Felsögödön kezdtünk istentiszteleteket tartani a rer~ 
templomban. Majd Nagyk6rösön és Cegléden is si
ker rel p róbálkoztunk, családi körben istentiszteletek 
tartására össlegyültünk. Az Unitárius tlet 1949. évi 
húsvéti számában egy rövid h ír arról adhatott szá
mol, hogy húsvét elölt, húsvét ünnepén és húsvét után 
a Duna-Tiszaközi Unitárius SzórványegYházközség 
lelkészci, tiz istentiszteleti helyen, 275 unitárius atyafi 
számára tartOttak Istentiszteletet, nagyrészük urvacso
rával is élt. Az Uni tárius MiSSzió Ház temploma nincs 
benne ebben a Számban, most csak a szórványegyház_ 
kÖ7.ség istentiszteleti helyeiről szóltam. 

Egy személyes vonatkozásu dologról is keli szólnom 
ezen a helyen. Mégpedig arról , hogy éveken át nem 
voltam képes an'a, hogy palástot késziltessek magam
nak. El lehet képzelni, hogy mennyi lelki kint kellelt 
elS""lenvednem. Valójában 1944 nyarán beadtam a kér
\lényemet , hogy a Baldácsy-alapltványból segélyt kap
jak palástkészltés céljaira. Ez az alapitvány szokot! 
ilyen célu segélyt adni. Megvolt a reményem, hogy én 
is kapok. Igen ám, dc 19H-ben a háború ajtónk elé 
é rkezett , sőt be is lépett otthonainkba ; úgyannyira, 
hogy majd megástuk sirunkat is. Nem volt Baldácsy
alap1tvá nyból palá.stsegély és más utat-módot sem 
találtam nagy problémám megoldására. Kinlódiam 
palástügyben, lestem. hogy hol van egy üres palást. 
A ló lsten úgy látszik azért adta Rákospalotát, hogy 
ez a nagy gondom megoldódjék. A ·Rákospalotan lakó 
Székely Béla atyánkfia ugyanis, II mind gyakoribb 
é rintkezésünk során, é r r.ékelni kezdte az én nagy fáj
dalmama!, s egysze!· hát azt mondja, hogy adomanyoz 
nekem annyi rnoáré (moiré) anyagot, amennyi egy 
palásthoz elegendő. Székely Béla ugyanis bőrd iszmú
ves volt a női táskák bélésanyagáut moánH használ
tak rendelkezésére állott a z ilyen anyag. Természete
sen' az a puszta lény, hogy volt ilyen moáré-anyaga, 
még nenl föltétlenül jelentette azt, hogy nekem most 
van paláslanyagom. Azért lett ebből ne~em palá~t. 
mert Székely Bélának nagyon meleg SZIve volt, Jó 
szive volt s adakozó készsége a Székely családna.k 
még Homoródkarácsonyfalván megszü,letett, s azót~ IS 
elevenen élt. Mindig húlás vagyok sZIvem ben Székely 
Béla nagy segítségéért, aki aztán nem ~zért. hanem 
ettöl függetlenül gondnoka is volt egy cIktuson át a 
rákospalotai gyülekezeinek. ~ ha már a sze~é;lyek~él 
tal.tok megemlítem hogy kIváló gondnokalllk, millI 
Csáka' János és Ben'kő János, mindig nagy tám~szt és 
segítséget jelentettek gyülekezeti munkán~ban, Itt Rá
koopalotán. Hasonlókep~.n .szolnokGon SZ~c~ ~~~~á~~: 
Sándor Ilonka : Nagykőrosön dr. enersIc . 
Ormösi Gizi: Hat vanban a Fazekas csa.lád: vala~ll~t 
Barabás Józse! és Papp Pálné, 1' .. látyásfö.ld?n a F~ P 

"d ' ülők és leszármazottak, JUCI es MártI, s 
csa ,a z . N Nagy Sándor és 
Új peslen még az elsők között h .emkcshOSSzú sorát kel
Szép Gyula. Természetesen a Ive családot 
lene Celsorolnom. de nem lehet, akik a nagy 

alko~ták . k ., h""" az istenliszteletek tartásán 
Meg csa annyI. .-.. . dégségeink 

kívül. gyOlekezeti napjaink és szeretelVen 
is igen sok örömet szereztek . BENCZE 1\1ARTON 

vtNDlAKTALALKOZO. t985-bell máj. ,5 .. é~ dl'. ~~ Ó~! 
ker.dcttel t:lrtjuk, Úf\'Bcsoraos%tássat, EI6zctes e dj 

lenlkczb;t kérünk. 
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Rédiger Elemér, 

11 budnpesli .,egyhá7.kö~ség egyik 
legidősebb lalljll. november 15-én 
töltötte be 95. életévét, jó egészség
ben. E napOn dr. Fe renc:: József 
püspök, Szenf-ft/anyi Honn lelkész-

nő kíséretében látogatást tett a c~a
ládnál és köszöntötte az ünnepeltet. 
akinek édesapja egykoron Szabéd 
köz.ség unitárius lelkésze volt: Ré
diger Géza lelkész, több egyh ázi 
énekünk szer<:ője. A beszélgetés 
rendjén megemlékeztek az ünnepelt 
testvérérő l , ifj, Rédiger Gézáról, aki 
l11arosvásárhelyi gyülekezetünknek 
volt pásztora. A testvérek közül kő
rünkben Jó] ismert volt Abrudbá
nyai Rédiger Ödön gyógyszerész -
egyike a II gyerm~knek - aki pé
csi szórványunknak volt évtizede
ken át buzgó gondnoka. A jó Isten 
éltesse jó egészségben Rédiger Ele
mért kedves feleségével együtt. Ad 
muJtos annos! 

A 
~, 

Hirek 

P"'-! 4 11puta el6tön~ mutat 
be Benne M""on Il!lk6!lz <1noma1:l.: 
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Plokozdy Uul6 Má~lon, él tud Ó\<! re
Connálu" profefIszOr Ismertette ft ~'110-
16g1.a1 Közlöny Iva3. 6v1 6vfolywnánM 
DI n flóbe~t lI111wtru. Vehe-Gllrtw<-ról Irt 
hJ IdadOIt angol nyelv(l értékCfI IlII\ul
mán,yAl. 

A MlIgyarorsúlI: l Szabadetyháuk Ta· 
nAcs.~ tO éves fennáUMfi ~fordulóJ a al
kalmából "d.m"" kUltöldl h; haMI egy
Mz.1 vc=tő sZl!m6lyL~ég Jelenlétében (ln
nePllélf"lorozalOt rende1.etl. AZ OktObe~ 
3l-6o ",cgtartott ilnn,Cpl ULésen SzakAe. 
Jóv;ef elnök foglalta &s>:e a Trutáe~ 
négy ...... tuec\es ,",unkhságan.ak tört~ 
lét 6$ méltatla a ke~Ukbe tartozó fl'gy
I\áZ.Pk su,bad 60 Cn!dményes tevé keny
~. AZ Allaml EgyhlLz!lgy\ Hlvat:ll 
képvl$(!lctébel'l sarkadi Nagy Bama 1II
tallinos eLnökhelyetles cUSn'eré6sel &'té
kelte a 1'anA.c.s é6 a hozzá\.llrtor.ó egy
há7.ak munkás!>ágtr,I. Egyhá:.:unk képvi
sele tében dr. F e renez József pUspök. 
lIunll János pÜ5pökhelyetl<)$ és Or bOk 
n~ Sunt-lvlonyl I lona k'lkéu vellek 
~t !lZ UnnePI mel"!.nlékezé5en. 

Dr. ErdŐS MIhAly h6dmez6vbárhelyl 
gondllOJcnak a tempLOm éS <II hOuá tlU'
LOzó egyhá:.:l épUletek küL~6 és beloo 
renovájása rendjén három éven keresz
tlll ~Jtett odaad6 00 áldOZ9tkész 
mu n k4Sl;:'gloér\ az Egyházi Képviselő 
1'aNles kö6zönetet mondotl. Egyben Ja
vasolta. hogy a Jel'lkö:l:elfl'bbl egyhUJ 
főtanácsi ülésen dr. Erdős /ltlh l1y t IIn 
lele tbell őrlIkIII "Cyh áz\ taniClo,nak 
vl1assú.k mec. 

11 6dmezővási1'helyen S7.athmá.ry 1>á.1 
pn:osblter atyánk1la "" tla :ui db eseme
ICt(\.1 Ultettek megúJult templomunk kij.
ré. a IdvAgott akAclAk helyére. 

Te0J6gia IntéZetiln lt megnyltá.1á.r61 és 
munkIi.JAl'óI. valamint a presbiteri kon
feronelár61 lapunk következi! számliban 
adunk besZ.;\mOlót. 

Külföldi hire k 
Le1k6ll16zenleJő ulnalot tarto ttnk II 

románla1 unltArluSOk Tordin 19$4. dec. 
1-1. napJaID. II ItJú lelkészt ~entl!lt 
fel dr. KanCI LaJOII ptlspÖk. A zsinat 
u6n0ka. dr. Erdő J'nOll e-gyházi főJegy
zŐ volt. Úrvacscral Agendát CIon c v&,)' 
AtÚIa Eenlgerleel lelké$%. mondott. A 
ZSlnat előestéjén Fazekas Endre dies<>
nent nu!.rwnl lelkbiz szolgált az esti Is
tentl$;dcJeten. 

Georce G~leve ny. angol unitáriuS lel
kb",:. várathlnu l elhunyt. IM'I-Ilen. az 
a.ngol wútár\usok ItépvlSOlel~bcn Buda
pesten I.!i; Járt. 

• 

LAPZÁRTA UTÁN 

Árkossy Dezső é. tanácsos és fele
sége Csép Gi:r.ella hosszu szenvedés 
után Budapeste'n, leányuk: Hus~ti 
Jánosné és férje OUhonában váratla
nul elhunytak, A pestlőrinci temető
ben pUspökün k búcsúztatta. 

Ozv. Poós Béláné sz, Nagy ~1árla 
,zolnoki lakos, aki ingatlanát egyhá
zunkn ak ajándékozta dec. 31*én el
halt . ' , 

Lapunk következő számában meg
emlékezünk kedves halottainkr 61. 

HALOTIAINK 
Tövt~1 Oyu.\a. 14-1k ~ében hlllt mil« 

~zcpt . IZ-&. . SOkan lsmerték .. ~Olmn 
s7.erett"". 1\1. O egybb.swrnt(l á,hJ.nn
tAnak VOlt köszönhető. IlQ/I.Y IlO'! utóbb l 
ft év r;mdjén. egy telJ.,. reh.lJl ld3 kere
I(-!len mep:t6l)lIlt pemlr(\l. o1(\bn a H 6-
gyes Endre utcaI. mtlJd a Nngy I grllI<: 
utca! templomunk. &mlé~ kegyelettel 
őrl>:>;Uk. Temetése Okt. 3-lIn VOll. 

Az 1984. t\vben naloualnk még, IcmettlIk : 

IV . k e r ., OJpeat me t y e rl tem et6: 
FlI lOp Béla· 15 6ves, nov. tJ-.etl. 
Uzv. TllklIC!I Károlyne Tóth ESZter 10 
é\·es. dec. ll-én. 

X. ker., OJ k intem et6: 
Kalmár T~mWl 3~ ével;. okl. 30. 
Tnmá.~ Ferencne Rl\frensperger In!n 
81 év~. dec. 10. 
Sata CergCly 16 6ves. dec. 6. 
Uzv. varga Pálné Szabó AmálJa 82 évm, 
dec::. 10. 

X l . ker., F u kaal'ttl tem etIl: 
Més7-1ros K II.lmánné S7.á.,z Voronlka lU 
éves. r\QV. 13. 
07.v. Kelemen 1..Iljosrlll OObolyl Mnrglt 
17 év"". dl.'C. 10, 

XX. ker., P U leruébetl temet6: 

Farkas JÓ7$e( IH éves, Okt . 23. 
Tóbiás JAn<.>!; 78 éves, dec. II. 

XXI. ker., Csepeli temelŐ: 
Farkas Sándor 10 év(!$ , szept. 14. 

Jé>:w; hitével II szivIInkben: "En élek, 
ti ls EllnI l og tok" - ón7.zllk lildot! eml& 
kllkel. 

• 
UN ITAfll US ELET 

LaptulaJdono.'l 

II. Matyuorszlogl UoltAnus E&ybáz 

Felel lb szerkesztő él klad6 : 

D~. Ferenez J ónef 

Felel Il, .zerkeutll.helyetle~: 

Szent-Ivá nyi Il o n a 

V., Na~y Icnie u . t . Budapest. I05S , 
Th'b.: 113-~ 

Szerkeutl a szerkeulil blloltdC 

TerJ~ntl a Magyar P Olla. E1/ltJzetbetll 
bármely pOMtabtvataln", a p OBta hírlap
IIzleteJben él a Postai K lIlpontl Hlrl.p 
lrod'n" (KHI 1900 Bud. peu v •• .JóuU 
nádor t~~ l.I I<lIzveUenllJ vag)' postautal
vl nyon . valamint I tutalÚnl a KHI 

21$·" 1ft p4in.ro~galmJ jelzllulmra. 

evl e lilllze tésJ d lJ 50.- ro rJnl 

• INDEX : u..n 

Eryet~ml Nyomda - BI.3118 Budupe5c. UI' 
FeleJlIs VU~16: SlImechl Zoltán Jgugacó 
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