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ÚJÉVI 

PÁSZTORLEVELEK 

Kcd\ 'CS i\J.yÁnkfia! nitArius Testvéreim! 

A két nagy pamncsolat ,'crctes igéivel szólok hoz
zatok ujb' napján: .szeresd az Urat. a te Istenedet teljes 
SZl\'edból. teljes lclkedb61 és teljes clmédból. Ez az elsó 
és nagy parancsolat A második pedig hasonlatos ch
hez: szeresd rckbanitodat. mint magadal~_ (Máté ev. 
22.37. 39.l . 

Mindig idószcrúek \fOItak ezek az intelmek. Mózes 
idejében q:.pen ugy. mmt Jézus korában. Ma is szük
séges felhivni figyelmünket ezeknek fontosságára. Ezt 
cselekszem én is ezekben a percekben. Meg vagyok 
gyózód,'c af~. hogy érzékeny húrokat érinlek meg 
bennetek. lfjCv napján fogékonyabbak ' 'agyunk az. 
igazsag, jóság, szépség és szeretet iránt, lrunt máskor. 
Nyitoltahb a lelkünk ilyenkor, s haJlgatunk a jó szórn. 
Ezért buzdítalak az lsten és embertársaink iránti szere
tetre. 

Az lsten iránti szeretet hozzásegít minket egy 
alapvctöcn nagy igazság meg rtéséhcz. Ahhoz 
nC\'ezel.cscn. hogy mi mindannyian ISlen akaratából 
\'ag~mk és élünk emberekként itt e földi világban. Ez 
a f~llslnerés összehoz minket. egymás közelségébe 
segit és felelósségén:etet nyújt számunkra. Vannak.e 
ennek látható jelei? Ennek látható jelei mindennap 
megmutatkoznak abban a lelki köwsségben példaul, 
melyet .ügy nev~nk. hogy egyház. an)'aszcntegyház, 
~ ~özelebbrol : Magyar Unitárius Anyaszentegyház, 
Aki hiSZ Istenben s magában horooua az lsten iránti 
szeretetet. annak számára fontos, l6lyeges és érték. 
ho:d~ó az Unitárius Anyaszentegyház.. S éppen így, 
aki.hlSZ Istenben, }elen van benne annak édes érzete, 
amit családnak nevezünk - családnak, melyben édes
anya, édesapa, gyennekck, testvérek, nagyszii lók. ,>an
nak! , 

lfJév napján atyfiságos szereteltel fogalmazom meg 
srivb6\ jöv6 k rCsemet hozzátok: Steressé.tek Istent és 
szeressétek embertársaitokat, a közelben és tavoiban 
é16kct egyan\llL 

to.'liheIyt ugyanis az lsten· és cmbc:lSterctet helyett 
ki-ki közülünk csak a maga egyszemélyn.>: lebontott 
életét tartja fontosnak, nyomban jelentkeznek az 
egyéni émekek. Az egyéni émekeknek sajátos a tCi uH!
szctük sokszor ellenkezó, mint az lsten- és embersze
retetnek. Az egyéni crdekek ugyanis az ütközés. az 
összeütközés tertnészctct hordozhatják magukon. 
Ezek szClYálasztanak, széthúznak. s a szembenálláSl 
szülik ha nem vagyunk résen. F'ólösleges szépítgetni: 
az egyéni érdekek szcmbcállfthatnak egymissal, míg 
az lsten- és emberszeretet egym3s mellé vczérelnek, 
Egyéniségünkben tehát úgy kell nlh'ckednünk. és 
nö,'cke.dnünk kell. hogy közben nc fe1edkezzünk meg 
se. lstenr61. se felebanhainkr61, embert:irnainkról. 

Az lsten-és emberszeretet á télése egyéniségiink he
lyes növekedését. fejlödését biztosítja. Az egyéni érde.k 
túlzó é rvényesítése elvisz. elt,h'Olít a helyes és igazi 
közösséget fom\áló testvérek táborából. 

Újév napjan k ric k titeket. kedves unitirius 
testvéreim. hogy vasárnaponként s mas alkaJ.makkor 
is, jöjjetek együn imádkozni templomainkba Epüljünk 
az Evangélium szellemében, a jézusi éle túton járván. 
gyakoroljuk az lsten· és embcrszcreteteL . 

Ké rlek, )lOgy egyházi lapunkat, az Ulli/án'llS EJd-c.1 
olvassátok. s fnisai tokkaJ tiszteljétek meg a Szer
kesztöség"et. 

Gyiilekczctcink egyetlen anyagi támasza a h í\-ek 
pénzbeli adományaiból, scgítókéstSégéból származik. 
Munkátok eredményébóljuttassatok. adományomnok 
az Anyaszentegyház jaVlira is. ki-ki a maga 
gyülekezetében, Nemes célokat szolgállok vele. 

Adjon a jó lsten mindannyiotoknak boldog és békés 
új esztendőt, s e.nnek folyamán alkalma! a munkáJ
kodásra, testi és lelki egészségben. 

Budapest, 1993. j.'lnuát I·jén. 

Atyafiságos szerete ttel: 
Ui'ltl~ Márton 

pűsJ)Ökbt'!)'\!U\.'S 



Kcd\'C8 AtyÁmfini. SzereteU hiveim! 

K(h .. delmes. megpróbáló hélköznapjainkban id6rő]
időre bizonytalrllls.ig, kétség, aggodalom vesz rajtunk 
erő I. Ein' ijedt érzés I'llgtld magával; cél nélkUl bolyon
gunk. e1esilggooünk. elhomályosul előttUnk a kivezető 
út. 

jtivőbcn is; soha el !lem hagy. ha erős hillel b/zunk 
benne. ha gyarló. törékeny élctUnkkel belékapa97.-
kodunk, ha mCglartjuk az evangélium parancsolatait. 
ha kevés örömHnkben és naponkénli csalódásainkban 
egyaránt hoZ7,;\ imAclko7.unk. 

Aztán ismét megnyugszunk: sz(vilnk IIj reménység
gel telik Illeg. Fájdalmunkban, elesett ségiinkben 
imádkozni kezrtünk és (elcsendüllelk(inkbcn ~egy halk 
és szel/d hang", amelyet annak idején, lelki válsl\ga 
t'etőpontján Ily'és próféta Hóreb hegyé n boldogan hal
lott meg. egy halk és szelid hang, lsten hangja, mcly 
emt adott ne ki kiizdc1mei folytllt:is.1ra. 

Ez II hang, IsteJl hangja cscndiil ki abból a kedves, kis 
versbő l . amelyet évekkel czclő tt feleségem emlékköny
vébcn olvastam és így hangzik: ..Légy olyan, mint a kis
madár, mcly cgy törékeny ágra száll. Bár a szél h im
bálja: érzi, hogy már tiirik az ág, dc ö vIgan dalol tovább 
_ tudja, hogy van szárnyaM. Ez a hang az evangéliumból 
hangzik felé nk. mely II hívó vallásos embert val!\ágot 
óráiban megmgadja. újjátere mt i; ráeszmélleli arra. 
hogy soha nincs egyedill. gondoskodik róla Is t'en. 

Az ismeretlen l'ljeszte ndllbcn h /veink felé hangzik at 
evangéliumi tartalmú üzenet: mindannyiunknak időről
időre Istenben, gondvisel6 Atyánkban kell mcgnyu. 
godllut}~, s~cnt reménycinkkel benne kell megújul
nun.k, uJjá:m,letnünk. Annak a sallang nélküli egyszcrú 
egytstenhltnek kell életünkben diadalmaskodnia, 
amelyre Jézus tanftot1; anllak az istenhitnek kell ben. 
niink az eddi~nél nagyobb mértékben elő valósággá 
magasztosullHa, mely életünknek célt. érte lmet, tartal
mat ad . 
. E1..cn a Sl~nt lIal)()n azért imádkozunk, hogy a gond. 

Vlscl~ IstenulIk áldása továbbra is áradjon ki t cm~ 
loma.lllkra és.gyHlekczet~inkre. Áldja és szentelje meg 
Belé vetett 111HInket és IlI1..almunkat. Segítscn minden 
igaz ügyünk gy67.clmébcn. jogaink biztosltásáért 
folytat ott .küzdelmi~nkbell : adjon népünknek, egy. 
há1.\lllk Illlnde!, tagjának és minden békeszerető cm. 
bernek áldott Ujévet. 

Ujév reggelén hangzik gyülekczeteink fclé is az a 
gondviselő Istenben való megingathatatlan. 
legyőzhe letlen hit. amelyre minket ajézusi ÖrömÜ7.ene t 
tanít és azt a bizonyságot teremti meg bennünk, hogy 
lsten, amiképpen velíink volt edd ig. velünk lesz a 

Atyaliságos üdvözlettel és főpásztori szeretettel 

Jk Kovács Lajos 
püspök 

I. 
EJ;noházi és világi fórumok, snjtó· 

szCf"vek. szemt1yisc,.'ek reszeról 
egyaránt tapasztalunk olyan megny). 
latkozásokal. melyek felekezeti va,,'Y 
köz~leti csclotnyck. rendezvények 
kapcsán ánekintésiikból ismC!:chcn ki
hagy;ak az Unitárius 4'Yházat, vaJ..')' ;IZ 
elbaglltclliz.'\lJmló kisc"'Yház.1.k között 
emlitik, történelmi helyéről és jelcn
t6ségéről megfeledkeznek. lei,.'lJótbb 
Kálm.'\n Attila államtitk.'\ r úr tól 
olvashaltuk: .Nt"ry n<ij,'Y cJ..')'hflz van az 
orUágban, a katolikus, rcformMus. 
evangélikus ts a zsidó. Ezek II 

tÖl"tc.nclmi nlaID'llr eJ..')'házak". (Ma· 
g)'llr Hklnp l992. dec. 23.) 

Nem tudjuk, I\OJ..')' az ilyell lévcs 
beállílás mögöu sz..'\ndékoss.'\g vn,,'Y 
tájékoz:ltlansAR ll\.zódik-e meg: lIZ 
igazs..'\g kedvtért mindencsetre Icg
SlÖgcuhk: 

A V:lJll\s,. es lelkiismereti sz.1.b:ld. 
~ot il vilá,,'On CI izben ;IZ 1568. (:vi 
lordili orsZl\gl.ryl1lés iktnttn lürvc.nybc. 
Abban ilZ tvbcn imCzmc.nycsiilt Dávid 
Ferenc eJ(yhézaL,1.pitó m.'\rtir 
püspökiInk ml1ködésc nyomán az 
uni tárius egyház, ehhez csatlakozott 
János ZSÍJ:'mond erdelyi {ejedelem is. 
Az Unit.'\rius EgyMz létrejöll6\ek 425. 
évfordulÓját I99:J·b:ln vilá,,~zcl' lc 
mcgUnlleplik. 

Szem mc~c'Jzódtsünk, hol.'Y n XVI. 
. záll1di reformáció folya maIának 
ré8u:ként. . 8zil\ctelt 1~"'Yházunk 
törle.lcllIll Jcllcl./ehez kt lsCl: nem fér
het. I~ II tényt ncm dck1;Irációk iga
zo~:lk. hanCIII nlluybCClG hM!>,omA-
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nyainkat hordozó löbb száz viharos 
es.ztendö időtnvlata ts II vil:\goll ma is 
eleven hitéletet élő sok s.záze%cr 
unitárius. 

A tör ténelmi tényt foler6síti az ,I 
kUlönlcgcs sa~'\toss..'\g. hoJ,,'Y Egy· 
lulzunk egyctlen llZ eJ..')'hátak közölt. 
mcly m.1.gyar földön alapíttatott. 

TI . 
A:J. ehmill 1992-es év törttneseit 

számb.1 véve. azt tap;Isztaihatjuk, hogy 
Imzánkban és térség'iinkben el
szlll>orod",k a nemzeti , vallási. {nji indit· 
"'itás,', kirekesztés! kísérletek, az 
cn'iszakos, "')Il.ilölködő mc,,·nyi l. 
vánul:lsok. K.'\rosllllk CS vesz Iycsnck 
tarl/' uk ett kCI IL Mnnilyen irányu Its:lf..,'1.i 
szé SŐsé"OCII jclensé"ocket, elitélji ik IL 
közclcli viták eklurvulás..'\t, cs slk
rolszállunk II m.'\ss.'\g lolernns 
tisztek1éérl, uz ornAg(!pllő össn." 
fO.l:'M.érl , illelve II t:\rsadnlmi ~kc civi· 
lizált szol"rálat{ll:rt. Ilyen l:r tc1efl\ ocn 
ej.,.'Y$égcscn csatlakozunk ti többi 
IllHJ,,'YarortU!ági cJ"ryhaz hasonló 
!ll rc.kvcscilll.'Z. 

III . 
1992. novelnbCI·-dl.'Celllbcl" folY;I In rll! 

kllWnböző hh-klizl sz<'l·vckbcn. 
IIlljlilal>okblul olyan jclenlcsck I:lttllk 
IlH twilrlgol , miszerint llZ cJ.:yik IHIIJ"oyar 
IlOlitikai l>lÍ rt e"oy IlUSIlIiköt is mr/.: nyert 
nUlgNu,k. Miután elO'cl·lcJmil\.e vált, 
hOh'Y Ilusztijánosról vun szó (uki (' l>lÍrt 

tcvekcnykedik) szilksC.I:'csnck t..'irtjllk 
az alábbiak közlCsét ' 

Huszti János 19Mtól. 1991 szcptcm
ocrCiJ.: II Mal,.oynrországi Unitárius Egy· 
ház piispöke volt. Hof..,'Y fi evrc szóló 
n\o1.ndátum.'\t nem tölthette le. az U CJ.:Y-
1\o'lZ1.1.gok és tcstületek fellépésének 
tudható be, melynek nyom:\s;\rn háronl 
(:ves föllásztorkodás ulán Icmondott, 
(Ilyu,,'lillományba vonult) . Egyházunk. 
b.'iEl nincs olyan szabály, mcly a politikai 
szcrepll:SI lekt':sttinek kifcjczenCfl til
taná, Igy Huszti jilnost nmgl'lncm
ocrkénl senki CS semmi nem aka
dályozza abbnn. hogy tetszése szerint 
m01.J"rnlmi életet él,icn. Az ellen azonb.1.n 
II leghntnrozollabb.'1l1 tillllkozunk, hogy 
akár Ő. aktu- az írott vllJ:)' elektronikus 
sajtó Iliispökként vaJ..')' nz Unit:1rius 
E"'Yház képviseJöjckcnt propagáJja s 
ezzel hiveinket illetvc II kllzvt':lemcnyt 
nlCJ,,'1é\'csszc. 

Uuszti János l:gyébkcllt cJ..')'házunk. 
ban kifcjtell nn1ködcsén'i1 II mai napig 
scm szIlmolt d az 1991 ótn fo lyó vizs
"o:I l:lIok Sli l).'Os cg)'házi.gllZR!lt:1si. 
"rnz(lt\lkodAsi \'étsé,i:Ckrc dentcltck 
fényt. A bizonr ítckok bc$zcr'ltse utrula 
Főlllntlcsi 1-I .. 'J..oyclmi Bizottság II 
lörvinysc'!rtc'J OIClekmcnyekct és mu
L'lszttlsoknt Crlc.kdvc cl fokon us:>: 
döntött. hu,,-'Y lIuszti Jtlno!l ldkbul 
minősCJ:ét "Cj.:k:g mc,,-.wi~'t~ti es 10 
b're mindellnemíl cl:yhAzI tl$ZlséJ,:rc 
való vtll:tsztói (\':l.IIISlt lulf&:.'\gi) jol!'Jt 
fd filJ:s.:cszt i. 
A 1\1r~'lro rll:d.gi Ullitllritl~ E~'hRJ 

Elniik8t\ ,'t' 



"KARÁCSONYI ÜDVÖZLET KENTBŐL" 
A mi t(,lllplomunk Bcsscls Grccnbcn, Scvcnoaks 

közelében. Keni mcgyébl'll van, mnc1y lllC~")'C 
lIépszcrt1CII nevezve ..Anglia Kertje" főkén,' az,érl , mert 
tele van gyiimÖlcsöskcrtckkcJ. Az UIlJI~t1S Egy: 
házkőzst':g alapitó éve 1650, CS rul1lak szép törtcnchm 
temploma 0716) ma cgy I\elllzctilcg védett múcmlék. 
Minden egyházközségi tag önkl:ntescn és képessége 
szerint ajánl fcl egy bizonyos összc~ct az egyházközség 
részére runivcl az egyházközség \cIkészének 
javadal~ál és mindc~. más c~!I~~ö~ségi kiad~st ftzet. 
A mi kis gyülekezetunk ta.g}lll kozölt főleg hivatásos 
személyek találhatók: orvosok. tanítók, tanárok, ügy
védek. társadalmi jólétben alkalmazott személyek stb. 
Habár a mi cgyházközségilnk egy zárt közösstJ.!. 
majdnem olyan. mint egy család. minden egyes lag 
mindig örömmel üdvözöl minden lti jövevényt, aki 
hamar részt vesz az egyházközség sokféle ak· 
tivitásában. Szerencsések vdgyunkabban hogy van egy 
nagy parkolóhelyünk, és azok, akiknek van aut6juk, 
készségesen és szívesen hozzák el a templomba és 
viszik lulZ<'l azokat, akiknek nincsen autójuk. Is ten· 
tisztelet után mindenki hosszasan időzik egy csésze 
kávé melleu, hogy másokat üdvözöljön és híreit veliik 
kicscrélje, Minden hónap első vasárnapján van egy egy
házközségi ebCcl, amit a tagok egymást követve 
készítenek e l. Egy kis összeget fizetve ezért , mi segít· 
jük egyrészt az egyházközséget, másrészt valamelyik 
nemzeti vagy nemzetközi jótékonysági egyesületet. Mi 
~'Yüjtiink segélyt olyan m6clon is, hogy a tagok a temp· 
Iomnál vagy otthonukban rendeznek különféle 
eseményeket: egy csésze kávé, egy tea par ly, garden 
parly, nyársonsült vacsora, koncert s tb. Mi sokszor 
megyiink egyiilt vidéki kirándulásra, vagy 
meglátogatunk egy é rdekes helyet. vag)' házat, vagy 
kertet. Egy másik érdekes és müvel6 jellegzetessége 
egyházközségi életünknek a havonta tartott sze
minárium, amikor egy egyházközségi tag eb'Y maga ál· 
tal választott kérdést vagy problémái ajánl fel megvi· 
tatásra. Ezek a kérdések és problé mak széles körüek 
és gyakran kihfvóak, és mindig gondolatébresztők. Az 
egyházközség tagjai bátran mondják cl véleményüket. 
és a vélemények rendszerint különböznek, dc azokat a 
t~gok mindig baráts,."\gos és toleráns szellemben fejezik 
kl és azokat mindenki ugyanilyen szellemben foga dja 
cl. 

RendkIvüli istentisztelete ke t tartunk Húsvétkor, 
Pünkösd vasárnapján, Őszi Hála.'ldáskor, az Egyesült 
~emzclek napján, eb'Yházközségi évfordulón, az első 
vIlághábor út befejező febryvers.zűne t évfordulóján 
(Nov. ll) , és a karácsonyi gyertyafényes istentisztelet 
alkalmával. -

A gyertyafényes karácsonyi istentiszteletre (l1IC 
~h.ri stm,as Cand lc-Iit Carol Service) most készülünk 
örömteljes várakozással. Ezt az iste ntiszteletet II kará. 
csony napja e lőtti va~; l' nap délután tar tjuk. Ez mindig 
Cb'Y ~arázslatos alkalom tele karácsonyi harangok 
hangjával és .~'Ycrmekkori öromckkcl a csendes éjben. 
A .karácsonYI gyertyafényes istentiszte le t arnl serkent 
mmket, hogy megnyissuk az árvizkapukat, hogy mind. 
~nllak az cmleke, ami igaz ésjó és szép volt II múlt ban, 
Ismét át folyjoll éleHinkün és azt alak(ti;; \ :\t transzfor
máló erejével és tcremtscl\ új remé nyt Cs szeretetet 

~j~t,lkben . Minden évben tm\sik kis önkéntes CSoport 
diszIII fel a templomot az Ünne l)i alkalomra. Az egy. 
hnzközségi tagok elhozzák sokra becsUlt és szeretett 
ezilst, réz és kristályból készült gyertyatartóikat és 
gytijtene~ n.agy mennyiségií örökzöld magyalbogyó 
(lIex aqulfolmm), repké ny (lIede ra helix) és fagyöngy 
(Viscum album) lombokat. 

Szines szaillgok és livegcHszck virágcsokrokkal vál
takozva, virágflizérek és garlandok , főleg piros 
szlnűek , alkotják a hátteret erre az istentiszteletre, amit 
csak gyer tyák világCtanak. Az istentisztele t a Jézus szU. 
letését és gyermekkorát tartalmazó bibliai olvasmá. 
nyokból és a karácsonyi szelle met kifejező 
költe mé nyekböl és prózai Irásokból álló karácsonyi 
é nekekkel váltakozva. Az angol karácsonyi énektár 
nagyoll gazdag, és fgy mi állandóan tudunk újabb 
énekeket választani. Hivatásos zenészek minden évben 
gazdagitják zcnéjükkel ezt a karácsonyi is tentiszteletet. 
A gyertyafények a templom minden ablakából kül· 
denek barátságos üzenetei mágikus erejOkkel 
felélé nkítve a téli homályt, és gazdagítva az isten· 
tisztelet szellemé t. 

Egész éven keresztül, hét és hél után, hónap és 
hónap után, Joan és Gábor é lvezik a szeretet szellemét 
és a baráti kapcsolatot sok minden kicsi és nagy ked· 
vességgel kifejezve minde nki iráni, ak i át lépi a temp
lom küszöbét és belép a szeretet és barátság mindenkit 
befogadó körébe. 

A Bessels Grccn·j kan'lcsonyi szellem él és kifejezést 
talál az egész éven keresztül. 

Ebből az unitárius gyiilekezetből kiildiink szere
tetteljes üdvözletetet minden Magyarországon é lő 
bar;i tu nknak, minden unitárius testvérünknek. Béke és 
szeretet legyen vele tek és mindazokkal akik titeket 
szeretnek; karácsony honon nektek békét és szere
tetct - békét és szeretetel szívetek mélyében; béke és 
szereiet iegyen veletek, amikor ti egyHII Hitök rokonok
kal és barátokkal a karácsonyi aszlal körm. 

• • 

Jrnm és Gábor 
(Kereki) 

FELHlVAS 
Az. E~llI\zllnk cletebell 

sziikségcssC vált és mM 
1lIC/,,';ncütot! szen'Czeti· 
irányítási reformok sikeres 
n\Ci. ..... al6sitisa igényli lIive
ink megertését cs segit. 
ségel. 

Szeretettel kerjük ezert 
kedves IInlt(l\;us tcstvere-
inket, ukik i4,'yvitdi 
munkáb.1n nemi 
id6ráforditással önzetlenUl 
~ileni tud;.\k oz egyházi 
központ adrninisztnieiój:lt,
jelentkezzenek titkárunk· 
nál. Várjuk továbbá azok 
szives jelentkezéset. akik 

közrcmúködnének az Egy· 
hnz sajtófigyel6 szol· 
gálatában (IV, Rádió, Na~ 
szemle) . Végin számítunk 
híveink közül tapas:ztalt 
közgazdász és jogász szak· 
e mberekre is, llkik egy-egy 
fcl,ulat dvá t ~lh'lsnv!l I, pénz
Ugyi clcmzesscl iIIet ... ~ 
jogalkotási - joj,,'1Ilkalmll!áSl 
probléma lIlej,,'O ldásával 
c16mozdithatják anyaszent· 
egyházunk {lJ.-yeinek, ,RUnd. 
j:li/mk mej,,'OI(hlsáL 

(jtICNtlteZb.: 
iliI, V" N:U .. ')' l~ntk II . 4. 
Tel.: 1· 112-801) 
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Unitarizmusunk 
születésnapja 

Akkor 1565-öt klak. Erdélyben ez az év az unitárius 
reformáció kezdete. 

DÁVID FERENC bibliai és humanista szemlélete 
korán kibontakozott. Ő a Biblia alapján és az é rtelem 
segitségével folytatta a keresztény vallás lanainak rc
formálását. Istcn akaratának tartotta, hogy a vallás re
formálásában lépésrőllépésre haladjanak, és érjék cl a 
teljes igaz.<>ágot. A reformáció folytatását prófétai 
küldetésnek tekintette. Vizsgálódása során elvete tte a 
háromság dogmáját, mini emberi alkotást, és Jézus 
tanItása alapján az egy Istenről szóló tant kezdte 
hirdetni. így került rc(ormációjának középpontjába az 
lsten egységéról szóló lan. Ezzel az erdélyi hitújítás egy 
új, radikális fejlődési szakaszához, az unitarizmushoz 
érkezett. 

1566. január 20. DÁVID FERENC első unitárius 
prédikációja a kolozsvári főtéri nagytemplomban. Ez 
meghatározó fellépése volt az új reformált egyház létre
hozása szempontjából. 

Egyháztörténelmünk függő kérdései sorába tartozik 
a tiszta unitarizmus születésének időpont ja is. Tény, 
hogy a reformáció ezt a bátor, haladó eseményét nem 
lehet egy pillanathoz kötni. Maga Dávid Ferenc is évek 
hosszú során jutott cl oda le lki fejlődésében, hogy az is
tenegység gondolatát a kereszté nység másfél ezer éve 
uti porától megtisztfthatta. 

Ez a merész és haladó reformátor mikor lépett hát 
legelőbb a nyilvánosság hallgatóinak tömegei elé az 
egy lsten tiszt'a hite hirdetésével? Az időponti bio 
7.Dnytalanság között egy kis krónikatöredék szeren· 
csésen fenntartotta azt a napot, amelyen Dávid Ferenc 
először beszélt a S7.entháromság ellen. A krónikás 
maga jegyezte fel ezt a nagysúlyú eseményt, s ez a 
személy Fíls tich Péter kolozsvári ötvösmester, a város 
többszörös királybírája voll. 
~ kolozsvá~ királybíránk aligha gondolt arra, hogy 

eltunt munkája még kis töredékében is mekkora szol
gálatot tesz valaha egyháza történetIrásának midőn 
feljegyezte az alábbi rövid mondatol: ' 

"Dávid Ferenc 1566. január 20-án kezdette először ta-
gadni a háromság dogmáját, ellenmondván annak." 

427 esztendeje ennek. 
.. Ez a nap az unitárius tiszta egyisleneszme nap

folkelté nek napja! 
~ekünk, magyar unitáriusoknak, s a világ unitári

usall\ak éppoly nagy jelentőségű ez a nap mint 
világvis7.onylatban. ' 

Január 20-a ezért Nem7..clközi Unitárius Nap. 
E1.érl emlékezünk e napon mindenekelőtt erdélyi 

Anyaegyházunkra testvéri szeretettel és tisztelettel s 
ezért hajtunk fejet Dávid Ferenc, nagynevű re{~r
mátorunk, egyházalapító püspökünk emléke előtt aki 
létrehozta u nitárius egyházunkat, az egyetlen magyar 
alai)(tású protestáns keresztényegyházaL 
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Budapest. 1993. január 4. 

Dr. Kis Zoltán 
IIZ Egyházi Képviselő Tanács tagja 

• 

AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ RENDKMlu FŐTANÁCS 
1993. január 13-án 

TORDÁN TARTOlT GYŰLÉSÉNEK 

ÜNNEPI NYILATKOZATA 

Az Unitárius Egyház rendkivüli F6tanácsa I t 
iránti hálával emlékezik meg az 1568. évi lord.' s ... en 
gy "lés II'" . h , al Ors1 ... g-u .va SUgyL at rozatának 425. évfordulójá ól 
mely bLztosította a val1ásS7.abadságot és egyház r k 
megalapítását. un 

A nevezetes évforduló alkalmából megemléke .. k 
~ávi~ Ferencről , Erdély unitárius reformátOrár~~n a 
JéZUSI kereszténység helyreállításának önfeláld~ ó 
munkásáró! és márUrjáról, aki a XVl. század vallási f~r. 
~j~á:~~an megmaradt Is ten és ember hűséges szol. 

~ emlékezés ünnepi hangulatában szilárd meg
gy?ződéssel valljuk, hogy .A hit lsten ajándéka"; vál
laljuk a vallásszabadságot és teljes odaadással küzdünk 
ennek az alapvető emberijognak tiszteletben tartásáérl 
és korlátlan érvényesltéséért. 

Mi magunkénak valljuk a múltból mindazokat az 
é rtékeke t, melyek ajövő felé mutatnak. Hitvalló őseink 
szellemében pedig fokozoltabb mértékben kívánjuk Is
tent .. és e~bertársainkat szolgálni, egyházunk és 
népunk előmenetelé t munkálni, a népek közötti 
meg~rlésérl és lsten országa mcgvalósftásáérL dolo 
gOZnl. 

Ezzel a fogadalommal emlékezünk a valláss1.abad
ság kihirdetésének 425. évfordulójára. Erre kérjük a mi 
egy Istenünk áldását és gondviselő segítségét. 

Torda, 1993. január 13. 

Dr. Kovács lajos 
püspök 

J . D " cnm ezso 
fögondnok 

Dr. Erd6 János 
főjegyző 

A TORDAI ORSZÁGGYŰLÉS HATÁROZATA 
1568·ban 

Urunk ő felsége miképen ennek előtte való gyűJésibe 
országával közönséggel az rcligió dolgáról végczött, 
azonképen mostan és ez jelen való gyülésCbe azont erősíti, 
tudniillik, hogy· he!yőkőn az prédikátorok az 
cvangéliumot hirdessék, kiki az Ő értelme 
szerént. és az venni akarja, jó, ha nem pcnig senki 
kénszcritésscl ü lelke azon . . 

A TORDAI ORSZÁGGYŰLÉS 
425. ÉVFORDULóJA 

A l orda; Oruággyülés 42~ . évrQfdulóján a ROnltlniai Unitáriu, ~8Y: 
ház It tordni unillmu$ tc mploll)b:an 19'93. )lIn~ . I ).~n Rcnd.k, ,,~h 
FGl.un ~", i Ulé.t (Jlr10((. ' Ilj!Lycn a Magy!lrQfS1J1g' Un"'úi IU EgyM1.3t lorot 
Tamás rró, 81. lJnil:mus Elct (6$lCrkc$ZI/l"je k<!pvisdIC. 

A l. eserrn!nyr611apunk köv~lk~M'I S1.án~'ibltn cmJüeltl'U; ",,,g. 

I 
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A MAGYAR NYELVŰ UNITÁRIUS SAJTÓ 
1861-töl 1947 -Ig 

Az 1993-as esztendőben új sorozatot 
indflunk- Fejezetek az unitárius sajtó 
történetéből cfmmeL A rouat Muszka 
Ibolya hiloktatónak 1992-ben készflell 
diplomamunkáját közli részletekben, 
amely népszerúsfló formában a magyar 
nyeluú unilarius sajtó t?rténetét is
merteti meg kedues OluasomkkaL 

Mindenekelőtt behatárolom a magyar nyelvü 
unitárius sajtó fogalmát. s azt térben és időben elhe
lyezem. Sajtón itt az időszakosan megjelenő folyóirat 
értendő, ugyanis kél hélnél gyakoribb megjelenésü 
unitárius lapoL nem adtak ki magyar nyelven. 

Időbeli kiindulópont 1861. A kiegyezés előtti 
időszakban Erdélynek mindössze négy magyar nyelvü 
lapja volt, a Kolozsvári közlöny, a Korunk és a Keresz
tény Magvető Kolozsvárt, valamint a Székely Néplap 
Marosvásárhelyen. Ebből els6 unitárius folyóiratunk. a 
Keresztény Magvető a harmadik volt a megjelenés sor
rendjében . 

A régi lapok történetének feltárását az 1947-ben 
megjelent Unitárius Szórvánnyal zárom, az ezt 
követően aJapított ill. újraindíLott folyóiratok a jelen 
magyar nyelvü unitárius sajtót képviselik. 

A térbeli behatárolást illetően a történelmi 
Magyarország és Erdély folyóiratait vizsgáltam át. E 
határon kivül egyetlen magyar nyelvü unitárius lapot 
találtam, az Unitárius Hlrnököt, ami Bukarestben jelent 
meg 1933-1938-ig. 

Kutatásaim során tizenhárom magyar nyelvü 
unitárius folyóiratot lellem fel. Ezek történetét az alábbi 
sorrendben mutatom be: 

l. Keresztény Magvető 
2. Unitárius Közlöny 
3. Fiatalság Barátja 
4. Nők Világa 
5. Unitárius Egyház 
6. Unitárius Szószék 
7. Egyháztársadalom 
8. Unitárius Értesltő 
9. Kévekötés 

10. Unitárius Evangélium 
ll . Unitárius Hírnök 
12. Unitárius jövendő 
13. Unitárius Szórvány 

Első.ként a Keresztény Magvetö történetét tárom 
olvasóun elé. 

E lap Kolozsvárt jelcnt meg 1861- 1863 1867-1918 
19~2-1944. közölt. Az elmult szá.zad végéig a Római ~ 
tohkus Lyceum Nyomdában nyomtAk a Keresztény 
Magvetőt . amely jogutÓdja volt K. Pal))) Miklós korábbi 

nyomdájának. Néhány évig a lap a Kolozsvári HIriap 
Nyomdából, később a Pallas Nyomdából érkezett az 
olvasókhoz, s volt, amikor a nyomdák évenként vál
toztak. 

Az. 186().as évek a szellemi pezsgés ide;c Kolozsvárt 
A kulturális élct felvirágoztatásáért sokat lett Kriza 
jános püspök és Brassai Sámuel. A Keresztény 
Magvetőt nagy unitárius püspökiink, Kriza jános 
alapította. 

A Keresztény Magvető egyházunk elsőként alapított, 
és leghosszabb időn át megjelentetett lapja. Az. első 
három évben egy kötetben egyszerre jelent meg s 
túlnyomórészt egyházi beszédeket, történelmi és ~n
ügyi tanulmányokat tartalmazott. 

A teljes megjelenés ideje alatt a következő 
szerkeSZlők dolgoztak a lap szereksztőségében: Kriza 
jános, Nagy Lajos, FertnCl józsef. BUUJgány Aron, 
KovácsiAntal, Péterfi Dénes, Kovácsjános, Dr. Gál Kel~ 
men, Gálfi Lőrinc, Dr. Borbély István, Dr. Fertnai Géza, 
Dr. Kiss Elek, Vári Albert, P. Szentmártoni Kálmán. 

Több munkatárs is tevékenykedett a szerkesztők 
mellett, Ime néhány a sok közül: Brassai Sámuel,jokab 
Elek, Kóváry László, Benczédi Gergely, Csegezi László, 
Kanyaró Ferenc, Kelemen Lajos, Lófi Ödön, Dr. Varga 
Béla, Benczédi Pál, Kountzné Engel EJla, Péter Lajos, 
Kovács lAjOS, ifj. Fertncz józsef. Szent-lvó11yi Sándor, 
Gróf Kuun Géza, Dr. Gál Kelemen. 

Az. 1870-től pcriodikusan megjelenti folyóirat az 
unitárius kereszténységet, a tudomány és vaJlási sza.. 
badelvüséget képviselte. 

A lélTchowtt rovatok sajátos arculatot biztosítottak a 
lap szárilára. Az Egyházi dolgozatok, Egyházi élel 
rovatában az egyház lelkészei publikáltak vallásos 
témájú Irásokat. A Nevelés és okJatásügyiek rovat az 
unitárius iskolák nevelési, oktatási vonatkozású cikkeit 
közölte. Irodalom és Történelmi dolgozat címen jelentek 
meg az életiratok, egyháztörténelmi írások. A Vegyesek 
és a Külön/élék rovata közlemé nyeket tartalmazott. A 
Könyvismertetések. később az Irodalmi értesítő a 
megjelent unitárius vonatkozású könyvekről készItett 
beszámolóL Az. els6 világháború eseményei hatottak a 
folyóiratra, hasábjain foglalkozott a háború egyházat 
érintő m01.zanataival, megemlékezést közölt az elesett 
katonákról. 

Az 1918-21-ig tarlÓ hallgatás után az 1921-ben 
megalakult Unitárius Irodalmi Társaság adta ki a Ke
resztény Magvetőt, és folytatta a korábban kiépített tar
talmi hagyományokat. 

A lap a második világháború idején, 1944-ben elhall· 
gatott. 1971-ben indulhatot1 újra. Az liliászerve:ződ~ 
folyóirat szerkesztői folytat ni kívánták a koráb~l 
hagyományokat, de ez már jelenünk unitárius sar 
tójához kapcsolódik. 

(Folytatás a kiivetkezl számball). 

MUl:iZka Ibolya 
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A,. Egylllhl Kél" 'lsclí. T.UlÓC5 

nlése 

FóhalÓságunk elmúlt. évi utol só rendes ülését. 1992. 
december 15-én tartotta. A szokásos els6 napirendi 
pont. keretében (.elnökileg elintézett. ügye~~~ - il[. 
Bencze Mdrlon egyházi titkár beszámolt mlmsztén
umi tárgya lásokról és Egyházunk részvé~lér61 külön
böz6 világi és vallásos rendezvé~'yeken (~kumenikus 
Tanács Biblia Alapítvány, Okumemkus Szere
tetszolgálat., Magyar Protestáns Ta~u1m~nyi 
Alapítvány, Érmindszenti zarándoklat, EmIgrácIó a 
hazáért, Egy az Isten c. film készítése stb.). Bartók 
Béla f6gondnok és id. Bencze Márlon pűspökhelyettes 
a romániai Unitárius Egyház Magyarsáro80n 1992. 
XII. 2-3-án tartott zsinati fOtanácsának eseményeir61 
tet.tekjelentést. Orbókné Szent-luányi ll()na a Magyar 
Televízió stábjával 6sszel lezajlot.t. erdélyi körút.járól 
szólt, valamint októberi amerikai utazásáról (Cleve
land, Boston). 

Szervezeti ügyeket terjesztett elő dr. Lőrincz Ern6 
fOgondnokhe lyettes. Javaslatára az EKT jóváhagyta 
1992. szept.. 20-i hatállyal az önálló győri unitárius 
egyházközség megalakulását III egyidejűleg megbízta 
Göncz Mihályt a lelkészi teend6k ellátásával. Az ElIT 
kimondta továbbá az erdélyi Unitárius Egyház 
fegyelmi szabályzatának alkalmazhatóságát. (adap
tálását.) a MUE és a Magyar Köztársaság törvényeivel 
összhangban. 

Egyetért6leg vett.e t.udomásul az EKT az Elnökség 
terveit unitárius kirándulások szervezésér61, 
valamint a teletext. (képújság) hírközlési lehetősége
inek kihasználásáról . 

Dr. Jakab Jen6 e l őt-erjesztésében az EKT a F6ta
nácsba kiegészítőJeg megválasztásra javasoltak lis
táját. is jóváhagyt.a (12 rendes és 6 fO örökös t.ag). 

Teológiai intézeti ösztöndíj-irányelveket. nyújtott. be 
dr. Kozma Tamás. Vit.a után az EKT. a tervezetet. meg· 
felel6 szabályanyagnak minősít.et.te és végleges kidol
gozásra a szerz6nek visszaadt..a. 

Egy Magyarkúton létrehozandó unitár ius szere
tetház elképzelését ismertet.te ifj. Bencze Márton. Az 
EKt.. a felvetést. helyesléssel fogadta és a további 
lépések megt.ételére az Elnökséget egyhangúlag fel
hat..almazt.a. 

Nyugdíjkérdésekről tárgyalva az EKT el6írta, hogy 
a járulékfizetési hátralékot. az egyházközségek 
számolják fel, majd kimondta, hogy más forrásokat is 
célszerű megteremteni lelkészeink érdekében. Ilyen 
értelemben köt.elezt.e az Elnökséget, hogy minden 55 
év alatti rendes lelkész javára, kedvező futamid6vel 
kössön nyugdijkiegészítő életbiztosítást egy Buda
pesten müköd6biztosító társaságná!. 

Ezek ut.án dr. Jakab Jen6 lelkész-jogtanácsos is
mertette a FőtanÁcsi Fegyelmi Bizottság Huszti ügy
ben hozott 1992. xn. 12-i határozatát. Az EKT a 
határozatot tudomásul vette és az Elnökséget felkérte 
ebb6l ered6 több intézkedés megtételére, így hivatalos 
közlemény kiadására az MTI és egyéb sajtószervek 
SZÁmára. (A közlemény lapunk más helyén olvasható.) 

Végezet.ül az EKT vegyes beadványokat, indítvA
nyokat. t.árgyalt. meg és megfelel6 határozatokat. h()
zoU az egyházalapft.ás 425. jubileumával, egyházi 
ZÁszló megt.ervezésével és egyes könyvkiadási 
kérdésekkel kapcsolatban. 

Dr. Ulrincz Erna 
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II RlHIII IU~511 Egy hih:kö7.lég delél)ó~ 

Teljesen megtelt Nagy Ignác utcai temPlomunk du. 
2O-ó.n, a Gy"",ek Karáaonyfa ünnepély alkalmából. A 
műsort MWzRa Ibolya hitoktató álUtolta össze, a gyer
mekek széP szavalatokkal, betlehem ts játékokkal örven
deztették meg a jelenfévlfket. 

Külön szeretnénk megköszönni Józsefné ató Amália 
zenetanórnó szép meglepetését, az ÚjPtsti Zeneiskola 
énekkarának karácsonyi műsorös.~zeállltását. 

Vodady Attila kántor jóvoltából lépett fel egy kis 
kamara trió. &lk gytN1lek sUJvalt, énekelt apadsorokból 
~. 

Szép, be1l5őséges és megható ünnepség 110ft, ahol az egy
házkiizség 120 karácsonyi csomagot osztott ki unitárius 
gyermekeinknek. 

1993. január l-én, az eddig szokásnak megfelelöen 
ebben az esztendőben is püspöki fogadás volt a Nagy I. 
utcában, az újévi istentisztelet után. 

Egyházunk két vezetőjét, Bencze Márton mb. 
plispököt, és a betegsége miaU távollévő Bartók Béla 
(őgondnokot OrlJókné Szent Iványi Ilona lelkész, 
közügyigazgató köszöntötte. Beszédében kiemelte az 
1992. évi pozitív és dinamikus egyhAzi megújulást és 
fejlődést. Szólt a lelkészi fizetések rendezéséröl. az 
egyre akHvabbá váló gyülekezeti illetve szórványegy
házközségekröl. Köszönetet mondott mindazon világi 
híveinknek, akik egyházépítő munkát folytatnak, 
különösen v..oknak, akik szórványban is összefognak. 

A szónok köszöntötte dr. Lőrincz Ern6 fögondnokhc
Iyettcst, aki nemrég töltötte be 65. életévét. 

A válaszok során először dr. Urincz Ernő köszönte 
meg a szép szavakat, majd szólt arról, hogy mindany· 
nyian azon igyekezzünk, hogy egyházunknak a 
jövőben még nagyobb elismerést szerezzünk. 

Bencze Márlon az egyház szeretetét., a hitélel 
közösségi formáját hangsúlyozta. 

Dr. Ferenc: József ny. püspök méltatta dr. Nyiredy 
Szabolcs volt fögondnokhelyettes munkásságát, majd 
annak fontosságáról szólt, hogy a jelenlegi hazai társa
dalmi helyzeiben nagyon fOlltos, hogy az unitáriusok, 
akárcsak a múltban, most is szóljanak a le\1ép6 s7..é1-
sőséges antiszemita jelenségek ellen, hisz híveink 
körében is több áttérési hullámbó! eredően sok zsidó 
S7.ármazású család él. Az újévi istentiszteleten és a 
fogadáson a budapesti hivek nagy számban vettek 
részt 

SZE\lli'JE1VENDÉGSÉG 
A NAGY IGNAC UI'CAI GYÜLEKE'71ZE"'II1lBEN 

Izgalmas és örömteli várakozás előzte meg decem
ber 5-ikét. Évek hosszú sora után újra szere
tetvendégséget rendeztek a Nagy l. utcai templom 
gyülekezeti termében. Orbókné Szent-Iványi llon~ 
lelkésznö hónapok óta készült a várva vári eseményre. 
élete első önálló gyülekezeti est jére. Nem kellett 
csalódnia, délután 5 órára már zsúfolásig megteJt a 
terem! 

• 

• 



BtmCU Márton pi.ispökhelyettcs megnyiló 
beszédében örömét fejezle ki , hogy annyi év után a 
fiatal lclkésznő vezeté~vel ujra megindult iti is a 

"lekezeli élet. Az áhitatot meghfvott vendégként 
w::,dth László evangélikus lelkész tartotta, majd Kiszely 
István antropológus professzor előadása következett a 
magyarságkutatás történetéről, aktuális problémákat 
is felvetve.jakabjenólclkész Remény!k Sándo~: Az I~e 
c ismert. Dcák JÓ7.sefWassAlbert Mikor a bUjdosó IS

t~nnel beszél c. keveset hallott, de annál felejt· 
hetetlenebb versét szavalta el. 

Az eSI kedves meglepetése Sándo, Gy. Mátyás és ifjú 
társai voltak, akik gitárral kezükben, é~ekelve körbe
jártak és Mikulás el6cstéje lévén, apró ajándékkal ked· 
veskedtek a jelenlev6knek. Az előadásokat vacsora 
követte, melyet a gyülekezet asszonyai főzlek Siska 
Ferencné Donka néni vezetésével. 

Reméljük, hogy ezt az emlékezetes estét több is 
követi majd! 

B.F. 

MI A CSERKÉSZET? 
A szépért·jóért·igazért nemcsak lelkesedő, de cse

lekedni is kész fiúk és lányok önkéntes társulása. Az 
elsö cserkészcsapatot az angol Badcn·Powel alapította 
1907·ben, ma szer te a világon 26 milliónyian viselik 
büszkén az arany liliomot. 

Cserkész az lehet, aki vállalja, hogy a tíz törvény 
szerint él: 

- egyenes lelkű és (ehétJenül igazat mond, 
- teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, ha· 

zájának és embertársainak tartozik, 
- ahol tud, segít, 
- minden cscrkészt testvérének tekint, 
- másokkal szembe n gyöngéd, magával szemben 
• • szIgoru, 
- szere ti a te rmészetet, jó az állatokhoz és kíméli a 

növényeket, 
- feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engede!· 

meskedik, 
- vidám és meggondolt, 
- takaré kos, 
- testben és lélekben tiszta. 
A cserkész s7.creti a kalandos, vidám közösségi 

életet, de ha kell, tud áldozatokat vállalni, küzdeni és 
lemondani is. 

Nem várja té tlenül, hogy minden készen hulljon az 
ölébe, hanem ötleteivel és szolgálataival ő maga is 
alakítja örsc, csapata életét. 

A cscrkészélet tele van jókedvvel tréfával mert a 
tiszta szívben és szabad lélekben vidámság te;em. 

A cserkész legnagyobb élménye a tábor. A 
cserk.~sztábor nem nyaralás, hanem az önállóság, 
segitokészség és talpraesettség próbája. Aki megállja, 
lélekben gazdagabbá. testileg edzettebbé válik. 
.. A cserkészet a bátrak közössége. Azoké, akik nem 
IJednek meg scm esőtől sem vihartól sem a más úton 
járÓk gúnyolódásától: Akik mc~nck cserkész. 
fogadalmuk szellemében tisztán élni, S7.cretetben szol· 
gálva Istent, a hazát és az ember társakat. 

Cserkéuek! 
Dr. Nyiredy Swbolu 

Pestszentlőrinc 

1992. november 22-én vasárnap délulán volt az év 
utolsó gyülekezcti napja a pcstszentlőrinci egy_ 
házközségben. 

A müsor előtt Bartók Bila. főgondnok a templom be
járatánál lelepleztc az édesapjáról készült dombor. 
művet, Katona Tib01' szobrászművész alkotását. A 
műsor előtt Bibliál olvasott dr. jakab jenólelkész majd 
Bartók Béla főgondnok mutatta be a közelm6ltban 
megjelent könyvét ,.Az öt fóldrész, ahogy én láttam 186 
utazásomat" . 

Lapunk mult számában Török Tamás frt méltatást a 
könyvről, azért itt csak annyit, hogy a gyönyörű 
kiállítású könyvet sokan dedikáltatták a helyszínen. 

Rojti Mihály a tőle mcgszokott lendülettel olvasta fel 
két versét, majd Budai nona énekszamai szólaltak meg 
szivet, lelkel gyönyörködtetvc. A borsostokány vacgo. 
rához Va~a Ferenc csepeli presbiterünk járult hozzá 
bőkezű adományával . 

A tortát ezúttal Sepsi Kovács Évától kaptuk, köszön· 
jük mindenkinek! 

J. J . 

A MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGAiAT 
dec. l7--én avatta fcl újabb Szociális Segítö Központját a xm. 
kerületi Turbina u. 2~ben. Az uj Jetesítmény segítséget 
kíván nyújtani a társadalmi, szociális, gazdasági vagy egyéb 
okokból szükséghelyzetbe került embertársainknak. Itt 
kaPOtt uj helyet a Menekültügyi Koordinációs Részleg is. 
Napi 100 személyes ingyenkonyha, ruhasegcly és nem utol
sósorban segítő emberi szó várja a rászorultakat. Az ün· 
nepélyes megnyitó.!) jelen volt és beszédet mondott Lehel 
lAszJ6 lelkész a MOSZ ig~gatója. dr.. Karl Hejnz Neulwmm 
lelkesz Stuttgartból a MÖSZ .tiszteletbeli elnöke. dr Szent· 
györgyvölgyi Pher államtitkár, köttársasági megbízott, az 
alapítvány kuratóriumának elnöke, dr.. Harmati Bila 
evangelikus püspök és Szabó Miklós a X111. ker. polgá.rmes
tere. Az épületet a XlII. ker. önkormányzata bocsátotta a 
MÖSZ rendelkezésére je[kcpes összegért, ezzel is bizo
nyitva. hogy az egyházak es önkormányzatok, karitativ 
szervczetek és az állam cgyiittes segítséggel jobban le tudják 
küzdeni az egyre növekvő szociális feszültséget. 

A megnyitó után - melyen Qrb6kH1 Szent.lványi nona 
lekésznő és ifj. Bencze Mártonnévett részt egyházunk képvise
letében - jelképes ebédosztás volt A vendégek egy tál meleg 
ételt kaptak, olyat, amilyet az utánuk jövő sok·sok rászoruló 
kapni fog. 
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Egyházi életünk 
hírei 

A SUJlmónt~mrJi KöI(:uy Kör 
J.Un'tth~"t7I mtill bI novc mbc.-ébcn 
kcrint!lOr a III. érmindszenti zarándok· 
la t mcgr,-'mlctésCre. A napos Ady·ün
nepségel! Stl 1ldorGy. Mti/jds képviselte 
az unitárius fiatalokat. 

SwM Iván ipari és kereskedelmi 
miniszter december elejtn taJálkozotta 
Magyarors7.áJ..ol Ef.'Yhálnk Ökumenikus 
Tanácsában cgycsiilt egyházak és fele
kezetek veze tő ivel. A találkozó azért 
jött létre. mert a tárca vezetése fontos. 
nak tartja, hogy az egyházak vezetői 
reális információkkal rendelkezzenek 
a nemzetgaZdaság jclc rdcgi l1c1y
zetéről. Az Unitárius Egyházat Orbókni 
Szent.lvónyi n OtUl lc1késznö cs ifj. 
Bencze Márloll egyházi titkár 
képviselte. 

Az Erdilyi Unitárius Egyház elmult 
év dcccmUcr 2-3·án tartotta 
Iclkészavatással egybekötött Zsinati 

a magyarsárosi egy· 
melyen egyházunk 

;~~" Márton püspökhc
Bartók 88(1 fögondnok vct· 

A Magyar ProtuMm Tanulmá"yi 
AlapftlJá"y dC(:. 5-tn tartotta a -Pro
testantizmus a polgári társadalomban~ 
c. konferenciáját. Egyházunkat dr. 
Lőn'"cl Ernő főgondnokllelyettcs és 
Felhős SUlbolcs képviselte. 

.. A Magyarországi EKlIláUlk 
Okumenikus Tanácsa közgyűlését de
cember 15-tn tartotta, ahol új elnököt 
és alelnököt választottak. Az új elnök dr. 
Harmati Bila evangélikus püspök, alcl· 
nök dr. H(J(;ker Frigyes metodista szu. 
perintendá[ls lett. Egyházunk meg· 
bizásából Utö Lajos atyánkfia volt jelen 
a közgyliléscn. 

A székelykcrcsztúri .. Orbán 
Balázs~ unitárius kollégium 200 
éves jubileuma alkalmából ünnep
ségsorozatot rendeznek Székely
keresztúron . Az ünnepi hét, mely 
gazdag programban bővelkedik , 
1993 május 9-étől május I !).ig tarl 
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Külföldi 
hírek 

Az Anglikán Egyház engedélyezi a 
nők p.ilppá SlenteléséL Négyszázötven 
év után sorsdöntő elhatározásra jutott 
az anglikán egyház szinódusa, amely 
megs.za.vazta az engedélyt. Il. Erzsi!bct 
királynő jóváhagyásával. A Vatikán arra 
számít. hogy az eDcnkez6k a k,ltolikus 
egyházhoz csatlakoznak. A két egyház 
1966 óta tárgyal a közeledésről. de ez 
az esemény ismét húvössé teheti a 
körtük lévő visronyL Az amerikai 
episzkopális egyház. amely az anglikán 
tengerentuli mcgfe1clője, már évekkel 
ezelőtt engedélyezte a nők pappá szen
telését, sőt Philadelphiában nő i 
püspököt is avattak. 

A clevelandi (USA) üjság október J.i 
száma felhiváshan közli, hogy az 
Unitárius-Universalista templomban a 
szolgálatot Orb6kné Szent-Iványi Ilona 
budapesti lelkésznő vél;.rzi . 

..És mégis mozog a Föld~l l1 . János 
Pál pápa 350 61 utan végles: rcha· 
bilitálta Galileo Galileit. akit 1633-ban 
itélt el a Szentszék. mert Kopernikusz 
nyomán hirdette és bebizonyította: 
nem a Nap forog a Föld körUi, hanem 
fordítva. Il. János Pál pápa ..tragikus fél
reértésnek. elhamarkodott és szeren· 
csétlen döntésnek" minösítette Galilei 
mcghurcolását és bejelentette: eb'Yszcr 
és mindenkorra bebizonyosodott. az 
egyház hibát vétett azzal, hogy a tudóst 
elítélte. 

AZ EGYHÁZ ORTODOX? A 
Theológiai Fakultás kivül marad az 
egyetemen 

A szerb Parlament le/.,rutóbbi dön· 
tése értelmében a be4trndi egyetemIÖl 
az 5Q..es években leválasztott Orthodox 
Theo/6giai Fakultás "em térhet lJissza az 
egyetem szervezetébe. 

A döntés azzal az indokolással 
született, hogy a törvény előírása sze. 
rint az egyetemen tilos bármilyen 
vallási szervezet létcsitésc (MK 1992. 
évi 177. sz.) 

A hiri, változtatás nélkül, az EGY
HAzl KRÓNIKA dmlÍ "kdeti Mthodox 
egyházi folYÓirat"·MI vettük át. 

KÖSZÖNET 

A Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat köszönetet mond minda· 
zoknak a gyülekezeti tagoknak, 
gyülekezeteknek, lelkészeknek, akik a 
Szeretetszolgálat 1991/ 1992. évi 
munkáját pénzbeli és természetbeni 
adományaikkal segítették. 

Budapest, 1992. november 

Magyar (}k",.,.,,,ilus Surrltlr..ol.dlol 
Mag)"tU ('}.tu ..... "ibt 

S:errltlSwI.d/aI A/ap((II6ny 

Helyreigazitás . 
LI'Ipunk mt'i lt h i 6. wmánftk 

19. olwllJln Q. EltVhhi Kqn.i~dt'J 
TflnAca Uléeérln u.óló cikk J . 
bekezdé8éblJI technikai hiba klh"Cl
kcztébcn egy 80r kimamdL A 
Koksár-félc erdélyi deleglktó ncm 
a füzesgyarmati , bnne m a hód. 
mezt'SvtUórbeIy; tempklm évfor
dul~ ilnncp8tgén , "Ctt réut.. 
(ammt f!rrlJl 8 lap 21. oldalán 
küli.ln tudóIIltás is beszámult.) 

A családban egy I"ryásros esemény 
mindig 1~lki megrázkódtatással jár. Az. 
élet rend.IC az. llol,,'Y fl gyermek temeti 
szüleit Ennél nagyobb ~jd,1lom, 
amikor a sziilő temeti gyermekét 

Ilyen megrázó voll az 1991·cs év de
cemberében a ZáJ!ony család fájdalma. 
mikora tragikus köriilmcnyck között 
42 éves korában elhunyt Ildikó 
lányukat temették. 

A Zágonból származó Zágony Sán. 
dor édesapa és a Torockóról származó 
I áulr 110na édesanya és a család 
gyászában megrendeiilt lélekkel em· 
lékezünk lapunk hasábjain is. 

AZ 1992. ÉVBEN EU/UNIT 
KOCSORDI 1ÚVE1N!{, 

Özv. Jakab Cs. Gézáné szül. Jakab 
Erzsébet 82 éves korában, 

ld. Kiss Bertalanné szül. Jakab 
Zs. Magdolna 75 éves korában , 

Balog József 47 éves korában 
ld. jakab P. Bertalan 61 éves 

korában. 
lsten adjon csendes nyugodal

mat azoknak, és örizze porladó 
hamvaikat, akik halálukig hűsége
sen őrizték hitüket, és szeretteiket 
vigasztalja meg! 

• 
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