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Elõszó
Gyermekkori emlékek az idõ multával elhalványulnak, bár egyesek életünk végéig elkísérnek.
Számomra ilyen az a kép, amely hajdanában a templomban fogadott: a
szószék körül három zászlórúdra egy magyar, egy angol és egy amerikai
zászló volt kitûzve.
A zászlók az elmúlt évtizedek során hol eltûntek, hol ismét kitûzték
õket és mostanra már csak a magyar zászló emlékeztet a régi emlékre.
A zászlók emlékeztették a templom látogatóját, hogy a templom és a
templomot magában foglaló épület a hajdani Rákos utcában az egyházközség vezetõinek munkájával és az angol, valamint amerikai unitárius hívek
adományaiból épült fel a múlt század húszas éveiben.
Az épületet missziós házként alakították ki és nem csak a templomnak
adott helyet, hanem az Erdélybõl áttelepült unitárius híveknek és továbbtanuló diákoknak biztosított lakhatási lehetõséget.
Ahogy az elsõ világháború után Magyarország elvesztette közel háromnegyedét, a második világháborút követõen a Magyarországi Unitárius Egyház is elvesztette a most már Hõgyes Endre utcai ingatlan háromnegyed tulajdonrészét.
A megváltozott helyzet ellenére az egyházközség túlélte az elmúlt félévszázad megpróbáltatásait a rátermett vezetõ lelkészek és világi vezetõk által
összetartott hívek együttes, áldozatkész munkájának eredményeként.
Ez adta meg az alapját annak elhatározásnak, hogy ezelõtt tíz évvel az
Egyházközség felvette a Bartók Béla nevét és állított emléket annak az embernek, aki felnõtt korában talált rá az unitárius hitelvek értékére.
A templomban felállított kopjafa és az idõnként felhangzó Bartók mûvek megõrzik annak az embernek az emlékét, aki zenéjén keresztül jobban
megismertette a világgal a magyarságot, az unitarizmust és szülõföldjét, Erdélyt.
Végezetül itt kell emlékezni ifj. Bartók Bélára is, akinek születésének
századik évfordulója alkalmából 2010-ben megemlékezett az Egyházközség,
kifejezve háláját a Magyarországi Unitárius Egyház volt fõgondnokának,
akinek munkája elõsegítette és megteremtette az Egyház hazai és széleskörû
külföldi megismerését és elismerését.
Ha a Farkasréti temetõbe vezet utunk, vessünk egy pillantást vagy helyezzünk el egy szál virágot az egymás mellett nyugvó apának és fiának sírjára és mondjunk köszönetet és egy fohászt Istenhez örök, békés nyugalmukért.
Ezen gondolatokkal kívánom bevezetni a Bartók Béla Unitárius Egyházközség jelen emlékkönyvét, amely követi – kis változtatásokkal – azt a
mondást, hogy „múltjában él a nemzet.”
Mikó István
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A Bartók Béla Unitárius Egyházközség története
az Unitárius Misszióház megalakulásától
napjainkig
Az Unitárius Misszióház megalakulása
Az Unitárius Misszióház a Bartók Béla Unitárius Egyházközség
elõdje volt. Ezért egy kicsit bõvebben
ismertetjük a történeti elõzményeket,
azoknak az egyházi vezetõknek az áldozatkész munkáját, akik nélkül az
Egyházközség nem alakulhatott volna meg, hiszen egyházközségünk
székhelye annak a Misszióháznak a
területe (temploma), amelynek létesítését elõdeink 1921-ben elhatározták
és több éves kitartó és szívós munkával a Misszióházat, a templomot
megnyitották.
Az I. világháború befejeztekor a
bekövetkezett szomorú események
és a trianoni kényszerbéke megváltoztatta a magyar unitáriusság arcuDr. Csiki Gábor
latát. Az unitáriusok száma Budapesten megszaporodott (menekültek). Az új helyzet új feladatokkal is jelentkezett, amelynek megvalósítására új intézmények megalkotásával lehetett csak
megfelelõen eleget tenni. 1921-ben érkezett Budapestre dr. Csiki Gábor kolozsvári lelkész, aki már korábban hosszabb látogatást tett Angliában és az
Amerikai Egyesült Államokban, tájékoztatta az ottani hittestvéreinket a magyarországi helyzetrõl. A külföldi minta alapján támadt benne az a gondolat,
hogy Budapesten is kellene egy Misszióházat létesíteni. Ennek az elképzelésnek a folyományaként egy közös angol-amerikai bizottság jött létre, amely
bizottság helyesnek és megvalósíthatónak tartotta az elképzelést és ezért javasolták, hogy a Misszióház létesítésére egy ingatlant (épületet) vásároljanak a magyar unitárius misszió céljaira.
Ez az ingatlan az akkori Rákos utca 3. szám alatt volt, ami a mostani
Hõgyes Endre utcát jelenti.
Az Unitárius Misszióházat 1929-ben ünnepélyesen felszentelték. Gróf
Klebelsberg Kunó vezetésével számos állami és fõvárosi vezetõ tisztségviselõ tisztelte meg az ünnepséget.
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A Misszióház a templomot, a gyülekezeti termet, lelkészi lakásokat és
az Erdélybõl Magyarországra utazó tanuló ifjúság számára szálláslehetõséget biztosító szobákat foglalta magában.
A Misszióház tevékenységei közül a legfontosabbak voltak:
– szószéki szolgálat,
– egyháztársadalmi munka,
– karitász,
– együttmûködés a többi protestáns egyházzal,
– együttmûködés a világ többi unitáriusával.
A Misszióház megalakításában kiemelkedõ szerepe volt dr. Csiki Gábornak, aki elsõ lelkészünk is volt. Elsõ világi elnök dr. nagyajtai Nyiredy Jenõ nyugalmazott professzor volt, õt követte dr. bölöni Mikó Gábor.
Dr. Karner Ottó

F
Az elkövetkezõ évtizedek alatt hatalmas változások történtek a
Misszióház életében. A háború és Budapest ostroma alatt átélt borzalmak
után a reménykedés évei következtek, de ennek hamar vége szakadt. A kommunizmus térnyerése mindjobban kiteljesedik és így a rákosi-rendszer ötvenes éveinek elején a diktatúra összekényszeríti, illetve egybeolvasztja a
Nagy Ignác utcai templomot és a Hõgyes Endre utcai Misszióházat, így jön
létre mesterségesen a két templomos Budapesti Unitárius Egyházközség.
Miért is volt a Misszióház szálka a hatalom szemében? Senki elõtt nem
lehet kétséges, hogy a neve és a benne folyó tevékenység miatt, ami a két háború között itt zajlott. Gondoljunk bele: 1952–53-ban a legvadabb Rákosi
idõkben, van egy Misszióház benne templommal, ahol a háború elõtt pezsgõ
vallásos élet folyt. Cserkészek, értelmiségi kör, iparos kör, rendõr klub, protestáns egyesületek, kórus, nõszövetség, kollégium, diákmenza, és ezt mind
vallásos keresztény unitárius emberek mûködtették. Persze, hogy pusztulnia kellett a Misszióháznak, még az emlékének is.
Az ezután elkövetkezett évtizedek alatt sajnos fokozatosan csökken a
templomba járók száma és kiüresedik az a tér, ami még nemrégen vallásos
élettel volt teli. Ilyen körülmények között természetesen nem alakulhatott ki
igazi valós gyülekezeti élet, már csak azért sem, mert a „Hamupipõke” szerep jutott a Hõgyes Endre utcai kistestvérnek, a Nagy Ignác utcai nagytestvér mellett. Levetett ruhákban kellett járni, akár rongyosban is, szinte semmiben sem hallathatták a hangjukat, a véleményüket a legritkább esetben
hallgatták meg. A támogatások elosztásában vagy pénzügyi kérdésekben
mindig háttérbe szorultak és az élet minden területén a mostoha kistestvér
szerepébe kényszerítették a Hõgyes Endre utcai templomba járó unitáriusokat.
A gyülekezet háttérbe szorított, elmúlásra ítélt helyzetére jó példa, és a
két templom közötti különbséget –ami a két gyülekezetre is vonatkozik minden tekintetben – kézzel foghatóan érzékelteti, hogy amíg a Nagy Ignácában
a gyönyörû színes ablakokon áradt a fény a templomi gyülekezetre, addig a
Hõgyes Endre utcában a templom ablakai vastagon be voltak mázolva olaj9

festékkel és így a legkisebb fénysugár is alig jutott be a templom belsejébe. A
80-as években ezt a két szememmel láttam, borzasztó volt. Több mint húsz
év múlva ezért vállaltam el a gondnoki feladatokat, hogy ezt a Hõgyes Endre
utcai templomnak, illetve gyülekezetnek igazságtalan és szégyenteljes helyzetét minden körülmények között megváltoztassuk.
Talán sikerült.
Valószínûleg az mentette meg a volt Misszióház templomát és kicsiny
gyülekezetét a teljes elmúlástól, hogy 1943-ban Józan Miklós püspök egy
Bencze Márton nevû fiatal, akkor végzett lelkészt nevezett ki ebbe a Házba.
Az isteni gondviselés vezethette a püspök úr kezét, amikor aláírta a kinevezési okmányt, és fiatal tanítványa azzal hálálta meg a bizalmat, hogy 60 éven
keresztül egészen haláláig tevékenykedett lelkipásztorként, és nevelte fel
négy gyermekét, itt e falak között, miközben az egyházi hierarchia minden
emeletét bejárva, a Magyarországi Unitárius Egyház püspökeként ment
nyugdíjba. Az õ áldozatos keresztényi élete, béketûrõ emberséges természete és soha nem szûnõ türelme, valamint az unitárius hit iránt való elkötelezettsége és kitartása mentette át – a volt Misszióházat – a Hõgyes Endre utcai
gyülekezetet, és adta meg a lehetõséget a következõ generációnak, hogy át
tudják venni azt a fáklyát, amit 60 éven keresztül féltve õrzött.
A fáklyát átvevõk közül Rázmány Csaba volt az, aki a pestszentlõrinci
szolgálat után nem csak átvette, hanem egyéniségével és karizmájával, különleges szép prédikációival, gyülekezet építõ munkájával nem egészen tíz
év alatt ebbõl a kihalás szélén álló, kicsiny gyülekezetbõl egy nagyon komoly, közel 500 fõs gyülekezetet épített, munkatársaival és a Mindenható segítségével.
Végezetül nem lehet eléggé kihangsúlyozni az alapító dr. Csiki Gábor
munkásságának jelentõségét, az õ rendkívüli elõrelátása, tehetsége, valamint
az angol-amerikai unitáriusok támogatása nélkül nem volna mirõl és kirõl
beszélnünk 2011-ben.
Engedtessék meg nekem, hogy közel 90 éven keresztül kinevezett és itt
szolgáló unitárius lelkészekre tisztelettel visszaemlékezzek és felsoroljam
õket: dr. Csiki Gábor, dr. Ferencz József, Pethõ István, Bencze Márton,
Kászoni József, Rázmány Csaba és jelenleg Léta Sándor. Akik már eltávoztak
véglegesen azokra szeretettel gondolunk, a még élõknek viszont további testi és lelki frissességet és érzelmekben gazdag lelkészi munkálkodást kívánunk.
Gergely Felicián
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2001
Újévi pásztorlevél
„Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.
A jó ember jó kincsébõl hoz elõ jót...”
(Máté 12,34b-35a)
Szeretett Testvéreim!
Unitárius Híveim!
A fenti bibliai verssel köszöntelek
Benneteket, a 21. század, és egyben a harmadik évezred reggelén. Legyen áldott
Gondviselõ Mennyei Jó Atyánk, hogy
megérhettük ezt a napot.
Milyen nehéz, és ellentmondásos századot hagyunk magunk mögött. A két világháború borzalmaival, a diktatúrák félelmetes, kegyetlen elnyomásával, többszöri rendszerváltozásokkal, társadalmi
kiábrándultsággal. És mégis mennyi emberi szépséget élhetünk át, családunk, szeretteink körében! Mert akik bíznak az Úristenben, törhetetlen hittel, azokat megsegíti az Úr! A csapásokat egyformán méri,
hívõre és nem hívõre egyaránt, a különbség az emberi válaszban van. A hívõ, unitárius, keresztény ember, nap mint nap megtapasztalja, hogy „velünk
az Isten”! Hogy Valaki gondot visel reánk.
Több mint nyolc évtizeddel ezelõtt, egy kis székely faluban, a Homoród
mentén láttam meg a napvilágot, s 57 esztendõt töltöttem szeretett unitárius
anyaszentegyházam szolgálatában. Mindvégig az Úr Jézus evangéliumát
hirdettem, nehezebb és könnyebb idõkben egyaránt. Arról szólottam híveinknek, hogy Isten szereti ezt a világot, s benne, az Õ képére alkotott embert.
Ezt a Bennetek lévõ isten-arcot ápoljátok, gondozzátok, Testvéreim! Soha
nem volt számomra terhes a szolgálat, akár szórványban jártam, akár nagy
gyülekezetben hirdettem az igét, akár családi otthonokban osztoztam örömben, bánatban, akár egyházi lapunkat szerkesztettem. Hálás vagyok a
homoródkeményfalvi családi hajléknak, édesanyámnak és édesapámnak,
akik útra bocsátottak. Testvéreimnek, akik féltõ szeretettel kísérték pályám
alakulását, gyermekeimnek, akik hû és igaz unitáriussá lettek, s mindazoknak az elöljáróimnak, szolgatársaimnak, akik a jézusi úton járva Isten és a felebarát szeretetét élték meg.
„Ha jó a fa, jó a gyümölcse is” – tanítja a názáreti Jézus. Igyekezzetek
Atyámfiai, hogy hitetek jó gyümölcsöket teremjen: a remény, a szeretet, a
megbocsátás, a türelem, a jóindulat gyümölcseit!
12

Az ezredforduló során a teológiai kérdések, irányzatok is megváltoztak,
de az Igazság, az örök! Más kérdések foglalkoztatják a ma emberét, mint foglalkoztatták 50 vagy 100 évvel ezelõtt. De az emberi alapviszonyok változatlanok: éppúgy szenvedünk, éppúgy szeretünk, éppúgy keressük a transzcendens valóságot, mint a régi korokban.
Egy új korszak kezdõdik egyházunk életében is! Immár 433 évvel ezelõtt fogalmazták meg a tordai országgyûlésen, hogy a hit Isten ajándéka,
azért üldözni senkit sem lehet. Maradjatok meg a dávidferenci úton, Testvéreim! Valljátok és hirdessétek a tolerancia, a türelem tanítását! Járuljatok hozzá az egyházak közeledéséhez! Merítsetek a múlt számos értékébõl, de ne feledjétek, hogy örökké meg kell újulnunk a reformáció tanítása alapján.
Kívánom, hogy egyházunk tovább gyarapodjék, elsõsorban hitben és
lélekben, létszámban és anyagiakban egyaránt! Hogy a következõ évszázadokban is hirdethessük történelmi, keresztény, unitárius egyházunk hit igazságait. A hit és a szeretet mindennek az alapja, hisz ezekbõl fakadnak cselekedeteink. A reánk bízott kincsekkel, tálentumokkal – egyszer – mindannyian el kell, hogy számoljunk.
Hû gazdái legyetek, a reátok bízott nyájnak, közösségnek, családnak,
amelyekben éltek és szolgáltok! És kívánom, hogy szívetek csordultig legyen
szeretettel, mert akkor, szátok is azt fogja szólani!
A Gondviselõ Egy Igaz Isten áldása, szeretete, békessége és jósága kísérjen Titeket az elkövetkezõ esztendõben is!
Budapest, 2001. január 1.
Atyafiságos üdvözlettel és fõpásztori szeretettel:
Bencze Márton
püspök

F
Megtartott események 2001-ben:
2001. június 10-én a Magyarországi Unitárius Egyház Ünnepi Zsinata
egy (1) nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül kimondta az elõzetes
egyeztetések és döntések alapján a Budapesti Unitárius Egyházközség szétválását a Nagy Ignác utcai és Hõgyes Endre utcai gyülekezetekre. Jelen megosztást az tette szükségessé, hogy az egyházfenntartói járulékok befizetésén
keresztül híveink a lakhelyük szerinti egyházközséget támogassák, annak
fenn -és megmaradása érdekében. Budapesten és vonzáskörében így három
Unitárius Egyházközség mûködik, az alábbi területi megosztás szerint:
– Nagy Ignác utca: I. II. III. IV. V. VI. VII. XII. XIII. XIV. XV. és XVI. kerületek (Budapest észak);
– Hõgyes Endre utca: VIII. IX. XI. XXI. XXII. XXIII. kerületek (Budapest
délnyugat);
– Pestszentlõrinc: X. XVII. XVIII. XIX. és a XX. kerületek (Budapest délkelet).
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Ablakaink
Már szinte hagyomány, hogy amely egyházközséghez elkötelezi magát Sepsi-Kovács Éva, ott
megújul és megszépül a templom. 1998 õszén a
pestszentlõrinci templomnak készíttetett színes ablaküveget az unitárius címerrel, mely ablak igazi
templommá varázsolta a gyülekezet otthonát. 2001
Pünkösd ünnepére csodálatos változáson esett át a
budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség
(Hõgyes Endre u. 3 sz.) sok éven át elhanyagolt és
mostoha temploma.
Ugyancsak Sepsi-Kovács Éva a Dsida-i belsõ
látásnak engedelmeskedve, kicseréltette mindhárom ablakot, melyek közepébe az alkotó címereket
készített. Az elsõbe Magyarország, a másodikba Unitárius Egyházunk, a
harmadikba pedig Erdély címere került, mintegy jelképezve, hogy Magyarországon élünk, unitáriusok vagyunk és a gyökereink Erdélybõl erednek. Az ablakokat az õsi székely motívumok, a tulipán és a szív keretezi.
Sepsi-Kovács Éva egyházközségünk jövendõ gondnoka, adományát
500 000,- forint értékben, elhunyt szeretett Édesanyja emlékére tette, amiért Neki aranykönyvileg is ezen úton is hálás köszönetet mondunk.
Adományozónk egyházszeretet és adományozó készsége legyen minden unitárius hívünk elõtt példaértékû.
Az ablakokat Szíjjártó Tibor üvegmûvész készítette.
géef

Július 15-én konfirmáció ünnepséget tartottunk, ahol két fiú tett hitet
vallásáról.

Demján László, Gergely Márk és Rázmány Csaba püspök
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Szeptember 22-én tartotta az egyházközség a névadó ünnepségét, melyen felvette a Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség nevet.

Névadó ünnepség
2001. szeptember 22-én a Hõgyes Endre utcai unitárius templomban
egy újjászületõ (nem újszülött) névadó ünnepségére jöttünk össze. A kettévált budapesti egyházközség fiatalabb gyülekezete úgy gondolta, hogy
nem számot (pl.: BUE I. vagy II.), hanem nevet választ. Így lett Bartók
Béla Unitárius Egyházközség – az örökösök beleegyezésével.
A gyülekezeti ének eléneklése és az áhítat után Rázmány Csaba püspök, egyben a gyülekezet lelkésze ismertette a Zsinat döntését, ami a kettéválást jóváhagyta.
Ezek után Pintér Csilla, a Zenetudományi Intézet munkatársa, egyben Bartók-kutató, röviden ismertette a nagy zeneszerzõ életét, munkásságát. Kortársak, rokonok leveleibõl, írásaiból idézett, ezáltal emberi oldalát
is megismerhettük névadónknak.
Kozma László gitármûvész különleges zenei élményben részesítette a
hallgatóságot, hiszen Bartók Béla egyetlen hangjegyet sem írt gitárra,
azonban Szendrey-Karper László sok Bartók-dalt dolgozott fel, és ezekbõl
válogatott a mûvész.
Kiss-Törék Ildikó és Varga Vilmos nagyváradi elõadómûvészek Bartók- mûsora következett. A versek, prózarészletek, dalok most is a tõlük
megszokott igényességgel hangzottak fel, és a közönség csendben, lélegzetvisszafojtva hallgatta õket.
A magyar és a székely himnusz eléneklésével zárult az est mûsoros
része.
Hagyományunkhoz híven a finom vacsorát (köszönet érte az asszonyoknak)tombola követte. Sepsi- Kovács Éva és Schmidt Piroska jóvoltából három tombolatárgy került kisorsolásra a nyertesek nagy örömére.
Az újjáéledt Bartók Béla Unitárius Egyházközség életére Isten gazdag áldását kérjük.
Gergely Felicián

Szeptember 30-án Õszi Hálaadás alkalmával választották meg az egyházközség gondnokait, presbitereit. Ugyanakkor fogadta el a gyülekezet a
másodlelkészi állás betöltésére Léta Sándor lelkész kinevezését, melyet
Rázmány Csaba püspök úr 2001. október 1-i hatállyal adott ki.

A Misszióház második születésnapja
2001. szeptember 30.
A Bartók Béla Unitárius Egyházközség Õszi Hálaadásunk ünnepén,
az úrvacsoraosztás után tartotta alakuló Közgyûlését. Miután a lelkész ismertette az Alaptörvény erre vonatkozó elõírásait a Közgyûlés két fontos
kérdésben döntött, ugyanis abban, hogy csak azok lehetnek a közgyûlés
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tagjai, akik a Zsinat határozata óta befizették egyházfenntartói járulékukat
a lakhelyük szerinti Egyházközségbe, vagy mindazok, akik ezen nagy jelentõségû eseményre hivatalos meghívóval rendelkeznek. Az elsõ lehetõség
értelmében 32-en, a második lehetõség szerint azonban 82-en szavazhattak
volna. Közgyûlés egyhangúan a második lehetõséget szavazta meg, aminek következtében lelkész kimondta a Közgyûlés határozatképességét, a
jegyzõkönyv vezetésére felkérte Pálffy László afiát, továbbá a jegyzõkönyv
hitelesítésére felkérte Dr. Orbók László és Major Ilona afiait, akiket a közgyûlés teljes egyhangúsággal megszavazott és elfogadott.
Lelkész elnök ezek után ismertette a tárgysorozati pontokat az alábbiak szerint:
1. Léta Sándor másodlelkész kinevezésének elfogadása,
2. Javaslatok az egyházközség presbitériumára vonatkozóan
3. Presbitérium megválasztása.
Az elsõ tárgysorozati pontban lelkész-elnök, ismertette a Magyarországi Unitárius Egyház Elnökségének javaslatát, melyet a Képviselõ Tanács elfogadott, hogy a Bartók Béla unitárius Egyházközségbe másodlelkészként püspök nevezze ki október 1-i hatállyal az alaptörvény elõírásainak minden tekintetben megfelelõ, Léta Sándor lelkész afiát, aki 12 évi
szolgálattal rendelkezik, nõs, három leánygyermek boldog édesapja, és aki
a Zsil völgyi Petrozsényban teljesítette szolgálatát. Egy évet töltött az
Amerikai Egyesült Államokban, kiválóan beszéli az angol nyelvet és jó ismerõje a számítógépnek. Számára és családja számára az áttelepedési feltételek adottak, ugyanis az egyházközség rendelkezik lelkészi lakással. Közgyûlés egyhangúan elfogadta Léta Sándor kinevezését és utasította szolgálatai megkezdésére, Rázmány Csaba vezetõ lelkésszel egyetértésben.
Mindezek után a lelkész egyenként ismertetve az egyházközség presbitériumába javasolt személyek rövid jellemzését, õket egyenként leszavazva a Közgyûlés egyhangúlag elfogadta és megszavazta a Bartók Béla Unitárius Egyházközség Presbitériumát az alábbiak szerint:
Lelkészek: Rázmány Csaba, Léta Sándor
Gondnokok : Sepsi-Kovács Éva, Gergely Felicián
Jegyzõ: Pálffy László.
Az Alaptörvény 31. § értelmében az egyik gondnoki tisztség összevonható a pénztárosi tisztséggel, így pénztáros Gergely Felicián.
Presbiterek: Gyarmathy Tamás, Varga Ferenc, Lõrinczy Zsolt,
Csiki Sándor, Valtínyi Lídia, Elekes Hajnal, Dr. Ürmösi Gyöngyi, Józan
Mária.
Egyházi tanácsosok: Dr. Mikó Gergely, Dr. Szabó Melánia, ifj. Kelemen Attila, akik ugyan a Nagy Ignác utcai egyházközséghez tartoznak
területileg és ott is tesznek eleget egyházfenntartói kötelességüknek, de az
egyházi szertartásokat egyházközségünkben kívánják gyakorolni.
Kántor: Vadady Virág.
Hitoktató: Rázmány Hedviga.
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Az Egyházközség Vezetõségét a Közgyûlés ezek után közösen is megszavazta, ami után Mikó István fõgondnok bevette tõlük az esküt. A felesketett presbitériumot üdvözölte, Mikó István fõgondnok, Rázmány Csaba
püspök, kívánva nekik az egyházközség élén áldásos munkát.
Presbitérium megbízatása lejár: 2004 december 31-én.
Rázmány Csaba

Október 21-én a Magyarországi Unitárius Egyház és a Dávid Ferenc
Egylet emlékünnepélyt tartott az egyházközség templomában, ezen alkalommal megemlékeztek az európai és az erdélyi reformáció kezdeti évtizedeirõl, valamint Dávid Ferenc, elsõ püspökünk mártírhalálának 422. évfordulójáról. Az emlékünnepély szeretetvendégséggel zárult.
November 15-én, déli 12 órakor megkoszorúztuk a XI. Budapest Dávid
Ferenc utca 2. szám alatt levõ emléktáblát. Beszédet mondtak: Rázmány Csaba püspök, Mikó István fõgondnok, dr. Juhos Katalin, a XI. kerület polgármestere.
December 8-án, szombaton du. 5 órai kezdettel Mikulás napi szeretetvendégséget rendezünk.
December hónapban minden vasárnap adventi Istentiszteletet tartottunk, mellyel egy idõben a gyerekeknek is megtartottuk a valláserkölcsi oktatást, így a szülök nyugodtan részt vehettek az Istentiszteleteken.
December 25-én Karácsony elsõ napján, úrvacsoraosztással egybekötött
ünnepi Istentiszteletet tartottunk melyet a gyermekek karácsonyfa-ünnepélye követett.
Karácsony másodnapján, úrvacsoraosztás elõtt a szószéki szolgálatot a
Kolozsvárról kiküldött legátus végezte.
December 30-án Istentiszteletet tartottunk, búcsúztatva a 2001. esztendõt.

2001. évben végzett szertartások
Megkereszteltük:
Július 7-én Kovács János Dávidot,
Kovács János és Gombár Erzsébet fiúgyermekét.
Július 28-án Béla Zsófia Pannát,
Béla Gábor és Labanc Emese leánygyermekét.
Augusztus 19-én Kurucz Petra Dominikát,
Kurucz Zsolt és Farkas Gyöngyi leánygyermekét.
Október 28-án Fridél Csenge Ildikót,
Fridél Zoltán és Barna Csilla leánygyermekét.
Isten gazdag áldása legyen a megkereszteltek életén!
Konfirmáltak, hitet tettek unitárius vallásukról:
Demján László, Gergely Márk
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Házassági megáldásban részesítettük:
Július 22-én Bagi Balázs és Kishonti Júlia jegyespárt.
Utolsó földi útjára kísértük és örök nyugalomra helyeztük:
Január 8-án Szabó Máténé született Köntös Esztert, élt 86 évet.
Január 15-én László Attilát, élt 39 évet.
Április 24-én Husz Elemérné született Bátyka Máriát, élt 82 évet.
Május 4-én Olvetzkyné született Poké Irént, élt 67 évet.
Május 7-én Kiss Gyuláné született Túri Máriát, élt 72 évet.
Május 29-én Beke Tiborné született L. Fekete Idát, élt 82 évet.
Június 24-én Nagy Jenõné született Tóth Margitot, élt 73 évet
Július 18-án Osztertas Károlyné született Fülöp Magdolnát, élt 64 évet.
Augusztus 23-án Kövendi Szathmáry Miklóst, élt 87évet.
November 30-án Bodi Aladárt, élt 92 évet.
Kérjük a Gondviselõ Istent adjon az eltávozottaknak csendes, békés pihenést,
lelküknek örök üdvösséget, a gyászolóknak vigasztalódást!

2001. évi tárgyi adomány
Sepsi-Kovács Éva gondnokasszony adományozta a templomi festett tulipános ablakokat.

A Hõgyes Endre utcai Egyházközség Névadó Ünnepségén
2001. szeptember 22., szombat
Textus: I. Krónika 28, 8 – „Most azért Isten gyülekezetének a
szeme láttára és füle hallatára mondom nektek: Tartsátok meg, sõt
keressétek Istennek minden parancsolatát, hogy a birtokotokba
maradjon ez a jó ház, hogy azt örökségül hagyhassátok utódaitokra örökre”
Deák Ferenc az elválást tartotta a világon a legrosszabb dolognak. Ha
ennek hitelt adunk, akkor a találkozás a világon a legkedvesebb és leghasznosabb dolgok közé tartozik. Különösen kedves és hasznos egy olyan család
esetében, akik már rég nem látták egymást, akik szeretik és óhajtják egymást, akik mind Isten nevében vannak jelen ünnepségünkön.
Az-az érzésem, hogy az elmondottak jellemzõi a mi unitárius családunknak, mert állhatunk különbözõ õrhelyen, tartozhatunk bármelyik vallás kötelékébe, itt egymásnak testvérei leszünk hitre, nemre és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül, itt igazán jól érezzük magunkat.
De vajon jól érezzük e valóban magunkat egy olyan intézkedés után
mely egyesek szerint nem összehoz, hanem szétválaszt. Vagyis a két budapesti egyházközség szétválása, a Hõgyes Endre utcai Egyházközség ismé-
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telt önállósulása elválasztja egymástól az unitárius híveket. Én tudom és
meg vagyok gyõzõdve, hogy ez a lépésünk nem egy kimondottan népszerû
lépés, de vannak idõk amikor nem szabad népszerûnek lennünk, ugyanakkor a népszerûtlenség, olyan erkölcsi kötelesség mely egyházmegmentõ
tendenciát mutat, mert meggyõzõdésem, ha ez most a harmadik évezred
kezdetén nem következett volna be, akkor ez a templom ez a gyülekezet teljes egészében leírható lett volna és megvalósult volna sokaknak azon vágya, hogy mondjon le a Magyarországi Unitárius Egyház ezen sokaknak
szívéhez nõtt Misszióházról. Az önállósulás meggyõzõdésem hogy újabb
lendületet fog adni, hogy ne hagyjuk elveszni e templomot, ezen ingatlant,
mely váljon ismételten az igazi unitárius misszió házává. Ehhez azonban
olyan emberekre van szükség, akik minden körülmények között az egységet keresik, akik itt ebben a hajlékban is úgy tisztelik és szeretik Egy Istenünket, mint bármelyik más unitárius templomunkban, e Honban, Erdélyben és a nagyvilágban egyaránt.
És, hogy nyomatékot is adjunk ezen elhatározásunknak, a mai napon
egy olyan nevet szeretnénk adni egyházközségünknek, mely, ha elhangzik,
abból mindenki azonnal megtudja, hogy ez az egyházközség az Egy Isten
tiszteletében él, a magyar kultúra megtartója és, hogy unitárius. Mert ezt
sugallja számunkra a Bartók Béla név, melyet a mai naptól kezdõdõen, a
jogos örökösök által is engedélyezve törvényesen is a magunkénak mondunk, amit azoknak, akik ehhez hozzájárultak hálásan köszönünk.
Mindenekelõtt megköszönni szeretnénk a Bartók Béla által sugallt
zenei igazságot, szépséget, magyarságot, mindazt az ajándékot, amit a
nagy zeneszerzõ ránk hagyott. Bartók Béla ugyanakkor a mi jótevõnk is,
mert zenéje szépséget ad életünkbe, ugyanis borzasztó lenne egy olyan világban élni ahonnan elköltözött a szépség. Isten visszfénye a szépség, és
milyen nagyszerû ajándék, hogy az ember gyönyörködhetik a világban, a
természetben, az ifjúságban, az õszben az elmúlásban, a halálban, éppen
úgy, mint a tavaszban és a feltámadásban. Igen mert ezt sugallja számunkra Bartók Béla csodálatos zenéje, miközben megerõsít magyarságunkban és Egy Istenbe vetett hitünkben. Ezt adta nekünk Bartók Béla és
mi késõi utódok ezért vagyunk büszkék, hogy ahhoz az egyházközséghez
tartozhatunk, mely nevét viseli.
Bartók Béla mindig, ahogyan õ megjegyezte, „csak tiszta forrásból”
merített. Ezen tiszta forrás, forrásvidékét a nagy zeneszerzõ Erdélyben találta meg, ami valószínûsíti, hogy ezért választotta magának az unitárius
vallást, az Egy Isten hitet. Bartók Béla egyike azon nagy unitárius elõdeinknek, akik elõttünk jártak, és mi a mai napon, büszkén indulunk el utána, hogy a neve által megkövetelt tisztaságnak mindannyian megfeleljünk. Ezért hát tartsátok meg, sõt keressétek Istennek parancsolatait, hogy
birtokotokban maradjon ez a jó ház, hogy azt örökségül hagyhassátok utódaitokra, örökre! Ámen
Rázmány Csaba
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2002
Megtartott események 2002-ben:
2002. január 1-én, kedden de. 10 órai kezdettel újévi Istentiszteletet tartottunk, köszöntve az új esztendõt.
Január 13-án a Kossuth Rádió egyenes adásban közvetítette az Istentiszteletet, melyen a szószéki szolgálatot Rázmány Csaba püspök végezte, és
megemlékezett az 1568. január 6–13. között tartott tordai országgyûlés rendkívüli fontosságáról: a lelkiismereti és vallásszabadság törvénybe iktatásáról. Közremûködött Léta Sándor lelkész, Vadady Virág énekvezér és Faragó
Laura énekmûvész.
Február 9-én lélekgazdagító gyülekezeti estet tartottunk. A meghívott
vendég Kányádi Sándor erdélyi író, költõ volt. Színessé és vonzóvá tették az
estet elõadásukkal: Süle Krisztina hegedûmûvésznõ és Incze Ildikó színmûvésznõ. A templom zsúfolásig megtelt. Az estet szeretetvendégséggel zártuk.
Február 21-én délután, a Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára, dr. Semjén Zsolt elõadást tartott templomunkban.
Elõadásának címe: Az egyház és az állam viszonyának kialakulása az elmúlt
négy évben.
Január és február folyamán Rázmány Csaba püspök és Léta Sándor lelkész meglátogatták több alkalommal is a kórházban dr. Sztankóczy Zoltán
atyánkfiát, valamint az Erdélyi Unitárius Egyház fõgondnokát, Balogh Ferencet.
Február folyamán felújítottuk a gyülekezeti konyhát. A munkálatokat
Csiki Sándor végezte, melyért köszönetet mondunk.
Március 10-én a TV M1 félórás ismeretterjesztõ filmet mutatott be a
Hõgyes Endre utca 3. sz. alatt levõ unitárius templomról, az 1923–1953 között mûködõ Misszióházról és a 2001-ben újjáalakult és önállóan mûködõ
Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközségrõl.
Március 23-án, a TV M1-en, a reggeli „Jó reggelt adj, Istenem” címû mûsorban a hitoktatásra járó gyermekeink virágvasárnapi összeállítást mutattak be.
Március 24-én tartottuk meg az egyházközségi közgyûlést, melyen a
közgyûlés elfogadta a lelkészi és a pénzügyi jelentést. A közgyûlést az egyházközség gondnok-pénztárosa, Gergely Felicián nyitotta meg, a gyûlést a
lelkész vezette le.
Március 31-én Húsvét elsõ napján ünnepi Istentiszteletet és úrvacsoraosztást tartottunk. A szolgálatokat Rázmány Csaba püspök és Léta Sándor
lelkész végezték. A templom zsúfolásig megtelt. Örvendetes, hogy nagyon
sok fiatal volt jelen, sõt megnyugtató érzés volt látni a fiatal házaspárokat piciny gyermekeikkel, mert bennük látjuk az egyházközség jövendõjét biztosítva.
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Április 1-én, az ünnep másodnapján a szép számban megjelentek közül
sokan vettek úrvacsorát, valamint utána a Bartók Béla Unitárius Nõszövetség megalakulása érdekében egy 10 tagú vezetõséget neveztek ki, mely a továbbiakban elkezdi a szervezést.
Április hónap folyamán két felnõtt keresztelést és három felnõtt konfirmációt tartottunk.
Május 5-én anyák napi mûsort adtak a gyermekek, akik egy-egy szál virággal köszöntötték édesanyjukat.
Május 12-én konfirmáció ünnepséget tartottunk, mely alkalommal öt növendék (három fiú és két
lány) tett vallást unitárius hitérõl.
Május 19-én Pünkösd ünnepe
alkalmával az Úrnak asztala meg
volt terítve, rá a Jézus életére és halálra emlékeztetõ jegyek, a kenyér és
bor voltak téve. Ez alkalommal is
szép számban voltak jelen híveink
és vettek mind a két nap úrvacsorát.
Ünnep másodnapján a szószéki
Bencze Beáta, Erõss Orsolya Zsuzsanna,
szolgálatot Jakabházi Béla Botond,
Márkos Levente, Rázmány Árpád András,
ötödéves teológushallgató végezte.
Szabó László Zoltán
Május 29-én egy felnõtt keresztelésre és konfirmációra került sor.
Június 3-án gyermek és ifjúsági kórus találkozóra került sor templomunkban. A Tulsa (Oklahoma, USA) „All Souls” Gyermek és Ifjúsági Kórus
(kórusvezetõ: Mrs. Chris Ferguson) és a VI. Budapest, Erkel Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium „Magnificat” gyermekkórus (kórusvezetõ: Szebellédi
Valéria) énekelt. Mûsorukat a Kodály Zoltán „Esti dal”-ával zárták, melyet
közösen énekeltek. Felejthetetlen élményt nyújtott a 98 tagból álló egyesített
kórus (44 + 54). A Tulsa (Oklahoma, USA) kórus elsõ CD lemezük 1996 tavaszán jelent meg „Words of songs” (A zene szava) címmel, amely 23 kórusmûvet foglal össze. 2002. május 26. és június 5. között a 44 gyermek és ifjú, a 45
felnõtt kíséretében erdélyi és magyarországi turnén vettek részt.
Erdélyben felléptek Brassóban,
Énlakán, Marosvásárhelyen, Kolozsváron. A csoport tagjai között
volt Marlin Lavanhar, a gyülekezet lelkésze is.
Június 22-én gyülekezeti kirándulást szerveztünk Dunafüredre, közös ebéd, ismerkedés,
beszélgetés volt.
Július 28-án, az Istentiszteleten 10 angol nyelvû résztvevõ is
Megérkezett az elõõrs Dunafüredre
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volt, akik a Szabadelvû Vallások Nemzetközi Konferenciáján vettek részt. A
szószéki szolgálatban Léta Sándor lelkésznek segített az Angliából érkezett
Dr. Richard Boeke unitárius lelkész, aki imát mondott. Jelen volt Ellen és
Douglas Campbell házaspár, akik a torontói unitárius testvérgyülekezetünk
tagjai, és elhozták a gyülekezetük és lelkészük üzenetét. Részt vett az Istentiszteleten többek között Dr. David Keyes, az amerikai testvér-gyülekezeti
tanács elnöke, Jeff Teagle és felesége, az angliai Unitárius és Szabadelvû Vallások Szövetségének az elnöke is.
Augusztus 11-én ismét angol és magyar nyelven folyt le az Istentisztelet, mert három amerikai unitárius vett részt. Közülük Patt Herdklotz unitárius lelkésznõ végzett szolgálatot, aki élményeit osztotta meg unitárius zarándokútjával kapcsolatban.
Szeptember 15-tõl beindítottuk gyermekek valláserkölcsi nevelését az
Istentisztelettel egy idõben, hitoktató Rázmány Hedviga.
Szeptember 8-án kettõs keresztelésre került sor.
Szeptember utolsó vasárnapján úrvacsorával egybekötött Õszi Hálaadó
Istentiszteletet tartottunk, mely alkalommal a szószéki szolgálatot Rázmány
Csaba püspök végezte, az úrasztala mellett, ágendázott Léta Sándor lelkész.
A hívek szép számban voltak jelen és vettek úrvacsorát.
Október 2-án egy gyermek és egy felnõtt keresztelés volt templomunkban
Október 26-án Nyírõ József halála 49. évfordulója alkalmából emlékestet tartottunk a templomunkban. Rázmány Csaba püspök bevezetõ áhítata
után Medvigy Endre a Magyarok Háza, MVSZ Szent László Akadémia elnöke, irodalomkutató tartott elõadást. Közremûködtek: Ó Szabó István Jászai-díjas színmûvész, Besenyei Boglárka és Raksányi Boglárka énekmûvészek. A megemlékezést a gyülekezeti teremben szeretetvendégség követte.
November 1-én halottak napi Istentiszteletet tartottunk. A lelkész, a
gondnok és a hívek közül azok, akik nem tudtak kilátogatni a távoli temetõkbe és megállni szeretteik sírja mellett, a templomunkban gyújtották meg
az emlékezés gyertyáit.
November 4-én Rázmány Csaba püspök részt vett a XI. kerületben, a
képviselõ-testület alakuló ülésén, amit a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartottak. Tájékoztatás történt a választások végleges eredményérõl,
amit az önkormányzati képviselõk és az újonnan megválasztott polgármester eskütétele követett.
November 5-én Léta Sándor lelkész képviselte a Magyarországi Unitárius Egyházat a NKÖM és a Belügyminisztérium által a Kriminálexpó 2002
keretében rendezett I. Mûtárgyvédelmi Konferencián, a Budapesti Kongresszusi Központban.
November 12-én egyházközségünk gyülekezeti termében tartottuk meg
a XI. kerületi lelkészek szokásossá vált találkozóját.
A keresztény lelkészek minden hónap második keddjén este különbözõ felekezetek gyülekezeti termében gyûlnek össze, hogy egy elõre kiválasztott bibliai részt közösen magyarázzanak, és saját véleményüket elmond22

hassák. Majd ezt követi a terített asztal mellett a kötetlen beszélgetés. Jelen
alkalommal 12 lelkész vett részt: 3 katolikus plébános, 3 szerzetes atya, 2
református lelkész, 2 evangélikus lelkész, 2 unitárius lelkész. Léta Sándor
az általa kiválasztott és a meghívóban ismertetett 1Korintus 12,12-31 bibliai verseket röviden magyarázta, melyekhez a többi lelkész is hozzászólt.
Ezt követte a katolikus felek kérésére unitárius egyházunk történetének és
hitelveinek ismertetése. A vendégek elmondták, hogy kevésbé ismerik vallásunkat és ez a találkozó jó alkalom arra, hogy két unitárius lelkész részérõl bõvebb ismerethez jussanak. Rázmány Csaba és Léta Sándor kimerítõ
elõadást tartott az unitárius vallásról.
November 15-én megkoszorúztuk a XI. kerületben a Dávid Ferenc utcában levõ Dávid Ferenc emléktáblát. Az ünnepségen felszólaltak és ünnepi
beszédet mondtak: Rázmány Csaba unitárius püspök, Szalay István címzetes államtitkár, Molnár Gyula, a XI. kerület polgármestere, Csapody Miklós
kerületi képviselõ, Mikó István egyházunk fõgondnoka. Híveink nagy létszámban vettek részt ezen az ünnepségen. Összesen hat koszorút helyeztünk el az emléktábla alatt.
November 16-án templomunkban tartotta a Magyarországi Unitárius
Egyház évi Fõtanácsi gyûlését, melyen megválasztották a fõgondnok-helyettest.
November 17-én Dávid Ferenc
emlék-Istentiszteletet
tartottunk,
amelyet a gyülekezeti teremben
Sándor János erdélyi fafaragó kiállításának megnyitása követett. A kiállítást Banner Zoltán mûvészettörténész nyitotta meg. Közremûködtek:
a Fóti Asszonykórus, Vizsy Edit vezetésével, és Iványi Dóra szavalt.
Ugyanezen a napon délután a
Dávid Ferenc Egylet reformációi
Benke Mária, Bézsenyi Gyuláné,
Bencze Mártonné és Bencze Márton
a kiállítás megnyitóján

megemlékezést tartott és mártír püspökünkre Dávid Ferencre emlékezett. Az
áhítatot Szász Adrienne lelkésznõ tartotta, az ünnepséget dr. Nyiredy Szabolcs, a DFE elnöke nyitotta meg. Ünnepi beszédet mondott Szombatfalvi
József székelykeresztúri esperes. A zenei aláfestést Kobzos Kiss Tamás szolgáltatta.
November 22-én részt vettünk Dr.
Kis Zoltán temetésén, akit a hatvani
temetõben helyeztek örök nyugalomra

László Gyula, Kis Zoltán (ülnek)
és a barátok
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hitvese mellé. Gyülekezetünk részérõl jelen volt Rázmány Csaba püspök,
aki a temetési szolgálatot is végezte, Léta Sándor lelkész, Gergely Felicián
gondnok, Rázmány Ida és Gergely Feliciánné.
November 23-án Léta Sándor lelkész részt vett a Pestszentlõrinci Unitárius Egyházközség által szervezett gyülekezeti esten, ahol az áhítatot
Kászoni József lelkész tartotta, és az ünnepi mûsort a Kispesti Gyöngyvirág
Kórus szolgáltatta, akik komolyzenei koncertet adtak. A szeretetvendégséget vacsora követte.
Október és november nekünk, magyaroknak és unitáriusoknak az emlékezés és gyász hónapjai. A vasárnapi Istentiszteletek is ennek a hangulatában, az események felelevenítésében zajlottak le.
December 1-én, Advent elsõ vasárnapján zenés Istentiszteletet tartottunk, mely alkalommal a rövid adventi gondolatok szószéki elhangzása
után, Dinnyés József dalszerzõ és zsoltárénekes vidította lelkünket a megzenésített zsoltárokkal és adventi, karácsonyi hangulatot keltõ versekkel.
November és december hónapjaiban a Magyarországi Unitárius Egyház elnöksége tisztelettel hívta fel a három budapesti unitárius gyülekezetek
híveinek a figyelmét arra, hogy kezdeményezzenek gyûjtési akciót a Magyar
Köztársaság Határõrségének felhívására, a menekülttáborokban levõ idegen
állampolgárok részére. Az adományok elszállítása Karácsonyt megelõzõen
történne.
December 9-én került sor a XI. kerületben a már megszokottá vált ökumenikus lelkészi találkozóra, ahol a kerület polgármestere is megjelent,
hogy találkozzon a kerület lelkészeivel.
December 13-án, pénteken került sor a XI. kerület polgármesteri hivatalában egy hivatalos találkozóra a polgármester úrral, mely alkalommal ismertette a lelkészekkel a terveket, elgondolásokat, melyeket a jövõben meg
szeretnének valósítani a kerületben. A polgármester úr szeretne együtt mûködni a lelkészekkel. Az elsõ együttmûködés eredménye az volt, hogy a lelkészektõl olyan hívek neveit és címeit kérte el, akiknek a Polgármesteri Hivatal Karácsony alkalmával segélyt küldött.
December 19-én a lelkészünk részt vett a Deák téri evangélikus iskolában megrendezett konferencián, melynek témája az európai uniós csatlakozás volt. Több elõadás keretében elhangzott, hogy Magyarország mindig is
európai állam volt, de ezt most intézményesíteni is kell. Ez annál is inkább
fontos, mert nagy esélyt biztosít a nemzet újraegyesítésére, a határok módosítása nélkül. Ezentúl nem a magyarság feje fölött fognak dönteni és határozni. Nekünk is lesz képviseletünk az Unióban és beleszólhatunk majd európai
életünk intézésébe.
December 22-én tartottuk a gyermekek karácsonyfa-ünnepélyét, amikor a Mikulás ajándékot osztott szét közöttük.
December 25-én Karácsony elsõ napja alkalmából úrvacsorát osztottunk.
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December 26-án Karácsony másodnapja alkalmából az Istentisztelet keretében szintén osztottunk úrvacsorát azok számára, akik az ünnep elsõ napján nem tudtak eljönni. Ifj. Nagy Endre volt a légátusunk.
Karácsony ünnepe alkalmával mindkét napon szép létszámban voltak
jelen hívek. 180-an vettek úrvacsorát.
December 29-én, vasárnap délelõtt 10 órai kezdettel az óesztendõt búcsúztató Istentiszteletet tartottunk.

2002. évben végzett szertartások:
Megkereszteltük:
Április 20-án Kiss Katalint.
Április 21-én Balázs Rolandot,
Balázs Csaba és Vass Jolán fiúgyermekét.
Május 29-én Cseri Gábort.
Június 16-án Vajda Richárd Domokost,
Vajda József és Reitinger Edit fiúgyermekét.
Szeptember 8-án Szigeti Zsoltot,
Szigeti Zsolt és Szabó Éva fiúgyermekét.
Szeptember 8-án Szigeti Noémit,
Szigeti Zsolt és Szabó Éva leánygyermekét.
Október 2-án Kátai Kristófot,
Kátai László és Pálfalvi Katalin Zsuzsanna fiúgyermekét.
Október 2-án Pásztor Szilviát.
November 8-án Kátai Barbarát és Kátai Rebekát,
Kátai László és Pálfalvi Katalin Zsuzsanna leányait.
Isten gazdag áldása legyen a megkereszteltek életén!
Konfirmáltak, hitet tettek unitárius vallásukról:
Bencze Beáta, Bihari Dóra, Cseri Gábor, Erõss Orsolya Zsuzsanna,
Kerekes Árpád, Kiss Katalin,
Márkos Levente, Rázmány Árpád András, Szabó László Zoltán.
Házassági megáldásban részesítettük:
Július 26-án Kerekes Árpád és Kiss Katalin testvéreinket.
Október 5-én Rázmány József és Pásztor Szilvia testvéreinket.
December 21-én Pávai István és Kádár Natália testvéreinket
Utolsó földi útjára kísértük és örök nyugalomra helyeztük:
Január 18-án Székely Józsefet 87 éves korában.
Június 10-én Korompay Gyõzõt 59 éves korában.
Július 3-án Ilia Lászlót 80 éves korában.
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Július 17-én Gyõry Gábort 70 éves korában.
Augusztus 12-én Ferenczi Sándort 69 éves korában.
Augusztus 22-én Birtalan Dénest 79 éves korában.
Augusztus 24-én Bartha Sándorné született Radó Máriát
61 éves korában.
Augusztus 27-én Beck Béláné született Hegedüs Erzsébetet
91 éves korában.
Szeptember 9-én Deák Ferencné született Hámor Irént
78 éves korában.
Szeptember 24-én Kékesi Józsefné született Tusa Klárát
80 éves korában.
Október 7-én Nagy-Szalóki Istvánné született Szaniszló Annát
81 éves korában.
November 8-án Deák Bertalanné született Páll Ilonát
89 éves korában.
November 22-én Dr. Kis Zoltánt 78 éves korában.
Kérjük a Gondviselõ Istent adjon az eltávozottaknak csendes, békés pihenést,
lelküknek örök üdvösséget, a gyászolóknak vigasztalódást

Kiemelkedõ aranykönyvi adományok:
Sepsi-Kovács Éva: 85 db bársonyhuzatú szék, 5 db könyvajándék, irodai
felszerelés, virág az úrasztalára, kávé, sütemények.
Brock Vilmos és társa közmunka a lelkészi lakás felújítása alkalmával,
amit a megállapodási érték felett végeztek.
Elekes Hajnal: 2 db úrasztali terítõ, 10 db énekeskönyv borító, virág az
úrasztalára, közmunka.
Csiki Sándor: közmunka, konyha felújítása.
Dr. Szabó Melánia: linóleum a konyhába.
Aranyossy György: falinaptár elkészítése.
Ifj. Bencze Márton: erõsítõ a templomba.
Vass Ildikó: templomi díszítés és közmunka.
Gergely Feliciánné: könyvelés.
Szeretetvendégségek alkalmával közmunkáztak, segítettek a fõzésben,
tálalásban: Csiki Zelma, Rázmány Ida, Józan Mária, Balázsi Margit, Léta Erika, Elekes Hajnal.
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Ima a madarak és fák napján
Minden életnek teremtõ Istene!
Május van, a tavaszi ébredés csodálatos hónapja. Május 10-e a madarak és fák napja, a természet kiemelkedõen nagy ünnepe, a természet dicsérete.
Gyermekkorunkban nevelõink, tanítóink és tanáraink szeretõ gonddal irányították e napra figyelmünket. E napra, annak jelentõségére, a természet szeretetére.
Uram, a Te áldó kezednek munkáját csodálom a körülöttem megújuló, életet lehelõ világban. Virágba borulnak a fák, az erdõk, mezõk, s felcsendül a madarak kórusa. Érzem, hogy nem maradhatok némaságban én
sem a zengõ, ujjongó kikeletben. Szívemnek hálaadó, forró érzései beleolvadnak a természet összhangzó énekébe: Dicsõség Néked mindeneknek
Atyja, teremtõ Isten! Áldott légy az új tavaszért, az üdítõ friss májusért,
melyben a Te nagyságodat és mindenható bölcsességedet csodálhatom.
Szeressük hát Isten csodás alkotását, a természetet!
Szeressük és védjük az erdõket, az erdõk fáit és madarait, a folyók, a
tavak, a parti ligeterdõk fáit, vadjait és madarait. Ügyeljünk az erdõ-mezõ
tisztaságára, kíméljük a fákat, a virágokat, növényeket, óvjuk az erdõk állatait és madarait.
Az „Erdõ fohásza” imaként, figyelmeztetõ intelemként vésõdjön
mindig emlékezetünkbe: „Vándor ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!...”
Áldott légy nagy Isten! Lelkemben is új remények borulnak virágba.
Áldalak égi Atyám, hogy az emberi gyarlóság zord tele sem pusztíthatja el
az élet gyõzhetetlen erejébe vetett hitemet. Engedd, hogy tanuljak az ébredõ természet, a májusi kikelet megújulásából, s a Te szent akaratodban
megnyugodva és fellelkesülve várjam az élet legyõzhetetlen diadalmas tavaszát.
Íme, Atyám, ezzel az imámmal emlékezem a madarak és fák napjára.
Bízó hittel kérlek Istenem, engedd megérni, hogy testben és lélekben
egészséggel védjem a természet értékeit, a fákat és a madarakat, az erdõk, a
mezõk és a vizek, vízparti ligeterdõk üdítõ csendjét és nyugalmát, s cselekedeteimmel mindenkor Téged szolgáljalak és áldjalak. Ámen.
Tavasszal... Gyõrfi István unitárius lelkész imája nyomán szerkesztette és
részben Írta: Dr. Kis Zoltán a Magyarországi Unitárius Egyház tagja.
(Megjegyzés: Az imát az Unitárius Imádságok címû, az Unitárius Lelkipásztorok Munkaközössége által írott, és a Magyarországi Unitárius Egyházköri
Tanács által Budapesten, 1960. évben kiadott Imakönyv legutolsó imájaként ajánlom, 134/a, 134/b oldaljelzéssel.)
Budapest, 2000. május hó, a Millennium éve
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2003
Megtartott események 2003-ban:
2003. január 1-én újévet köszöntõ áhítatot tartottunk a templomban,
amelyet követõen mindannyian átmentünk a püspöki fogadásra a Nagy Ignác utcai püspöki hivatalba.
Január 18-án volt gyülekezeti termünkben a torockóiak találkozója. Áhítatot tartott Rázmány Csaba püspök. Erre az alkalomra Deák Alpár Torockóról készített festményeit állítottuk ki. A festõ Torockón élõ fiatalember. A
kiállítást Szalai Ferenc magyar-történelem szakos tanár mutatta be, aki a
testvériskolai kapcsolat fenntartója a XI. kerületi Bocskay István Gimnázium
és a Torockói Általános Iskola között.
Január 19-én, Istentisztelet keretében, Rázmány Csaba püspök a tordai
országgyûlésen 1568-ban kimondott és törvénybe iktatott lelkiismereti-és
vallásszabadságról emlékezett meg. Istentisztelet után a híveink is megcsodálhatták és vásárolhattak torockói festményeket.
Ugyanaznap, 15 órai kezdettel a hívek közül többen is részt vettek a
Múzeum kertben Bauer Sándor emléktáblájának megkoszorúzásán.
Lelkészek több alkalommal voltak család- és beteglátogatáson. Örömmel vettük, hogy Kedei Delinka székelyudvarhelyi esperesné asszonyt a
kórházból jó reményekkel bocsátották haza.
Február 17-én elhoztuk a templomunkról készült képeslapokat a Stádium nyomdából, amelyeket Gyarmathy László hívünk készített el díjmentesen a nyomdájában. A grafikai kivitelezés Aranyossy György munkája.
Február 19-én Léta Sándor lelkész és
Gergely Felicián gondnok emlékezetes
látogatást tett Zágony Sándor 90 éves
testvérünknél és köszöntötte õt születésnapján. Zágony Sándor készítette templomunkban a mennyezet díszítését és a
Bartók Béla kopjafát.

Bartók Béla kopjafája
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A 90 éves Zágony Sándor és kedves felesége

Február 22-én, szombaton farsangi
presbiteri találkozót rendeztünk.
Március 9-én ünnepi Istentiszteletet tartottunk Március 15. tiszteletére,
amelyrõl felvételt készített a Duna Televízió. A közvetítése március 16-án
volt. Imát mondott Léta Sándor, prédikált Rázmány Csaba. Közremûködött
Vadady Virág kántor.
A Kossuth Rádió március 28-án az
Egy az Isten c. unitárius félórában egyházközségünk életébõl közölt tudósítáVadady Virág
sokat
Március 23-án az Istentisztelet keretében tartottuk meg az évi rendes
közgyûlésünket.
Március hónap folyamán templomunkban több alkalommal is forgatott
a TV M1. Felvételt készítettek a vallásórára járó gyermekekkel, melyet április
2-án közvetítettek. Rázmány Csaba püspökkel és Gergely Felicián gondnokkal pedig a gyülekezet terveirõl, melyet április 6-án mutattak be.
Minden hónap második keddjén megtartottuk a XI. kerületi ökumenikus lelkészek találkozóját.
Április 13-án, virágvasárnapján az Istentisztelet után megnyitottuk
Gálfy-Bódi Tamás képzõmûvész kiállítását.
Április 27-én a Dávid Ferenc Egylet ünnepi megemlékezést tartott
templomunkban a Rákóczi szabadságharc megkezdésének 300. évfordulója
alkalmából.
Húsvét ünnepe alkalmából elsõ és másodnapján ünnepi Istentiszteletet
tartottunk és úrvacsorát osztottunk a hívek nagy létszámának jelenlétében.
Május elsõ vasárnapján anyák napi ünnepély keretében a gyerekek szavaltak, énekeltek, és Istentisztelet után keresztelési szertartást végeztünk.
Templomunk felújítása érdekében gyûjtést indítottunk, ahol a „téglajegy” az Aranyossy afia által készített képeslapok voltak. Postáztuk a templomról készült képeslapokat, melyeknek nemcsak eladási értékét fizették be egyházközségünk számlájára az adakozók, hanem nagyon sokan megértve az adakozás szükségét, tízszeres adományukkal járultak
hozzá a gyûjtéshez.
Hálával köszönjük meg híveinknek és minden kedves támogatónknak a templom felújítására küldött adományokat.
Május 18-án Pécsi L. Dániel jelképtervezõ kiállításának megnyitása
Pécsi L. Dániel
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„Nem csak nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet” címen. A megjelenteket köszöntötte Rázmány Csaba püspök, a kiállítást megnyitotta Okos
Márton, közremûködtek: Incze Ildikó, Szabó András, Sztankovits Béla.
Június 7-én Zebegényben megtartott nemzeti zarándokhelyen híveink
is képviselték egyházunkat Rázmány Csaba püspök vezetésével.
Június 8–9-én, Pünkösd ünnepe alkalmával az úrnak asztala meg volt
terítve, rá a Jézus életére, tanítására emlékeztetõ jegyek voltak téve. Ünnep
elsõ napján a zsúfolásig megtelt templomban egy csodálatos ünnep keretében eleveníthettük fel az apostoloknak egyházalapító tettét és Péter apostol
beszédét. A gyülekezet is megélhette a nyelveken való beszélésnek élményét, hiszen együtt ünnepeltünk a Houston-i Elsõ számú Unitárius Univerzalista gyülekezet kórusával. A gyülekezet lelkésze, Bruce Bode tartotta
angol nyelven az úrvacsorai ágendát, amelyet Léta Sándor lelkész fordított,
majd híveink és az amerikai gyülekezet tagjai közösen vettek úrvacsorát. Úrvacsoraosztás után a püspök úr kereszteltelési szertartást végzett. Ezután
pedig az amerikai kórus énekelt a jelenlevõk nagy megelégedésére.
Itt tesszük közzé Bruce Bode, amerikai lelkésznek az úr asztala mellõl
mondott beszédének alapját képezõ verset. A vers címe: A JÁRATLAN ÚT,
melyet egy híres amerikai költõ, Robert Frost írt, aki 1874 és 1963 között élt.
A verset megzenésítették és a vendég kórus elõ is adta.
A JÁRATLAN ÚT
Két út ágazott szét az õszbe hajló erdõn
És sajnáltam, hogy nem járhatok mindkettõn.
Egyedül voltam, sokat gondolkodtam
És az egyiken elõre néztem, amennyire láthattam.
Vajon, ez út merre kanyarog a bozótban?
Végül is a másikra esett választásom,
Ez is tetszetõsnek látszott,
Fûvel borított volt és járásra csábított.
Habár, ami azt illeti, látszott,
Hogy mindkét út szinte egyforma volt.
És azon a reggelen mindkettõ egyformán
Kitaposatlanul, járatlanul állt elõttem
Oh, az elsõt majd máskorra tartanám!
Annak tudatában, hogy az úton melyen mentem
Kételkedem, vajon van-e visszatérésem?
Ezt valahogy sóhajtással mondám
Az évek múlásával:
Két út szétágazott az erdõben,
Én a legkevésbé járton indultam,
És ettõl lett más az életutam.
(Fordította Léta Sándor)
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A Houston-i kórussal egyházközségünk tagjai

Június 27-én, pénteken szomorú szívvel mondtunk búcsút szeretett
nyugalmazott püspökünknek, Bencze Mártonnak. A gyászszertartás templomunkban volt megtartva de. 10 órától, majd ezt követõen az óbudai temetõbe kísértük utolsó útjára szeretett Márton bácsinkat.

Temetési beszéd
id. Bencze Márton unitárius püspök felett
(részlet)
Textus: Galata 5, 13.
A földön mindennek hivatása van: a virágnak, hogy
nyíljon, a földnek, hogy teremjen, a fának, hogy gyümölcsöt hozzon, az embernek, hogy gondolataival és magasztos eszméivel, beilleszkedjen az erkölcsi világrendbe,
melynek végsõ célja nem lehet más, mint a tökéletes élet.
Miképpen a lét milliónyi egyedének, úgy az embernek is
hivatása megélésére, Isten szabadságot biztosított, amit
Pál apostol így fogalmazott meg: „testvéreim ti, szabadságra hívattatok”. Ezen csodálatos Isteni ajándék, a szabadság ajándékának félreértelmezésébõl származott az emberiség rengeteg tragédiája, mint
a vallásháborúk, a gályarabság, a két rettenetes világégés, a Holokauszt, a
szervezett bûnözés, az alkohol és kábítószer függõség, melyek mind – mind
megcsúfolói az emberi méltóságnak, és elhomályosítói a teremtmény arcán
levõ jézusi vonásoknak. A szabadság nem szabadosságot, nem gátlástalan31

ságot jelent, hanem beilleszkedést az erkölcsi világrendbe, hogy az emberek
szeretettel szolgáljanak egymásnak. Az orvosnak szabadsága van a gyógyítás elõsegítésében, de csakis az orvostudomány jól meghatározott keretei között, a kutatók is kutathatják az Univerzum titkait, de csakis az emberiség felemelése és nem elpusztítása érdekében. A jól értelmezett szabadság nem más, mint egymás szolgálata, egység a sokféleségben, Istenországa megvalósulása érdekében. Áldott a világban minden olyan ember,
aki a szabadságot a fentiek szerint értelmezve, mindig arra törekedett,
hogy magasztos tetteket vigyen végbe, de soha nem önmagáért, hanem kimondottan szeretteiért, miként a fáklya, mely magát megemészti, hogy
másoknak világítson! És mivel véleményem szerint Id. Bencze Márton a
Magyarországi Unitárius Egyház nyugalmazott püspöke, az elmondottak
jegyében élte egész életét, helyesen értelmezve a szabadság eszményét. ...
... Id. Bencze Márton ny. püspök 1919. február 22-én látta meg Isten
fényes napját, Erdély egyik legszebb vidékén Homoródkeményfalván. Elemi iskoláit az otthoni unitárius elemi iskolában, középiskoláit és a sikeres
érettségit a Székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban végezte és tette
le. 1939-ben iratkozott be a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémiára,
melynek elvégzése után, Józan Miklós püspök kinevezte a Hõgyes Endre
utcai Unitárius Misszióház segédlelkészévé, ami a Duna-Tiszaközi szórványt és a Budapest környéki községek, valamint a diákotthon lelki gondozását jelentette.
1945 szeptemberében alapít családot, melynek gyümölcse négy áldott
gyermek, és mára már hat unoka. 1991-ben fõjegyzõvé, majd 1994-ben a
Magyarországi Unitárius Egyház Zsinata püspökké választja. Ezt a tisztséget hat éven át, nyugdíjazásáig töltötte be. Egész élete e templomhoz kötõdik, ahol lelkésszé szentelik, és ahol a gyermekeit megkeresztelik. Itt konfirmálnak és házasodnak gyermekei, itt kereszteli és konfirmálja mind a
hat unokáját. Itt e szószékrõl imádkozik fiatalon elhalt szeretett menye,
Franciska felett és itt veszi magához az úri szent jegyeket, ami által mindig újabb erõt merített az élet nehézségeinek leküzdésére. Templomunk
pünkösdi nagy hiányzója maga id. Bencze Márton nyugalmazott püspök
volt, aki ez alkalommal már nem részesülhetett az úri szent vacsora jegyeibõl, mert azon a napon, 4 óra 40 perckor visszaadta lelkét teremtõjének,
életének 85-dik évében. Fõtisztelendõ Bencze Márton püspök úr, ki 58 küzdelmes éven át voltál, ez eklézsia prófétai lelkületû papja, ki mindez idõ
alatt a leghûségesebben õrizted e szent sátor szövetségládáját, benne a valláserkölcsi élet örök értékû tízparancsolatával. Kinek soha haragosa nem
volt, ki soha senkirõl rosszat nem mondtál, ki mindig éles elmével, nagy
tudással és felkészültséggel hirdetted, vasárnapról-vasárnapra, tiszta magyar nyelven e gyülekezetnek Isten igéjét, ki hat éven át felemelt fejjel és
egyenes gerinccel vállaltad magadra egyházunk fõpásztori teendõit, azzal
a nagyszerû szellemiséggel, miszerint a jó pásztor életét adja a juhokért.
Tudom, tudjuk, hogy nem volt könnyû pásztorság e 85 év, de hiszem és
hisszük, hogy gyönyörûséges volt. És mi híveid, munkatársaid és tisztelõid, azért vagyunk itt, hogy méltó módon vegyünk tõled végbúcsút, és
mondjunk köszönetet azért az áldásos munkáért, melyet Unitárius Egyhá32

zunk felvirágoztatása, és Istenországa beteljesülése érdekében kifejtettél.
Emléked szívünkben örökre megõrizzük.
Adjon a Gondviselõ Isten portestednek csendes pihenést az édes
anyaföld rögei között, szeretteidnek megnyugvást és vigasztalódást. Isten
veled, Isten velünk. Ámen
Rázmány Csaba

F
Július 17-én Alsóboldogfalva testvérgyülekezetének – a westporti (Connecticut állam) – unitárius kamarakórusa érkezett hozzánk, akik 18 spirituálét adtak elõ, pl.: Paul Gauguin – fordította: Tomcsányi Zsuzsanna (Édenkert
a sarkon túl – Mario Vargas Llosa) – megzenésítette: Brian Tate. Annak dacára, hogy hét közepe volt, nagyon sokan gyönyörködhettünk az amerikai kórus szép elõadásában. Tiszteletükre, egyházközségünk fogadást szervezett.
Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy ez év június-júliusában Rázmány
Csaba püspök úr beleegyezésével és támogatásával az Amerikai Unitárius
Univerzalista Egyesülethez és az Amerikai Testvérgyülekezeti Tanácshoz
fordultunk segítségért, hogy egyházközségünk érdekének védelmében segítségünkre legyenek. Ugyanis a Hõgyes Endre utcai ingatlanunkat 1953ban törvénytelenül államosították. 1991. év óta folyik a huzavona az egyház
és az állam, illetve a lakók között. Dr. Murvai Sámuel volt fõgondnokunk
mindent megtett annak érdekében, hogy az egyházközség visszakaphassa
jogtalanul államosított ingatlanát. Sajnos eredménytelenül, mivel a valódi
tulajdonosok az akkori Amerikai és Angol Unitáriusok Szövetsége volt. A
Magyarországi Unitárius Egyháznak használati jogot biztosítottak, így a magyarországi unitáriusok hatalmas pénzösszegeket fektettek be ebbe a volt
missziós célokat szolgáló ingatlanba. Ma a lakóközösség érdeke az, hogy társasházzá nyilvánítsák a volt Misszióházunkat, ahhoz hogy a lakásokat megvásárolhassák. Ebben az esetben, egyházközségünk mindössze 25%-os tulajdonrészt „élvezne”. Gyors segítséget reméltünk az Amerikai Unitárius Univerzalista Egyház és a Testvérgyülekezeti Tanács részérõl: mentsük, amíg
még van mit. Reményeinket a
Hegyi Beszéd egyik szép versével fejezzük ki: „Boldogok,
akik éhezik és szomjazzák az
igazságot, mert õk megelégíttetnek.” Máté 5,6.

Jávorkai Ádám, Falvai Katalin
és Jávorkai Sándor a felújítandó templomban

Szeptember 20-án jótékonysági koncertet rendeztünk, amelynek a bevételét a
templom felújítása javára fordítottuk. Köszönetet mondunk elsõsorban a két mûvésznek: Jávorkai Sándor hegedûmûvésznek és Jávorkai
Ádám csellómûvésznek, akik
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csodálatos tehetségükkel és elõadásukkal Paganini, Händel, Bach, Kodály,
Max Reger és Beethoven-darabokat játszottak. Köszönjük mindazoknak,
akik részvételükkel és adományaikkal hozzájárultak a koncert sikeréhez és
eredményes voltához.
Szeptember utolsó vasárnapján, Õszi Hálaadás alkalmával, nagy létszámban vettek híveink úrvacsorát.
Édesanya hívja este kisfiát imádkozni: gyere, fiam adjunk hálát Istennek. A kisfiú csodálkozva mondja: hálát? Minek adjunk ma hálát? A tegnap igen, mert szerencse ért bennünket! De ma még semmi különös nem
történt velünk! Minek adjunk hálát? – Igazad van fiam – mondja az édesanya – az igaz, hogy ma még nem volt részünk különösebb szerencsében,
de szerencsétlenség sem ért bennünket; szegényebbek sem lettünk, pedig
megtörténhetett volna, jobbak sem lettünk, pedig lehettünk volna. Tanuld
meg kisfiam, hogy nemcsak azért kell hálát adni, amivel Isten megáld bennünket, hanem azért is, amit csupán csak megtartott.
Gellérd Imre

Október 13-án, hétfõn mutatták be Pesten a Magyar Színházban Páskándi Géza: Vendégség c. drámáját, Pozsgai Zsolt rendezésében. A szereposztás a következõ volt: Dávid Ferenc unitárius püspök: Szakácsi Sándor,
Szocinusz: Õze Áron, Mária, szolgáló: Balogh Erika és Blandrata György:
Szebeni János. A két lelkész és a hívek kis csoportja megnéztük a nagyszerûen játszott elõadást. Az elõadás után személyesen is gratuláltunk a szereplõknek és a rendezõnek. A darabban Dávid Ferenchez, az egyetlen magyar
alapítású egyház, az unitáriusok elsõ püspökéhez, vendéget érkezik. A vendég feladata, hogy elárulja õt a fejedelemnek, és legyen ok miért kivégezni.
Szocinusz azonban megismeri és megérti a püspök igazságát, és a feladat
egyre nehezebbé válik számára. Majd döbbenten ismeri fel: a püspöknek
pont az õ árulására van szüksége. A darab érvényesen szól az ellenség és a
barát közötti vékony mezsgyérõl, a ma is oly jellemzõ bizonytalanságról
egymás iránt, bizalmatlanságról, amelyet egy túlpolitizált világ táplál bennünk. A folyamatos bizalmatlanság bizonytalansághoz – az pedig tragédiához vezet.
November elején presbiteri gyûlést tartottunk, amelyen fontos határozatokat hozott a presbitérium az épületek felújításával kapcsolatban, valamint elfogadta a Pécsi L. Dániel által készített három címertervezet közül a
legjobban tetszõt.

A Budapesti Bartók Béla Unitárius
Egyházközség címere
(l. színesben a borítón)
A lekerekített csücsköstalpú késõ reneszánsz pajzsformát választottam a kölcsönösen elfogadott szempontok alapján. Ennek megfelelõen a címerpajzsot egy vágással (vízszintes osztás) 1. sz. felsõ és 2. sz.,.címermezõkre osztottam. Az 1. sz. felsõ címermezõben az Unitárius Egyház õsi címerében látható összetett címerképet jelenítettem meg, kiegészítve a szé34

kelységet szimbolizáló NAP és HOLD ábrázolásokkal. Ezzel a címerképpel
– valamennyi közösség esetében – az egyetlen magyar alapítású egyházhoz
és az õsi hagyományokhoz fûzõdõ szoros kötõdést óhajtottam kihangsúlyozni.
A címermezõ jobb felsõ szegletében (látvány szerint bal felsõ) aranyló
NAP arcot, a bal felsõben (látvány szerint jobb felsõ) növekvõ ezüst
HOLD arcot látunk, melyek fentieken túl az alábbi mélyebb jelentéstartalmat hordozzák.
A 2. sz. alsó osztatlan címermezõben, vörös színû háttérben egy stilizált aranyszínû hárfát látunk. Ezzel a jelképi ábrázolással többes jelentéstartalmat kívántam kifejezni. Mindenekelõtt olyan címerképet kellett találnom, mely elsõsorban az egyházközség névadóját Bartók Béla zenei géniuszát jeleníti meg, másodsorban a zsoltáros õsöket, valamint a gyülekezetet.
A stilizált hárfa jelentéstartalma a zsoltárszerzõ bibliai Dávid királyra emlékeztet bennünket, akinek zsoltárai a híres zsoltárfordítónak,
Szenczi Molnár Albertnek és többi neves társának köszönhetõen manapság is gyakorta megszólalnak az unitárius Istentiszteleteken.
Pécsi L. Dániel írásából részlet

November 12-én, 12 órakor
megkoszorúztuk a XI. kerületi
Dávid Ferenc utcában levõ Dávid
Ferenc emléktáblát, ahol híveink
nagy létszámban voltak jelen.
November 15-én Rázmány
Csaba püspök úr részt vett és be-

A koszorúzáson résztvevõk kis csoportja

szédet mondott a Déván megrendezett
emlékünnepségen.
November 23-án, vasárnap 18 órától
templomunkban Wass Albert-estet rendeztünk, ahol Kiss-Törék Ildikó és Varga
Vilmos nagyváradi színmûvészek Üzenet
az otthoni hegyeknek címen összeállítással idézték fel az író szellemiségét.
Az elõadást szeretetvendégség követte a gyülekezeti teremben.

Kiss -Törék Ildikó és Varga Vilmos
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„Maradnak az igazak és jók
A tiszták és a békességesek.
Erdõk, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik.”
Wass Albert: Üzenet haza (részlet)

Advent harmadik vasárnapján megnyitottuk gyülekezeti termünkben
Bráda Tibor festõmûvész kiállítását, melynek témája az „Egyházi és világi
üvegfestmény tervek” voltak. Szinte Gábor egyetemi tanár mondott méltató
beszédet, mely után versek és énekszám hangzott el, ezáltal is ünnepélyesebbé téve a felebaráti összejövetelt.
December 21-én Istentisztelet keretében tartottuk meg a gyermekek karácsonyfa-ünnepélyét, amelyen hittanos gyerekeink szavalatokkal és énekekkel örvendeztettek meg bennünket.
December 25-én, Karácsony elsõ napján ünnepi Istentiszteletet tartottunk, mely alkalommal úrvacsorát osztott Rázmány Csaba és Léta Sándor
lelkészek.
December 26-án, Karácsony másodnapján úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk. Ezen Istentiszteleten a helybeli lelkészek
mellett szolgálatot végez a kolozsvári teológiáról kiküldött légátus.

2003. évben végzett szertartások:
Megkereszteltük:
Március 2-án Fehér Zsófia Csillát, Fehér Csilla Gabriella leányát.
Április 21-én Gál Annát, Gál Attila és Fikker Lahó Ágnes leányát.
Április 21-én Lovas Viktóriát, Lovas Dénes és Lovas Melinda leányát.
Május 4-én Kurucz Márk Dominikot,
Kurucz Zsolt és Farkas Gyöngyi kisfiát.
Június 1-én Lázár Esztert, Lázár Tamás és Szigethy Katalin leányát.
Június 8-án Zoltai Dávid Barna,
Zoltai Bence és Csontos Ágnes fiúgyermekét.
Június 22-én Tofán Noémit és Tofán Krisztina Szintiát,
Tofán András és Andorkó Irén leánygyermekeit.
Július 20-án Lakatos Csaba Balázst,
Lakatos Csaba és Kasztner Tünde fiúgyermekét.
Augusztus 23-án Bán Ferencet, Bán Ferenc és Csikány Ágnes fiúgyermekét.
Október 3-án Kárpáti Péter Milánt,
Kárpáti György és Horváth Kornélia Anna fiát.
November 8-án Szabó Andreát,
Szabó Tivadar és dr. Takács Erzsébet leányát.
November 22-én Horváth Szabolcsot,
Horváth Attila János és Lukács Mária Magdolna fiúgyermekét.
December 7-én Kereki Tifanyt,
Kereki Sorin és Kereki Adél Katalin leánygyermekét.
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December 21-án Karóczkai Tibor Józsefet,
Karóczkai József és Tóta Tímea fiát.
December 26-án Horváth Debora Piroskát,
Horváth István és Balog Erzsébet leányát.
December 28-án Szabó Renátát, Szabó Hunor és Jobb Katalin leányát.
Isten gazdag áldása legyen a megkereszteltek életén!
Konfirmálás nem volt.
Házassági megáldásban részesítettük:
Július 29-én Dr. Farkas Gábor és Dr. Patakfalvi Vigh Katalin testvéreinket.
Augusztus 23-án Antal Zoltán Péter és Csiki Erika testvéreinket.
Augusztus 24-én Mándoki Zsolt és Benkõ Mára Melinda testvéreinket.
Augusztus 30-án Balogh Alfréd Zsolt és Fodor Hajnal testvéreinket.
November 8-án Bánó Zoltán és Pap Lídia testvéreinket.
Utolsó földi útjára kísértük és örök nyugalomra helyeztük:
Január 16-án Béla Balázst, élt 69 évet.
Január 27-én Budai Ferencné született Simándi Máriát, élt 99 évet.
Február 13-án Csáki Imréné született Tóth Gizellát, élt 91 évet.
Március 18-án Zágony Sándort, élt 90 évet.
Március 27-én Barabás Mihályt, élt 80 évet.
Április 17-én Máté Sándort, élt 90 évet.
Április 30-án Sándor Gézáné született Hanusz Máriát, élt 82 évet.
Május 15-én Andrásy Gyuláné született Márton Máriát, élt 88 évet.
Június 18-án dr. Zágoni Ferencet, élt 83 évet.
Június 24-én Pálffy Tibort, élt 82 évet.
Június 27-én Bencze Mártont, 85 évet élt nyugalmazott püspökünket.
Július 11-én Váraljai Lajosné született Kreskó Amáliát, élt 84 évet.
Október 17-én Samu Nagy Miklósné született Márkos Alicét, élt 86 évet.
Október 30-án Bíró Elemér Andrást, élt 77 évet.
Október 29-én Fülöp Györgyöt, élt 53 évet.
Kérjük a Gondviselõ Istent adjon az eltávozottaknak csendes, békés pihenést,
lelküknek örök üdvösséget, a gyászolóknak vigasztalódást

Aranykönyvi adományok:
Igen jelentõs készpénzadományt tett:
Sepsi-Kovács Éva, dr. Cseke Péter.
Tárgyi adományok:
Sepsi-Kovács Éva perzsaszõnyeg, Pécsi L. Dániel egyházközségi címer
tervezése, Aranyossy György naptár készítése, Bakcsi Krisztina zongora,
Pálffy László konvektorok, többszöri szállítás, Gergely Feliciánné könyvelés,
Gergely Felicián, Elekes Hajnal, Csiki Zelma és Csiki Sándor közmunka.
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Ima
Ha boldog ébredésem után megláthatom kék eged, fenséges Istenséged csodálatos munkáját, a Napot, a Holdat, a Csillagokat, melyeket teremtettél, meghatódva kérdem?
Micsoda az ember e csillagvilág paránya, hogy megemlékezel róla és az
embernek fia, hogy gondod van rá, kinek rengeteg ajándékot adtál, mint a hit, a
lelkiismeret, a szabad akarat és a szeretet, hogy ezeknek birtokában hozzád lehessen hasonló. Köszönjük Uram minden drága ajándékodat és tökéletes adományodat, õszi napjaidat, melyek boldoggá tesznek, a szülõföldet, ahova azért
küldted el õseinket ezer évvel ezelõtt, hogy valahol otthon legyünk a világban,
hol bölcsõnk ringott s majd sírunk domborul. Köszönjük az alföldi rónát, a hargitai fenyvest, mely testvéreinktõl való elszakadásunk bánatát zúgja, otthonaink békességét, drága szüleink meleg szívét, ölelõ karját, gyermekeink és unokáink boldog nevetését, a hit megtartó erejét, a gyászt – fájdalmat megváltó hatalmát, és nem utolsó sorban a szeretetet, mely még a halálnál is erõsebb. Köszönjük a verejtéket, mûveltségünk drága bérét, õseinket, kik mindig felemelt fejjel
jártak elõttünk, és akiknek még életük sem volt drága, hogy mindmáig minden
elnyomás és üldöztetés ellenére megtartsák a te beléd vetett drága egy Isten hitet, akik példaadó életükkel mutatták meg, hogy Jézus követésén keresztül juthatunk el a te áldott közeledbe. Köszönjük azokat a nagyszerû embereket, akik átérezték hitünk egyszerûségét, és egy olyan hitvilágot teremtettek, melyben minden ember megérezheti Isten valóságos közelségét, mely hitet minden körülmények között érdemes megtartani, mert egyszerû és dogmamentes, ugyanakkor
mindenki számára közérthetõ és szabadelvû. Ezt a hitet unitárius õseink életükkel és vérükkel védelmezték minden ellenséges megnyilvánulással szemben. Védelmezték, mert ez az egyetlen magyar alapítású vallás, mely születésekor
Tordán, 1568-ban az ott megtartott Országgyûlésen a világnak egy olyan törvényt adott, mely évszázadokkal megelõzte korát, mégpedig azt, hogy mindenki
azt a vallást gyakorolhatja, mely hitével megegyezik, mert a hit Isten ajándéka.
E hit, melyet máig megtartottunk, adott erõt, hogy egységesek maradjunk a különbözõségben.
Fogadd hát szeretettel mai lélekáldozatunkat, midõn örök példaadónk a
Názáreti Jézus tanításainak szellemében kérünk, hogy hallgass meg minket könyörgéseinkben. Istenem, teremtsél földet, tengert, füvet is, zöldet!
Hol csak iszapos jég volt, legyen ott mától égbolt, s ha kezed megteremtett,
annyi sok házat, – engedd lenni a folyók mellett, Magyarhont és Erdélyt, mit
minden határ ellenére Egy Isten hitünkkel kötünk egybe, mindörökre!
Gondviselõ Atyánk kérünk, legyen testvér belõlünk.
Jóságnak, szelídségnek, békességnek, add nekünk édesanyának, szépséges
és örökre felejthetetlen édesanyánkat.
Atyánk! Mirajtunk, magyarokon a pusztulás ostora minden pillanatban
nagyot csattan, de Te mindegyre feltámasztva minket, összegombolod rajtunk
életünket.
S ha elrejtõznél egyszer a végtelen idõben, templomi festett képen, vagy faragott kõben, kérünk, engedd miatyánk nékünk, hogy megtaláljunk a szívünkben. Ámen!
Rázmány Csaba
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2004
Megtartott események 2004-ben:
2004. január 1-én ünnepi Istentisztelettel köszöntöttük az új esztendõt.
A szószéki szolgálatot Rázmány Csaba püspök végezte. Az Istentisztelet
után sor került a szokásos újévi püspöki fogadásra a gyülekezeti teremben,
ahol az újévi köszöntõt Mikó István, egyházunk fõgondnoka mondta.
Január 17-én már ötödik alkalommal rendezték meg gyülekezeti termünkben a torockóiak budapesti találkozóját, ahol népes létszámban jelentek meg a Torockóról elszármazottak.
Január 19. és 25. között egyházközségünk lelkészei részt vettek a XI. kerületben megszervezett ökumenikus imahéten. Minden este más és más
templomban tartották meg a közös imádkozást a békesség jele alatt. Ugyanakkor folyamatosan mûködik a havonkénti ökumenikus lelkészi találkozó a
XI. kerületi lelkészek között. Ránk, unitáriusokra decemberben került sor,
amikor a más felekezetû lelkészeket mi láttuk vendégül közös beszélgetésre és áhítatra.
Január 25-én az Istentisztelet
keretében, mintegy záró akkordjaként az ökumenikus imahétnek, meglátogatta templomunkat
Dr. Habsburg Ottó, a Páneurópai
Unió elnöke és beszédet mondott
„Lehet-e boldog Magyarország
az Európai Unióban?” címmel.
Az ökumenikus Istentiszteletet
közösen végezték: Parádi Gyula,
Dr. Habsburg Ottó
a Bakáts téri templom plébánosa
és Rázmány Csaba püspök. Közremûködött Dinnyés József daltulajdonos.
Az egyházközség életében
kiemelkedõ események a februárban megtartott évi rendes közgyûlés és a rendszeres havi presbiteri gyûlés.

Mikó István (takarva), Dinnyés József,
Pécsi L. Dániel, Dr. Habsburg Ottó,
Rázmány Csaba

A február 28-án tartott szeretetvendégség ünnepi meghívottja
Tõkés László Királyhágómelléki
református püspök volt, aki az
erdélyi autonómiáról tartott elõadást. Az együttlétet színessé
tette Bitskey Tibor Kossuth-díjas
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színmûvész, aki három verssel gazdagította az estet. Szinte Gábor festõmûvész egy festményét ajándékozta Tõkés püspök úrnak.
Rázmány Csaba püspök
az áhítatában a böjt szerepérõl
és fontosságáról beszélt, „amikor az ember magába tud tekinteni, és fel tudja készíteni a
lelkét, hogy Húsvétban Jézussal, olyan emberként találkozzon, aki ha le is tért az igazság
útjáról, képes a megtérésre.
Reméljük, hogy a jelen nagyböjt, melynek elsõ szombatját
ünnepeljük, elhozza mindenki
számára a megvilágosodás lehetõségét, vagyis azt a pillanatot, amikor mindenki átérzi,
hogy a világ nem önmagáért
Szinte Gábor és Tõkés László
van, hanem a benne élõ emberekért, amikor Isten legnemesebb teremtménye, rájön arra a nagyszerû
igazságra mely neki megadja a lelki szabadságot, hogy az embereket Isten
nem egymás fölé, hanem egymás mellé rendelte.”
Tõkés László püspök úr a Székely Nemzeti Tanács és az erdélyi autonómiáról tartott elõadásában többek között kiemelte a következõket: „Csapó József a Székely Nemzeti Tanács elnöke, õ már több mint 10 év óta egyik
meghatározó egyénisége az erdélyi autonómia küzdelmeknek, maga is Székely-földi származású, és õ fogalmazta meg nemrégen itt Budapesten,
hogy Románia európai integrációját csak annyiban támogassa Európa,
amennyiben teljesíti a magyarság Autonómia követeléseit. Amit világosan
kell látnotok, ez: azért vált sürgõssé az autonómia ügye, mert szeretnénk
az utolsó vonatot elérni, vagyis hogyha lezárják a tárgyalásokat, ha
2007-ig nem igyekszünk, akkor utána már többszörösen hátrányos helyzetbõl próbálkozhatunk kevés eséllyel magyar kisebbségi érdekeink hathatós érvényesítésével, ezért a nagy sietség. Sokan nem is gondolják ezt át.
Valójában a román hatalom úgy taktikázott és az RMDSZ akképpen töltötte be hivatalos fékezõ szerepét az autonómia politikában, hogy lehetõleg
késsük le az EU integrációt, hogy addigra egy jól kozmetikázott, jelesre álló román arculat alakuljon ki és utána már aztán a magyarságnak ne legyen esélye követeléseivel fellépni. Azonban Európa kormányainak a figyelmébe kerültek az autonómiaformák. Rámutatnak azoknak az elõnyeire, feszültségoldó hatására, a konfliktus-megelõzõ szerepére, a nemzetközi
stabilitást biztosító hatására. Ezáltal tehát az autonómia az EU politika
homlokterébe került s ezeket a körülményeket próbáljuk jó politikai érzékkel kihasználni, és ebbõl a szempontból rendkívül fontos, hogy a Székely
Területi Autonómia törvénytervezetét benyújtották az illetékesekhez. A
püspök úr beszédébõl világosan kitûnt, hogy az össz-magyarság összefogá40

sára van szükség érdekeink megvalósítása érdekében. Bíztató szavai a következõk voltak: ” A romániai magyarságnak semmirõl sem kellene lemondania, ami számára fontos érték. Sem politikai szabadságáról, sem gazdasági gyarapodásáról, sem nemzeti autonómiájáról. Jól tudom, ma mindez
utópiaszerûen fog hatni az elvérzett, elkínzott, megalázott magyarságra
épp, mint a nacionalizmussal eltelt gyõztesre. És mégis ez az egyedüli kivezetõ út.”
Április 24-én, szombaton megtartott szeretetvendégségen Kriza Ildikó
néprajzkutató tartott elõadást „ A Székely Himnusz születésének háttere”
címmel, melyet diafilmvetítés követett az erdélyi szász templomokról, Demján László és Havassy Pál magyarázatával. A gyülekezeti estet szeretetvendégséggel zártuk a gyülekezeti teremben.
„Csanády György hiteles tájékoztatása szerint a Székely Himnusz
1921-ben keletkezett, kezdetben még kantátának nevezte és lány karra
komponálta a zenét Mihalik Kálmán. Elsõ elõadása 1922. május 22-én volt
Budapesten, Aquincumban a májusi ünnepségen, ahol a zeneszerzõ is
megjelent. Még ugyanezen év õszén már Himnusznak mondta a szerzõ az
Új Élet hasábjain Mihalik Kálmán halálhíre kapcsán, a temetésrõl szóló
beszámolóban. A névtelen szerkesztõségi cikk részletesen szól a zeneszerzõrõl, a temetésrõl, a résztvevõkrõl és itt közli elõször a Székely himnusz
teljes szövegét:„Amíg koporsóját a sírba eresztették, jó barátai igazán hulló könnyzápor közt a megboldogult szerezte székely Himnusz(!)eléneklésével búcsúztatták, hogy az kísérje azt,aki életében csak dalolni tudott,még
szenvedésében is.” Hangsúlyozta a szerzõ, hogy az egész gyülekezet énekelt. Mivel a szerkesztõ Csanády György volt, valószínû õ írta barátjáról a
nekrológot és õ adta közre a Székely himnusz szövegét, és õ nevezte himnusznak és nem kantátának azt a verset.
A Székely himnusz tehát 1921-ben keletkezett, elsõ megjelenése és
himnusznak nevezése 80 évvel azelõttrõl 1922-tõl datálható. Ez a szerzõ
szóhasználata, tudatos vállalása, szemben azzal, amit eredetileg tervezett.
Az 1941-ben közzétett szövegkönyv egy ceremóniára vonatkozó elképzelést mutat be, azt, ami sohasem valósult meg. Csanády György három verseskötetet adott ki, és egyikébe sem vette fel ezt a verset, de a Himnusz népszerûségérõl, ismertségérõl tudomása volt. Módja lett volna a szövegen
változtatni. A kéziraton késõbb is csak apróságokat módosított. Megõrizte
a pesszimista hangvételt, amit a természetes fájdalomnak tartott az elveszett szülõföld miatt keserûségben gyökerezõen. 1921-ben így állította a
jövõ elé a megmaradásba vetett hitet. Tudatos költõi alkotás ez, hiszen lehetõsége lett volna átírni, és 20 év alatt költészete is sokat fejlõdött, de
Csanády György hû maradt az elsõ szövegváltozathoz. Az apró különbségek között érdemes felfigyelni arra, hogy a hetedik sort háromféleképp írta:
a „Fejünk a hullám százszor elborítja”, vagy „Fejünk az ár ezerszer elborítja”, vagy „Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja”. Viszont sohasem írta le
„Ne hagyd elveszni Erdélyt” kifejezést. Ez elsõsorban az amerikai magyarok körében terjedt el a 70-es években. Tény, hogy ma általában így éneke41

lik Magyarországon is. Idõközben változott a dallam is. A második sor leegyszerûsödött, elsõ fele megismétli az elsõ sort. A folklórszerû variálódás
az utóbbi 30 évben indult el, új változatok jöttek létre, kiegészítések születtek, miközben ellentmondásos vélekedés vette körül. A folklorizálódás során alapvetõen nem változott a szöveg, de érdemes megfigyelni a módosításokat.
Csanády szerzeménye
Ki tudja merre, merre visz a végzet:
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Segítsd még egyszer gyõzelemre néped,
Csaba király a csillagösvényen.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcától zajló tengeren,
Fejünk a hullám százszor elborítja,
Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!

Folklór változat

Vezesd még egyszer...
Csaba királyfi a ...
Népek harcának zajló tengerén
Fejünk az ár, jaj,ezerszer elborítja
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!

Alapvetõ lényeges különbség a záró sorban van: a folklór változatokban így éneklik: Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! Csanády által gondozott három kiadás egyikébe sem található ez. Tõle idegen az „elveszni”
kifejezés, hiszen a megmaradás érdekében emelt szót.”
Idézet Kriza Ildikó elõadásából

Május 23-án konfirmációs ünnepséget tartottunk.

Konfirmáló növendékek és a lelkészek
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Augusztus 8-án egy különleges Istentiszteletet és kivételes úrvacsoraosztást tartottunk. Az alkalmat egy norvég, mondhatni unitárius lelkész,
Knut Klaveness Heidelberg és családja jelenléte szolgáltatta. Az Istentiszteleten a szószéki szolgálat keretében Léta Sándor ismertette a Norvég Unitárius Egyház régebbi történetét és a most kialakulóban levõ Egyház megalakulásának elõzményeit, ahogyan egy Internetes kapcsolat a tényleges Egyház
megalakulásához vezetett. Utána az úrasztala mellõl részletesen bemutatta a
lelkészt és családját.
Érdekességképen közöljük a Miatyánk szövegét norvég nyelven:
Fader vaar, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt
rike komme. La din vilje skje paa jorden som i himmelen. Gi oss i dag vaart
daglige broed. Forlat oss vaar skyld, som vi og forlater vaare skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse, med frels oss fra det onde. For riket er ditt, og
makten og aeren i evighet. AMEN.
Szeptember utolsó vasárnapján hálaadó szívvel álltunk meg a templomban és vettünk úrvacsorát. Megemlékeztünk nagy elõdeinkrõl is, akiknek kopjafát állíttattunk, vagy, hogy egy évben egyszer megálljunk és megemlékezzünk róluk. Ezen gondolatokkal álltuk körül az úrnak asztalát. Bizonyuljunk méltóknak nagy elõdeinkhez és tõlük lelki erõt merítsünk munkánk folytatásához. Így emlékeztünk meg az úrvacsoraosztás után, Bartók
Béláról, aki éppen szeptember 26-án hunyt el. Egyházközségünk vezetõsége
megkoszorúzta a templomban levõ kopjafáját.
Megköszönve Rázmány Hedviga hitoktatónk eddigi munkáját, szeptembertõl új oktatónk van Tordai Júlia személyében, aki a hittantanári képesítését Kolozsváron szerezte. Minden vasárnap 10 órától vasárnapi iskolát
tart a gyermekeknek.
Megkezdtük a konfirmáló növendékek elõkészítését a konfirmációra.
Október 12-én az
Unitárius Alkotók Társaságának (UART) közgyûlése és kiállítása volt egyházközségünkben.
Október és november
az emlékezés hónapja
volt. Megemlékeztünk az
októberi eseményekrõl, a
reformációról. November
1-én halottak napi Istentiszteletet tartottunk. November 15-én Dávid Ferenc emlék-Istentiszteletet
tartottunk, valamint 15-én
UART tagok
megkoszorúztuk a XI. kerületi emléktáblát. November 28-án részt vettünk az Alvinczi György unitárius mártír prédikátor halálának 430. évfordulója alkalmával tartott emléktábla-avatáson.
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December 12-én, Advent harmadik vasárnapján rádiós Istentiszteletet
tartottunk, mely alkalommal bemutatkozott templomunkban Lakatos Adél
Csilla az újonnan alakult Miskolci Unitárius Egyházközség lelkésze. Az Istentiszteletet a Kossuth Rádió egyenes adásban közvetítette.
December 19-én, Advent negyedik vasárnapján az Istentiszteletet adventi hangverseny követett, mely alkalommal templomunkban felléptek
Jávorkai Sándor hegedûmûvész és Jávorkai Ádám csellómûvész, akik ünnepi (karácsonyi) dalokat adtak elõ – Händel, Haydn és Bach mûveibõl.
Karácsony elsõ és másodnapján mindkét alkalommal megtelt a templomunk. Elsõ napján a hívek nagy létszámban vettek úrvacsorát, míg ünnep
másodnapján az Istentisztelet a kolozsvári legátus szószéki szolgálatával
kezdtük, majd az úrvacsoraosztás után megtartottuk a gyermekek karácsonyfa-ünnepélyét.

Gyermekek karácsonyfa-ünnepe

2004. évben végzett szertartások:
Megkereszteltük:
Május 9-én Simon Dénes Gézát,
dr. Simon Dénes és dr. Finszter Erika fiát.
Május 9-én Horváth Alexet, Horváth Gyula és Papp Anna Etelka fiát.
Június 27-én Szathmáry Hannát,
Szathmáry Tibor és Nagy Andrea leányát.
Augusztus 4-én Miklós Rékát,
Miklós Csaba és Megyeri Ibolya Erzsébet leányát.
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Augusztus 29-én Farkas Eszter Katát,
dr. Farkas Gábor és dr. Patakfalvi Vígh Katalin leányát.
Augusztus 29-én Patakfalvi Vígh Kincsõt és Patakfalvi Vígh Gergely,
Patakfalví Vígh Attila és Szûcs Gabriella gyermekeit.
Szeptember 12-én Fodor Botond Leventét,
dr. Fodor Dénes és Zoltáni Brock Annamária fiát.
Október 23-án Barabás Balázst, Barabás Csaba és Kertész Szilvia fiát.
Isten gazdag áldása legyen a megkereszteltek életén!
Konfirmáltak, hitet tettek unitárius vallásukról:
Nagy Csaba, Nagy Éva Andrea, Orbók Zita, Rázmány Csaba,
Somarjai Eszter,
Házassági megáldásban részesítettük:
Április 17-én Hidasi Attila és Fábián Enikõ Réka jegyespárt.
Utolsó földi útjára kísértük és örök nyugalomra helyeztük:
Január 20-án Cserna Mártonné született Gyurkovits Irmát, élt 80 évet.
Január 23-án Pálfi Szilárdot, élt 75 évet.
Február 24-én Bándi Jánosné született Fodor Bertát, élt 92 évet.
Március 2-án Pahocsa Sándorné született Kelemen Esztert, élt 84 évet.
Március 21-én Dr. Szabó Pál Endrét, élt 84 évet.
Április 18-án Id. Kelemen Attilát, élt 89 évet.
Május 4-én Bercsik Gyuláné született Székely Piroskát, élt 81 évet.
Július 2-án Marossy Zoltánt, élt 64 évet.
November 11-én Horányi Jánosné született Asztalos Évát, élt 89 évet.
November 23-án Balázs Attilánét, élt 82 évet.
December 1-én Pap Mózest, élt 86 évet.
December 3-án dr. Lõrincz Józsefet, élt 84 évet.
Kérjük a Gondviselõ Istent adjon az eltávozottaknak csendes, békés pihenést, lelküknek örök üdvösséget, a gyászolóknak vigasztalódást

Aranykönyvi adományok:
Tárgyi adományok:
Bencze Márton néhai püspök-lelkész ünnepi palástját a gyermekei egyházközségünknek adományozták, hagyatékából könyvek és könyvespolcok
kerültek az irodába. Özv. Bencze Mártonné zongorát adományozott a templom részére.
Sepsi-Kovács Éva, Gergely Feliciánné és Gergely Felicián, Csiki Sándor
és Csiki Zelma, Vida Kata, Dörögdy Miklós, Pálffy László, Lászlóné Szathmáry Zsuzsanna, Elekes Hajnal, Józan Mária közmunka.
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Anyák napi ünnepség az egyházközségünkben

Dsida Jenõ: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!
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2005
Megtartott események 2005-ben:
2005. január 1-én, szombaton az újév elsõ Istentisztelete a Nagy Ignác
utca 2–4 sz. alatti templomban volt megtartva, mely alkalommal a szószéki
szolgálatot Rázmány Csaba püspök végezte. Ezt követte az újévi hagyományos püspöki fogadás, ahol köszöntõt mondott Mikó István fõgondnok és
Balázsi László egyházi fõjegyzõ. Egyházközségünkben az Istentiszteletet de.
10 órától tartottuk, mely után a jelenlevõk átmentek a Nagy Ignác utcába,
ahol a templomba járó híveink nagy többsége jelen volt.
Január 30-án tartották találkozójukat a Torockóról elszármazottak a
gyülekezeti teremben. A gyülekezeti terem zsúfolásig megtelt. Ünnepi beszédet mondott Rázmány Csaba püspök.
Az elmúlt évben sikerült megkezdeni a templom felújítását. Kicseréltettük a régi villanyvezetékeket
teljes mértékben mai, modern,
idõtálló minõségûre. Ebben az
évben a munkálatok a fal repedéseinek kijavításával és a meszeléssel folytatódtak a templomban és a gyülekezeti teremben. A februárban esedékes
munkálatok megkezdése miatt
a szeretetvendégségek tartása
elmaradt vagy kitolódott tavaszra, a munkálatok befejezésétõl függõen. Híveink megértését kértük.
Kelemen Attila ismerteti
Március 5-én és április
a Zsinat lebonyolításának forgatókönyvét
3-án egyházközségünk adott
helyet a Püspökválasztó Zsinat megtartására, ahol ismét Rázmány Csaba,
egyházközségünk lelkésze kapott bizalmat a püspöki szék betöltésére. Egyházközségünk jegyzõjét, Pálffy
Lászlót fõgondnokhelyettesnek választották, illetve egyházközségünk több tagja zsinati tanácsos lett.
Április 10-én szeretetvendégséggel egybekötött irodalmi estet tartottunk. Rázmány
Csaba püspök bevezetõ áhítata
után, Farkas Árpád, József Attila-díjas és Balassi Bálint-kardos költõ vallott magyarságáról és hitérõl. Közremûködött:

Zsinati tagok eskütétele
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Incze Ildikó
színmûvésznõ

Rázmány Csaba püspök, a konfirmált fiatalok
és Léta Sándor lelkész

Incze Ildikó színmûvésznõ és Faragó Laura énekmûvésznõ. Üdvözlõ beszédet mondott Balázsi László fõjegyzõ.
Május 8-án konfirmáció ünnepséget tartottunk.
Egyházközségünk vezetõsége nagy szeretettel köszöntötte fel otthonában 80 éves születésnapja alkalmából Bézsenyi Gyulánét, Judit
nénit, egy régi torockói unitárius családból származó rendkívüli hívünket. Judit néni az egyházát hûségesen támogató és templomba járó unitárius, aki mindig kihangsúlyozza, hogy büszke
unitárius voltára és torockói származására. Kolozsváron járt iskolába az Unitárius Leánygimnáziumban, és néhai dr. Erdõ János professzor
tanította õt. A kolozsvári, belvárosi unitárius
templomban konfirmált. Minden nagyobb ünnepélyen jelen volt, melyet a Magyarországi UnitáKonfirmandusok által
rius Egyház szervezett. Judit néni több éven keadományozott olvasóállvány resztül a Magyarországi Unitárius Egyház püspöki hivatalában dolgozott. Az elmúlt évben, 2004-ben, 79. születésnapjára,
fia és leánya meglepte egy kolozsvári kirándulással, amikor Pünkösd alkalmával a belvárosi unitárius templomban vehetett úrvacsorát. Most pedig,
80. születésnapja alkalmával otthonában köszöntöttük fel Judit nénit, ahol
lányával együtt fogadott bennünket: Rázmány Csaba püspök urat és kedves
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Az örökifjú Judit néni és a látogatók

feleségét, Idukát, Sepsi-Kovács Éva gondnokasszonyt, Gergely Felicián
gondnok-pénztárosunkat, Léta Sándor lelkészt és Balázsi Margit gyülekezeti
tagunkat. Mindannyian szívbõl jövõ jókívánságainkat fejeztük ki, kérve Isten áldását Judit néni életére.
Tanévkezdõ Istentiszteletet tartottunk szeptember elsõ vasárnapján. Az
iskolakezdés idõpontjától egyházközségünkben megkezdtük a gyermekek
vallásoktatását.
Szeptember ugyanakkor a hálaadás áldott alkalma is. Utolsó vasárnap a
hívek népes számban gyûltek össze a templomunkban együtt imádkozni és
hálát adni Istennek mindazokért a jókért, amit adott és mindazokért a jó cselekedetekért, amit velünk tett. Október 2-án, vasárnap emlékeztünk meg ünnepi Istentisztelet keretében egyházközségünk névadójának, Bartók Béla zeneszerzõ halála 60. évfordulójáról. Az ünnepi beszédet Rázmány Csaba püspök mondta, melyet koncert követett, Falvai Katalin zongoramûvésznõ,
Jávorkai Sándor hegedûmûvész és Jávorkai Ádám gordonkamûvész Bartók,
Kodály és Sarasate zenemûveket adtak elõ. Szabó András elõadómûvész
Illyés Gyula: Bartók címû versét szavalta el. Rázmány Csaba püspök ismertette Bartók Béla életútját.

BARTÓK BÉLA
Született: 1881. március 25-én Nagyszentmiklóson.
Meghalt: 1945. szeptember 26-án New York-ban.
Elsõ nyilvános szereplése és a Duna folyása címû kompozíciójának
elõadása 1892-ben volt. 1894-ben telepedett le Pozsonyban, itt bontako49

zott ki tehetsége. 1899-ben kezdte el zenei tanulmányait a budapesti Zeneakadémián.
1903-ben volt elsõ bécsi koncertje. 1905 a népdalgyûjtés kezdetének
éve, 1907-ben a Zeneakadémia tanára lett. Elsõ szerzõi estjét Kodállyal közösen 1910-ben rendezték. Ezt követte a Fából faragott királyfi balett és a
Kékszakállú herceg vára opera bemutatója, Budapesten. 1920-tól nemzetközi koncert körutak Európában és az USA-ban. 1926-ban, A csodálatos
mandarin – pantomim bemutatója Kölnben. 1934-ben visszavonul a tanítástól és a népzenei gyûjtés sajtóban való népszerûsítésén dolgozik.
1940-ben emigrációba vonul, New Yorkba érkezik. Utolsó nyilvános szereplése 1943-ban volt.
Életmûve a 20. századi magyar és egyetemes zenetörténet fontos része. Pályája elején Richárd Strauss hatása érzõdik mûvein. Magyarságát,
hazaszeretetét legelõször Kossuth szimfóniája bizonyítja 1904-ben.
A magyar népdal õsi rétegeinek felfedezése döntõen meghatározza további fejlõdését, egész zeneszerzõi irányát és kialakítja egyéni stílusát. A
magyar népzene mellett a szomszéd népek, valamint az arab és török zene
is érdekli. Gyûjtõútjain eljut Törökországba és Észak-Afrikába is.
Az 1910-es, 1920-as években mind erõteljesebben bontakozik ki alkotómûvészete, amelyre a külföld is felfigyel. Rövidesen úgy tekintenek rá,
mint a modern zene egyik vezéregyéniségére, miközben intenzíven folytatja zongoramûvészi tevékenységét. Két zongoraversenye, táncszvitje, vonósnégyesei, Cantata profana címû oratórikus mûve, hegedûversenye egyre gyakrabban hangzik el világszerte. Kórusmûvei közül nagy jelentõségûek gyermekkari kompozíciói.
A barát és pályatárs Kodály Zoltán így ír: „A magyar gyermek még
nem tudja, hogy életére kiható ajándékot kapott 1936 Karácsonyára. De
tudják mindazok, akik a magyar gyermeket olyan világba akarnák elvezetni, ahol tisztább a levegõ, kékebb az ég, melegebb a nap. Akiknek régi óhajtásuk teljesül azzal, hogy Bartók is közéjük áll.” A Mikrokozmosz és a
Gyermekeknek zongoraciklusa is a legifjabbaknak szól. Alkotómûvészetének egyik csúcsa a Zene húros hangszerekre, ütõkre és cselesztára címû
kompozíciója, amelynek Bázelben volt a bemutatója 1937-ben.
A II. világháborúba sodródó hazáját és Európát 1940-ben hagyja el.
Az Egyesült Államokbeli évei egyre súlyosbodó megélhetési gondokkal,
majd betegséggel terhesek. Yehudi Menuhin és Szergej Kussevickij nyújtanak segítséget: mûvet rendelnek tõle. Így születik a Hegedû szólószonáta
és a nagyzenekari Concerto. Feleségét, Pásztori Dittát a III. Zongoraversennyel ajándékozza meg, amelynek utolsó ütemeit már nem tudta befejezni.
1945. Szeptember 26-án egy New York-i kórházban, fehérvérûségben
meghalt. Földi maradványait 1988-ban hazahozták, a Farkasréti temetõben helyezték örök nyugalomra.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott, Isten vele, Isten velünk
Ámen!
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Október hónapban megkezdõdött a templom és a gyülekezeti terem felújítása. A falrepedések kijavítása, a belsõ falak festése.
A Magyarországi Unitárius Egyház által meghirdetett gyûjtésre, amely
a Nyikó menti unitárius falvak árvízkárosultjainak a megsegítésére szolgált,
egyházközségünk és híveink is igen jelentõs támogatással járultak hozzá.
Október 29-én, szombaton megtartottuk egyházközségünk templomában a Székelyudvarhely, valamint Székelykeresztúr és környékérõl elszármazott unitáriusok találkozóját. A szószéki szolgálatot Szombatfalvi József,
székelykeresztúri lelkész-esperes tartotta és az ünnepi meghívott Szász Jenõ
székelyudvarhelyi polgármester volt, közremûködött Ferencz Éva énekmûvész.
Október utolsó vasárnapján, Istentisztelet keretében a reformációra emlékeztünk.
November 1-jén halottak napi Istentiszteletet tartottunk délután 6 órai
kezdettel templomunkban.
November 20-án Dávid Ferenc emlék-Istentiszteletet tartottunk, majd
déli 12 órakor megkoszorúztuk a XI. kerületben levõ Dávid Ferenc utcai emléktáblát.
December 4-én, vasárnap felavattuk a XI. kerületben levõ Bartók Béla
Unitárius Imaházat és Kulturális Központot a Budaörsi út 40/b cím alatt.
Ezen ünnepi alkalommal, Rázmány Csaba püspök, avatóbeszédet mondott.
A katolikus egyház nevében Brüchner Ákos Ciszterci Atya és az evangélikus
egyház részérõl Blázy Árpád lelkész mondtak köszöntõt. Újbuda önkormányzata részérõl Tóthné Vécsei Éva tanácsos asszony és Vida Zsolt vallásügyi elõadó voltak jelen és örömüket fejezték ki, hogy unitárius egyházunk
immár Újbudán is jelen van. A Magyarországi Unitárius Egyház nevében
Elekes Botond fõgondnok mondott beszédet. Avatóünnepségünk alkalmával kiállítást nyitottunk meg imatermünkben. Szalontainé Kisgyörgy Zsuzsanna és a festõmûvész, Szinte Gábor élménybeszámolót tartottak arról,
hogy a franciaországi Saint-Simon község katolikus templomában miként
állított emléket egy unitárius festõ – azaz Szinte Gábor – II. Szilveszter pápának. Avatóünnepségünket egy közös fogadás zárta.
December 18-án, Advent utolsó vasárnapján koncertet tartottunk templomunkban. Falvai Katalin zongoramûvész, Jávorkai Sándor hegedûmûvész
és Jávorkai Ádám csellómûvész Vivaldi-, Bartók- és karácsonyi zenemûveket adtak elõ.
December 25-én, Istentisztelet keretében úrvacsorát osztottunk Jézus
emlékére, amit a gyermekek karácsonyfa-ünnepélye követett, akik szavalatokkal és énekekkel járultak hozzá az ünnep díszesebbé tételéhez.
December 26-án, ünnep másodnapján úrvacsoraosztással egybekötött
ünnepi Istentiszteletet tartottunk.
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2005. évben végzett szertartások:
Megkereszteltük:
Március 28-án Bakony Áron Mihályt,
Bakony Gábor Zsolt és Geréb Katalin fiúgyermekét.
Március 30-án Jegyes Gábort.
Április 3-án Jegyes László Márkot, Jegyes László és dr. Birki Katalin fiát.
Április 3-án Szabolics Andrást, Szabolics Imre és Varga Katalin Etelka fiát.
Április 24-án Csányi Márton Benedeket,
dr. Csányi Gábor és Valtínyi Lídia fiúgyermekét.
Június 5-én Firtos Fannit,
Firtos István és Varga Tímea leánygyermekét.
Június 12-én Hidasi Kincsõt, Hidasi Attila és dr. Fábián Enikõ Réka leányát.
Július 9-én Rázmány Kristóf Attilát,
Rázmány Attila András és Rázmány Magdolna Zsuzsanna fiúgyermekét.
Augusztus 28-án Józan Zsoltot és Józan Brigitta Anitát,
Józan György és Süket Mária gyermekeit.
Szeptember 4-én Kuti Dóra Krisztinát,
Kuti László és Szász Magdolna leányát.
Október 16-án Váradi Tamás Bencét,
Váradi Zoltán és Herbály Gabriella fiát.
December 29-én Cseke Péter Györgyöt,
dr. Cseke Péter és dr. Szalkovszky Ilona fiúgyermekét.
Isten gazdag áldása legyen a megkereszteltek életén!
Konfirmáltak, hitet tettek unitárius vallásukról:
Dian Zsófia, Elekes Ábel, Elekes Péter, Kovács Áron Márton,
Kovács Luca Bella, Rázmán Sámuel, Szász Csaba.
Házassági megáldásban részesítettük:
Március 30-án Jegyes László és Dr. Birki Katalin testvéreinket.
Augusztus 28-án Józan György és Süket Mária testvéreinket.
Szeptember 3-án Dezsõ Zoltán Árpád és Juhász Dóra testvéreinket
Utolsó földi útjára kísértük és örök nyugalomra helyeztük:
Február 22 -én Pávai Csengét, élt 6 hónapot.
Március 18-án Fejes Istvánné született Sigmond Évát, élt 87 évet.
Május 5-én Pintyõ Ferencet, élt 86 évet.
Május 5-én István Andrást, élt 80 évet.
Június 26-án Böde Sándorné született Keresztes Zsuzsannát, élt 92 évet.
Augusztus 17-én Böde Sándort, élt 87 évet.
Augusztus 29-én Máthé József, élt 84 évet.
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Augusztus 31-én Zágony Sándorné született Lázár Ilonát, élt 90évet.
Szeptember 5-én Váradi Miklóst, élt 84 évet.
Október 9-én Dénes Györgyöt, élt 59évet.
December 11-én Zágoni Csabát, élt 58 évet.
Kérjük a Gondviselõ Istent adjon az eltávozottaknak csendes, békés pihenést, lelküknek örök üdvösséget, a gyászolóknak vigasztalódást

Aranykönyvi adományok:
Sepsi-Kovács Éva 42 széket és függönyt adományozott.
A konfirmált fiatalok nagy pulpitust (olvasóállványt) adományoztak,
melyet a gyülekezeti teremben helyeztünk el.
Gergely Feliciánné és Gergely Felicián, Csiki Sándor és Csiki Zelma, Dr.
Simon Dénes, Dr. Cseke Péter, Dr. Karner Ottó, Jobbné Vass Ildikó, Lászlóné
Szathmáry Zsuzsanna, Elekes Hajnal, Józan Mária, Dr. Szabó Melánia,
Aranyossy György, Lõrinczy Zsolt, Valtinyi Lídia, dr. Kiss Balázsné közmunkát végeztek.

Áhítat
Kedves keresztény testvéreim!
Az élet egy változás, egy soha meg nem szûnõ folyamat . Ennek életritmusába épül bele emberi életünk is a maga hétköznapjaival és vasárnapjaival.
A hétköznapok küzdelmeivel, terveivel, vágyaival, megvalósulás örömeivel vagy a kudarcok elviselésével. A vasárnapok istenkeresésével, a lélek megnyugvásának alkalmával.
Egy-egy lelki megállás, magunkba szállás alkalmával észre kell vennünk nemcsak azt, hogy milyen az élet, hanem azt is, hogy milyennek kellene lennie: hasznos, ugyan ha tudjuk és látjuk a jelent, de a lendületet
mindig a további lehetõségek biztosítják.
Ha a valóságot nézzük, láthatjuk, hogy magasabbak az épületeink, de
kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szûkebb a látókörünk. Többet költünk, mégis kevesebbünk van, többet vásárolunk, de
azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a házaink és kisebb a családunk, több a
kényelmünk, de kevesebb az idõnk. Több képzettséggel, de kevesebb értelemmel, több tudással, de kevesebb belátással rendelkezünk, több a szakértõnk, mégis több a problémánk, több gyógyszerünk van, de kevesebb az
egészségünk.
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Túl sokat iszunk, túl sokat dohányzunk, túl meggondolatlanul költekezünk, túl keveset nevetünk, túl gyorsan vezetünk, túlzottan dühbe gurulunk, túl sokáig fennmaradunk, túl fáradtan kelünk, túl keveset olvasunk, túl sokat tévézünk és túl ritkán imádkozunk. Megsokszoroztuk a javainkat, de csökkentettük az értékünket. Túl sokat beszélünk, túl ritkán
szeretünk és túl gyakran gyûlölünk.
Tudjuk, mi a jólét, de azt nem, hogy mi a jó lét. Éveket adtunk az
élethez, nem pedig életet az éveknek. Eljutottunk a holdig és vissza, megjárjuk a világûrt, de nehezen megyünk át az út túloldalára azért, hogy az
új szomszéddal találkozzunk. Meghódítottuk a világûrt, de a belsõnket
nem. Nagyobb dolgokat csinálunk, nem pedig jobb dolgokat.
Megtisztítottuk a levegõt, de beszennyeztük a földet. Meghódítottuk
az atomot, de az elõítéletet, azt nem. Többet írunk, de kevesebbet tanulunk.
Több tervet szövünk, de kevesebbet teljesítünk. Megtanultunk rohanni, de
várni nem. Több számítógépet gyártunk, hogy több információt tároljunk,
hogy több másolatot készítsünk, mint valaha, mégis egyre kevesebbet és kevesebbet kommunikálunk.
Ez a gyors étkezés és a lassú emésztés kora, a nagy emberek és a kis
jellemek, a kiemelkedõ hasznok és a sekélyes kapcsolatok idõszaka. A kétkeresõs jövedelmek, ám gyakoribb válások, a tetszetõsebb lakások, de szétesett
otthonok korszaka. A villámutazások, az eldobható pelenkák, az egyszer
használatos erkölcsök, és a tablettáké, melyek mindenre jók: felvidítanak,
lenyugtatnak, ölnek. Olyan idõ ez, amikor sok van a kirakatban, de kevés a
raktárban.
Ügyelj rá kedves testvérem, hogy szánj némi idõt a szeretteidre is,
mert nem lesznek melletted örökké. Gondolj rá, hogy legyen egy kedves
szavad ahhoz, akit szeretsz és aki szeret téged. Legyen gondod rá, hogy magadhoz öleld azt, aki közel áll hozzád, mert ez az egyetlen kincs, amit jó
szívvel adhatsz és egy fillérbe sem kerül.
Mondd a párodnak és a szeretteidnek, hogy „szeretlek”, de leginkább
éreztesd velük. Egy csók és egy ölelés helyrehozza a sérelmeket, ha mélyen
a bensõdbõl jön. Fogd meg a kezét és õrizd meg ezt a pillanatot arra az idõre, amikor õ többé már nem lesz itt. Szánj idõt arra, hogy szeress, szánj
idõt arra, hogy beszélgess és szánj idõt arra, hogy átadhasd a benned lévõ
értékeket, ezáltal téve gazdagabbá, jobbá az életed, környezeted és az egész
világot.
Légy maga a szeretet, mert Isten is szeretet, s aki a szeretetben marad, az Istenben marad és Isten is Tebenned.
Léta Sándor
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2006
Megtartott események 2006-ban:
2006. január 1-én, 10 órai kezdettel újévi Istentiszteletet tartottunk.
Január 14-én a Magyar Rádió
ünnepi Istentiszteletet közvetített a
XI. ker. kerületben levõ Bartók Béla
Unitárius Imaház és Kulturális Központból. Szószéki szolgálatot végezte Léta Sándor lelkész, közremûködött Vadady Virág énekvezér, Tordai
Júlia hitoktató szavalt és Gergely
Valentin János gitározott.
Egyházközségünk, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség mely
büszke, hogy a nagy zeneszerzõ nevét viselheti, elhatározta, hogy az
emlékévet három egymást követõ
vasárnap ünnepeli meg.
Március 19-én szeretetvendégLéta Sándor lelkész
séget
tartottunk ahol Kiss-Törék Ila rádiós Istentisztelet felvétele alkalmából
dikó és Varga Vilmos adott emlékmûsort „Sorsunkhoz Harmóniát – Bartók Béla emlékezetére”, ezután következett a Baráti Kör Kórusának elõadása.
Március 26-án, Istentisztelet után, Pávai István mûvészettörténész tartott elõadást „Bartók Béla erdélyi kapcsolatai” címen, ezt követte a Bartók
Béla olajfestmény leleplezése,
amelyet Szinte Gábor festõmûvész készített és adományozott
egyházközségünknek. A festõmûvészt Gergely Felicián gondnok mutatta be. Egli Tibor orgonamûvész orgonakoncertje után
megkoszorúztuk Zágony Sándor
által készített Bartók Béla kopjafát.
Április 2-án az Istentiszteletet Bartók Béla-emlékhangverseny követte. Elõadók: Jávorkai
Pávai István
Ádám gordonkamûvész, Jávorkai Sándor hegedûmûvész, Falvai Katalin zongoramûvész.
A hangverseny után a gyülekezeti teremben Pécsi L. Dániel jelképtervezõ kiállítását nyitottuk meg, Bartók Béla útján – Új címerek, egyházi és világi
jelképek a Kárpát-medencében címmel. Szabó András elõadómûvész elszavalta Illyés Gyula Bartók címû versét.
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A Bartók Béla festmény felavatásának ünnepén Egli Tibor, Rázmány Csaba, Szinte Gábor

A vendégeket és érdeklõdõket fogadta és üdvözölte Rázmány Csaba
püspök és Okos Márton. A kiállítást megnyitotta: Jankovics Marcell mûvészettörténész.
Április 8-án Rázmány Csaba 60. születésnapját ünnepeltük a család által szervezett vacsorával egybekötött szeretetvendégségen.
Május 14-én templomunkban szószéki szolgálatot végzett Ferenczi Enikõ kolozsvári kórházi lelkész és UNOSZ titkár. Istentiszteletünk után megbeszélést tartottunk templomunkban nõszövetségünk megalakulása érdekében: elõkészítettük a közgyûlést, hogy az alakuló Egyházközségi Nõszövetség leendõ tisztségviselõire javaslatot tehessenek. Sok építõ jellegû ötlet
hangzott el, amelyeket remélhetõleg a jövõben hasznosítani tudunk. A püspök úr tervei szerint meg kívánjuk alakítani a Magyarországi
Unitárius Egyház Nõszövetségét. E célból azonban egyházközségenként meg kell szervezni a nõtagozatokat. Bízunk abban, hogy hamarosan követ
bennünket a többi gyülekezet.
Reméljük, hogy az erdélyi nõszövetséggel is szoros együttmûködést sikerül létrehozni.
Május 28-án konfirmációi
Konfirmáló ifjak és a lelkész
szertartást tartottunk.
56

Pünkösd elsõ napján, zsúfolásig megtelt templomunkban ünnepi Istentiszteletet és úrvacsoraosztást tartottunk, mely után megalakult a Perczelné
Kozma Flóra Unitárius Nõszövetség. Közgyûlésünk megválasztotta nõszövetségünk vezetõségét: elnöknek dr. Kiss Balázsnét, alelnöknek: Jobbné Vass
Ildikót, titkárnak Léta Erikát, pénztárosnak Aranyossy Máriát, jegyzõknek
Tordai Júliát és Lászlóné Szathmáry Zsuzsannát.
Lelkészünk minden szerdán egyháztörténeti és hitelvi megbeszélések
tartását határozta el, olyan felnõtteknek és fiataloknak, akik érdeklõdnek
unitárius vallásunk és történelmünk iránt.
Június 18-án a Perczelné Kozma Flóra Nõszövetségünk elsõ önálló közgyûlését tartotta, mely alkalommal Nõszövetségünk tagjai terveikrõl és majdani közös tevékenységeinkrõl tárgyaltak.
Gyülekezeti termünk felújítása befejezõdött. Teljesen megújult a vizesblokk a mellékhelyiségekkel. Szép tiszta gyülekezeti termünkben helyeztük
el a Szinte Gábor festõmûvész által egyházközségünknek adományozott
Bartók Béla festményt.

Megszépült gyülekezeti termünk

Szeptember 17-én Nõszövetségünk megtartotta második közgyûlését
Szeptember utolsó vasárnapján, Õszi Hálaadás ünnepén torontói testvérgyülekezetünk 12 tagja látogatta meg egyházközségünket. A vendégek –
First Unitarian Toronto – kilenc tagja: Mary Ellen és John Warren, Michiomi
Kabayama és Kathleen Willing, Stan Yack és Mo McMahon, Doug Campbell
és Ellen Campbell, valamint Peter Tiefenbach zongoramûvész voltak. Vendégeink, híveink támogatásának és vendégszeretetének köszönhetõen, na57

gyon jól érezték magukat: városnézõ programot szerveztünk, ellátogattunk Bartók Béla emlékházához, valamint a Farkasréti temetõben megnéztük Bartók Béla
sírját, szeptember 26-án, halálának 61. évfordulóján. Sepsi-Kovács Éva gondnoknõnk segítségével külön parlamenti látogatást is szerveztünk. Dr. Kiss Balázs és felesége, Zsófia felajánlotta otthonát megvendégelésükre
és fogadásukra. A testvérkapcsolat és lelki élet terén két fontos
eseményben volt részünk mindannyiunknak. Vendégeink részt
vettek Õszi Hálaadó Istentiszteletünkön szeptember utolsó vaA kanadai testvérgyülekezet tagjai
sárnapján, és híveinkkel együtt
és
Léta Sándor lelkészünk családjával
úrvacsorában részesültek. Majd
Peter Tiefenbach zongoramûvész Bartók és Kodály mûveket, majd Grieg zenedarabokat is játszott, hiszen Eduard Grieg norvég zeneszerzõ is unitárius
volt.
A Magyar Televízió az Õszi Hálaadó Istentiszteletünket szeptember
24-én közvetítette. A szószéki szolgálatot Rázmány Csaba püspök és az úrvacsorai ágendát Léta Sándor lelkész tartotta
A rákövetkezõ vasárnap a vendég testvérgyülekezet tagjai unitáriusuniverzalista szertartás szerinti Istentiszteletet mutattak be, amelybe híveinket is bevonták, ezáltal is szorosabbra fûzve gyülekezeteink közötti testvéri
kapcsolatot
Október 7-én, a II. Magyarországi Unitárius Találkozón egyházközségünk lelkészei és tagjai is jelen voltak.
Október 8-án Istentiszteletet tartottunk az Aradon
kivégzett 13 vértanúra emlékezve.

A pestszentlõrinci találkozó résztvevõinek
egy csoportja
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Október 15-én, Istentiszteletünk keretében Regula
Berger svájci énekesnõ koncertezett és a Werbech módszer szerint énekelt. Regula
Berger fõ tevékenységeként
ének-zene terapeutaként és
énekpedagógusként mûködik hazájában és külföldön.
Templomunkban Kodály Zol-

tán, Bartók Béla, Sergej Liapunow, Mihály András, Liszt Ferenc és Szergej Rachmaninov
énekdarabokat énekelt.
Október 22-én az 1956-os
szabadságharc 50. évfordulójára emlékeztünk.
November 1-tõl új hitoktató, Péterfi Katalin foglalkozik a vallásórára járó gyermekekkel.
November 1-én, halottak
napja alkalmából Istentiszteletet tartottunk, mely alkalomRegula Berger svájci énekesnõ
mal a szószéki szolgálat után
gyertyagyújtásra került sor. Léta Sándor lelkész emlékezett gyülekezetünk
halottairól, akik a 2006. év folyamán távoztak e földi létbõl. Értük gyújtottunk egy-egy szál mécsest. Megemlékeztünk a 34 éves korában elhunyt
tordai lelkészre, Kiss Lászlóra, illetve az 57 éves korában elhunyt recsenyédi
lelkészre, Kiss Ákosra. Két nyugdíjas lelkészünk emlékezetére is meggyújtottunk egy-egy szál gyertyát: Báró József volt székelykeresztúri esperes és
Simén Domokos volt csíkszeredai lelkész emlékére. A sokadik szál gyertyát
nagyszülei emlékére gyújtotta meg a szolgáló lelkészünk. Ezek után gyújtottak meg egy-egy gyertyát szeretteik emlékére híveink is.
November 5-én, Istentiszteletünk keretében megemlékeztünk az 1956.
november 4-i szabadságharc leverésének és az azt követõ megtorlások áldozatairól. Istentiszteletünket gyertyagyújtással kezdtük. Pálffy László egyházi fõgondnok-helyettes gyújtott meg egy mécsest Gimes Miklós unitárius újságíró emlékére. Megható volt, ahogy Pálffy László elmesélte visszaemlékezéseit az 1956-os szabadságharcról, amit akkor egyetemistaként élt meg.
November 12-én emlékeztünk Dávid Ferenc egyházalapítónk halálára
az Istentisztelet keretében.
November 15-én, kedden déli 12 órakor megkoszorúztuk a XI. kerületi
Dávid Ferenc utca és a Villányi út sarkán levõ épületen elhelyezett Dávid Ferenc emléktáblát.
Az áhítatot Léta Sándor lelkész tartotta. A Magyarországi Unitárius
Egyház nevében Elekes Botond fõgondnok mondott megemlékezõ beszédet,
majd elhelyezte egyházunk koszorúját. A XI. kerületi önkormányzat részérõl dr. Bács Márton képviselõ és Tóthné Vécsei Éva tanácsnok asszony, valamint Vida Zsolt vallásügyi tanácsadó voltak jelen. Dr. Bács Márton beszéde után elhelyezték az önkormányzat koszorúját. Vida Zsolt vallásügyi
tanácsadó Dr. Csapody Miklós távollétében és a képviselõ úr nevében egy
Miatyánk elmondását kérte a magyarországi unitárius püspök egészségére
és felgyógyulására. Egyházközségünk koszorúját Sepsi-Kovács Éva gondnokasszonyunk helyezte el az emléktábla alatt.
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November 18-án a Perczelné Kozma Flóra Unitárius
Nõszövetség nagy sikerû rendezvényt szervezett. Virágkiállításra és adventi koszorú
készítésére került sor. Deák
Péter botanikus tanár dísznövényeinkrõl tartott elõadást,
majd kérdésekre válaszolt.
November 25-én szeretetvendégséget tartottunk, mely
alkalommal Balázs László GáDeák Péter és hallgatósága
bor elõadómûvész Ady Endre
verseket szavalt, s Leiter Ervin zongoramûvész Liszt Ferenc zongoradarabokat adott elõ. A zenés irodalmi est közös szeretetvendégséggel zártuk a gyülekezeti termünkben. Csiki Zelma, Vassné Jobb Ildikó és Csiki Sándor nagyszerû vacsorát készítettek.
November 26-án Istentiszteletünk keretében Dégi József 87 éves és Dégi
Ilona született Erdélyi Ilona 83 éves testvéreink 60 éve tartó házasságukat
erõsítették meg. Léta Sándor lelkész imádsága és alkalmi beszéde után testvéreink, az örökifjú pár ismét megfogta egymás jobb kezét, mint 60 évvel ezelõtt a tordai unitárius templomban, és most elmondta a gyémántlakodalom
megerõsítõ szövegét, mely után a lelkész Isten áldását kérte életükre.
„Én Dégi József hálát adok Istennek, gondviselõ Atyámnak, hogy 60
évvel ezelõtt hitvestársat és feleséget adott Erdélyi Ilona személyében.
Köszönöm az erõt, amelyet általa adott; a hûséget, amelyet benne
megtapasztaltam; a hitet, amelyet õ táplált bennem és a szeretetet, amely
által életünk célt és értelmet nyert.
Fogadom, hogy ezután is hû társa leszek örömben és bánatban,
egészségben és betegségben, szívem utolsó dobbanásáig. Ámen.”
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„Én Erdélyi Ilona hálát adok Istennek, gondviselõ Atyámnak, hogy
60 évvel ezelõtt hitvestársat és férjet adott Dégi József személyében.
Köszönöm az erõt, amelyet általa adott; a hûséget, amelyet benne
megtapasztaltam; a hitet, amelyet õ táplált bennem és a szeretetet, amely
által életünk célt és értelmet nyert.
Fogadom, hogy ezután is hû társa leszek örömben és bánatban, egészségben és betegségben, szívem utolsó dobbanásáig. Ámen.”
December 10-én és 17-én, Istentiszteletünk után, karácsonyi vásárt rendeztünk gyülekezeti termünkben.
December 24-én tartottuk gyermekeink karácsonyfa-ünnepélyét, amelyet immár a hagyományos karácsonyi koncertünk követett. Elõadómûvészeink: Falvai Katalin zongoramûvész, Jávorkai Sándor hegedûmûvész és
Jávorkai Ádám csellómûvész Haydn-, Bach-, Vivaldi-, Bartók-mûveket játszott.
December 25-én és 26-án, Karácsony elsõ és másodnapján mindkét alkalommal az Úrnak asztalát megterítettük.

2006. évben végzett szertartások:
Megkereszteltük:
Április 8-án Nemes Pétert.
Április 12-én Hans Alexander Heidelberget,
Knuth Heidelberg és Anette Morgenstierne fiát.
Május 14-én Szász Pannit.
Június 18-án Kovács Rékát,
Kovács Levente és Lukács Mónika leánygyermekét.
Június 25-én Pávai Zselykét és Pávai Borókát,
Pávai István és Kádár Natália ikerkislányait.
Augusztus 8-án Gáll Borbálát.
Augusztus 13-én Spenik Juditot,
Spenik János és Szabó Annamária, kislányát.
Szeptember 16-án Gothárd Henriettát,
Gothárd Béla és Jobb Edit kislányát.
Október 1-én Sebõk Eszter Evelint,
Sebõk Ferenc és Benkõ Csilla kislányát.
November 12-én Egyed Nórát,
Egyed Gábor és Egyed Gabriella leányát.
Isten gazdag áldása legyen a megkereszteltek életén!
Konfirmáltak, hitet tettek unitárius vallásukról:
Csepregi Noémi, Gáll Borbála, Hortobágyi Péter, Kádár Julianna,
Márkos Renáta, Orbán Bence, Szász Panni.
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Házassági megáldásban részesítettük:
Január 7-én Szalontai József és Kisgyörgy Zsuzsanna Rózsa,
Február 4-én Török Balázs és Kiss Erna,
Július 22-én Hortobágyi Péter és Gyarmathy Beatrix,
Augusztus 19-én Márkus Gábor és Faragó Imola
házasságkötését.
Utolsó földi útjára kísértük és örök nyugalomra helyeztük:
Június 26-án Böde Sándorné született Keresztes Zsuzsa
92 évet élt testvérünket.
Augusztus 31-én Zágony Sándorné született Lázár Ilona
90 évet élt testvérünket.
Szeptember 5-én Váradi Miklós 84 évet élt testvérünket.
Október 9-én Dénes György 59 évet élt testvérünk.
December 11-én Zágoni Csaba 59 évet élt testvérünket.
Kérjük a Gondviselõ Istent adjon az eltávozottaknak csendes, békés pihenést,
lelküknek örök üdvösséget, a gyászolóknak vigasztalódást

Aranykönyvi adományok:
Dr. Karner Ottó testvérünk kis pulpitust (olvasóállványt) adományozott, melyet a templomban helyeztünk el.
Sepsi-Kovács Éva, Bartha Sándor, Dr. Cseke Péter, Harkó Zoltán, kiemelkedõ anyagi adományt tett.

F

A Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség zászlója
A zászló alapszíne fehér, mely az erkölcsi tisztaság és az erényesség fontos jelképe. A zászló széleit vörös-kék színû kifelé mutató farkasfogazat díszíti. Ezen színekbõl építkezik a címer. A vörös-kék farkasfogak és a fehér
színû tükör a magyar és székely nemzethez fûzõdõ szoros együvé tartozást
is hangsúlyozza. A zászló függõleges és vízszintes osztótengelyének metszéspontjában helyezkedik el a fentiekben már részletesen ismertetett címer.
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Dr. Kiss Balázs gratulál a 60 éves Rázmány Csaba püspökünknek

Sepsi-Kovács Éva és Gergely Felicián köszönti a gyülekezet nevében
a 60 éves Rázmány Csabát
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2007
Megtartott események 2007-ben:
2007. január elsején 10 órától új évet köszöntõ áhítatot tartottunk templomunkban, amelyet követõen átmentünk a Nagy Ignác utcai templomba,
hogy a szokásos új évi püspöki fogadáson és Istentiszteleten vegyünk részt.
Ez alkalommal a szószéki szolgálatot Balázsi László fõjegyzõ tartotta. Pálffy
László fõgondnok-helyettes pohárköszöntõt mondott a gyülekezeti teremben.
Január 6-án, szombaton gyülekezeti termünkben megtartottuk az év elsõ lelkészi találkozóját. Szász Adrienne lelkésznõ értékes elõadást tartott az
egyházközségében rendszeresen megtartott gyermek-Istentiszteletekkel
kapcsolatos tapasztalatairól. Már több éve minden hónap harmadik vasárnapján gyermek-Istentiszteletet tart a gyermekek aktív közremûködésével.
A találkozó második felében a lelkészek közösségében megismerhettük
Knut Heidelberg norvég unitárius lelkészt és családját, valamint a beszélgetés során boldogan vettük tudomásul a Norvég Unitárius Egyház megalakulását. A lelkész elmondta, hogy jelenleg a Norvég Állam elismerte és hivatalosan is bejegyezte az Unitárius Egyházat, melynek õ az egyetlen lelkésze.
Egyelõre 57 norvég unitárius van, akik szétszórtan élnek az ország egész területén. Knut Heidelberg további szervezési tervei között van a gyülekezet
építés. Látogatásával, egyházaink közötti kapcsolatot törekszik megerõsíteni, amelynek egyik célja az volt, hogy unitárius lelkészközösségünkben lelki
és szellemi támogatást találjon munkája folytatása érdekében. Lelkésztalálkozónkat közös áhítattal zártuk, mely alkalommal mindannyian örömmel
fogadtuk Knut Heidelberg lelkészt közösségünkbe, és egyházépítõi munkájára Isten áldását kértük.
Január 7-én, vasárnap Istentiszteletünk keretében a szószéki szolgálatot
Knut Heidelberg lelkész tartotta norvég nyelven, Léta Sándor angol nyelven
írott szövegbõl fordított. Nagy élmény volt mindannyiunk számára, hogy
norvég testvéreink velünk együtt ünnepelték egyházunk megalakulásának
évfordulóját, az 1568. január 6–13 között tartott Tordai országgyûlésen kimondott lelkiismereti és vallásszabadság törvénybe iktatását.
Ugyanezen vasárnapon gyülekezeti termünkben megnyitottuk Bencze
Márton gyapjúból készült népi termékeinek a kiállítását. A megnyitó beszédet Bajor Imre, a Ceglédi Népmûvészeti Egyesület alelnöke tartotta. A kiállítást három vasárnapon keresztül lehetett megtekinteni.
Január 20-án rendezték meg a torockóiak nyolcadik budapesti találkozójukat, a gyülekezeti termünkben. Léta Sándor lelkész áhítata után a megjelent Torockóról elszármazottak beszámolót hallhattak Csonkáné Rácz Katalin szervezõtõl, aki részletesen beszámolt a 2006. évi Torockón történt eseményekrõl, változásokról.
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Gyülekezetünk ifjú tagjai szorgalmasan festik a tojásokat:
Péterfi Katalin, Léta Judit, Léta Noémi

Március 31-én a Perczelné Kozma Flóra Nõszövetség a gyülekezeti teremben húsvéti tojásfestést, asztali dekorációk készítését bemutató estét
szervezett, amelyen nagyon sok felnõtt és gyerek vett részt.
A húsvéti ünnepkör alkalmával megtartottuk a virágvasárnapi Istentiszteletet, a nagypénteki Istentiszteletet, valamint Húsvét mindkét napján
úrvacsorát osztottunk. Elsõ napján a zsúfolásig megtelt templomban az ünnepi beszédet Rázmány Csaba püspök mondotta, az úrvacsorai ágendát
Léta Sándor lelkész. Ünnep másodnapján a szolgálatokat Léta Sándor, az úrvacsoraosztás után keresztelési szertartást Rázmány Csaba püspök végzett.
Az ünnepkörhöz kapcsolódóan Bach: János passió c. mûvét adta elõ a Holland Studentenkoor (Amsterdam) és a Magyar Concerto Filharmonika zenekar.
Május 6-án, vasárnap Istentiszteletünk keretében Anyák Napi ünnepélyt tartottunk a gyermekeink közremûködésével, amikor rövid mûsor keretében a gyermekek versekkel és énekekkel köszöntötték az édesanyákat
Május 20-án, vasárnap Istentiszteletünk után a Nõszövetség tavaszi virágkiállítást és virágvásárt szervezett a gyülekezeti termünkben. Nõszövetségünk tagjai ez alkalommal is áldozatos munkájukkal hozzájárultak az egyházközségünk közösségi életének szépítéséhez. Dr. Kiss Balázsné elnöknõt
illesse köszönet, aki ez alkalommal is gondoskodott a virágok beszerzésérõl
és gondoskodott a szervezésrõl. Sepsi-Kovács Éva gondnokasszonyunk ál65

dozatkészségérõl tettek bizonyságot templomunkban elhelyezett szép, új szõnyegek
– a templom piacát teljesen beborító nagy
szõnyeg, és a padok közötti két futószõnyeg - valamint gyülekezeti termünk minden ablakára adományozott új függönyök.
Május 28–29-én, Pünkösd ünnepe alkalmával mindkét nap úrvacsorát osztottunk, amikor a Bencze család és velük a
gyülekezetünk a néhai lelkészre és püspökre, id. Bencze Mártonra emlékeztünk, aki
négy évvel ezelõtt, Pünkösd reggelén adta
vissza lelkét teremtõjének.
Július hónap folyamán egyházközségünkben a felújítási munkák folytatódtak.
Megtörtént a lelkészi irodák meszelése, ajtók-ablakok festése és a parketta csiszolása-lakkozása. Ezzel egyidõben zajlott a
templomi beázásnak is a kijavítása, amelyhez szükséges volt az állványozás és a szó- Virágoskert a gyülekezeti teremben
szék melletti sarokban a vakolat leverése tégláig, majd újravakolás, meszelés. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy a templom orgonája nagymértékben
elromlott az eltelt idõ és egyéb körülmények miatt. Ezért augusztus elsõ vasárnapján tapasztalhattuk, hogy már játszani sem tudott rajta Vadady Virág
kántornõnk. Ennek következtében három orgonajavító céget kerestünk meg,
akik megvizsgálták és elküldték észrevételeiket, javítási árajánlataikat.
Augusztus 25. és 29. között meglátogatta egyházközségünket Susan
Falvo, a torontói unitárius testvérgyülekezetünk tagja.
Szeptember elsején
egyházközségünk nõszövetségének három tagja:
Vassné Jobb Ildikó alelnök asszony, Aranyossy
Mária pénztárnok aszszony és Aranyossy Zita
részt vettek a Torockószentgyörgyön megrendezett UNOSZ-konferencián.

Rázmány Csaba, Susan Falvo, Léta Sándor,
Aranyossy Marika, Aranyossy György
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Szeptember utolsó
vasárnapján
tartottuk
Õszi Hálaadó Istentiszteletünket, mely alkalommal az úrvacsorai kenyeret és bort dr. Kiss Balázs
presbiter testvérünk ado-

mányozta elhunyt szülei emlékére. Híveink nagy létszámban voltak jelen.
Ezt követõen Rázmány Csaba püspök úr egyházi megáldásban részesítette
Sepsi-Kovács Éva gondnokasszonyunk és Juhos László házasságkötését.
Október 7-én Nõszövetségünk megtartotta õszi gyûlését, mely alkalommal az anyagi ügyek és az adventi, karácsonyi programok tervezése került
megbeszélésre.
Templomunk orgonája oly nagymértékben károsodott, hogy már a vasárnapi énekeink kíséretéhez sem alkalmas. Ezért az egyházközségünk presbitériuma orgonánk felújítását tûzte ki legközelebbi céljául. A költségek felmérése érdekében több orgonajavító céget is felkértünk a javítási munkálatok felmérésére és árajánlatok készítésére. Az eredmény azt mutatja, hogy
elég nagy pénzösszegre – több millió forintra – lesz szükségünk, orgonánk
teljes felújítása érdekében. Célunk elérése érdekében egy orgonafelújítási
alapot hoztunk létre és indítottunk el Õszi Hálaadás ünnepe alkalmával. Az
orgonafelújítási alapba az elsõ befizetõ Sepsi-Kovács Éva gondnokasszonyunk, aki 50 000 Ft-tal nyitotta meg az orgonafelújítási alapot.
Október 21-én felszenteltük egyházközségünk zászlaját.
Az ünnepségünk a bevonulással kezdõdött, amikor a Vitézi Rend a
saját zászlaját, valamint presbitereink a Magyarországi Unitárius Egyház
zászlaját és a felszentelendõ egyházközségi zászlót vitték, mögötte vonult
Rázmány Csaba püspök és Léta Sándor lelkész. Az Istentiszteletet a Magyar himnusz és a Székely himnusz eléneklésével kezdtük. Léta Sándor
áhítata után Rázmány Csaba püspökkel együtt felszentelték az új egyházközségi zászlót. Dr. Kiss Balázsné, a Peczelné Kozma Flóra Nõszövetségünk elnök asszonya felkötötte a nõszövetségi szalagot a zászlórúdra.
A kulturális mûsor következett.
Elsõnek Szabó András elõadómûvész irodalmi összeállítása hangzott
el, majd Jankovics Marcell mûvelõdéstörténész a jelképek szerepérõl tartott egy rövid, de tartalmas és érdekes elõadást. Sztankovics Béla gitármûvész „Tisztelgés Bartók Béla mûvészete elõtt” címen saját mûvét adta elõ.
Ince Ildikó színmûvésznõ szavalt, majd Kuncz László operaénekes és Halmos Béla népzenész következett. Pécsi L. Dániel jelképtervezõ, aki egyházközségünk címerét tervezte és zászlaját is elkészítette ismertette az unitárius címert és egyházközségünk címerét. Virág László elszavalta Weöres
Sándor Bartókról írt versét.
A záróének eléneklése után, a templomi gyülekezet átment a gyülekezeti terembe, ahol az ünnepség folytatódott. Megterített ünnepi asztalok
mellett Rázmány Csaba püspök megnyitotta a zászlókiállítást, majd Pécsi
L. Dániel ismertette a 12 darab elkészült unitárius zászlót, melyeket a jelenlevõk megtekinthettek. Fiatal zenész barátaink: Falvai Katalin zongoramûvész, Jávorkai Sándor hegedûmûvész és Jávorkai Ádám csellómûvész
Bartók zenedarabokat játszottak. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult. Egyházközségünk nõtagjai, Csiki Zelma és Vassné Jobb Ildikó finom
ebédet készítettek.
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Rázmány Csaba püspök úr ünnepélyesen átveszi az egyházközség zászlóját

November 15-én megkoszorúztuk a XI. kerületben levõ
Dávid Ferenc utca 2. szám alatt
levõ ház falán a Dávid Ferenc
emléktáblát
November 24-én, szombaton délután Nõszövetségünk
megtartotta a szokásos vásárral
egybekötött adventi koszorúkészítést és virágkiállítást, mely
alkalommal Deák Péter botanikus ismertette a késõ õszi és téli
növényeinket.
December 16-án, vasárnap
18 órakor adventi koncertet
szerveztünk templomunkban,
amelynek keretében a Jazz And
More kórus énekelt.
December 23-án, vasárnap
10 órakor Istentiszteletünk keretében a már ismert Falvai Katalin zongoramûvésznõ, Jávorkai Sándor hegedûmûvész és
Jávorkai Ádám csellómûvész
adventi koncertjére kerül sor.
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Rázmány Csaba püspök és Vida Zsolt

December 25-én, és 26-án, Karácsony mindkét napján úrvacsorával egybekötött Istentiszteletet tartottunk.

2007. évben végzett szertartások:
Megkereszteltük:
Április 8-án Török Zoárdot, Török Balázs és Kiss Erna fiúgyermekét.
Április 9-én Szöllõsi Mártát,
Szöllõsi Gábor és Bures Erzsébet Zita kislányát.
Április 14-én Rázmány Péter Szabolcsot,
Rázmány Csaba András és Horváth Karolina kisfiát.
Május 6-án Hidasi Zselykét,
Hidasi Attila és Fábián Enikõ Réka kislányát.
Május 12-én Vernes Zsófiát, Vernes Attila és Hankó Vera kislányát.
Július 29-én Juhász Sophie Milagrast,
Juhász Buday Zsolt és Jennifer Lynn Webster kislányát.
Augusztus 5-én Zentai Bendegúz Kevét,
Zentai Mihály és Papp Dorottya kisfiát.
Október 28-án Lõrincz Zsigmond Krisztofert,
Lõrincz Zsigmond és Kurta Rozália kisfiát.
November 18-án Fodor Boglárka Zselykét,
dr. Fodor Dénes és Zoltáni Brock Annamária leányát.
December 9-én Vértes Szonját,
Vértes Szabolcs és Jakabházy Nóra leánygyermekét.
December 26–án Szabó Rékát és Szabó Lillát,
Szabó Attila és Pintér Nóra leányait.
Isten gazdag áldása legyen a megkereszteltek életén!
Konfirmálás nem volt
Házassági megáldásban részesítettük:
Május 12-én Vernes Attila és Hankó Vera jegyespárt
Szeptember 30-án Juhos László és Sepsi-Kovács Éva gondnokasszonyunk
házasságát.
Utolsó földi útjára kísértük és örök nyugalomra helyeztük:
Március 6-án Varga Ferencnét, élt 84 évet.
Március 24-én Máthé Attilát, élt 83 évet
Május 14-én Boros Lajost, élt 81 évet.
Június 4-én Bartalis Lászlót, élt 93 évet.
Június 28-án Kiss Ildikó született Benczédi Idikót, élt 74 évet.
Augusztus 18-án Fodor Zoltánt, élt 90 évet.
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Augusztusban id. Simon Dénest, élt 91 évet
Augusztus 24-én Rázmány Andrásné
született Papp Anna Rózát, élt 78 évet
November 15-én Máthé Ödön, 81 évet élt nyugalmazott unitárius lelkész
testvérünket
December 14-én Molnár Józsefné született Bodor Erzsébetet, élt 68 évet.
Kérjük a Gondviselõ Istent adjon az eltávozottaknak csendes, békés pihenést,
lelküknek örök üdvösséget, a gyászolóknak vigasztalódást

Aranykönyvi adományok:
Igen jelentõs készpénzadományt tett:
Sepsi-Kovács Éva,
Dr.Szabó Melánia,
Dr. Simon Dénes,
Orbán Balázs,
Tóth Zsuzsanna.
Sepsi-Kovács Éva szõnyeget adományozott a templomba.
Megköszönjük azon kedves híveinknek is az áldozatkészségüket, akik
közmunkájukkal hozzájárultak az egyházközség gyarapodásához: Csiki
Sándor, Csiki Zelma, Elekes Hajnal, Józan Mária, dr. Kiss Balázsné, Vassné
Jobb Ildikó, Gergely Feliciánné, Aranyossy György, Lovász Zoltán.
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Áhítat
Gondviselõ Istenünk, Szeretõ Édes Atyánk
Csodálkozva nézem a természet változását. Még itt-ott hófoltok fedik
a földet, de már tovatûnõben van a teli világ. A megdermedt föld ujjá éledt.
Megtört a folyók jege, s azok bizony megáradva hömpölyögnek a tenger
ölébe, mert a tél hideg szelét, havat olvasztó, enyhe tavaszi szellõk váltották fel.
Téli álmából ébredezik a természet, s ezernyi új élet fakadása jelzi a
nagy változást.
Félénken még, de már jelentkeznek a tavasz elsõ hírnökei, az elsõ virágok és rügyek, és ez lehetõvé teszi, hogy megfürdessem lelkem a természet mindent újjáteremtõ tavaszi csodájában.
Természetes magányom ritka perceiben, próbálom megfejteni e csoda
titkát, próbálom megérteni a változások okát, miközben keresem azt az
erõt, mely idõtlen idõktõl mozgásban tartja a végtelen világot, s mely minden esztendõben az új élet feltámasztásával mutatkozik rövidre szabott
életünk színhelyén, e földön.
Elmélkedem, s közben csendesen imádkozom, s midõn kimondom e
szót: édes jó Istenem, megoldódik a nagy titok. Nem ismeretlen többé a
nagy Rendezõ, mert minden tudás, minden emberi bölcsesség, erõ és akarás, igyekezet, és minden, ami e világban és az ész világában végbe megy,
nem más, mint Istenünk, Szeretõ édes Atyánk áldó, és gondviselõ munkájának eredménye.
Így találkoztam Veled, ki minden tavasz jöttével kibocsátod lelkedet,
hogy megújuljon, és megszépüljön a Föld, hogy gyermeked gyönyörködhessen e szépségben, s benne felismerje a Te végtelen jóságodat és gondviselõ szeretetedet.
Mikor megérzem tavaszi napod melegét, a böjtben megszomorodott
lelkem ismét megtalálja az élet örömét, mindannak ellenére, hogy vészesen
közeledik a nagypénteki tragédia rémképe. Szomorúságomban is boldog
vagyok, mert érzem és tudom, hogy mint a természetben az élet, úgy lelkemben is feltámad az eljövendõ húsvéti ünnepen a Jézusi Evangélium
nagyszerû szellemisége, ami vezetni fog életem végéig az általa mutatott
úton, mely nem más, mint igazság és élet, hogy minél hamarabb Rád találva magamhoz ölelhesselek Istenem szeretõ édes Atyám!
Végezetül add nekem, hogy lehessek egy parányi napsugár, mely
örömet visz az emberek szívébe, egy tavaszi biztatás, mely új reménységet
ébreszt, egy távoli visszhang, mely sokszorosan zengi nevednek dicsõségét
és a Jézusi tanítások igazságát.
Istenem, vezess hát engem a mindig megújuló tavaszok, áldott útjain. Legyen áldásod rajtam és mindazokon, akik Téged szeretnek. Megújult
lélekkel kérlek, hallgass meg. Ámen.
Rázmány Csaba
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2008
Megtartott események 2008-ban:
2008. január 26-án tartottuk a Torockóról elszármazottak kilencedik találkozóját a gyülekezeti termünkben.
Februárban megtartottuk ez évi elsõ presbiteri gyûlésünket és rendes
egyházközségi közgyûlésünket, mely alkalommal megválasztottuk Dr. Karner Ottó testvérünket, mint a jogi ügyekben jártas hívünket, az esetleges jogi
ügyeink tanácsadójaként és képviselõjeként, presbiterünknek.
Március 9-én a vallásórára járó gyermekeink mûsorát közvetítette a Magyar Televízió, a húsvéti ünnepkörre való ráhangolódásképpen. Köszönet illeti Péterfi Katalin hitoktatónkat lelkiismeretességéért és a jól megszervezett
foglalkozásokért.
Március 23-án és 24-én
Húsvét ünnepének mindkét napján úrvacsorát osztottunk, mely alkalomra az
úrvacsorai kenyeret és bort
Benczédi Domokosné, volt
torockói és bölöni lelkész
örvegyének 10 éves halálának évfordulójára adományozták gyerekei, a szívükben és lelkükben most is
közöttük élõ édesanya emlékére.
Május 4-én konfirmáÚrvacsoraosztás
ció ünnepségre került sor.
A templomi ünnepség után
a családtagok és a résztvevõk ez alkalomból közös
ebéden vettek részt, ahol a
Gergely szülõk, Felicián és
Éva házasságkötésének 30.
évfordulóját ünnepeltük.
Május 11-én, Pünkösd
ünnepe alkalmából úrvacsorát osztottunk és gyermekeink közremûködésével megtartottuk az anyák
napi ünnepséget. A templomból kijövet a Nõszövetségünk tavaszi virágvásárt
rendezett.
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Gergely Valentin konfirmált ifjú a családjával
és a lelkészeivel

Május 25-én, vasárnap szomorú szívvel emlékeztünk meg Buksa Attila
testvérünkrõl, aki 83. életévében 2008. március 21-én, Nagypénteken távozott az élõk sorából és adta vissza lelkét teremtõjének. Buksa Attila 1960–
1995 között egyházközségünk gondnoka volt, valamint a Magyarországi
Unitárius Egyház Zsinatának és Képviselõ Tanácsának tagja. Kegyelettel emlékezünk rá, kérve a Gondviselõ Istent adjon csendes pihenést eltávozott
testvérünk födi maradványainak az anyaföldben, lelkének örök üdvösséget.
A gyászoló családnak vigasztalást, lelkiekben való megnyugvást kívánunk.
Június 7-én Rázmány Csaba püspök úr részt vett a Zebegényben tartott
Trianonra emlékezõ rendezvényen.
Az elmúlt év végétõl Léta Sándor lelkész részt vesz egy önkéntes alapon
szervezõdõ vallásközi szervezet találkozóin, a Vallásközi Párbeszéd Társaságában. A Társaság fontosnak tartja a különbözõ vallások közötti párbeszédet, egymás minél alaposabb megismerését és kölcsönös elfogadását.
Egyházközségünk életében történt legfontosabb nyári esemény a dunafüredi nyaralóban megrendezett gyülekezeti találkozó. 2008. július 19-én
Rázmány Csaba püspök úr és családja, Elekes Botond fõgondnok úr valamint híveink több mint ötvenen (40 felnõtt és 10 gyermek) gyûltünk össze e
kerti partira, kötetlen beszélgetés és ismerkedés céljából. Augusztus 9- én
gyülekezetünkbõl többen is részt vettek a Szejkén megtartott egyetemes unitárius találkozón.
Szeptember 1-jétõl Pávai Gyopár az új kántorunk. Megköszöntük Vadady Virágnak, hogy közel 8 évig vasárnapról vasárnapra ellátta a kántori
teendõket.
Szeptember utolsó vasárnapján, Õszi Hálaadás ünnepén gyülekezetünk
közösségében hálát adtunk Istennek a lelki, szellemi és anyagi javakért, amelyekkel megáldott bennünket ebben az esztendõben is. Hálásan emlékeztünk meg tanítómesterünkrõl, a názáreti Jézusról, körülállva az Úrnak asztalát.
Az elmúlt hónapban, két
közösségi találkozót és foglalkozást indítottunk be egyházközségünk életébe.
A kézimunka foglalkozásainkat kéthetente Gergely Feliciánné vezeti.

A kézimunkakör lelkes tagjai

Az „Énekeljük végig énekeskönyvünket és beszélgessünk nagyjainkról” foglalkozásokat Gergely Felicián vezeti. Ennek keretében Józan
Miklósról, dr. Csiki Gáborról,
Szent-Iványi Sándorról, valamint Ferencz Józsefrõl beszélgettünk.
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A beszélgetés és az éneklés iránt érdeklõdõk összejövetele

November 16-án vasárnapi iskolás gyerekeink Dávid Ferencrõl szóló ünnepi mûsort adtak elõ, Péterfi Katalin vallásoktatónk vezetésével.
December 7-én, Advent második vasárnapján, Istentiszteletünk keretében, az Osztováta
együttes (Zoltáni Zsolt és együttese) adventi és
karácsonyi dalokat énekelt.
Ugyancsak december 7-én, Istentiszteletünk után tartotta a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nõszövetségünk év végi megbeszélését,
melynek témája elsõsorban a karácsonyi ünnep
megszervezése volt.
December 21-én, Advent negyedik vasárnapján, a már hagyományos karácsonyi koncertre került sor Jávorkai Ádám csellómûvész, Jávorkai Sándor hegedûmûvész és Falvai Katalin zongoramûvésznõ közremûködésével. Ugyanaznap
estéjén a Jazz And More kórus gospeleket és spirituálékat énekelt templomunkban.
Karácsony elsõ napján tartottuk gyermekeink karácsonyfa-ünnepélyét is.
A másodnapi úrvacsoraosztás után a Madrigál Quartett karácsonyi dalokat énekelt.
December utolsó vasárnapján, az év utolsó Istentisztelete keretében vettünk búcsút az óesztendõtõl.
74

2008. évben végzett szertartások:
Megkereszteltük:
Március 30-án Bíró Juliannát.
Március 30-án Szabó Adél Juliannát, Szabó Zsolt és Bíró Julianna leányát.
Április 12-én Csányi Áron Sebestyént,
dr. Csányi Gábor és Valtinyi Lídia fiúgyermekét.
Augusztus 23-án Rázmány Philippet és Rázmány Nathalit,
Rázmány József Attila és Pásztor Szilvia gyermekeit.
Április 20-én Petke Ivánt, Petke Zsolt és Molnár Katalin kisfiát.
Április 26-án Hortobágyi Annát,
Hortobágyi Péter és Gyarmathy Beatrix kislányát.
Április 27-én Kuti Bálintot, Kuti László és Szász Magdolna fiúgyermekét.
Május 8-án Naszvadi Juditot.
Május 31-én Bojti Attila Jánost.
Október 17-én Kovács Petrát.
November 16-án Carl Cristian Heidelberget,
Knuth Heidelberg és Anette Morgenstierne gyermekét.
December 13-án Bánki Zsoltot.
December 28-án Kádár Ferencet,
Kádár Ferenc és Benedek Julianna fiúgyermekét.
Isten gazdag áldása legyen a megkereszteltek életén!
Konfirmált, hitet tett unitárius vallásáról:
Gergely Valentin János.
Házassági megáldásban részesítettük:
Március 29-én Wekerle József és Mészáros Éva,
Április 5-én Szabó Attila és Pintér Nóra Antónia,
Április 19-én Zaprjanov Jancsó Kolev és Rázmány Hedviga Emese,
Május 24-én Nagy Árpád Csaba és Böszörményi Szilvia,
Július 12-én Horváth Krisztián György és Naszvadi Judit,
Augusztus 9-én Vida Gábor és Horváth Odett,
Augusztus 22-én Bojti Attila János és Kovács Nelli Mária
testvéreinket.
Utolsó földi útjára kísértük és örök nyugalomra helyeztük:
Február 27-én Bézsenyi Gyuláné, Judit nénit, élt 84 évet.
Március 7-én Lõrinczi Hajnalt, élt 44 évet.
Március 11-én dr. Varga Lászlót, élt 78 évet.
Április 12-én Barta Sándort, élt 74 évet.
75

Június 5-én Pávai Boróka 3. életévében, hosszas szenvedés után távozott
az élõk sorából.
Július 7-én Sándor Gáborné született Szabó Juditot, élt 90 évet.
Augusztus 7-én Fekete Gábort, élt 84 évet.
Szeptember 10-én Hegedüs Gyulát, élt 90 évet.
Október 15-én Gyárfás Ferencné sz. Kisgyörgy Juliannát, élt 86 évet.
Október 22-én Gyöngyösi Károlyt, élt 85 évet.
November 19-én Mari Lajosné született Nagy Zelmát, élt 85 évet.
Kérjük a Gondviselõ Istent adjon az eltávozottaknak csendes, békés pihenést,
lelküknek örök üdvösséget, a gyászolóknak vigasztalódást

Aranykönyvi adományok:
Kelemen Attila (aki 2001 óta a Heltai Kft ügyvezetõ igazgatója) szakértelmével éveken keresztül hozzájárult templomunk, gyülekezeti termünk,
irodánk és a Budaörsi út 40/b alatti imaház felújításához. Minden esetben
vezette és felügyelte a szakemberek munkáját.
Sepsi-Kovács Éva, Dr. Cseke György és Dr. Cseke Cecilia (Yamaha
Clavinova ajándékozás), Dr. Szabó Melánia, Dr. Simon Dénes, Szabó Attila
és Nóra (Monitor + automata mosógép ajándékozás), Orbán Balázs, Elekes
Hajnal (kézimunka), Vincze Ferenc, Kardos Róbertné, Benedek Katalin.
Megköszönjük azon kedves híveinknek is az áldozatkészségüket, akik
közmunkájukkal hozzájárultak az egyházközség gyarapodásához: Csiki
Sándor, Csiki Zelma, Elekes Hajnal, Józan Mária, dr. Kiss Balázsné, Vassné
Jobb Ildikó, Gergely Feliciánné, Gergely Felicián, Aranyossy György, Lovász
Zoltán.
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Lakiteleki szoboravatás

Rázmány Csaba püspök
Balázs Ferenc szobrával

Józan Mária
nagypapája szobrával

Résztvevõk egy csoportja
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2009
Megtartott események 2009-ben:
2009. január elsején, 10 órai kezdettel újévi Istentiszteletet tartottunk.
Ezt követõen részt vettünk a 11 órakor kezdõdõ ünnepi Istentiszteleten a
Nagy Ignác utca 2–4 szám alatti templomunkban.
Ez évben is folytatódott az „Énekeljük végig énekeskönyvünket és beszélgessünk nagyjainkról” elõadássorozat, Gergely Felicián vezetésével, és a
kézimunkakör foglalkozásai, Gergely Feliciánné vezetésével.
Az idei évben elsõ nagyszabású rendezvényünk a gyermekfarsang volt,
melyet a Perczelné Kozma Flóra Nõszövetségünk szervezett.

Gyermekfarsang

Március 29-én megemlékeztünk Patakfalvi Sámuelné, született Csiki
Klára testvérünkrõl, aki 10 éve távozott az élõk sorából. Édesapja dr. Csiki
Gábor unitárius püspöki helynök volt, a Misszióház megalapítója. Egészen
haláláig, 1965-ig volt e templom lelkésze. Lánya, Csiki Klára 1924-ben született Budapesten. Tanulmányait itt kezdte, majd Londonban folytatta és fejezte be angol-német tanári képesítést szerezve. 1944-ben, Budapest ostroma
után férjével Erdélybe költöztek. Negyven éven keresztül Marosvásárhelyen
élt és tanított. Patakfalvi Sámuellel kötött házasságából két gyerekük szüle78

tett: Péter és Judit. Élete legboldogabb éveit „Útkeresõ szerelmes levelek” címen férjével írt könyvében örökítette meg. Csiki Klára boldog házasságának
55. évében, 1999 márciusában távozott e földi létbõl. Emlékét õrzi férje, Patakfalvi Sámuel. Emléke legyen áldott!
Április 4-én, szombaton 18 órától a Régizene Együttes Buxtehude mûveket adott elõ.
Április 5-én, virágvasárnapján ünnepi Istentiszteletet tartottunk.
A Nõszövetség tagjai, Gergely Feliciánné vezetésével húsvéti ünnepi
képeslapokat és díszeket készítettek.
Április 7-én, Húsvéthoz kapcsolódóan, az „Énekeljük végig énekeskönyvünket és beszélgessünk nagyjainkról” sorozat keretében Gergely Felicián ismertette az eddig elhangzott unitárius lelkészeink húsvéti felfogását.
Április 10-én, nagypéntek alkalmával 18 órától Istentiszteletet tartottunk a templomunkban.
Április 12–13-án, Húsvét ünnepe alkalmából úrvacsorát osztottunk. Az
úrvacsorai kenyeret és bort a Benczédi testvérek adományozták halottaik,
szeretteik emlékére. Emlékeznek a 30 éve elhunyt Benczédi Domokos unitárius lelkészre és a fiatalon, 2009 januárjában, 31 éves korában elhunyt unokára, Benczédi Sándorra.
Gál Jenõné, férjére Gál Jenõ unitárius lelkész-esperesre emlékezett, aki
11 évvel ezelõtt Húsvét elsõ napján 1 órakor távozott e földi létbõl.
A húsvéti ünnep másodnapján felnõtt korú ifjút kereszteltünk meg, aki
tudatosan választotta hitünket, gyülekezetünket. Majd a Vox Insana kórus,
húsvéti témájú kórusmûveket adott elõ.
Április 19-én, a vasárnapi Istentiszteletet a Kossuth Rádió egyenes
adásban közvetítette templomunkból.
Április 24-én, pénteken a Zeneakadémia III. évfolyamának hallgatói
vizsgakoncertjüket tartották templomunkban.
Május 10-én tartottuk anyák napi ünnepélyünket a vallásórás gyermekeink közremûködésével. Péterfi Katalin hitoktatónk munkáját dicséri e szépen megrendezett ünnepünk is.
Május 24-én, vasárnap, Istentisztelet keretében konfirmáció ünnepséget
tartottunk.

Fogadalomtétel
Hiszed-e, hogy Isten a világmindenség teremtõje, az emberiség gondviselõ Atyja, egy Isten?
Hiszem és vallom.
Hiszed-e, hogy bölcs akarata az embert a jóság, igazság és szeretet
megvalósítására és megélésére hívta el?
Hiszem és vallom.
Hiszed-e, hogy Jézus Istennek tökéletes gyermeke, tanítása számunkra út, igazság és élet?
Hiszem és vallom.
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Hiszed-e, hogy az ember Isten lelkétõl vezérelve, Jézus példaadása
nyomán hozzájárulhat Istenországa megvalósításához?
Hiszem és vallom.
Hiszed-e, hogy unitárius kereszténységed, amely történelme folytán
nagy áldozatokat hozott és kimagasló eredményeket ért el, tisztán hirdeti
Jézus evangéliumát, az Isten-és emberszeretet vallását, s életünk végcélját,
a tökéletességet?
Hiszem és vallom.
Ha hiszed, fogadod-e, hogy Istenhez, Jézus tanításához és unitárius
egyházadhoz mindhalálig hû maradsz?
Ígérem és fogadom.
Kész vagy-e fogadalmadat az úrvacsora vételével megpecsételni?
Kész vagyok.
Május 31-én és június 1-én, Pünkösd mindkét napján ünnepi Istentiszteletet tartottunk és úrvacsorát osztottunk templomunkban. Az úrvacsorai kenyeret és bort a Bencze testvérek adományozták édesapjuk és édesanyjuk
emlékére: id. Bencze Márton néhai püspök és e templom volt lelkésze hat évvel ezelõtt, 2003. Pünkösd vasárnapján távozott az élõk sorából. Bencze
Mártonné, született Guráth Katalin, 2009. április 26-án 89. életévében halálozott el, és május 13-án helyezték örök nyugalomra. Együtt érezve családtagjaikkal, kérjük a Gondviselõ Istent adjon az eltávozottaknak csendes, békés
pihenést, lelküknek örök üdvösséget, a gyászolóknak vigasztalódást.
Június 4–8. között rendezték meg 80. alkalommal a budapesti Ünnepi
Könyvhetet a Vörösmarty téren, ahol egyházunkat a Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt képviselte. A 82. pavilonban jeles unitárius íróink dedikáltak.
Gyülekezetünk fájó szívvel gyászolja Rázmány Csaba július 15-én eltávozott néhai püspökünket és lelkészünket. A gyászszertartás templomunkban volt július 30-án. Emlékezetünkben tovább él, és minden adódó alkalommal meglátogatjuk nyughelyét.
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Máté 25,23: Monda
néki Isten: Jól vagyon, jó
és hû szolgám, a kevesen
hû voltál, töbre bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.
Gyászoló Testvéreim!
Jézusnak a tálentumok
példázatában a gazda, azaz
Isten, tálentumokat adott az
embereknek. Egy idõ múlva
számon kérte tõlük, hogy
mit cselekedtek, hogyan
használták fel ezeket. Ketten
felmutatták a gyarapított tálentumokat, és Isten megdicsérte õket: jól vagyon, jó és hû szolgám, a kevesen hû voltál, többre bízlak ezután.
Földi életünkre vonatkoztatva úgy látom, hogy Isten, amikor útjára
bocsátotta Rázmány Csaba testvérünket, megáldotta ilyen tálentumokkal,
tehetségekkel, a földi életre való adottságokkal.
Õ ezeket kamatoztatta. Bizonyíthatjuk ezt a tényt mindannyian, akik
õt ismertük és szeretjük. Energiája, életereje, kitartása az isteni elhívatás
gyarapítása volt. Hálás vagyok, hogy nyolc éven keresztül Istennek e hû
szolgájával együtt dolgozhattam.
Szomorú volt az elmúlt pár hónap, amikor látható volt, ahogy küzdése az életért, szenvedésbe mélyült. Valóban tapasztalhattam a bibliai mondást: a Lélek kész, de a test erõtlen. Szeretett volna élni még, szolgálni még
Istennek, de fizikai ereje mindinkább elhagyta õt. Mígnem kórházi ágya
mellett állva, tapasztalhattam, amint a lelke elhagyja testét.
Hisszük, hogy földi élete végén, amikor már lelke Istennél van, hogy
számon kérje a reá bízottakat, nem találtatik hiánnyal. A kevesen hûnek bizonyult és Isten többre bízza ezután.
Olyan az ember földi élete, mint a példázatban: egyszer eljön Isten és
számon kér. Elvégeztetik e földi lét. Csakhogy ezzel még nincs vége az életnek. Valljuk, hogy a lélek hallhatatlan és az élet örök. A test porrá válik,
mint azelõtt volt, és elvegyül a természet örök körforgásába, a Lélek pedig
visszatér Istenhez, akitõl soha el nem szakadt.
Így vagyunk két világnak a részesei. E földi a rövidebb, de hisszük,
hogy termékenyebb, a lelki a hosszabb, mondhatni végtelen, és hogy ott mi
vár ránk? Ezt Istenre bízzuk! Hisszük, ha e földön hûséggel kamatoztattuk Isten tálemtumait, ha hûek voltunk, többre bíz majd bennünket.
Hisszük, hogy Rázmány Csaba testvérünk is Lélekben már ott van
Istennél. Csak földi poraitól búcsúzunk, most ez alkalommal mindannyian, lerójuk végtisztességünket, és átadjuk Õt az örökkévalóságnak.
Ott él tovább Istennél, az örökké élõ lelkek birodalmában. Imádkozunk lelke üdvösségéért.
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Jó Istenünk. Amiképpen vele voltál e földi életben és kiteljesítetted
cselekedeteit, hite által példát mutattál nekünk, úgy engedd, hogy
mennyei birodalmadban, az örökké élõk országában is ugyanaz lehessen,
mint közöttünk. Ugyanaz a lélek által tehesse élõvé és színessé a Te országodat, melyet nekünk is, híveinek, tisztelõinek felmutatott. És akkor megnyugszik a lelkünk és elfogadjuk azt, hogy elérkezett az Õ elköltözésének
ideje, futását bevégezte itt a földön, és Te Istenünk újabb, és nemesebb feladattal, hivatással bíztad meg õt.
Szíveinkben áldd meg emlékét, és nyugtasd meg a lelkünket.
Ámen
Léta Sándor búcsúztató áhítata

F
Július 4. és augusztus 10. között nyári szolgálatot végzett templomunkban Léta Zsolt harmadéves, Kolozsvárról érkezett teológushallgató. Szolgálatait, híveink megelégedésére végezte. Ittléte az õ részére is hasznos tapasztalatot és gyakorlatot jelentet
Szeptember 19-én, a Szakrális Terek programsorozat keretében, részt
vettünk a Fiumei úti Sírkert vezetett programján, amikor több mauzóleumot
is meglátogathattunk. A kötött program után meglátogattuk néhai püspökünk sírját. Halottak Napját megelõzõen pedig, október 30-án virágot vittünk és mécseseket gyújtottunk emlékére.
Szeptember elején egyházközségünk vendégei voltak a norvég unitárius testvéreink, Knut Heidelberg lelkész és családja, valamint Kjell Morten,
újonnan felavatott norvég unitárius lelkész.
Szeptember 6-án, ünnepélyes vasárnapi Istentiszteletet tartottunk angol
és magyar nyelven.
Szeptember 9-én, szerdán unitárius szertartás szerint, megerõsítettük
Knut Heidelberg lelkész és Anette Morgenstierne húszéves házasságkötését.
Szeptember utolsó vasárnapján, Õszi Hálaadás ünnepe keretében úrvacsorát osztottunk, mely alkalomra a kenyeret és bort Szabó Attila és Nóra
adományozták harmadik gyerekük, Csaba Arnold megszületésének hála- és
örömérzetébõl. Isten gazdag áldását kértük az újszülött és az egész család
életére.
Dr. Tímár András, Horváth Balázs és több lelkes gyülekezeti tagunk
kezdeményezésére, beindítottuk Bibliakörünket, melyet minden hónap elsõ
és harmadik keddjén tartottunk. Elsõ Bibliakörünk témája az Õszi Hálaadás,
és a hálaérzet emberi, természetes igénye volt. Második alkalommal, a
Szentlélek unitárius értelmezésével foglalkoztunk. Ez utóbbi alkalommal
pedig Halottak Napja közeledtével, az Élet, Halál, Örökélet kérdését jártuk
körbe. Bibliakörünk nagy sikerét az is mutatja, hogy minden alkalommal nagyon jó hangulatban kifejtettük véleményünket vallásos nézeteinkrõl, Isten-élményeinkrõl.
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Vasárnapi iskolás gyermekeink hitoktatása megkezdõdött Péterfi Katalin hitoktatónk vezetésével. Istentiszteleteink után nyolc konfirmáló fiatalt
készül fel a nagy napra, a Pünkösd elõtti ünnepélyes vasárnapra.
November elsején templomunkban 10 órai kezdettel Istentiszteletünk
keretében, halottainkra emlékeztünk.
November 15-én templomunkban emlékeztünk Dávid Ferenc egyházalapítónk halálára, majd a déli órában megkoszorúztuk a XI. kerületben a
Dávid Ferenc utca sarkán levõ emléktáblát.

Egyházközségünk tagjai

November 21-én, szombaton 18 órai kezdettel jótékonysági koncertet
tartottunk a Homoródjánosfalvi Alapítvány támogatására. Beck Barbara
(alt), Farkas Anna (alt) és Kókai Szilvia (szoprán) Bach, Händel, Schubert és
Gounod mûveit szólaltatták meg. E koncertet követõen a gyülekezeti termünkben állófogadást szerveztünk.
November 28-án, szombaton délután mézeskalácssütést szerveztünk a
gyermekeknek. Utána feldíszítettük a gyülekezeti termet.
November 23–29. között zajlott a világvallások hete. A hét mindennapján más-más egyházi közösséget látogattunk meg. Akik részt vettek ez alkalmakon, megtapasztalhatták milyen egy buddhista meditáció (Karma
Kagyüpa Buddhista Közösség, Tan Kapuja Buddhista Egyház, Buddhista
Misszió), a muszlim Istentisztelet, (Magyarországi Muszlimok Egyház) vagy
a Krisna-hívõk gyakorlata (Magyarországi Krisna Hívõk Közössége) és a
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Világvallások hete

Szim Salom Progresszív Zsidó közösség rabbinõjének elmélkedése. Vasárnap a mi egyházunk, illetve gyülekezetünk bemutatására került sor. Templomunkban is nagyon sok érdeklõdõ vett részt Istentiszteletünkön, amely alkalommal a már hagyománnyá vált adventi koncertet tartottunk. Falvai Katalin zongoramûvész, Jávorkai Sándor hegedûmûvész és Jávorkai Ádám
csellómûvész egyedi és különleges Bach, Sarasate, Ernst, Paganini és Sosztakovics mûveket szólaltattak meg. Ezt követõen a gyülekezeti termünkben
állófogadásra került sor.
December 5-én, szombaton 17 órai kezdettel szeretetvendégségre került
sor gyülekezeti termünkben. Meghívott vendégünk: Czakó Gábor író volt. A
General Pausa kamarakórus Kodály Zoltán egynemû kari mûveket adott
elõ. A Czakó Gábor íróval való beszélgetést szeretetvendégség követte.
December 6-án, Advent második vasárnapján Istentiszteletünk keretében a Vox Insana kamarakórus adventi koncertet tartott Tõri Csaba karnagy
vezetésével.
December 13-án, Advent harmadik vasárnapján Istentiszteletünk keretében az Osztováta együttes karácsonyi dalokat énekelt.
December 20-án, Advent negyedik vasárnapján két koncert is volt
templomunkban: délelõtti Istentiszteletünk keretében a General Pausa kamarakórus karácsonyi dalokat énekelt több nyelven, majd a Jazz And More
kórus a már hagyományossá vált karácsonyi koncertjét tartotta.
December 25-én és 26-án, Karácsony ünnepe alkalmából tartott Istentiszteleten úrvacsoraosztás volt. Istentisztelet után, Karácsony elsõ napján
tartottuk a gyermekek karácsonyfa-ünnepélyét is.
December 27-tõl rendszeresítettük angol nyelvû Istentiszteleteinket is.
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2009. évben végzett szertartások:
Megkereszteltük:
Április 13-án Horváth Balázs Józsefet.
Április 19-én Bakonyi Gábor Mártont,
Bakonyi Gábor és Abrudbányai Tímea kisfiát.
Április 19-én Abrudbányai Örkényt,
Abrudbányai Örkény és Kovács Nóra kisfiát.
Május 10-én Marosi Kamillát és Marosi Samu Barnabást,
Marosi Huba és Czitrom Ágnes gyermekeit.
Május 17-én Cservenka Dánielt,
Cservenka Dávid és Pálfi Zsuzsanna gyermekét.
Június 7-én Márkus Boglárkát,
Márkus Gábor József és Faragó Imola kislányát.
Augusztus 16-án Szöllõsi Borbálát,
Szöllõsi Gábor és Bures Erzsébet Zita leányát.
Szeptember 13-án Mándoki Bernadett,
Mándoki Zsolt Benkõ Márta Melinda leányát.
Szeptember 20-án Mondschein Brigittát.
Szeptember 20–án Ondi Zoltán Álmost.
Szeptember 26–án Nagy Katalin Katát.
November 29-ánKirály Dorkát,Király Gábor és Ábrahám Nóra leányát.
December 11-én Horváth Gábort.
December 6-án Szabó Csaba Arnoldot,
Szabó Attila és Pintér Nóra fiúgyermekét.
Isten gazdag áldása legyen a megkereszteltek életén!
Konfirmált, hitet tett unitárius vallásáról:
Benedek Álmos, Horváth Balázs, Nagy Kata, Szabó Tamás Zsolt.
Házassági megáldásban részesítettük:
Május 2-án Molnár András Menelaos és Torday Viktória,
Július 4-én Fülöp Arnold István és Kovács Petra,
Augusztus 29-én Lovász Gergõ és Muraközy Zsuzsanna,
Szeptember 9-én Knut Heidelberg és Anette Morgenstierne
házasságát.
Utolsó földi útjára kísértük és örök nyugalomra helyeztük:
Január 7-én Bencze Mártonné sz. Sövér Klára 90 évet élt testvérünket.
Február 17-én Radics Gyuláné 94 évet élt testvérünket.
Március 6-án Sándor Gábor 85 évet élt testvérünket.
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Április 7-én Herczeg Miklósné, született Tóth Zsuzsanna
88 évet élt testvérünket.
Április 16-án Szabó István 34 évet élt testvérünket.
Április 17-én Wekerle József 69 évet élt testvérünket.
Május 13-án Kolozsvári Andrásné született Bartis Rozália
72 évet élt testvérünket.
Június 12-én Farkas Lajosné született Radácsi Erzsébet
79 évet élt testvérünket.
Július 10-én Valtinyi Lászlóné született Illyés Lídia 73 évet élt testvérünket.
Július 23-án Simó Zsuzsanna született Lõrinczy Zsuzsanna
81 évet élt testvérünket.
Július 25-én Andrásy Gyula 86 évet élt testvérünket.
Július 30-án Rázmány Csaba 64 évet élt püspökünket és lelkészünket.
Szeptember 11–én Dr. Kalabay Lászlóné sz. Bereczky Jolán
81 évet élt testvérünket.
November 19-én Rázmán Sándor 75 évet élt testvérünket.
December 11-én Kelemen Miklós 85 évet élt nyugalmazott lelkészt.
December 16-án Szél Lajos 65 évet élt testvérünket.
Kérjük a Gondviselõ Istent adjon az eltávozottaknak csendes, békés pihenést,
lelküknek örök üdvösséget, a gyászolóknak vigasztalódást

Aranykönyvi adományok:
Benedek Álmos és Gabriella fiuk konfirmálása alkalmából „Aranykönyvet” adományozott.
Sepsi-Kovács Éva, Csiki Sándor, Csiki Zelma, Elekes Hajnal, Józan Mária, Vassné Jobb Ildikó, Gergely Felicián, Gergely Feliciánné, Aranyossy
György, Lovász Zoltán.

„... az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: végezetre
eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megad nékem az
Úr...”
2 Timótheus 4,6-8
86

87

2010
Megtartott események 2010-ben:
A 2010-es esztendõt Knut Heidelberg norvég unitárius lelkész közremûködésével kezdte meg egyházközségünk. A norvég lelkész egy hónapot
töltött Budapesten és számos Istentiszteletünkön részt vett és szolgálatot
végzett, mint ahogyan az új esztendõ elsõ vasárnapján is.
Január 10-én Egyházközségünk templomában ünnepi Istentisztelet keretében emlékeztünk meg a vallásszabadság napjáról. Minden esztendõ január második vasárnapján elevenítjük fel az 1568. január 6–13. között tartott
Tordai Országgyûlést, ahol a világon elõször mondták ki és foglalták törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadságot. Ezen az Istentiszteleten Lõrinczy Zsolt presbiterünk érdekes beszámolót tartott a Magyar Rádió közalapítvány kuratóriumi tagságának eltelt idõszakáról: Vallásszabadság – Szólásszabadság címmel.
Január 30-án a Torockóról elszármazottak megtartották tizenegyedik találkozójukat a gyülekezeti termünkben. Az áhítatot beszámoló, beszélgetés
és közös vacsora követett. Megkezdtük az angol nyelvû Istentiszteleteket is.
Köszöntöttük az újesztendõt azzal a 14 résztvevõvel, akik 12 órától részt vettek ezen. Knut Heideberg norvég lelkész Albert Schweitzer teológusról,
majd az Üdvhadseregrõl beszélt. A következõ angol nyelvû Istentiszteletünk
január utolsó vasárnapján volt. Vendégmeghívottunk Dr. Federmayer Éva
egyetemi oktató volt, aki az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Szegedi
Tudományegyetem Amerikanisztika Tanszékén tanít. Az angol nyelvû Istentiszteleten megemlékeztünk – ismételten – a Tordai Országgyûlésrõl,
majd Dr. Federmayer Éva elõadást tartott négy kiemelkedõ amerikai hírességrõl, akik unitárius mivoltukból eredõen kiemelkedõ és meghatározó szellemiségekké váltak: Ralph Waldo Emersonról, Margaret Fullerrõl, Henry
Adamsról és Frank Lloyd Wrightról.
Február 7-én vasárnapi Istentiszteletünk után beszélgetésre került sor
dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzetközi jogásszal, a jelen világ helyzete gazdasági – emberjogi – nemzeti – egyházi életérõl, valamint a globalizmus elleni új
paradigmáról. Beszélgetésünket szeretetvendégség követte gyülekezeti termünkben, ahol finom kolozsvári káposzta elfogyasztására hívtuk meg kedves Testvéreinket.
Február 13-án a Nõszövetségünk gyermekfarsangot szervezett, ahol
meghívottunk az Osztováta együttes volt és mesét mondott Karner Ottó, a
„Zebegényi mesék” c. könyv szerzõje.
A hitoktatásra járó gyermekek Péterfi Katalin hitoktatónk vezetésével
Március 15-e tiszteletére ünnepi mûsorral készültek, melyet a Magyar Televízió március 7-én rögzített, és az adásra március 14-én került sor.
Március 14-i Istentiszteletünkön megemlékeztünk az 1848-as forradalom elsõ napjáról, március 15-rõl, amely vér nélkül ért el komoly eredményeket, nagy hatást téve a pozsonyi és a bécsi eseményekre is. Nekünk, unitáriu88

Karner Ottó mesét mond a gyerekeknek

Március 15., gyerekek kokárdával
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soknak különösen is okunk van arra, hogy 1848 emlékét megõrizzük, hiszen
a Pozsonyi Országgyûlésen mondták ki, hogy vallásunk szabad gyakorlatát
engedélyezik. A szószéki szolgálatot követõen ünnepi koncertre került sor,
mely alkalommal a 2009-es évben elhunyt Rázmány Csaba püspökünkre
emlékeztünk. A templomunkban már több alkalommal fellépõ mûvészek,
Jávorkai Sándor hegedûmûvész és Jávorkai Ádám csellómûvész Bartók, Kodály, Hacsaturján, Rimszkij-Korszakov, Haydn zenedarabokat adtak elõ saját feldolgozásban, nagy hatást téve a közel százfõs hallgatóságra, közöttük
a néhai püspök úr családjára. Ünnepi Istentiszteletünk után a gyülekezeti
termünkben állófogadást rendeztünk.
Április 2-án, Nagypénteken 17 órakor kezdõdõ Istentiszteletünk keretében az Uribe Belcanto Akadémia hallgatói Pergolesi: Stabat Matert énekelték
el templomunkban.
Április 4-én és 5-én 10 órai kezdettel, Húsvét elsõ és másodnapján, úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartottunk.
Április 6-án, kedden 18 órakor tartottuk Bibliakörünket. Meghívottunk
Kelemen Katalin, a Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség rabbija volt.
Május 16-án, vasárnap tartottuk egyházközségünkben a konfirmáció ünnepséget. A konfirmálók
úrvacsorai kannát adományoztak egyházközségünknek.
Május 23-án és 24-én, Pünkösd ünnepén az úrvacsorai kenyeret és bort özv. Rázmány Csabáné,

Sepsi-Kovács Éva, Léta Sándor és a konfirmált ifjak
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Rázmány Hedviga és ifj. Rázmány Csaba adományozta, püspökünk elhunytának egy éves évfordulójához közeledve (2009. július 15). Ezen alkalommal is megerõsödtünk abban a hitünkben, hogy habár a test halandó, a lélek
halhatatlan.
Szeptember 26-án, vasárnap 10
órától Õszi Hálaadás ünnepén úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartottunk.
Október 10-én, vasárnap 10 órától
Istentiszteletünk keretében felavattuk
Dr. Tomcsányiné Szemere Sarolta
aranykoszorús képzõmûvész által készített hímzést, amely a nyárádszentmártoni unitárius templom kazettáinak 12 darabját ábrázolja. A szószéki
szolgálatot Varga Sándor nyárádszentmártoni lelkész végezte. Köszöntõt mondott Gergely Felicián. A hímzések készítõje ismertette munkáit. Közremûködött a General Pausa nõikar,
amely Bartók feldolgozásokat énekelt.

Tomcsányiné Szemere Sarolta
és adománya

Hímzett terítõk
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Egy kedves nõtestvérünk saját kezûleg készített egy második garnitúra fehér
színû díszítést az úrasztalára, a szószékre és a papi padra, melyet hálásan
köszönünk.
Október 31-én, vasárnap 10 órától reformációi Istentiszteletet tartottunk.
November elsején szokásunkhoz híven, délután 5 órától halottak napi
megemlékezést tartottunk templomunkban, ahol lehetõség nyílott emlékezni elhunyt szeretteinkre, és értük egy-egy mécsest meggyújtani.
November 7-én, vasárnap 10 órától Dávid Ferenc megemlékezést tartottunk a világvallások hete keretében. Meghívott vendégünk, Gazdag Árpád elõadást tartott Dávid Ferenc teológiájáról és bemutatta „Dávid Ferenc,
a megfeszített Jézus Krisztus szolgája” címû könyvfordítását, mely a „Rövid
magyarázat”-ot és „Rövid útmutatás”-t tartalmazza mai magyar nyelvhasználatban.
November 14-én, vasárnap
10 órától Dávid Ferenc emlékIstentiszteletet tartottunk. Déli 12
órakor pedig a szokásunkhoz híven megkoszorúztuk a XI. kerületi Dávid Ferenc utca sarkán levõ Dávid Ferenc emléktáblát.
November 20-án szeretetvendégségen emlékeztünk meg
ifj. Bartók Béla születésének 100.
évfordulójáról, aki több mint két
évtizedig volt szeretett és tisztelt
fõgondnoka a Magyarországi
Unitárius Egyháznak. Mikó István fõgondnok meleg hangú, de
egyben érdekes elõadással emléMikó István
kezett elõdjére.
Az adventi készülõdéseink közepette, gyerekeinkkel mézeskalácsot sütöttünk.
Jó hangulatban formálták a
sok-sok angyalkát, harangot, csillagot. A díszítés is kiválóan sikerült, így gyülekezeti termünk, karácsonyfánk
gyerekeink munkájával van
kidíszítve. Köszönet illeti
még vallásoktatónkat, Péterfy Katalint és a Nõegyletünket.
Advent elsõ vasárnapján megtartottuk elsõ kará92

Mézeskalács készül

General Pausa Leánykar Pávai Gyopár kántorunk vezetésével

csonyi koncertünket. Ez alkalommal Schütz: Weihnachtshistorie (Karácsonyi történet) c. darabját adta elõ az Ars Longa zenekar, a General Pausa
Lánykar és az Ultrahang Kamarakórus tagjai, Pávai Gyopár énekvezérünk
mûvészeti vezetésével. Hálás köszönet illeti meg visszatérõ vendégmûvészeinket és karvezetõnket.
Advent második vasárnapján, Jávorkai Ádám csellómûvész és Jávorkai
Sándor hegedûmûvész Bartók, Kodály és Paganini mûveket adtak elõ.
Advent harmadik vasárnapján az Osztováta együttes többek között
Ady Endre, Juhász Gyula megzenésített karácsonyi hangulatú verseit énekelték el nagy-nagy örömünkre.
December 1-tõl Karner Melitta helyettesíti Péterfi Katalin hitoktatót, aki
december 25-én egészséges kisfiúnak adott életet, egyházközségünk nagy
örömére.
December 25-én, Karácsony ünnepén tartottuk az úrvacsoraosztással
egybekötött Istentiszteletünket, mely után a gyermekek karácsonyfa-ünnepélye következett.
December 26-án, az ünnep másodnapján is osztottunk úrvacsorát.
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2010. évben végzett szertartások:
Megkereszteltük:
Május 2-án Stéger Szabolcsot,
Stéger Zsombor és Kovács Ildikó fiúgyermekét.
Május 8-án Nagy Mónikát.
Május 8-án Kolozsvári Dominikot,
Kolozsvári Roland és Nagy Mónika gyermekét.
Május 9-én Orbán Dávidot,
Orbán Ignác és Szabó Kinga kisfiát.
Június 5-én Patakfalvi Mikoltot,
dr. Patakfalvi Zsolt és Szabó Kitti kisfiát.
Július 10-én Kuti Reginát, Kuti Mihály és Spiller Erzsébet kislányát.
Július 25-én Schmidt Zoltán Imrét, Schmidt Jüng és Kiss Réka Emese fiát.
Augusztus 8-án Zaprjanov Jankát,
Zaprjanov Jancsó és Rázmány Hedviga leánygyermekét.
Augusztus 18-án.Csányi Ádám Gergelyt,
dr. Csányi Gábor és Valtínyi Lídia fiúgyermekét.
Szeptember 19-én Bartha Karolina Nikolettet,
Bartha József és Katona Anikó leányát.
Október 10-én Barna Balázs Bendegúzt,
Barna Balázs László és Bencze Orsolya Réka kisfiát.
Október 30-án Petke Zalánt,
dr. Petke Zsolt és Molnár Katalin fiúgyermekét.
November 14-én Dezsõ Szendile Dórát és Dezsõ Zille Boglárkát,
Dezsõ Zoltán Árpád és Juhász Dóra leányait.
December 2-án Mihály Viktóriát.
December 12-én Lovász Édua Bogárkát,
Lovász Zoltán és Hingyi Katalin leányát.
Isten gazdag áldása legyen a megkereszteltek életén!
Konfirmált, hitet tett unitárius vallásáról:
Bodor Sarolta, Bodor Zsombor, Léta Judit, Orbán Zsófia, Szabó Zsófia,
Tókos Tímea, Alessadro Falasca.
Házassági megáldásban részesítettük:
Február 15-én Karner Miklós és Dr. Kovács Réka,
Május 7-én Lovász Zoltán és Hingyi Katalin,
Június 12–én Dénes Zoltán és Lock Viktória,
Július 25-én Pávai Csanád és Esterházy Zsófia,
Szeptember 25-én Sanjay Arora és Catherine Erzsébet Ragyina
testvéreinket.
94

Utolsó földi útjára kísértük és örök nyugalomra helyeztük:
Január 18-án Pál Anna 85 évet élt testvérünket.
Február 4-án Tóbiás Imre 90 évet élt testvérünket.
Március 17-én Szabó Ferenc 70 évet élt testvérünket.
Április 21-én Verbõczy Nándorné született Udvarnoki Matild
87 évet élt testvérünket.
Május 20-ánTóth Sándor 94 évet élt testvérünket.
Május 28-án Magyari Margit született Balogh Margit
83 évet élt testvérünket.
Július 8-án Hanvai Pálné született Fazekas Ilona 95 évet élt testvérünket.
Július 21-én Joó Józsefné született Péter Mária 86 évet élt testvérünket.
Szeptember 8-án Kardos Józsefné született Ágoston Erzsébet
88 évet élt testvérünket.
November 11-én Dégi Józsefné született Erdélyi Ilona
87 évet élt testvérünket.
November 13-án Szabó született Sándor Ilona 72 évet élt testvérünket.
November 30-án Belecz Béláné született Pál Irma 91 évet élt testvérünket.
December 19-én Buláth Andrásné született Mózes Júlia
66 évet élt testvérünket.
Kérjük a Gondviselõ Istent adjon az eltávozottaknak csendes, békés pihenést,
lelküknek örök üdvösséget, a gyászolóknak vigasztalódást

Aranykönyvi adományok:
Sepsi-Kovács Éva, Csiki Sándor, Csiki Zelma, Elekes Hajnal, Józan Mária, Vassné Jobb Ildikó, Gergely Feliciánné, Aranyossy György, Lovász Zoltán, Dr. Karner Ottó.
A konfirmált ifjak egy úrvacsorai bortöltõ kannát adományoztak az úrasztalára.

F
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A legszebb templomi emlékem
Ilyenkor õsszel, szeptember végén, hálaadás ünnepére készülve minden évben eszembe jut az az ünnepi beszéd, amit Rázmány Csaba püspök úr
2003. szeptember utolsó vasárnapján a Hõgyes Endre utca templomunk szószékén mondott.
A sok kiváló szónoklata, és Hálaadáskor elmondott beszéde közül ez
volt az, amelyik a legmélyebb hatást tette rám. A Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség tízéves névadói ünnepi kiadványában Rázmány Ida fõtisztelendõ püspökné asszony jóvoltából mindannyiunk épülésére az alábbiakban közkinccsé teszem.

Õszi Hálaadás/2003. szeptember 28.
Textus: Mk.26-29.
Egyik kedvenc erdélyi költõm Bözödi György, Õszi hálaadás címû
versével kezdeném, mai elmélkedésem:
„Azt mondják vasárnap van ma.
Mindegy, menjünk ki a mezõre a hegyoldalba,
bolyongani, mint tegnap, vagy tegnapelõtt.
Látod, milyen szép a falunk így messzirõl?
Kis tarkaság a zöld mezõben,
magas, fehér tornyából idefújja a szél a harangszót.
Õszi hálaadás van. Új kenyértörés napja,
úrvacsorára mennek ott lent az emberek.
Õk is munkájukkal szentelték meg a búzaszemet,
s a templomba mennek szentelt kenyérért.
Nézd, itt a tar1ón egy búzakalász,
kihullott a kévébõl s itt feledték.
Kibontom apró, barna szemeit,
lehántom héját, nézd, kezemben a drága fehér mag,
hálaadásnak napja van ma:
legyünk mi is egyszerûek és hívõk,
s vegyünk Isten tenyerébõl úrvacsorát.”
És most: szeretnék felolvasni néhány sort Jack Reimer „Változásban”címû versébõl:
„Most van az ideje a változásnak. A levelek színt váltanak: a zöld pirosba, sárgába fordul. A vándormadarak indulásra készen, a fejüket ismét
dél felé fordítják. Az erdei vadak téli eledelük gyûjtésébe kezdenek. A levelek, a madarak, az állatok számára e változás ösztönös, de számunkra, emberek számára a változás nem ilyen egyszerû. A változást akarnunk kell, és
fel kell hagynunk régi szokásainkkal, ami azt jelenti, hogy újra kell kezdenünk mindent. Ez pedig az ember számára fájdalommal jár. Ez a fájdalom
segít hozzá, hogy magunkban felismerjük a változás készségét. Sajnos
mindezt, sokszor nehéz megtenni. Istenem segíts minket, hogy a körülöttünk levõ változások felismerése bennünk hitté erõsödjön. Hordozd körbe
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tekintetünket, oh, Isten, és vezéreld vissza tehozzád, és segíts, oh, Isten,
hogy egymás felé fordulva felismerjük, hogy elszigeteltségben mi emberek
nem élhetünk!”
És ha minden változó, milyen Istenországa? Istenországa nem egy
elvont, tudósok által alkotott fogalom, nem egy távoli elérhetetlen világ.
Istenországa földi valóság, nem az elvont világ tartozéka, hanem az élet reális gondolata.
Isten belénk helyezett reménysége velünk és közöttünk növekedik,
mint ahogyan Isten is velünk van mindennapi életünkben, még akkor is,
ha nem veszünk tudomást róla.
A felolvasott példázat tükrözi, hogy Isten nincs távol tõlünk és Istennek nem közömbös a mi életünk és Õ nem lépi át a mi felfogóképességünk
határait. Ez nem más, mint Jézusnak hittel megélt, hozzánk szóló evangéliuma. Ezen õszi hálaadási beszéd alapgondolata, már a nyáron körvonalazódott bennem, amikor Budapestrõl Debrecenbe utaztam szolgálatot végezni. A Magyar Alföldön átvezetõ vasútvonal mentén, lélegzetelállító
arany napraforgó táblák kísértek utamon. Csodálattal és áhítattal néztem a
Nap után forduló virágokat, melyek még akkor is Vezérüket követték, amikor az ég alja vörös színbe öltözött, s az emberi szem már nem láthatta az
ég koronáját. A látvány gyönyörûségét nem csupán egy virágnak az útja
kölcsönözte, hanem az egész napraforgótábláé. Millió virág egyszerre fordította fejét, bársonyos szirmát a lenyugvó nap felé.
E csodálatos látvány egy olyan gyülekezetre emlékeztetett, melynek
minden tagja egyszerre fordítja tekintetét Isten felé, mind a hála, mind a
szükség órájában.
Ünneplõ gyülekezet!
Õszintén bevallom, irigylem a napraforgót, azon egyszerû képességéért, ösztönéért, hogy mindig könnyen fordulhat a nap felé. A napraforgót
nem gyötrik bizonytalan kétségek, neki nem kell bizonyítania a Nap létezését. A napraforgó nemes egyszerûséggel fordul élete adója, a Nap felé, mert
ez az Õ feladata virágéletében. Csodálatos dolog lehet a Nap felé fordulni,
és úgy maradni arccal az eltûnõ fény irányában, annak biztos tudatában,
hogy a fény forrása örökre megmarad.
A mi emberi hitéletünk nem ilyen egyszerû! Minden bizonnyal vannak a napraforgóhoz hasonló emberek, akik ösztönösen fordulnak Isten felé
minden alkalommal. Ezek száma nagyon kevés! A nagy többség életében
állandó a megfogható változás, változik az öröm, a fájdalom, a harag, a magány érzése, de mindezek mögött ott van egy biztonságot jelentõ kõszikla,
mely megtanít minket, de csak akkor nyújtjuk felé karunk, ha már nagy
bajban vagyunk, vagy abban a bizonyos tizenkettedik órában. Pedig jó lenne tudni, hogy ha Jézus példája szerint alakítjuk életünket, akkor bármikor
fordulhatunk Istenhez, úgy az öröm és boldogság perceiben, mint a megpróbáltatások idején, mert Õ mindig ott lesz a közelünkben, mint a kõszikla és így soha nem maradunk egyedül.
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Nem mondom, hogy könnyû tekintetünket állandóan Isten felé fordítani, különösen a megpróbáltatások idején. De éppen azért ajándékozott
meg Istenünk a hitnek, a szeretetnek, a szabad akaratnak és a lelkiismeretnek csodálatos érzésével, hogy különbözzünk más teremtett lénytõl. Az Istentisztelet látogatása, az imádkozás felemelõ érzése, megerõsít, hogy mindig a jót válasszuk. Az imádság hozzásegít megtapasztalni Istent önmagunkban, és így amikor szenvedések sújtanak, akkor sem vagyunk egyedül. A napraforgók mozgásánál nem az ösztönösségen van a fõ hangsúly,
hanem ennél sokkal fontosabb az a tény, hogy a millió virág egyszerre fordul a nap felé. Ez a kép figyelmeztet arra, hogy engem is olyan emberek
vesznek körül, akik megmutatják, hogy merre kell fordítanom arcomat.
Ezen õszi hálaadási ünnepen a figyelem központjába kerül a learatott
gabona, a leszedett gyümölcs, egy év keserves munkájának eredménye.
Hálát adunk Istennek, minden gazdag ajándékáért és tökéletes adományáért, s a köszönet és hála nem más, mint lélekben való gazdagodás.
Életbevágóan fontos megértenünk, hogy az úrvacsorát nem egymagunkban vesszük, hanem a gyülekezet közösségében. Így nem pusztán Istent találjuk meg és tartjuk meg szívünkben, hanem egymásra is találunk
ezen az ünnepen. Talán eleink ezért az egymásra találásért iktatták be ünnepeink sorába az Õszi Hálaadás ünnepét. Ezen áldott ünnepen érezzük
meg igazán Isten fennkölt üzenetét, hogy nem vagyok egyedül, mert velem
van az Isten, de vele és általa velem vannak szeretteim, apám, anyám, hitvestársam, gyermekeim, unokáink, rokonaim, barátaim és hittestvéreim.
De velem vannak lélekben, mindazok, akiket örökre magához szólított a
gondviselõ Isten, és akiknek sírjain nemsokára mindannyian meggyújtjuk
a kegyeletteljes emlékezés gyertyafényét.
Vésse hát Isten mindannyiunk szívébe, hogy a hála és a szeretet érzése mindig azt a lelki biztonságot kölcsönzi, hogy soha nem vagyunk egyedül.
Végezetül a nagy Óriásra, egyházalapító püspökünkre, Dávid Ferencre emlékezve: – adjunk hálát mindnyájan / hálás szívvel, vidáman, / A
felettünk valónak, az egyetlen egy Istennek / Aki egybe gyûjtött minket,
hogy ünnepnapot szenteljünk, / és szent igéjével éljünk. / Ámen.
Rázmány Csaba püspök

F
Ez a beszéd!
Mondaná unitárius lelkész nagyapám, de valóban ez az a beszéd, amihez sem hozzátenni, sem abból elvenni nem lehet. Ez annyira szép, annyira
kerek, annyira természetes és annyira unitárius, hogy nemcsak hálaadáskor,
de minden nap el lehet olvasni és a hétköznapokon is segíti lelkünk épülését.
Köszönöm a jó Istennek, hogy szüleimmel és családommal együtt ott lehettem és hallhattam akkor a templomban, és most Hálaadáskori ünnepi kiadványunkban közzé tehetem!
Budapest, 2011. szeptember 25, Hálaadás napján,
Kelemen Attila
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2011
Ez már a 11. év.
A könyv a Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség elsõ 10 évérõl
szól és így alkot egységet, mint tíz év, hogy 2010-el végzõdik.
Természetesen, ugyanúgy tudnánk folytatni, a havonta történõ események felsorolásával, illetve fényképekkel, de ez már a következõ könyv része
lesz.
Az idei évbõl azonban egy dátumot mégiscsak meg kell említeni, a
szeptember 25-i rádiós Istentiszteletet. Az ünnepi adás az Õszi Hálaadás alkalmából hangzott el és ez egyben egy lelki keresztmetszetet adott a mai Bartók Béla Egyházközségrõl. Egy órán keresztül arról szólt és azért született,
mert szinte dátum szerint pontosan 10 éve alakult a régi-új egyházközség.
A Kossuth rádió adásában az egész országban hallhatóan, sõt a határon
túl is az unitáriusok jó hírét keltettük. Köszönet érte Léta Sándor lelkésznek,
aki nem csak a liturgiát vezette, hanem szerkezetét is összeállította az ünnepi
adásnak. Bizonyítva hogy a nagy elõdöknek méltó utódja lesz. Nemes feladatát csak akkor tudja ellátni, ha mi az egyházközség tagjai, vezetõi segíteni
fogjuk ebben, hiszen ha neki segítünk, akkor azt saját magunknak is tesszük.
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Búcsúzás
Az utóbbi két évben nagyon sokat beszélgettünk, mi magyarországi
unitáriusok, hogy milyen legyen az egyházunk jövõje. Beszélgettünk, vitatkoztunk, szelíden, vagy nem szelíden, hogy tartsuk meg függetlenségünket, és nevünket, mint Magyarországi Unitárius Egyház, amit 43 évig
használtunk, vagy ne. Mára ez a kérdés eldõlt, feladtuk függetlenségünket, sõt feladtuk a nevünket is. Ennek lehet örülni és lehet szomorkodni is
rajta. Mindenkinek szíve joga hogy az egyik vagy a másik.
Nekem most az a tisztem, hogy az elmúlt 43 évbõl, ami a Magyarországi Unitárius Egyház történetét jelenti, néhány névre visszaemlékezzek,
nélkülük ugyanis ma nem lehetnénk itt. Ez öt név, az öt egyházi vezetõ, R.
Filep Imre püspöki helynök, Ferencz József, Huszti János, Bencze Márton,
és Rázmány Csaba. Õk mint püspökök közel öt évtizeden keresztül mûködtették egyházunkat, de egyedül nem tudták volna ezt megtenni. Kellettek
hozzá fõgondnokok, lelkészek, lelkésznõk, gondnokok, presbiterek, és egyháztagok. Szász Jánosok, Nyíredy Szabolcsok, Kis Zoltánok, Sztankóczy
Zoltánok. Akik már nem élnek, azok elõtt tisztelettel meg kell hajtani a fejünket, akik még élnek azoknak viszont a kezüket kell megszorítani, és meg
kell köszönni munkájukat.
És, hogy milyen legyen ez a régi-új egyház? Talán olyan hogy beleférjen az én unitarizmusom is.
Amikor a gyermekeim Bencze Mártonhoz – nekünk Marci bácsihoz –
jártak hittanra, én majdnem mindig ott voltam velük. Egyszer vallásóra
után, magánbeszélgetés közben a következõ kérdést tettem fel:
– Marci bácsi kedves, elmondaná, hogy milyen a Bencze Márton
unitarizmusa?
Rám nézett azokkal a jóságos szemeivel és azt mondta:
– Tudod fiam nem az a fontos, hogy milyen az én unitarizmusom, hanem hogy milyen a tied. – mondta ezt a Magyarországi Unitárius Egyház
püspökeként.
Én akkor haladékot kértem tõle a válaszadásra, de azután valahogy
elfelejtettünk visszatérni rá.
Most válaszolnék Marci bácsinak – miközben sajnos már nincs közöttünk –, hogy milyen az én unitarizmusom: szelíd, hívogató, megengedõ, befogadó, leültetõ, beszélgetõ, simogató, szerethetõ.
Csak reménykedem, hogy bólintana rá.
Gergely Felicián
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Személyes vallomások
GALKÓ ERNÕNÉ – Margit néni
Gyülekezetünk jelenlegi legidõsebb tagja:
Galkó Ernõné – Margit néni – életének 97. évében
majd minden vasárnap, legtöbb alkalommal kísérõ
nélkül eljár templomunkba. Ez a filigrán idõs hölgy
korát meghazudtoló fizikai, de fõleg szellemi frissességgel vesz részt egyházközségünk életében.
Margit néni körúti lakása, ahol 1946 óta lakik,
egy igazi polgári enteriõrrel rendelkezõ otthon,
minden szeglet képekkel, szobrokkal, serlegekkel
van díszítve, de ezek a mûalkotások kivétel nélkül
lovakat ábrázolnak. Ez nem a véletlen mûve, hiszen az egész családjának, nagypapájának, édesapjának, sõt férjének is az egész élete ezen gyönyörû
állatok tenyésztésével, nevelésével, lovaglásával, tanításával telt el.
Némay Margit 1915-ben született Nagyszebenben. Nagyapja lovastiszt,
édesapja követi a családi hagyományokat, szintén lovakkal foglalkozó katonatiszt. A család 1919-ben Erdélybõl átmenekül Komáromba, onnan pedig
Kisbérre, ahol édesapja méneskari katonatiszt lesz. Kisbéren kezdi az elemi
iskoláit, majd Sopronba kerülve a Zrínyi Ilona leánynevelõben érettségizik.
Ausztriában kereskedelmi képesítést szerzett, majd 1934-ben Budapestre kerül, a Folyami Erõ Parancsnokságán dr. vitéz Hardy Kálmán altábornagy titkárnõje lesz, ahol 1945-ig dolgozik. Leendõ férjével, Galkó Ernõvel a háború
elõtt ismerkedik meg, majd 1946-ban házasságot kötöttek. „Tiszta véletlenül” õ is a lovak szerelmese: lovas oktató, versenyzõ, lovastiszt.
Leányuk Eszter 1949-ben született, a Ranolde-Lõwey gimnáziumban
érettségizik, majd idegenvezetõ lesz.
Margit néni eközben különbözõ vállalatoknál könyvelõként dolgozik.
Férje egy színházi lovascsapat élén rendezõként, tervezõként járja be Európát. Ez a karrier a „Koch ötös” kivitelezésével indult el 1954-ben: ez egy öt
lovas formáció ahol a hátsó kettõn áll a lovas szétvetett lábakkal és az elsõ
hármat is irányítva vágtatnak a lovas pályán körbe – körbe. Ezzel a fantasztikus lovas bravúrral járták a világot és keltették jó hírét a magyar lovaknak és
lovasoknak. Ennek a lovas artista csapatnak lett halhatatlan szellemi atyja
Galkó Ernõ.
Leányuk közben férjhez ment Németországba, ahol azóta is él. Margit
néni unokája Gertrúd, dédunokája Maximilián.
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Sajnos 1991-ben meghalt a férje és azóta egyedül él, de sokat tartózkodik leányánál Bajorországban.
Galkó Margit néni már több mint 70 éve jár a Hõgyes Endre utcai Isten
házába. Elõször a Misszióházba, majd a Budapesti Egyházközséggel összevont templomba, és 10 éve pedig hozzánk az új, de egyben régi gyülekezetbe, a Bartók Béla Unitárius Egyházközségbe.
Arra kérjük a Mindenhatót, hogy tartsa meg Õt nekünk, erõben, egészségben és ugyanilyen szellemi frissességben, mint amilyenben jelenleg is
van, még számtalan éven keresztül.
Lejegyezte: Gergely Felicián

F
vitéz PATAKFALVI SÁMUEL – Samu bácsi
Igaz, hogy az elmúlt 10 évet elemezzük templomunk múltjában, de én visszamennék hét évtizedet, melynek függvénye az utolsó 10 év is.
A Hõgyes Endre utca 3. szám alatti templomunkba járó hívek többsége nem is sejti, hogy az
épület földszinti szobái diákszállók, diákbentlakások voltak az 1930-as évektõl, a vidékrõl, de különösen Erdélybõl a pesti egyetemekre feljött (menekült) unitárius tanulni akaró fiatalok számára.
Azt hiszem, én maradtam, aki még él utolsó
„mohikánként”, közel 90 évemmel, aki több mint 4
évet (1941–1945) a mostani gyülekezeti nagyteremben töltött, és nyolcadmagammal álmodoztunk a
háború utáni jövõrõl. De a többi szobákat is hatan, nyolcan lakták, csak
Benczédi Sándor (késõbbi szobrászmûvész) és kollégája Márkos Berci mint
„öregek” kaptak egy szobát, a mostani konyha helyiséget. De panasz nem
volt. Örültünk az akkori háborús viszonyok között, hogy fedél van a fejünk
fölött. Ezekben az években az egyetemisták száma 25-35 között mozgott a
bentlakásban.
Eltekintve a mostoha körülményektõl (étkezés „menza”, fürdõszoba hiánya, egy közös mosdó, egy közös illemhely) mégis életem legmegelégedettebb (talán egyik legmegelégedettebb) korszakának, öt évének tûnik visszaemlékezve ez a diákélet. Ne feledjük, akkor 20 éves voltam!
A diákotthont, de az egész Misszióházat Dr. Csiki Gábor unitárius esperes „prédikálta össze” két rendbéli angliai és amerikai útján 1920–1930 között, fölkérve az ottani tehetõsebb unitárius hitrokonokat adakozásra, hogy a
Trianon utáni megszállt területekrõl (fõleg Erdélybõl) Pestre menekült hajléktalan unitárius hittestvéreknek ideiglenes hajlékot tudjanak biztosítani.
Õ lett a diákotthon vezetõje is, a mi fõnökünk, aki erõs kézzel próbálta
kordában tartani, rendre, fegyelemre szoktatni az itt lakó 25–35 fõs diáktábort.
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Visszaemlékezve a legnagyobb szomorúságunk és keserûségünk az
volt, hogy minden vasárnap 10 órakor kivétel nélkül a templomban csoportosan meg kellett jelennünk, amikor akár délig is aludhattunk volna, hiszen
vasárnap nem volt egyetemi elõadás. Viszont három templomi igazolatlan
hiányzás a diákotthonból való kizárással (eltanácsolással) büntettetett.
Amúgy egy nagyszerû diákközösség alakult ki az otthon lakói között. A
Pesten és vidéken élõ unitárius ifjúságot a Brassai Sámuel Unitárius Ifjúsági
Egyesület tartotta össze, melynek vezetõi a diákotthon lakói voltak. Ez az
Egyesület „vállalat”-szerûen mûködött: önálló elnökkel, fõtitkárral, pénztárnokkal, önálló bankszámlával.
Elõadásokat, vitaesteket rendeztünk, neves írók, költõk szerepeltetésével, mint Móricz Zsiga bácsi, Féja Géza, Szabó Dezsõ, Németh László, Veres
Péter, Püski Sándor stb. Elõadás után vitaest, vitadélután következett. De divatosak voltak az unitárius bálok a diákotthoni ifjúság szervezésével.
Mint kellemes emlék jut eszembe: mikor már az „éhezés” küszöbén álltunk (diákélet) az Egyesület nevében körlevelet küldtünk szét a tehetõsebb
unitárius nagyjaink felé, ecsetelve nehéz diáksorsunkat (háborús idõk voltak), kérve „Kedves Bátyáinkat” (ez volt a megszólítás), segítsenek nehéz
helyzetünket enyhíteni, megjelölve a banki folyószámlánk számát is. Nem
hittünk késõbb a szemünknek: 10-20, sõt 100 Pengõs adományok is érkeztek
a számlánkra „Kedves Bátyáinktól”. Micsoda ünneplés volt ez számunkra!
Aztán jöttek a katonai S.A.S. behívók. A háború szétzilálta a szépreményû ifjúságot.
Öt évvel a háború befejezése után dr. Csiki Gábor fõnökünkkel (akinek
a veje lettem) készítettünk egy átfogó képet a nyilvántartott diákokról. Eredmény: a 30 egyházi diákból 12-en a háború áldozatai lettek (meghaltak, eltûntek). Egyharmaduk nyugatra menekült s megszûnt a kapcsolat velük. S
csak az utolsó egyharmad maradt meg itthon a Kárpát-medencében (Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken) építeni a szebb jövõt.

F
IFJ. BENCZE MÁRTON
Induljunk el az emlékek útján 2011-tõl visszafelé egészen
1962-ig, itt álljunk meg, mert
megérkeztünk a mellékelt fénykép
készítésének idejéhez. A fénykép
1962 Pünkösdjén készült a „Hõgyesben”, vagyis a Hõgyes Endre
utcai unitárius templom bejárata
elõtt.
De kik vannak a képen? A
családom! Édesapám, Bencze Márton lelkész, édesanyám gyönyörû
székely ruhában, mellette leánya
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Bogárka, igazi nevén Vilma Katalin, aki éppen most konfirmált édesapánknál, és a kisebbik, Mária, a lányok szép népviseletben, mint anyukám. Mi fiúk a két szélén, balra Márton – vagyis én – és jobbra öcsém, Gábor. Filmszerûen látom az eseményeket, amit az idõ talán megváltoztatott, talán átírt.
Amint szétszéledt a képen látható csoport Bogárka elkiáltotta magát – Attila,
Attila, lóg a cipõfûzõd – a fiú lenézett, de abban a pillanatban már harsant is
nõvérem kacagása. Sikerült a vicc! Fejét erõsen csóválva indult tovább a fiú.
Ez a 14 éves fiatalember, Kelemen Attila, aki együtt konfirmált leánytestvéremmel, és õ az – igen jól gondolják–, aki mérnök lesz, majd 40 év múlva,
2001-tõl Bartók Béla Unitárius Egyházközség presbitere, és mint a Heltai Kft
ügyvezetõ igazgatója minden segítséget megad, hogy a Magyarországi Unitárius Egyház templomai, egyházi épületei, felújításra kerüljenek és megszépüljenek.
A következõ kép, illetve jelenet ebben a filmben, hogy édesapámat többen körülállják, és megkérdezték, hogy laknak e más unitáriusok a házban
és hol. Mikor észrevette, hogy én is ott álldogálok, akkor szólt, hogy Mártonka, mond csak el ki hol lakik?
Maradjunk elõször itt a földszinten, a templomajtó elõtt állunk – mint a
fényképen – jobbra itt vannak az irodák, az egyházközség irodái, ahol nem
csak a lelkészek dolgoznak, hanem Nyiredi Géza bácsi és Erzsike néni sokszor estig lehet hallani az írógép kopogását. Utána van egy kicsi szoba, itt
van felállítva Deák Zsuzsika néni szövõszéke, Feri bácsival õk a templomgondozók, majd Illyés Karcsi bácsi lakik a családjával, aki asztalos és
Tordáról származik. Érdekesség, hogy a mûhelye a templom mögötti kis udvaron van felállítva. A következõ lakásban Rebi néni él, aki a házmester, már
a Misszióházban is õ látta el ezt a szolgálatot, Homoródkarácsonyfalváról
költözött ide. A másik oldalon, nekünk bal kézre, tõlünk a legtávolabb Buzogány Kálmán bácsi nyugalmazott unitárius lelkész és családja, a hozzánk közelebb a már említett Deák Zsuzsika néni és Feri bácsi lakása van. Azután a
gyülekezeti konyha és a nagy terem – ami régen és most is ugyanott van természetesen –, ez volt minden igazi unitárius szórakozásnak, vigaszságnak,
egyházkerületi munkának a helyszíne. Az I. emeleten nem laknak unitáriusok, itt Vékonyékat lehet megemlíteni, akik generációk óta máig itt laknak.
A II. emeleten, ha felnézünk nekünk egy picit balra, akkor az utcai nagy
lakásban laknak Csiki Gáborék, õ a Misszióház alapító lelkésze, aki késõbb
esperes, majd püspöki helynök. Balra fent a fejünk feletti saroklakásban Veress Ákos kórusvezetõ és családja valamint Szabó Gábor és felesége, valamint három lánya él. Az egyik leányuk Gabi néni, a férje Benczédi Ferenc dr.
akiknél van egy kanapé, amin Jókai Mór is ült Tordán, amikor az „Egy az Isten”-t írta. Máig nagy becsben tartják. A mellette lévõ lakásban lakunk mi, lakásunk a templom orgonája felett van. Édesapám 1943. július 1-tõl lakik ebben a házban.
A III. emeleten fent szemben az utcai nagy lakásban G(v)idó Béla bácsiék, aki az Unitárius Misszióház felügyelõ gondnoka volt a háború elõtt. Balra a sarokban Pethõ Pista bácsi a jelenlegi püspöki helynök a pestszentlõrinci
unitárius templom alapítója és családja lakik.
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Apám megdicsért, hogy senkit nem hagytam ki, és õ folytatta a ház és
gyülekezet ismertetését. Az irodában van a stencilgép, az Unitárius Élet újság minden számát ezen a gépen állítjuk elõ. A Bencze gyerekek nagy elõszeretettel segítenek a nem könnyû kar tekerésében, majd a gépi munka végeztével a csomagolásban, a címezésben és végül a csomagok körúti postára cipelésében.
A felnõttek lassan szétszéledtek és már csak a gyerekek voltak Édesapám körül, amikor a következõt kérte az egyik fiútól:
– Légy szíves szaladj ki az utcára a kapu elé és a másik oldalról nézz fel
a ház kapuja feletti táblára és próbáld megjegyezni, hogy mi van oda felírva
magyarul, gyere vissza és mond el a többieknek, hogy mit olvastál ott.
Pár perc múlva visszajött a fiú és a következõket mondta:
– Úgy emlékszem, az van oda írva, hogy: angol, magyar, amerikai unitárius testvériség örök emléke.
Nagyon jó – mondta édesapám. A testvériséget, azt ne felejtsétek el,
mert az egyben az összetartozást is jelent és ez az egyik legfontosabb dolog a
világon.
Itt van vége jelenleg az emlékek útjának. Búcsúzóul még egy mondat,
ide születtem a „Hõgyesbe”, a Misszióházba, mert akkor még az volt nekem,
hiába volt mesterségesen összekényszerítve két templomos gyülekezetnek.

F
RÁZMÁNY CSABA püspök-lelkész
Kolozsváron születtem 1946. április 9-én, e városban nevelkedtem és tanultam.
Az utolsó erdélyi polihisztor, Brassai Sámuel
nevét viselõ Unitárius Gimnáziumban érettségiztem, majd beiratkoztam az egyetemi fokú Egységes
Teológiai Akadémiára, ahol 1968-ban Szervét Mihályról írt szakvizsga dolgozatommal, sikeresen levizsgáztam. Boldog emlékezetû dr. Kiss Elek akkori unitárius püspök, az addig egyházunkban ismeretlen státusban, segédlelkésznek nevezett ki a
brassói unitárius egyházközségbe, ahol három felejthetetlen évet töltöttem, immár néhai Májay
Endre lelkész mellett, akitõl rengeteget tanultam
mind szakmai mind adminisztratív téren.
Nagypapi dolgozatom címe „A brassói unitárius egyházközség története”, melynek megvédése után 1969-ben megkaptam lelkészképesítõ oklevelemet.
1971-tõl kinevezést kaptam az alsóboldogfalvi unitárius egyházközségbe, ahová, rendes lelkészi státuszba 1972. január 16-án iktattak be. 1972. évben Székelyudvarhelyen megtartott püspökválasztó Zsinati Fõtanácson ünnepélyes keretek között lelkésszé szenteltek.
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24 éven át hivatásom teljes tudatában próbáltam építeni az alsóboldogfalvi gyülekezet lelki életét, azon nagyszerû jézusi elv által vezérelve,
hogy „Aki köztetek elsõ akar lenni, legyen a ti szolgátok” Mt. 20,27.
A pestszentlõrinci unitárius gyülekezet felkérésére 1995. szeptember
17-én bemutatkozó Istentiszteletet végeztem, aminek eredményeként a gyülekezet közgyûlése 1995. október 1-én Fõtisztelendõ Bencze Márton unitárius püspök és dr. Murvay Sámuel, a Magyarországi Unitárius Egyház fõgondnoka elnökletével, egyhangúlag meghívott rendes lelkésznek, azzal az
indoklással, hogy a gyülekezet lelkésze, dr. Jakab Jenõ egy hosszú, áldásos,
örök értékû, maradandó lelkészi munkásság után, mely a gyülekezeti élet
teljes megújulását és prosperitását jelentette, nyugdíjba vonulásához az egyházi vezetés jóváhagyását kérte.
Hitvestársam Rázmányné Papp Ida nyikómenti unitárius családból
származik, lányom Hedviga, fiam Csaba.
Bízom benne, hogy a jézusi szellemben vállalt szolgálat, a cél közös erõvel való megvalósítása az unitárius anyaszentegyház hírnevének öregbítését, Örökkévaló Istenünk dicsõségét fogja szolgálni.
(Az eredeti bemutatkozó írás megjelent az UNÉL 49 évfolyam 1995. 12. számában,
amelybõl itt részletet közlünk.)

F
özv. RÁZMÁNY CSABÁNÉ – Papp Ida
Azt gondolom, túl nagy fába vágtam a fejszét, amikor eleget téve a felkérésnek, arra vállalkoztam, hogy néhány mondatot írok arról, hogy
boldog emlékezetû férjem hogyan küzdött a gyilkos kórral, amely olyan korán hatalmába kerítette,
és hogyan próbálta legyõzni azt. Azért aggódom,
mert az írásnak ezzel a fajtájával mindezideig még
nem próbálkoztam.
Ott kezdeném, hogy a gondviselõ Isten akaratából 1970-ben találkoztam elõször Rázmány
Csabával, a késõbbi férjemmel, aki a brassói egyházközségben töltött gyakorló segédlelkészi évek
után, a gyülekezet egyhangú meghívására az alsóboldogfalvi egyházközségbe került rendes lelkésznek. Közös családi életünk
nemcsak képletesen, de a valóságban is új otthon építésével kezdõdött. A régi lepusztult épület helyébe egy teljesen új lelkészi lakást kellett építenünk,
az egyetemes egyház erkölcsi támogatásával, de anyagi vonatkozásban
csaknem teljes mértékben a gyülekezet hozzájárulásából. Évtizedek elmúltával sem lehet elfeledni ezeket a küzdelmes éveket, és az egyházközség híveinek meleg szeretetét, sok esetben lehetõségeik feletti áldozatát, melynek
nyomán néhány év alatt felépült, és az akkori idõk követelményeinek minden tekintetben megfelelõ gyönyörû és kényelmes lelkészi lakás, mely áldott
otthonunk volt több mint két évtizeden át.
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A kezdeti boldog családi éveinket a gondviselõ Isten két szép gyermekünkkel áldotta meg, további értéket és értelmet adva jövendõnknek. Az idõ
múlásával, és a családi életünk gazdagodásával, a gyülekezeti élet építését is
nagy odaadással, lelkiismeretességgel, és bátran mondhatom jó eredményekkel végeztük.
Az évek halmozódásával azonban férjem egyre többet aggodalmaskodott azon, hogy szájüregében egy kis, borsószem nagyságú dudor tette kellemetlenné az étkezését. A baj okát meg kellett keresni, eredetét ki kellett vizsgáltatni. A székelykeresztúri orvosi rendelõben történt meg az elsõ vizsgálat,
amely felvetette a gyanút a kis daganat indulatával kapcsolatban. 1993-ban
megtörtént a beavatkozás, és a szövettani vizsgálat eredménye további kezelést és ellenõrzést írt elõ magasabb szinten, egy magyarországi klinikán. Ezzel kezdetét vette az az emberfeletti küzdelem, amelyet a támadó kór legyõzése és az élet meghosszabbítása miatt kellett felvállalni.
Hogy az állandó ellenõrzés megoldható legyen, vállalni kellett a Magyarországra való áttelepedést, tekintettel arra, hogy anyagilag nem tudtuk
elviselni a gyakori utazással felmerülõ kiadásokat, és ezért 1995-ben mindannyian áttelepedtünk Magyarországra. Tudtam és már felnõtt korú gyermekeinkben is tudatossá lett, hogy ebben a küzdelemben nem maradhat magára, a család minden tagjának vállalnia kell az áldozatot. Örök hálával gondolok Bencze Márton néhai Püspök úrra, aki lehetõvé tette, hogy a férjem
számára a lelkészi szolgálat, családunk számára pedig a lakás is biztosított
legyen.
Élénken emlékszem arra, hogy miután 1994-ben a erdélyi egyháztól és
az itt szolgáló lelkésztestvérektõl elköszöntünk, a decemberben a Fõtanácsi
Istentisztelet lelkészi teendõinek végzésére az egyház vezetõsége felkérte,
szolgálatának imájában és egyben egyházi beszédében is a visszatérõ gondolat egy idézett vers alapján ez volt: Istenem... én élni, élni akarok. Olyan
mélyrõl jött és olyan meggyõzõdéssel szállt fel ajkairól Istenhez a kérés,
olyan megható volt az õszinte vágy kifejezése, hogy alig maradt száraz
szem, a hallgatóság körében.
A továbbiakban az élniakarás jellemezte az õ életét, mind a családunkban, mind az unitárius egyház szolgálatában. Ezért tudta vállalni 16 éven keresztül azt a sok-sok mûtétet, amelyet rajta elvégeztek, ezért tudta vállalni és
lelkiismeretesen teljesíteni minden nehézség és küzdelem és sok buktató ellenére is azt az egyházi szolgálatot, amelyet, mint pestlõrinci, majd budapesti lelkész, késõbb, mint püspök vállalt és példamutatóan teljesített.
Így õrzöm lelkem mélyén mindörökké az õ felejthetetlen emlékét, mint
a maga életéért harcoló, de ugyanakkor családjáért és gyermekeiért élni akaró édesapa és unitárius egyházáért is szüntelenül aggódó és küzdõ drága
példaképet. És tudom, hogy így õrzik felejthetetlen emlékét a rokonok és barátok, és hiszem, hogy így él a magyarországi unitárius egyház hívei nagy
részének az emlékezetében is, mint a jó pásztor, aki az egyház és híveinek
megmaradásáért, ha kellett életét is feláldozta.
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LÉTA SÁNDOR lelkész
Léta Sándor a nevem, 1964. március 18-án születtem Barót városában (Kovászna megye – Románia).
Szüleim: édesapám Léta Béla, nagyajtai származású, unitárius családból való; édesanyám, Székely Jolán árkosi születésû, unitárius családból való. Szüleim összeházasodásuk után Árkoson telepedtek le, és én ott nevelkedtem fel. Egy leány testvérem van.
Árkoson jártam az I–VIII. osztályba, majd Sepsiszentgyörgyön folytattam a IX–XII. osztályt. Az
itt mûködõ Székely Mikó Kollégiumban érettségiztem 1982-ben. Egy évig teljesítettem katonai szolgálatot Bukarestben 1983–
1984 között. Az egy évvel elõtte történt sikeres felvételi és a katonai szolgálat
után 1984-ben kezdtem meg teológiai tanulmányaimat a Kolozsváron mûködõ Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán.
Öt évi tanulmány után eredményesen vizsgáztam, és a püspök úr kihelyezett – mint gyakorló segédlelkészt – a Petrozsényben levõ Unitárius Egyházközségbe. 1989. október elsején kezdtem meg lelkészi tevékenységem, és
2001. évig itt tevékenykedtem mint unitárius lelkész. Ezen 12 év alatt sok
minden történt életemben.
1990-ben megnõsültem. Feleségül vettem Gergely Erika Gabriella, kolozsvári születésû unitárius hajadont.
1994–1995-ös tanévben ösztöndíjasként további tanulmányokat folytattam a Berkeley (Amerikai Egyesült Államok) városában mûködõ Starr King
Unitárius Lelkésznevelõ Intézetben. Itt a bibliai szaktudomány érdekelt és
ilyen jellegû elõadásokat hallgattam. Kezdetben csak egyedül voltam a
messzi idegenben, majd a tanév utolsó 3 hónapjára sikerült, hogy a feleségem is kijöjjön és így együtt tapasztaltuk meg az „amerikai” életet.
Hazaérkezésünk után a régi helyen, Petrozsényben tevékenykedtem továbbra is mint lelkész. Zajlott tovább az élet, nagy lendülettel fogtam neki a
gyülekezetépítésnek és továbbfejlesztésnek, és emellett tanulmányokat írtam és angol nyelvbõl fordítottam bibliai szakirodalmat, melyet tanulmányutamon megismertem. Különösen nagy érdeklõdéssel fordultam az északamerikai teológusok történeti Jézus kutatása felé.
Családom is gyarapodott: 1997. szeptember 23-án megszületett elsõ kislányunk, Juditka, majd 1999. augusztus 29-én megszülettek az ikreink, Noémi és Jolánka.
Így öten telepedtünk át Magyarországra. 2001-ben a Budapesti Bartók
Béla Unitárius Egyházközség meghívott Rázmány Csaba püspök mellé másodlelkésznek. 2010-ben a püspök úr halála után a Bartók Béla Unitárius
Egyházközség megválasztott rendes lelkésznek.
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SEPSI-KOVÁCS ÉVA gondnok
Erdélyben, a háromszéki Sepsiszentgyörgyön láttam meg a napvilágot 1948-ban. Hálás vagyok õseimnek, hogy az unitárius hitben neveltek, kereszteltek és konfirmált Ürmössy Gyula esperes. A marosvásárhelyi tartózkodásom ideje
alatt Kolcsár Sándor esperestõl kaptam útravalót
a hitéletre. Szülõföldem hitélet folytatásához segítségemre volt Ferencz József püspök, dr. Jakab
Jenõ lelkész. Abban az idõben a pestszentlõrinci
egyházközség tagjaként éltem lelki és vallási életet. Dr. Jakab Jenõ lelkész nyugdíjba vonulásakor
egyházközségünk Rázmány Csaba lelkészt választotta a Pestszentlõrinci Unitárius Egyházközség élére. Rázmány Csaba lelkész tovább erõsített hitemben, még közelebb
kerültem Istenhez, lelkészi tevékenysége mélyen hatott rám. Nemcsak lelkiekben lettem gazdagabb, hanem egy igazi barátra is szert tettem. Abban az
idõben választottak meg presbiternek a pestszentlõrinci egyházközségben.
Lelkészünk minden prédikációja egy útmutatás volt az élet nehéz napjaira.
Ekkor döntöttem el, hogy az életem minden nevezetes napján vagy évfordulóján hálát adok a jó Istennek, hogy megsegített eddigi életemben, köszönetképp adománnyal élek, emlékezve az én õseimtõl örökölt drága Egy Istenben való hitre, akik az unitárius vallás hitére neveltek, tanítottak.
Így készült el a pestszentlõrinci templom szószék melletti ablak színes
üveggel a székely motívumok, a tulipán és a szív keretében kiemelt unitárius
anyaszentegyházunk sokatmondó címere. A következõ évben pedig a templomi teret boríttattam be egy szép szõnyeggel. Rázmány Csaba lelkész úr kinevezése a Hõgyes Endre utcai templomba arra késztetett, hogy kísérjem lelki tanítómesteremet. Lelkészünket – a hívek nagy számú aránya mellett –
megválasztották a Magyarországi Unitárius Egyház püspökévé. A Hõgyes
Endre utcai unitárius egyházközség büszke lehetett, hogy két püspököt is
adott a magyarországi unitárius közösség élére, Bencze Márton és Rázmány
Csaba személyében.
Ebben az évben névváltozás következett be Egyházközségünkben, ekkor vettük fel nagy zeneszerzõnk, Bartók Béla nevét Amerikában élõ fia beleegyezésével. A 2001-es millenniumi év, sorsfordító változást hozott életemben is, megválasztottak a Bartók Béla Unitárius Egyházközség világi vezetõjének. Mint gondnok, több kötelesség és feladat hárult személyemre is, jó
volt egy olyan lelkész mellett dolgozni, aki minden erejét az egyházának
szentelte. Örvendetesen növekedett az Istentiszteleten résztvevõk száma és
a gyülekezett lélekszáma. Ebben az idõben sok szép élménnyel gazdagodott
egyházközségünk, híres embereket, elõadómûvészeket, hívtunk meg elõadásokra, mint pl. Habsburg Ottó, Kányádi Sándor, Farkas Árpád, Incze Ildikó, Jávorkai fivérek és még sokan mások. A Bartók Béla Unitárius Egyházközség vált második otthonommá, és mint tudjuk, egyházunk nem éppen a
gazdag egyházak közé sorolható, ezért fontos volt számomra, hogy ne csak
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az otthoni életünket gazdagítsuk, hanem az egyházunkat is. Igyekeztem itt
is széppé varázsolni egyházközségünket, kicseréltettem mindhárom ablakot, jelképezve, hogy honnan jöttem, hol élek és milyen hitvallást vallok. A
következõ években pedig templomunk terét boríttattam be szép új szõnyeggel, mindig hálát adva a jó Istennek, hogy megsegített életemben.
Egyházközségünket nagy csapás érte a 2009. évben, amikor elvesztettük szeretett lelkészünket, Rázmány Csaba püspököt, de kárpótolt a jó Isten,
mert egy új lelkészt vezérelt szülõföldemrõl Erdélybõl.
Léta Sándor lelkész a korábbi évek hagyományait követve, széles látókörû gondolkodásán alapuló igehirdetésével segíti a Bartók Béla Unitárius
Egyházközség híveit, a családokat, ezekben a nehéz válságos években.

F
GERGELY FELICIÁN gondnok-pénztáros
1947-ben Újkígyóson születtem, 5 évesen kerültem Budapestre, az iskoláimat – általános, gimnázium, fõiskola – itt végeztem. Sportoltam, edzõ
lettem, majd kereskedelemben, vendéglátóiparban
vezetõként dolgoztam. 1991-tõl leszázalékolt
nyugdíjas vagyok. 1995-óta mentorként tevékenykedem a Heltai Gáspár Unitárius Kiadóban és
Könyvesboltban. 1978-ban megnõsültem, feleségem Koppán Éva, gyermekeim: Felicián biomérnök, Márk tanár és másoddiplomásként jogot
tanul, Valentin János elsõéves egyetemista a Budapesti Mûszaki Egyetemen. Az 1980-as évek elsõ felében római katolikus felekezetbõl hivatalosan tértem át unitáriusnak.
1995-ben a segítségemmel az Alkotmány utcában Unitárius Könyvesboltot nyitottunk. Elõször a Nagy Ignác utcai gyülekezetben voltam presbiter a 90-es években. 2001-tõl Rázmány Csabával és kis csapatával létrehoztuk
a Bartók Béla Unitárius Egyházközséget, ahol másodmagammal világi vezetõ lettem.
Önvallomásomat két történettel szeretném illusztrálni. Az elsõ egy diákkori emlék, a második pedig egy 2011-es igazi álom. Talán van összefüggés a kettõ között.
Az emlék sok évtizeddel ezelõtt történt, de mindennap eszembe jut.
Lássuk az elsõ történetet.
– A tanár úr honnan jött hozzánk, hol tanított? – kérdezte a 15 éves diák.
– Nem olyan fontos, hogy honnan jövök, hol jártam iskoláimat, vagy azelõtt milyen munkahelyen dolgoztam mielõtt veled találkoztam. De az fontos, hogy érezd a szeretetemet, a segítõkészségemet és az empátiámat, az is
nagyon fontos, hogy igényt tartok a bizalmadra. Biztos lehetsz benne, hogy
nem vagyok tévedhetetlen, sokszor fogok tévedni, de minden alkalommal
megkövetlek téged majd ilyenkor, és megpróbálok úgy élni veled, veletek a
mindennapokban, hogy nyitott szívû, cselekvõ, segítõkész, kíváncsi és sze110

retetet sugárzó fiatal emberekké növekedjetek a védõszárnyaim alatt. Az
elõbbi mondatokat, ha elfelejtenéd, akkor csak egy gondolatot jegyezz meg.
Minden este nézzél bele a tükörbe és kérdezd meg magadtól: milyen ember
voltál ma?
Boldog emlékezetû Muraközi tanár úr szavai ezek közel 50 év távlatából, amit egy gimnáziumi kiránduláson mondott egy fiatalnak, aki történetesen én voltam.
Elég vegyes ez a tükörkép – drága Muraközi tanár úr –, pedig én igyekszem minden áldott nap, de nem mindig sikerül betartani az összes kérését,
de a tükörbe esténként belenézek és felteszem a kérdést magamnak 50 éve –
Na! Milyen ember voltál ma? – Hát???
Egy álmom a másik történet.
Eddigi életem folyamán sokat foglalkoztam a valóságban és gondolatban is az unitárius egyházzal és az unitáriusokkal, de az utóbbi években még
ennél is többet. Valószínûleg éjszaka sem tudom kikapcsolni gondolataimat,
és ezért fordulhatott elõ nem is olyan régen, hogy a következõt álmodtam:
egy félig kivilágított utcán megyek és megállít egy rendõr, hogy igazoljam
magam. Elõveszem az igazolványomat, odaadom, kinyitja és felteszi a kérdéseit. Neve, lakhelye, anyja neve? Válaszolok mindenre. A legutolsó kérdése így szól: foglalkozása? – kis csönd után válaszolok: unitárius. A rendõr
rám néz – micsoda? Újból mondom: unitárius. Ja, az más mondja és bólint a
fejével és jó éjszakát kíván. Elmenõben még visszaszól: Na, azért ne gondolja, hogy bolond vagyok.
Nem gondolom.

F
PÁLFFY LÁSZLÓ jegyzõ
Életkoromból adódóan egyre több évforduló szakad rám. Ezúttal egy örömteli alkalomból kell visszatekintenem a múltba: tízéves
lett a Bartók Béla Unitárius Egyházközség.
Annak megértéséhez, hogy hogyan is jutottam ide, röviden, de egészen a kezdetekig
kell visszanyúlnom.
Édesapám unitárius, édesanyám református volt. Erdélyi szülõfalum színmagyar, tiszta
református község, így aztán annak református
templomában kereszteltek meg, és kántortanítójától 3 éves koromban kaptam életem elsõ könyvajándékát: egy Bibliát.
Kalandosnak nevezhetõ életutam során a dési elemi iskolában református, a Vas megyei Gyõrváron katolikus, majd Zalaegerszegen ismét református hittant tanultam. Soroksárra kerülvén a pestszentlõrinci unitárius egyházközséghez tartoztunk, melynek édesapán volt a szórványgondnoka. Itt
Pethõ István lelkész keze alatt végre unitárius hitemet konfirmáltam. Ízelítõt
kaptam tehát az ökuméniából.
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Évtizedekig – több-kevesebb gyakorisággal – felváltva jártam a Koháry
(Nagy Ignác) utcai és a Hõgyes Endre utcai templomba. Az egyházközségnek Huszti János lelkész-püspök ajánlására lettem a presbitere. Ezt a tisztségemet az egyházközség kétfelé válásakor a Hõgyes Endre utcába „mentettem” át 2001. szeptember 7-e óta – Rázmány Csaba lelkész javaslatára – egyházközségi jegyzõi minõségben is.
Rázmány Csaba püspök úr és Gergely Felicián egyházközségi gondnok
úr erõteljes ráhatására elfogadtam a fõgondnok-helyettesi jelölést, amely
tisztségre a Magyarországi Unitárius Egyház 2005. március 5-én megtartott
Zsinata – igen kis többséggel – meg is választott.
Feladatkörömben igyekeztem legjobb tudásom szerint ellátni a rám bízottakat. Ha szükség volt rá, különbözõ egyházi, olykor társadalmi eseményeken hivatalosan képviseltem Egyházunkat. Vezetõinknek idõrõl-idõre
különbözõ írásos javaslatokat tettem – sajnos, csaknem eredménytelenül.
Egyházunk világi vezetõjével már 2007 óta fõbenjáró kérdésekben
olyan mértékben voltam véleménykülönbségben, hogy Rázmány Csaba halála után, egyházi fõhatóságainkhoz intézett, 2010. március 22-én kelt levelemben 2010. március 29-i hatállyal lemondtam fõgondnok-helyettesi tisztségemrõl, hogy véget vessek a szélmalomharcnak.
Nem emlékszem olyan lépésemre, amelyet visszatekintve helytelenítenék, vagy megbántam volna.
Boldog vagyok, hogy ilyen nagyszerû szüleim voltak, hogy magyarnak
és unitáriusnak születtem.
Ameddig szükség van rám, jelenlegi tisztségemben szolgálom egyházközségemet.

F
DR. CSEKE PÉTER presbiter
Unitáriusnak lenni nem könnyû. Nem elég
(csak) a hit, gondolkodni, elmélkedni, tanulni is
kell. Számunkra, látszólag, hiányoznak más vallásfelekezetek szimbólumai, képei, liturgiai pompája
melyek segítségével könnyebb akár vakon, gondolkodás nélkül hinni.
Egyházunknak viszont van egy hihetetlenül
szép és a világon talán elõször kimondott mondata:
„A Hit Isten ajándéka”.
Talán fel kell kissé nõnünk, tapasztalnunk kell
a világot, hogy el tudjuk fogadni-érteni ezt az ajándékot. Talán ez szükséges, hogy nemcsak a tanítás,
hanem a hit által váljunk hívõ unitáriusokká, megértvén és megvallván az „Egy az Isten” valóságát, Jézus szeretettanítását,
megváltásunkért való áldozatát.
Fogadjuk, hogy csak szeretnünk kell Õt és vallani: hiszen Õ egy volt közülünk, de mindennél több, hiszen életét adta miértünk, Õ, ki kézen fogva
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kísér életünk útján és kísér halálunkban. Vajon ki is a jó unitárius, ki lehet a
példa? Ez vissza-vissza térõ kérdésem, gondolatom kamaszkorom óta.
Egykor hittantanárom, ki „együttmûködõ” volt, majd nyugdíjasként viseltes ruhájában, fázva a fûtetlen vonatokon járta, mintegy vezekelve, Szilágy és Máramaros unitárius szórványait? Cipelte súlyos bõröndjeiben az
összegyûjtött adományokat, hittanórát tartott, konfirmált, talán így vezekelt.
Apám, kinek hite mély és õszinte volt, bár nem volt nagy templomba járó, de fõtanácsosként apróra ismerte és próbálta javítgatni, megoldani egyháza ügyeit, egyformán dicsérve és korholva püspököt, gondnokot és presbitert?
Bartók Béla, ki meggyõzõdésbõl tért be felnõttként unitárius hitünkbe?
Püspököm, jó barátom, Rázmány Csaba kit követtem itt Magyarországon minden egyházközségébe.
Hiszem és vallom mindannyian jó unitáriusok voltak, mint még annyian szerte e világban, de igazán például elõttem mártír (igen nem félek kimondani: mártír) Püspököm áll mindörökké.
Nemcsak elviselte méltósággal és alázattal a rámért mérhetetlen szenvedést, de volt ereje szolgálni, tanítani, példát mutatni. Így is szeretett és
szolgált utolsó leheletéig.
Emlékezzetek utolsó szószéki szolgálatára, mikor nem is a szószék magasságából, hiszen már ereje fogytán volt, de közöttünk állván bátorított,
megerõsített hitemben/hitünkben és nem õ sírt, hanem mi.
Mindezért követtem õt és jöttem a Bartók Bélába, hol most már szeretnék halálomig maradni, mert tudom jó kézben, kezekben van a „hagyaték”.
Személyes jó barátja, talán bizalmasa is lévén, higgyétek el soha egy
rossz szava, panasza sem volt azokra, kik gyûlölték, gáncsolták, alázták. Talán mindezt azért tették mert szeretett minket híveit, Atyjafiait.
Õ futását megfutotta és a hitet mindvégig megtartotta, tükröt tartva
elénk tehát mi is tartsuk meg hitünket, egyházközségünket.

F
CSIKI SÁNDOR presbiter
Csiki Sándor vagyok, 1955-ben születtem Homoródalmáson, unitárius családban.
Iskoláimat szülõfalumban és Sepsiszentgyörgyön végeztem.
Feleségemmel és két gyermekemmel 1988 áprilisától élünk Magyarországon. Akkor ismerkedtünk meg Bencze Márton néhai unitárius püspökünkkel, és az Õ felkérésére végezzük 1989 óta
nagy szeretettel és odaadással a templomgondozói
tevékenységet. Unitárius valláshoz való kötõdésünket és szeretetünket még Homoródalmáson,
Benczõ Dénes „pap bácsitól” kaptuk, és ezt azóta is megtartottuk.
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Maradandó emlék számomra, a hajdani szombat délutáni vallásórák,
amiken 35-40-en vettünk részt gyerekek, és ahol tanulni kezdtük az egyházi
énekeket, és amiknek a végén mesét olvasott és átadta nekünk ezt a kis éneket: „Ez a Mi kis otthonunk, hol szívünkben dolgozunk, alászállt az ég, Istenem de szép.”
Egy másik emlékem néhai püspökünkhöz, Bencze Mártonhoz fûzõdik.
Megismerkedésünk alkalmával megkérdezte tõlem, hogy tudom-e mirõl híres Homoródalmás? Én akkor nemmel válaszoltam. Erre Õ azt mondta,
hogy arról, hogy Homoródkeményfalva mellett van. Neki ez a kisfalu volt az
otthona, és innen indult el Isten Igéjét hirdetni Magyarországon is. Azonban
Én is megkérdeztem tõle, hogy tudja-e, hogy Homoródalmás a világ közepe,
és Õ igennel válaszolt.

F
ELEKES HAJNAL presbiter
„Bizony igaz az Úr,
igaz tetteket szeret;
a becsületes emberek
meglátják az arcát.”
Zsolt 11,7
Elekes Hajnal Magdolna születtem Kolozsváron 1962-ben.
1977 óta élek Budapesten, azóta a Magyarországi Unitárius Egyház tagja vagyok, több mint 10
éve a Bartók Béla Unitárius Egyház tagjaként, presbitereként.
Iskoláim befejezése után, 1984-tõl tanügyben
dolgozom, 1998-tól pedig egy budapesti református iskola titkáraként.
Néhai Rázmány Csaba püspök úr elõször a Pestszentlõrinci Unitárius
Egyháznál szolgált, majd rövid idõn belül megkapta a Bartók Béla Egyházközséget. Amikor a püspök úr átjött az új szolgálati helyére, a családom és én
is követtük õt. Nem mi voltunk az egyedüliek, akik akkor így döntöttek.
Nagyon szép és tartalmas évek következtek, havi rendszerességgel
szombatonként szeretetvendégségtõl a nemzeti ünnepekig, mindig telt házban szolgált. Harcolt az igazságért, a magyarságért, de soha nem feledkezett
meg az otthon maradt erdélyi testvérekrõl sem. Szervezett erdélyi buszos kirándulást is, ahol megfordultunk, ott mind szeretettel fogadtak bennünket.
Hazafelé Torockóra is elvitte a társaságot. Elõször jártam akkor Torockón, de
az ottani táj, az emberek szeretette rám mélyen hatottak. Ezért ahogy tehettem, hol iskolai csoporttal, hol baráti társasággal mindig Torockó is úti cél
volt. Halálával egy ûr maradt fenn, amit két év óta nehezen tudnak betölteni.

F
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GYARMATHY TAMÁS ANDRÁS presbiter
1937. augusztus 30-án Kolozsváron születtem. Középiskolai tanulmányaimat a kolozsvári
1 sz. Magyar Fiú Líceumban (volt unitárius gimnázium) végeztem. A kolozsvári Mûszaki Egyetem elektro-mechanikai karán erõsáramú villamosmérnöki diplomát szereztem, képzettségemet Magyarországon posztgraduális gazdasági
tanulmányokkal fejlesztettem tovább.
1974-ben házasságot kötöttem, majd a
szükséges engedélyek beszerzését követõen
1975-ben áttelepültem Magyarországra. Házasságom alatt 3 gyermekem született: Krisztina, Beatrix és Antal. Jelenleg három unokám van: Heni, Anna és Juli.
1985-ben elváltam, jelenleg élettársi kapcsolatban élek.
1975-tõl nyugdíjaztatásomig a Gyógyszerkutató Intézetben dolgoztam
mint gazdasági ügyekkel foglalkozó irányító mérnök, osztályvezetõi beosztásban. Nyugdíjba vonulásom után romániai gyógyszergyárak magyarországi képviseletét láttam el, melynek keretében gyógyszeripari termékek
behozatalában és magyarországi forgalmazásában vettem részt, és ezt a tevékenységet jelenleg is végzem.

F
JÓZAN MÁRIA presbiter
Budapesten születtem 1937. november 20-án.
A Koháry utcai – ma Nagy Ignác utcai – templomban kereszteltek meg.
Az általános iskola elvégzése után az Ybl
Miklós Építõipari Technikumba jártam. Építõipari
technikusi oklevelet szereztem és kb. negyven évig
dolgoztam mint szerkesztõ és rajzoló. Most már
leginkább a kertben foglalom el magam, valamint a
házban és a ház körül adódó munkával.
A Bartók Béla Unitárius Egyházközség tízéves
lett. Nekem úgy tûnik mintha mostanában ünnepeltük volna a névadását.
Én csak azóta járok ide, amióta a lakhelyem szerint ide tartozom. Szüleimmel még a Nagy Ignác utcai templomba jártunk.
Eleinte nem is tudtam elgondolni, hogy több tíz év eltelte után hogy fogok megszokni egy új környezetet és közösséget. Azonban kellemesen csalódtam, mert az elsõ perctõl kezdve jól éreztem magam a Hõgyes Endre utcai templomban.
A templom elõterében, a falon elhelyezett márványtáblán örömmel olvasom a nagyapám nevét. Családunk legifjabb tagjait, a keresztfiam gyere115

keit, Zsoltot és Brigittát hat évvel ezelõtt itt keresztelték meg. A szertartást
Rázmány Csaba végezte.
Nekem ilyet már nagyon meggondolandó kijelenteni, de remélem,
hogy még sok tízéves évforduló megünneplésére kerül sor.

F
DR. KARNER OTTÓ presbiter
1944 októberének közepén születtem Budapesten. Az általános és középiskolai tanulmányaim
során még olyan tanárokkal is találkoztam, akik
nemcsak írni, olvasni, de még gondolkozni is megtanítottak. 1970-ben jogi diplomát szereztem az ELTE-n. Azóta – kis megszakítással – a közigazgatásban dolgoztam. 2010-ben nyugdíjba vonultam.
1963-ban Magyarország ifjúsági magasugró
bajnoka lettem. Aztán a válogatott keretekbe (ifjúsági, utánpótlás) kaptam meghívást. 1980 óta a Magyar Atlétikai Szövetség Fegyelmi Bizottságának
tagja vagyok.
1988–90 között a József Attila Színház ösztöndíjas drámaírója voltam. A
Magyar PEN Klub tagja vagyok. Három regényem, egy mesekönyvem jelent
meg.
Amikor kezembe vettem az „Egy az Isten” címû, 2005-ben kiadott
könyvet, még nem tudtam, hogy egy olyan kiadványhoz jutok, amely nagyszerûen foglalja össze az unitárius vallás lényegét. Ezt csak azután tudtam
meg, amikor elolvastam elejétõl a végéig, és megtudtam azt is, hogy esetemben – mint XI. kerületi lakos – a Bartók Béla Egyházközség az illetékes. Így
kezdõdött kapcsolatom az egyházközséggel.
A könyvet az Unitárius Könyvesboltban vásároltam, egy harcias kinézetû középkorú úr javaslatára, aki szerint ebbõl a kiadványból mindent
megtudhatok, ami az unitárius vallásról érdekelhet. Ebben Gergely Feliciánnak – mert õ volt, aki ajánlotta a könyvet – teljesen igaza volt. Miután a könyvet elolvastam, egy szabad vasárnap elvillamosoztam a Hõgyes Endre utcához és besomfordáltam az ismeretlen ház udvarába. Tudtam, hogy jó helyen
járok, hiszen az épület homlokzatán ott volt a felirat: Unitárius Templom és
még a kapu is nyitva volt. Miután magam is zárt udvarú, „gangos” budapesti házban nõttem fel, nyugodt léptekkel közelítettem meg a templom bejáratát, gondolván majd csak találok valakit, aki útba igazít, amikor megpillantottam a Lelkészi Hivatal feliratot. Az ajtó itt is tárva volt, gondoltam benézek, embert csak nem esznek itt... Egy fiatal, fekete öltönyös, körszakállas úr
társalgott az õt körülvevõkkel, amikor tekintetünk találkozott.
– Kérem szépen – kezdtem óvatosan, mert nem tudtam egész pontosan,
hogyan kell megszólítani itt bárkit is –, még sosem jártam ebben a templomban, bemehetek, vagy esetleg valami feltétel lenne?
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A szakállas úr bíztatóan rám mosolygott. – Ó, dehogy, csak tessék bemenni nyugodtan, bárhol le lehet ülni, örülünk...
Így ismerkedtem meg Léta Sándor lelkész úrral. Aztán az Istentiszteleten meghallgattam egyházi beszédét, és úgy döntöttem jó helyre jöttem.
Rázmány Csaba püspök urat akkor még személyesen nem ismertem. De olvastam természetesen az „Egy az Isten” kiadvány borítójának általa írt ajánlását, mely szerint „Ez a könyv nem az unitárius hit ismerõinek íródott, hanem azoknak, akik lélekben már rég unitáriusok, csak még nem tudják.” Ezt
én magamra vettem.
Aztán találkoztam a püspök úrral is. Zengõ, érces hangját, kedves személyiségét, mosolygó arcát azóta is õrzöm magamban.
Évek óta járok a Bartók Béla Unitárius Egyházközség Istentiszteleteire.
Milyen kár, hogy a püspök úr már nem lehet közöttünk, biztosan örülne õ is
ennek a kiadványnak!

F
KELEMEN ATTILA presbiter
Kelemen Attila okleveles építõmérnök vagyok, 1947. november 19-én születtem Berettyóújfaluban, 1957 óta élek Budapesten.
Rákoscsabán laktunk szüleimmel, amit néhány évvel azelõtt csatoltak Budapesthez, és közlekedési lehetõségek tekintetében is messze volt a
várostól. Területileg a Pestlõrinci Unitárius Egyházközséghez tartoztunk, ahol Jakab Jenõ volt akkor a lelkész. Néha oda jártunk templomba, de sátoros ünnepeken a Hõgyes Endre utcai Istentiszteleteken vettünk részt, ahol Bencze Márton nagyszerû prédikációit hallgattuk. Õ havonta tartott Istentiszteletet a Rákoshegyi református imaházban
is, a kerületünkben és a Pest környékén lakó családok részére, ahová õ is családosan jött el. Édesapám kortársa volt, és régi ismeretségük révén többször látogatott meg bennünket otthon is, Rákoscsabán, a családi házban.
Hozzá jártam elõkészítõre, és 1962-ben nála konfirmáltam a Hõgyes
Endre utcai templomban. 1966-ban érettségiztem, és a katonai szolgálat letöltése után kezdve egyetemi tanulmányaimat 1972-ben végeztem a Budapesti Mûszaki Egyetem Építõmérnök karán, és azóta is a közlekedésépítés
területén dolgozom, ma már nyugdíjas mérnökként.
Édesapám, Kelemen Attila földnyilvántartó volt, 2004-ben hunyt el, 89
éves korában. Székely nemesi családból származott, unitárius lelkészi dinasztia leszármazottjaként.
Apai nagyapám, Kelemen István unitárius lelkészként 47 évig szolgált
Felsõrákoson. Édesapja, Kelemen Albert Marosvásárhely elsõ unitárius lelkésze, köri jegyzõ volt.
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Édesanyám, Kelemen Attiláné, született Vajda Olga Felsõrákoson is tanított, ma már vasdiplomás óvónõ. Anyai nagyapán, Vajda Gyula szíjgyártó
mester volt Berettyóújfaluban.
Feleségemmel – Kelemen Attiláné, született Sebõk Ilona, hídépítõ technikus – 1974-ben a Hõgyes Endre utcai templomban kötöttünk házasságot,
ahol Bencze Márton lelkész úr adott össze bennünket. Két gyermekünk született: Ágota 1976-ban és Kata 1980-ban. Házasságkötésünk óta Budapesten,
a második kerületben lakunk. Lányaink egy-egy unokával ajándékoztak
meg: Boldizsárral 2010-ben és Annával 2011-ben.
Egy testvérem van, Kelemen Zsolt, aki 1954-ben született Berettyóújfaluban, és szintén a Hõgyes Endre utcai templomban esküdött Bencze Márton
lelkész úrnál. Biztosítási szakember, egy lánya van, Kelemen Kinga, aki
1982-ben született.
Lakóhelyem szerint most a Budapesti Unitárius Egyházközséghez tartozom, de a Hõgyes Endre utcai gyülekezet, és 2001. szeptember 22 óta a
Bartók Béla nevét viselõ Unitárius Egyházközség tagja vagyok.
Feleségem, aki római katolikus, gyakran vesz részt Istentiszteleteinken,
és rendezvényeinken.
A Bartók Béla unitárius egyházközség alakuló közgyûlése 2001. szeptember 30-án választott egyházi tanácsosnak, azóta veszek részt az egyházközség munkájában, mint presbiter.
Rázmány Csaba lelkész úr 1995-ben történt kinevezése után a Pestszentlõrinci templomba jártunk Rákoscsabán lakó szüleimmel, ahol az õ
szolgálati ideje alatt pezsgõ egyházközségi élet alakult ki, jelentõsen megnõtt a templomba járók és adakozók száma is.
2001-ben a Hõgyes Endre utcai gyülekezetbe való átjövetelét követõen
sok hívünkkel együtt mi is követtük. 2001. februárban püspökké választása
után, püspök úr 2001 novemberében történt felkérésére vállaltam el a Heltai
Gáspár Kft. vezetését, és már 10 éve vagyok a Kft. ügyvezetõ igazgatója.
Ez idõ alatt a Magyarországi Unitárius Egyház szolgálatában vállalt feladatként vezetésemmel több magyarországi unitárius templomot, lelkészi
irodát és lakást, egyházközségi épületet újítottunk fel, mentettünk meg.
Hálás vagyok a sorsnak és a püspök úrnak, hogy lehetõséget kaptam
ezekre a feladatokra, és egyházunk javára maradandó értékeket hozhattunk
létre.

F
DR. KISS BALÁZS presbiter
1947-ben születtem Pápán, ahol érettségiig tanultam.
Közgazdasági egyetemet végeztem, itt doktoráltam. Édesanyám Adorján Alice, aki egyedül nevelt hármunkat,
mert Édesapámat 1952-ben koholt vádakkal megölték.
Hét gyermeket neveltem, illetve nevelek, Erna, Alíz, Orsolya, György, Zsófia, Balázs, Iván.
Sosem harangoznak, még csak nem is csilingelnek,
tájékozódni kell, ha be kívánsz térni. Semmi pompa, sem118

mi hókusz-pókusz, mi mindig ide jövünk megnyugodni. Megnyugodni, feltöltõdni, szívünket Isten felé fordítani. Egymásra nézni, tekintetünkkel megölelni, csak jót kívánni, bátorítani, azt hinni, hogy minden szebb lesz, reménykedni önfeledten. Átgondolni miben járunk, hogy hol hibáztunk, mi a
hitünk, a vallásunk.
Gyermekeknek hittanóra, vers, mondóka, énekóra. Járunk, mint elõdeink, járunk, mint ahogy az idõ felettünk.
Nagy események az ünnepek, a Jávorkai „gyerekek”, akik ma világhírû
mûvészek, mintha egy kicsit a mieink is lennének. Dallamaik a belsõ erõ,
úgy hat ránk, mint egy nyári esõ, felfrissülünk, szárítkozunk, a lelkünket kitárjuk.
Lelkészeink változtak, ki ilyen, ki olyan stílusban rakosgatott kincseket
tarsolyunkba.
Volt egy, a feledhetetlen, akinek mindenkoron harcolnia kellett, hol a
közösségért, mert egyedül hagyták, hol szervezettel, mert nyavalyák rágták.
Létrehozta az egyházközséget, elviselte a sötétséget, most is itt van, felvigyáz ránk. Isten határozta életútját és azon túl közösségünk kiállását, tisztességünk megtartását. Lehet, hogy mi már nem látjuk, de vele közösen sajnáljuk, hogy kanyarodva fékeztünk, kisodródott, amit vele építettünk. Isten
áldja, amiket tett értünk Rázmány Csaba püspökünk, veled élünk.

F
LÕRINCZY ZSOLT presbiter
1943. október 21-én születtem Nagybányán,
szeretem is ezt a festõi környezetben fekvõ várost,
de mégsem érzem szülõföldemnek. Édesapám unitárius lelkészként a második bécsi döntést követõen költözött Bukarestbõl Nagybányára, de származásilag Székelyudvarhelyhez kötõdött.
Hároméves sem voltam, amikor 1946-ban
édesapámat a Székelyudvarhelytõl 20 km-re fekvõ
Homoródalmásra nevezték ki lelkésznek. Ebben a
Kis-Homoród mentén fekvõ székely nagyközségben töltöttem életem legcsodálatosabb tíz évét, a
gyermekkoromat. Ezért nem Nagybányát, hanem
Homoródalmást érzem szülõföldemnek. Itt jártam
óvodába, elemi és általános iskolába. 1955 õszén
édesapám kolozsvári lelkész lett. Ennek megfelelõen ott folytattam tanulmányaimat. A Brassai Sámuel középiskolában érettségiztem 1960-ban.
1963-ban fejeztem be a Topográfiai (Földmérõ) Technikumot. Földmérõként bejártam az akkori Kolozsvár tartomány minden zegét-zugát. 1969-tõl a
Bukaresti Vasúti Tervezõ Hivatal erdélyi fiókjába kerültem és munkaterületem egész Erdélyre, sõt azon túl is terjedt.
1971-ben nõsültem, Gyöngyi lányom 1972-ben, Zsolt Géza fiam 1977ben született.
1989-ben sorsom Magyarországra hozott.
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1994–95-ben a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Székesfehéron mûködõ Földmérõ Karán megszereztem az ingatlanrendezõi minõsítést.
2003 õszétõl nyugdíjas vagyok, de a szabad szellemi tevékenységnek
minõsülõ földmérést nem hagytam abba, még dolgozgatok.
A Bartók Béla Unitárius Egyházközség megalakulása óta közösségünk
presbitere vagyok.
Az Unitárius Egyház Zsinatain képviselem a Bartók Béla unitárius egyházközséget.
A Magyarországi Unitárius Egyházat képviseltem 2008–2009-ben a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumában.
Ím bejöttünk templomodba…
(Õszi Hálaadás és évfordulós ünnep a Bartók Béla Egyházközségben)
Az állandó sietés, a már-már létünkért való küzdelem éveit éljük, mint
egyének, magyarok és unitáriusok. Ebben a nagy rohanásban mind kevésbé
figyelünk egymásra, környezetünkre és vallásos életünkre. Elfeledjük, hogy
az ember társas lény, hogy minél több kisközösségnek a tagja, annál tudatosabban tudja vállalni a nagyobb közösségekhez való tartozását. Elfeledjük,
hogy közvetlen környezetünk és országunk múltbeli és jelenkori értékeinek
ismerete és megbecsülése nélkül a „haza” vagy „hazaszeretet” szavaknak
nincs tartalmuk. Elfeledjük, hogy templomunk, egyházközségünk, unitárius vallásunk minél alaposabb megismerése nélkül az egyházi közösségünkhöz és Istenhez való kötõdésünk is gyenge alapokon áll. Nemzeti és unitárius értékeink megismerése által válunk igazán magyarságunkat és unitárius
hitünket büszkén vállaló, nemzetünkért és vallásunkért áldozatokra is képes
emberekké.
Ezekkel a gondolatokkal léptem be az Õszi Hálaadás ünnepén a Hõgyes Endre utcai templomunkba.
Szeretem az Istentisztelet kezdete elõtti perceket a templomban tölteni.
Ilyenkor, nem csak a hálaadás ünnepén, mindig hálát adok az Istennek, amiért a Hõgyes Endre utca 3. szám alatti bérházi udvarról az „EGY AZ ISTEN”
felírat alatti ajtón belépve minden alkalommal, újra és újra csodaként fedezhetem fel kis templomunkat, az Isten házát.
Elõször is a bejárattal szembeni, 2001 Pünkösdjére, Sepsi-Kovács Éva
gondnoknõnk adományaként megszépült ablakokra nézek. Három ablakon,
õsi székely motívumokkal, tulipánokkal és szívekkel övezve Magyarország
és Erdély címere az Unitárius Egyház címerét fogják közre (készítõ: Szijjártó
Tibor üvegmûvész). Gyönyörû színek, mûvészi kivitelezés.
Tekintetemet kissé felemelve majd körbehordozva a díszesen faragott
csillár, a festett kazettás mennyezet, a balra található orgona elõtti kis karzat
és a jobbra lévõ szószék festett fa burkolata is székely templomokat juttat
eszembe. Ez természetesen nem véletlen, hiszen a templomot az elsõ világháború és Trianon utáni erdélyi, nagyobb részt a székely unitárius menekültek számára létesített Unitárius Misszióházban alakították ki. Felavatására
1929. február 10-én került sor.
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Besétálva a szószék felé nézõ padsorok egyikébe, a szószéktõl balra Bartók Béla, két kopjafa által közrefogott emlékoszlopán akad meg a szem, melyet a csillár és a mennyezet kazettáinak mestere, a Don-kanyart is megjárt
Zágoni Sándor faragott. A hármas tagoltságú emlékmû mellett a Pécsi Dániel jelképtervezõ által készített egyházközségi zászló látható. A zászlón az
egyházközség címere alatt az „1568 – Bartók Béla Egyházközség – 2001” felírat olvasható.
A szószék két oldalán a szószék magasságában két egyforma díszes fa
táblát helyeztek el. A bal oldali, a „PRO PATRIA MORTUIS – 1914–1918” felirattal a háború hõsi halottaira emlékeztet, a jobb oldali az egyházi énekek
szám-táblája. Mire mindezt számba veszem, kezdõdik az Istentisztelet.
Ebben az évben az Õszi Hálaadás ünnepén arról is megemlékeztünk,
hogy egyházközségünk tíz évvel ezelõtt 2001-ben önállósult és ugyanabban
az évben vette fel a Bartók Béla Egyházközség nevet. A névadó ünnepség
2001 szept. 22-én volt. Tíz évvel ezelõtt, néhai Rázmány Csaba püspök-lelkészünk kezdeményezésére, így fejeztük ki tiszteletünket a nagy magyar zeneszerzõ iránt. Bartók Béla saját hitéletében is követte zeneszerzõi alapelvét,
mely szerint csak tiszta forrásból szabad meríteni. Ezért csendülnek fel, az
eldugott kis falvakban végzett népzenei kutatásainak eredményeképpen, õsi
dallamok Bartók zenei mûveiben és ezért választotta magának 1916-ban, 35
éves korában az unitárius vallást.
A templomi gyülekezet egy gyönyörû, bensõséges hálaadási és megemlékezési ünnep részese lehetett. Léta Sándor lelkészünk imája és hálaadási
beszéde, a Jávorkai Sándor hegedûmûvész és Jávorkai Ádám csellómûvész
által magas mûvészi színvonalon megszólaltatott Bartók mû, az „Este a székelyeknél”, valamint a kántornõnk, Pávai Gyopár által vezényelt General
Pausa kamarakórus mély átéléssel elõadott dalcsokra felejthetetlen élménnyé tette ezt az ünnepi Istentiszteletet. Hálaadó szívvel járultunk az Úr
asztalához.
Az emlékünnepéllyel gazdagított Õszi Hálaadási Istentisztelet és az úrvacsora után hitemben megerõsödve és hazafias érzésekkel telve énekeltem
a gyülekezettel együtt nemzeti imánkat, a magyar himnuszt és az õsi gyökerek elvághatatlanságát bizonyító székely himnuszt.

F
ORBÁN BALÁZS presbiter
1946. április 5-én születtem Budapesten – jó
anyám nagy örömére – hogy ez az esemény nem
egy nappal hamarabb jött el. Apám családja Lengyelfalváról (Székelyudvarhely mellõl) származott, anyámék felvidéki cipszer gyökereibe némi
olasz és spanyol vér is keveredett.
Mindkét családi kötõdésre büszke vagyok.
Van egy húgom: Orbán Anikó, aki 1948. április
14-én született és nyugdíjazásáig tanítónõként
dolgozott és jelenleg 9 unokája van.
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Az általános és középiskola után 1970-ben elõbb okl. vegyészmérnök,
majd okl. mérnök-tanár lettem a Budapesti Mûszaki Egyetemen. Rövid
„mûanyagos”mérnöki gyakorlat után 1973-ban eljegyeztem magam az aszfaltútépítéssel és több évtizedig technológiával, laboratóriumi vizsgálatokkal és innovációval foglalkoztam.
Egy évre – 1987-ben – belekóstoltam a külföldi munkavégzés áldásaiba
és gyötrelmeibe Mauritius szigetén. 2006 óta nyugdíjas vagyok.
Húszévi házasság után 1992-ben elváltam elsõ feleségemtõl és új, páros
életet kezdtünk jelenlegi feleségemmel, Jusztin Juliannával.
A jó Isten két gyermekkel ajándékozott meg bennünket: Bence 1992-ben
született és jelenleg a Budapesti Mûszaki Egyetem másodéves hallgatója;
Zsófi 1996-ban érkezett és most másodikos gimnazista.
Szüleimmel annak idején – elsõsorban R. Filep Imre ragyogó igehirdetései miatt – a Nagy Ignác utcába jártunk, késõbb Rázmány Csaba idejövetele
után már az én családommal a Hõgyes lett a „mi templomunk”. Itt éltük át a
gyerekek elsõ hittanóráit, az ünnepi „mûsorokra” való izgatott készülõdéseket és végül a szeretetteljes templomi együttléteket. Mindkét gyermekünk itt
konfirmált, Bence 2006-ban, Zsófi 2010-ben.
Egyházi tisztséget kizárólag egyházközségünkben vállalok mindaddig,
amíg a hívek bizalmukkal megtisztelnek és közösségünk tisztességes sziget
tud maradni a mai alacsony erkölcsi színvonalra süllyedt világunkban.

F
DR. SZABÓ MELÁNIA presbiter
Unitárius családban születtem, olyannyira,
hogy mindkét szülõm szülei is unitáriusok voltak.
1950-ben láttam meg a napvilágot Kolozsvárt,
az elemit,középiskolát majd gimnáziumot egyazon intézményben, az akkori 3-as számú iskolában végeztem.
Nyarainkat anyai nagyszüleimnél, Magyarsároson (ma Delenii) töltöttük. Unitárius felekezetû falu, a templomkertben található fagerendás harangláb Erdély-szerte híres. Tulajdonképpen ezek
a nyarak voltak azok, amelyek az egyházhoz való
kötõdésemet meghatározták.
Vasárnap a falu apraja nagyja kimosdva, ünneplõbe öltözve templomba
ment. Csak az maradt otthon, aki nem tudott mozogni. Nagyszüleim is rendbe állítottak bennünket, unokákat és minden vasárnap templomba mentünk.
Az Istentiszteletre harangszó hívott, három egymás után, a harmadik végére illett beérni és elfoglalni helyeinket a templomban. Az volt a szokás, hogy
a férfiak és asszonyok külön padsorokban ültek, a lányok és legények meg a
gyermekek a karzaton. Ma is emlékszem a templom illatára, az asszonyok
keményített ingére, magasan szárnyaló, éles, tiszta hangjára. „Templomozás” után – ahogy mi neveztük –, amikor a nép kivonult a templomból, kis
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csoportok verõdtek össze, beszélgettek az emberek, nagymama pedig büszkélkedett velünk, unokákkal. Hazatértünk után a vasárnapi ebéd elõkészületei folytak, ami mindig paprikáscsirke volt szombaton vágott csirkébõl,
uborkasalátával. Béke volt, biztonság. A nagyszüleim nem voltak jómódúak,
mint ahogy akkor a faluban, senki. Mégis sikerült nekik életünk meghatározó élményévé tenni ezeket a nyarakat, ahol mindennek rendje volt és ez biztonságot adott.
Ebéd után kimentünk a ház elé, és figyeltük, ahogy a férfiak a házak
elõtt húzódó füvesárok partjára leterített zsebkendõjükre ültek, hogy ne
mocskolják be ünneplõ nadrágjukat, az árokba egy hokedlit vagy kisszéket
tettek és kártyáztak. Az asszonyok pedig a kerítések elõtt a padokon ültek és
beszélgettek, amíg meg nem kondult a vecsernyére hívó harangszó. Aki délelõtt nem jutott el, az délután ment templomba. Így volt ez annak idején.
Egyetemi tanulmányaimat szintén Kolozsváron végeztem, majd a
Szatmár megyei Nagykárolyba kerültem, ahol 14 évig éltem és dolgoztam.
1988-ban menekültem Magyarországra. Itt néhai Jakab Jenõ tiszteletes úr
„cserkészett” be, már nem emlékszem hol és hogyan találkoztunk, de ezt követõen lettem a Pestszentlõrinci egyházközség tagja. Akkor még egyedül
voltam, a szeretetvendégségekre órákkal elõtte kimentünk, és a gyülekezeti
teremhez tartozó konyhán készítettük a hagyományos erdélyi puliszkát,
minden alkalommal Berci keverte borsos tokánnyal. Jenõ bácsi halála után
Rázmány Csaba püspök úr „örökölt” meg, és amikor átkerült a Hõgyes Endre utcai gyülekezetbe, vele jöttünk.
Azóta sok minden megváltozott. Sokan elmentek közülünk, csak én
négy püspök temetésén voltam, meghalt Jenõ bácsi és Berci is már hazai
földben nyugszik. Az azóta Bartók Béla nevét viselõ egyházközségünk is,
amelyet Léta Sándor tiszteletes vezet, sok vihart megélt. Ennek ellenére vagy
éppen ezért, az elkötelezettség az együvé tartozás érzése erõsebb lett. Ezért
jó ide tartozni.

F
DR. ÜRMÖSI GYÖNGYI presbiter
Sepsiszentgyörgyön születtem, 1949. április 6-án, unitárius családba.
Édesapám, Ürmösy Gyula, Sepsiszentgyörgyön volt unitárius lelkész-esperes 1943-tól
1973-ig, édesanyám, Fazakas Piroska, székelyudvarhelyi unitárius családból származott. Iskoláimat itt végeztem, a Székely Mikó Kollégiumban érettségiztem.
Fogorvosi diplomát Marosvásárhelyen szereztem. 1972-ben kötöttem házasságot évfolyamtársammal, és az Egyetem elvégzése után együtt
indultunk Máramarosban, az élet útján.
Három gyermekünk született, Zoltán, Zsuzsa és Sarolta.
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1993-ban telepedtem át Magyarországra, Ráckeresztúrra, ahol azóta is a
lakosság fogorvosi alapellátását biztosítom.
Sepsi-Kovács Éva (jelenlegi gondnokasszonyunk) hívására a pestszentlõrinci unitárius gyülekezethez csatlakoztam, Jenõ bácsihoz, majd 1995-ben
átjelentkeztem a Hõgyes Endre utcai gyülekezetbe, mivel egyetlen testvérem, dr. Kolonits Ferencné is ide járt és jár a mai napig.
Szüleimet 1995-ben Kolozsvárról áttelepítettük Ráckeresztúrra, édesanyám 1997-ben, édesapám 1999-ben hunyt el, itt nyugszanak a ráckeresztúri temetõben.
2001. évi presbiterré választásomat nagy megtiszteltetésnek éreztem.
Külön öröm volt számomra néhai püspökünk, Rázmány Csaba áttelepülése,
kit még teológusként, majd brassói segédlelkészként már ismertem, tudását
és felkészültségét édesapám is nagyra értékelte.
Az elmúlt tíz év, mióta gyülekezetünk neve Bartók Béla Unitárius Egyházközség lett, a fejlõdés és sok öröm mellett néha bánatot is hozott.
A jó Isten áldását kérem a gyülekezet tagjaira és vezetõségére, hogy
legyen erejük, egészségük továbbvinni az elkezdett munkát.

F
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Köszönet
Szeretnénk köszönetet mondani és felsorolni mindazokat az alkotó és
fellépõ mûvészeket, akik adományaikkal, vagy fellépésükkel örömet és boldogságot szereztek gyülekezetünknek.

F
Alkotó és adományozó mûvészek:
Szinte Gábor festõmûvész,
Pécsi L. Dániel jelképtervezõ,
Tomcsányiné Szemere Sarolta textiltervezõ.

F
Fellépõ mûvészek:
Ars Longa zenekar, Balázs László Gábor, Czvik Ildikó, Dinnyés József,
Falvai Katalin, Ferencz Éva, General Pausa Leánykar, Incze Ildikó,
Jávorkai Ádám, Jávorkai Sándor, Jazz And More kórus,
Kiss-Törék Ildikó és Varga Vilmos, Madrigál Quartett,
Osztováta együttes, Szabó András, Sztankovits Béla, Tõri Csaba,
Ultrahang Kamarakórus, Vox Insana,
valamint Pávai Gyopár kántorunk, aki számtalan alkalommal szerzett
mûvész barátaival feledhetetlen élményt.

F
Köszönjük azoknak a támogatóknak, akiknél eredményesen pályázhattunk, hogy megvalósíthassuk az egyházközségünk terveit:
Heltai Gáspár Kft, Unitárius Alapítvány,
Ferencvárosi Önkormányzat, Újbuda Önkormányzata
és nem utolsó sorban a Magyarországi Unitárius Egyház.

F
Hálát és köszönetet mondunk minden olyan kedves hívünknek és támogatónknak, akik anyagilag hozzájárultak az egyházközség megsegítéséhez, valamint közmunkájukkal és anyagi adományaikkal segítették és gazdagították egyházközségüket az elmúlt 10 évben. A hívek összefogása a legnagyobb erõ az egyházközség megerõsödésében és hivatása betöltésének érdekében.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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A+B Kft
AA Angol csoport
Ádám Lászlóné dr.
Adorjáni Zsolt
Ágoston János
Ajtay János
Albert Éva
Albertné Kiss Angéla
Andor Pálné
András Tiborné
Antoni László
Antonya Mihály
Aranyossy György
és családja
Árvai Lászlóné
Bácskai Ágnes
Bakay Zoltánné
Bakó Károlyné dr.
Bakos Ferenc
Balázs Csaba
és felesége
Balázsi László
Bálint B. Ferenc
Ballok Marian
Balog György
Balogh Béláné özv.
Balogh György
és családja
Balogh Krisztina
Balogh Zsolt
Bán Ferenc
Bánó Zoltán
Barabás Béláné
Barabás Józsefné özv.
Barabás Mártonné
Barabás Zoltán
Baranyai László
Baranyai Máté
Bárányné Tövissi Judit
BARSZ KAZAH
Alapítvány
Bartha Andrea
Bartha Sándor
Beke Ildikó dr.
Béla Balázs
Béla Gábor

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Bencze Gábor
Bencze Gyula
ifj. Bencze Márton
Bencze Márton
(Cegléd)
Bencze Márton püspök
Bencze Mártonné
Bencze Orsolya
Benczédi Ildikó
Benczédi Éva és Judit
Benczédi Kornélia
Benczi Csilla
Bende Mária
és Erzsébet
Benedek Ágnes
Benedek Álmos
Benedek Gabriella
Benedek Katalin
Benedek Katalin Vilma
Benedek Zsolt
Benke Dénes
Benke Mária
Bényi Eszter
Benyó Mihály
Bercsik Ferenc
Béres Lászlóné
Bézsenyi Gyuláné
Birki Ida dr.
Bíró Dénes
Bíró Katalin
Birtalan Dénes
Birtalan Erzsébet
Bodor Csaba
Bodor István
és családja
Bodor Levente
Bodor Sándor
Bogáts Tamásné
Bogdán Brigitta
Bognár Sándor
Bojti Attila
Borbély Károlyné
Borbély Sándor
Botár Gyula
Botár Simon
Böde Sándor

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Böhm Jánosné
Böjte Gábor
Böszörményi Sz.
Bráda Tiborné
Budai Ferenc ifj
Buksa Attila
Buláth András
Bulátkó Éva
Bures Krisztina
Burján Béla
Burján Margit
Buzás Jánosné
Classic Sound Stúdió
Cotirlan Carmen
Cotirlan István
Czinege Istvánn
Czirják Fodor Veronika
Csáki Imréné
Csáky Gyopár dr.
Csapó Enikõ
Csatári Gábor
Cseke György dr.
Cseke Péter dr.
Csepregi László
Csepregi Noémi
Cseri Gábor
Cseriné Csegöldi Kinga
Csesznegi Miklós
Csiki Anikó
Csiki Sándor
Csiki Zelma
Csikos László
Csiky László
Csilléry Ádámné
Csoma Sándor
és felesége
Csonka Zoltán
Csonka Zoltánné
Csonkáné Rácz Katalin
Csontosné Kiss Katalin
D.B.CLEAN Bt
David McFarland
David Whaly
Deák Bertalanné
Deák Lajosné

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

Décse Sarolta
Décse Zoltán
Dégi József és Ilona
Demján László
Dénes Pál
Dénes Zoltán
Dénes Zsuzsanna
Dezsõ Gyöngyi
Dezsõ Zoltán
Dimény Tünde
Diósady Ildikó
Dobozi Katalin
Donna Loveland
Dósa Csaba
Dörögdy Miklós
E Kovács Sándor
E.S.Ö.T.
Egyed Gábor
és családja
Elekes Botond
Elekes Dénes
és felesége
Elekes Hajnal
Endrei Géza
Építõ Pol Kft
Ercsei István
Erdélyi Ferenc
Erõss Orsolya
Erõss Zsuzsanna
Eszterle István
Fábián Enikõ Réka
Farkas Adrienn
Farkas Éva
Farkas Gábor dr.
Farkas Péter
Farkas Sándorné
Farkasné dr. PatakfalviVíg Katalin
Fazakas Adalbert
Fazakas Aranka
Fazakas György
Fazakas Györgyné
Fehér Csilla
Fehérné Károlyi Irén
Fekete Gábor
Fekete Klára

173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

Fekete Zsolt
Felszeghi Mózes
Felszeghi N.Éva dr.
Felszeghi N.Iván dr.
Ferenczi Sándorné
Filep Aladár dr.
Filoné Csilléry Borbála
Firtos István
Firtos István Áron
Firtos Katalin
Fodor Annamária
Fodor Dénes dr.
Fodor Marianna
Fodor Miklós
Fodor Zoltán
Fogden Barbara
Folk Center Alapítvány
FON-TRADE KFT
Fuhrmann Márton
Fundatia Folkcenter
Fülöp Arnold
Fülöp Károly
Gál Ágnes
Gál Attila
Gál Jenõné
Gálffy Attila
Gálffy Sándor
Gálfi Bernáth Sándor
Galkó Ernõné
Gáspár Imre
Gebner Pálné
Gellérd Judit
Geréb Katalin
Gerébné Kovács Anna
Gerendás Jánosné
Gergely Felicián
Gergely Felicián ifj
Gergely Feliciánné
Gergely Márk
Gergely Orsolya
Gergely Valentin János
Gombos Jenõ
Gondos Brigitta
Gothárd Béla
Gothárd Erika

218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

Gönczi Sámuelné
Gryllusz Dániel
Gyárfás Irén dr.
Gyarmathy András
Gyarmathy Antal
Gyarmathy Beatrix
Gyarmathy Karolina
Gyarmathy Krisztina
Gyarmathy László
Gyarmathy Margit
Gyarmathy Tamás
Gyarmati Péter
Gyöngy Éva
Gyöngyösi Ibolya
Györfi László
Gyõrfiné Kovács Éva
Gyõri Gáborné
Hadnagy család
Halmen Mária
Hanczik Ilonka
HARKÓ KER.KFT
Harkó Zoltán
Harmónia Nõi kar
Hegedûs Gyuláné
Hegedûs Lõrinc
Hegedûs Lõrincné
Hegedûs Pál
Hegedûs Pál Ajtony
Hegedûsné
Jakab Piroska
Hegedûsné Pálfi Csilla
Hégely Viola
Héja Gergelyné
Herczeg Miklós
Hídalmási Anna
Hidasi Attila
Hidasi Réka
Homoródjánosfalva
Alapítvány
Hortobágyi Péter
Horvát Ferenc
Horváth Balázs
Horváth Kornélia
Horváth Krisztián
Hosszú Katalin
Hosszú Sándor
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262. Houston UU gyül.
263. Hungarom Kft
264. Huszárné
Damjanovich Márta
265. Illés Attila
266. Illyés Károly
267. Illyés Zsolt
268. Imre Ildikó dr.
269. Imre Irén
270. INVEST-MIN KFT
271. Izsák Tibor
272. Izsák Vilmos
és családja
273. Jakabházy Nóra
274. Jegyes Gábor
275. Jegyes László
276. John Slattery
277. John Dale
278. Józan György
279. Józan Mária
280. Józsáné Barabás I.
281. József Álmos
282. József Dénesné
283. József Etele
284. Juhász Dóra
285. Kádár Ferenc
286. Kádár Julianna
287. Kádár Natalia
288. Kalabay Lászlóné dr.
289. Kalabay Sándorné dr.
290. Kálnoki Kis Sándor
291. Kanadai hívek
292. Kanyaró Anna
293. Kardos Judit
294. Kardos Róbertné
295. Karner Ottó dr.
296. Kárpátiné Toró Lenke
297. Kaszai Csaba dr.
298. Katalin Spang
299. Kátay László
és felesége
300. Kathy Sage
301. Kelemen Attila id.
302. Kelemen Attila ifj.
303. Kelemen Attiláné id.
304. Kelemen Benedek
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305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.

Kelmen Miklósné
Kereki Adél
Keresztély Domokos
Ketler lászlóné
Kis Zoltán dr.
Kisbocskó Ferencné
Kiss András
Kiss Balázs dr.
Kiss Enikõ
Kiss Éva dr.
Kiss György
Kiss Ildikó
Kiss Istvánné
Kiss Katalin
Kiss Mihály
Kiss Sándor
Knut Klavenetsz
Knut-Anette
Heidelberg
Kocsis Júlia
Kocsis Jutka
Kocsordi Unitárius
Egyházközség
Kolonits Ferencné dr.
Kolozsvári András
Koncz Tihamérné
Kondor Ildikó
Koppándi Ildikó
Koridor Ildikó
Korompayné Andor K.
Kosztin Levente
Kosztin Anna Mária
Kovács Nelli
Kovács Áron
Kovács Balázs
Kovács Éva
Kovács János
Kovács János id
Kovács József
és családja
Kovács Klára dr.
Kovács Levente
Kovács Luca
Kovács Márton
Kovács Petra
Kovács Zoltán

348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.

Kozma Alpár
Krajcsír Ferencné
Kriza Kálmán
Kubát-Brock Enikõ
Kurtos Jánosné
Kuti Albert
Kuti László
Kutrováczné Sére Anna
Laczkó László és Ildikó
Larry Coburn
László Árpád dr.
László József
Lászlóné
Szathmáry Zsuzsa
Lázár Szabolcs
Léta Erika
Léta Sándor
Lezsák Sándor
Liszt Ferenc Általános
Iskola
Lókodi Ibolya
Lovas Dénes
Lovász András
Lovász Boglárka
Lovász Gergõ
Lovász Zoltán ifj
Lovász Zoltánné
Lovászné Hosszú
Tünde
Lõrincz Dénes
Lõrincz Dénesné dr.
Lõrincz István dr.
Lõrincz Zsigmond
Lõrinczy Béla
Lõrinczy Botond
Lõrinczy Zsolt
Lukács Magdolna
Mag Elvira
Main Line U U
Májay Endréné
és lányai
Major Ilona
Málos Mária
Mán Géza
Mán Irén Gyöngyi
Mán Kata

390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.

Mándoki Zsolt
Manz Albert Attila
Marc Roscoe Loustan
Máriásné László E.
Márkos József
Márkos Levente
Markos Olivér
Márkos Renáta
Márkus Gábor
Máthé Árpád
Máthé Árpádné
Máthé Emma
Máthé Irén
Máthé István
Máthé Réka
Máthé Zsolt
Mattyasovszky
Miklósné
Melczner Sándor
Melrose Place Kft
Merkóné Tóth Berta
Miklósi-Vári Vilmos dr.
Mikó Gergely dr.
Mikó István
Mikós Sándor Levente
Molnár János
Mondschein Brigitta
Monduk Adalbert
Monossy Zoltánné
Monostoriné
Nagy Eleonóra
Monteverdi Kórus
alapítvány
MRZT
Murvay Sámuel dr.
Muszka Ibolya
Nagy Andrea
Nagy Árpád
Nagy Dénes
Nagy Dezsõ ifj.
Nagy Erzsébet
Nagy Károly
Nagy Lászlóné
Nagy Mária Magdolna
Nagy Zoltán dr.
Nagyajtai Sándorné

433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.

Nagyné Tiboldi Éva
Naszvadi Judit
Neil Mooney
Németh Ernõ dr.
Németh István
Németh László
Nemzetközi Szent
György lovagrend
Noszlopy Judit
Noszvadi Judit
Nyiredy Csaba
Nyiredy Gézáné dr.
Nyiredy Judit
Nyiredy Szabolcs dr.
Nyiredy Zsolt
Nyitrai Gábor
Nyitrai Levente Mózes
Nyitrai Mózes
Orbán Anikó
Orbán Balázs
Orbán Bence
Orbán Kinga
és családja
Orbók Attila
Orbók László dr.
Összhang Kulturális
Egyesület
Ötvös Csaba
Paál Beáta
Paál Éva
Pákay Izabella
Pál Ferenc
Pál István
Pál József
Pál Józsefné özv.
Pál Tamás
Pálffy László
Pálffy Lászlóné
Pálffy Tibor
Pálfi Erzsébet dr.
Pálfi Judit
Pálfi Sándor
Pálfi Szilárdné
Pálfy István dr.
Panka Dezsõ dr.
Pap Mózes dr.

476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.

Pap Nóra
Pap Zsolt
Papp Fanni
Parádi Enikõ dr.
Pászti Lászlóné
Pásztor Rezsõné dr.
Patakfalvi Sámuel
Patakfalvi-Vigh Attila
dr.
Patt Herklotz
Pattantyús Judit
Pávai Csanád
Pávai Gyopár
Pávai István
Pazar Gitta
Pázsa Zoltán dr.
Perczel Attila dr.
Péter István
Péterfi Katalin
Péterfy Réka dr.
Pitó Ferencz Levente
Pitó Gyöngyvér
Polgár Tiborné
Polte Edit dr.
Punyi Péter
Punyi István
R. Vargay Mária
R.Filep Aladár dr.
Rázmán Sámuel
Rázmány Andrásné
Rázmány Csaba
Rázmány Csaba
püspök
Rázmány Ida
Rázmány József
Rédey Árpádné özv.
Robert Rosco
Rohácsi Zsuzsanna
Ruth Gibson
Samu Nagy Miklósné
Sándor Attila
Sándor Géza
Sándor László
Sándor Mária
Sárosi Jenõ
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519. Sass Kortsák
Istvánné dr.
520. Sc.Poema
521. Schmidt Jánosné
522. Scott Prinster
523. Sebõkné Benkõ Csilla
524. Sepsi-Kovács Éva
525. Sillye Lídia
526. Simma Zoltán
527. Simó József
528. Simó Tibor
529. Simó Zsuzsanna
530. Simon (Bagyula)
Annamária
531. Simon Dénes
532. Simon Dénes dr.
533. Simon Dénes ifj.
534. Simon Gergely
535. Sipos Gáborné
536. Siska Ferencné
537. Sófalvi Bertalan
538. Sófalvi Enikõ
539. Somogyi Józsefné
540. Somogyi Zita
541. Somorjai Emese
542. Sóti Géza
543. Sõre Imréné
544. Stéger család
545. Supka Magdolna
546. Sütõ István
547. Sütõ Istvánné
548. Sütõ László
549. Szabó Attila és Nóra
550. Szabó Attila István
551. Szabó Béláné
552. Szabó Csaba
553. Szabó Ferencné
554. Szabó Hunor
555. Szabó Ildikó
556. Szabó Ilona
557. Szabó Józsefné
558. Szabó Klára
559. Szabó László
560. Szabó Mártonné
561. Szabó Melánia dr.
562. Szabó Pálné dr.
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563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.

Szabó Sándor
Szabó Tivadar
Szakolics Imre
Szalkovszky Ilona dr.
Szalontainé
Kisgyörgy Zsuzsa
Szarvák Kálmánné
Szász Csaba
Szász Erzsébet
Szász Ferenc
Szász Magdolna
Szász Panni
Szász Péter
Szathmáry Istvánné
Szedlacsek Kamill
Székely Zoltán
Szél Lajosné
Szigetiné Szabó Éva
Szitai Ádám
Szolga József
Szotyori Nagy Áron
Szõcs Albert és felesége
Szõcs Piroska
Szûcs Ferencné
Tasi András
Tímár András dr.
Tóbiás Imre
Tófalvi Sándor
Tokos József
Tomán Sándorné
Toró Zoltán
Tóta Tímea
Tóth Ádám Balázs
Tóth Béláné
Tóth Ilona
Tóth Sándor
Tóth Zsuzsanna
Tresánszky Sándorné
Tütõ Lászlóné
Udvarnoki Istvánné
Ughy István
Unitarforbundet/
norvég
Ürmösy Gyöngyi dr.
Vajda József
Vajda Miklós dr.

607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.

VALOR-MED BT
Valtinyi Lászlóné
Valtinyi Lídia
Vályi Zoltán
Váradi Miklós
Váraljai Lajos
Váraljai Lajosné
Varga Éva
Varga Ferenc
Varga Gábor
Varga László
Varga Zoltánné
Vári Zoltán
Vass Árpád és felesége
Vass Mária
Vassné Jobb Ildikó
Vég Edit
Végh László és családja
Végh Magdolna
Végh Sándor
Vékás Domokosné
Veres György
Veres Jolán
Veres László
Veres Zoltán
Veres Zoltánné
Vermes Julianna
Vernes Erzsébet
Vida Kata
Vincze Attila
Vincze Ferenc
Vincze Tamásné
Wagner Andrásné
Wekerle József
Wekerle-Mészáros Éva
Wilk Józsefné
Zágoni Ferencné
Zágony Sándorné
Zentkóné Mellár Irén
Zoltai Bence
Zoltai Dénes dr.
Zsibriczky Istvánné
Zsófia Emõke

Utószó
Az utószó a kötetben leírtak összegzése, tanulságok levonása, iránymutatás, stb. szokott lenni. De ez egy kötetlen visszaemlékezés az elmúlt tíz évre, egyénileg megfogalmazott más-más élmények, gondolatok, nem szigorú
rendbe szedett dolgozatok gyûjteménye, így ez az utószó is lehet rendhagyó,
amit talán nem haszontalan az elõzmények, a Misszióház létrejöttének ünnepi kiadványunk végén való rövid összefoglalásával kezdeni.
A korabeli leírások szerint az elsõ világháborút követõ trianoni döntéssel az akkori kilencedik unitárius egyházkör leszakadt az anyaegyház testérõl és hatezer lélekkel magára maradt.
Az Erdélybõl menekült, áttelepült hívek Budapest körüli szórványainak összefogására – Dr. Csiki Gábor, az akkor még kolozsvári unitárius lelkész 1921-ben Angliában és Amerikában tett „missziós” körútja eredményeként –, az erdélyi és magyarországi unitáriusok sorsának gondozása céljából,
egy angol-amerikai bizottság 1923-ban megvásárolta a Rákos (ma Hõgyes
Endre) utca 3. szám alatti épületet. Egy olyan bérházat, amely helyet tud adni a unitárius misszió lelkészi irodája, a fõiskolai diákinternátus, az unitárius
egyesületek és lelkészi lakások részére, és ahová (a Koháry, ma Nagy Ignác
utcai templom mellett) egy második budapesti templomot lehet beépíteni.
A Budapesti Unitárius Misszióház templomát, melyet ifj. Gotthard János unitárius építészmérnök tervezett, és gyülekezeti termét 1929. február
10-én Klébelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter, dr Ripka Ferenc
fõpolgármester, közhatóságok, testvéregyházak és társadalmi egyesületek
képviselõi jelenlétében szentelték fel.
A Misszióházat 1953-ban államosították és 1990 után csak részben adták
vissza. Az épületet az állam önkormányzati tulajdonba adta, a lakásokat a
lakók megvásárolták és társasházzá alakult, ahol a Magyarországi Unitárius
Egyháznak a visszaadást követõen csak 25%-os tulajdonrésze maradt. Az
épület állapota az államosítás alatt erõsen leromlott.
2001. február 3-án a Magyarországi Unitárius Egyház Zsinata a Hõgyes
Endre utcai gyülekezet lelkészét, Rázmány Csabát püspökké választotta.
Felszentelése 2001. június 10-én tartott zsinati ülésen történt.
2001. Pünkösdre a templom ablakait Sepsi-Kovács Éva adományként
színes üvegablakokká építtette át, melyekben a magyar, az erdélyi és az unitárius címer van szépen megformálva. Éva asszony adakozása révén készül131

tek új színes ablakok korábban a pestszentlõrinci unitárius templomban is,
ahol püspök úr elõzõleg szolgált.
A Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége 2001. május 14-én hozott
döntést a Budapesti Unitárius Egyházközség megosztásáról, ami meg is történt. E határozat tartalmazza a budapesti kerületek felosztását, hogy melyek
tartoznak a Nagy Ignác utca 2-4. szám alatt levõ templom és gyülekezeti
központhoz, a Hõgyes Endre utca 3. szám alatti templomhoz, valamint az
1935-ben épült pestszentlõrinci, Szervét Mihály téren levõ templomhoz. Ezzel megkezdõdött a Hõgyes Endre utcai, volt Misszióház és templom körüli
önálló gyülekezeti élet megszervezése. Elsõ lépésként az új gyülekezet,
Rázmány Csaba püspök úr kezdeményezésére, felvette a Budapesti Bartók
Béla Unitárius Egyházközség nevet, melynek a névadó ünnepsége 2001.
szeptember 22-én, szombaton történt meg.
2001. szeptember 30-án pedig az Õszi Hálaadó Istentisztelet után megválasztották a gyülekezet gondnokát és vezetõségét. Ugyanakkor fogadta el
a gyülekezet a másodlelkészi állás betöltésére Léta Sándor lelkész kinevezését, melyet Rázmány Csaba püspök úr 2001. október 1-i hatállyal adott ki.
Így a Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség megkezdte önálló
gyülekezeti életét két lelkésszel és az újonnan megválasztott vezetõséggel.
Az egyházközség mûködését meghatározta az, hogy Rázmány Csaba püspök úr személyében olyan karizmatikus vezetõ lelkésze volt, aki a szószéken, a szeretetvendégségeken, az egyház vezetésében és a hétköznapokban
is vonzotta a híveket, ami a visszaemlékezõ írásokból is sugárzik. A püspök
úr és Léta Sándor lelkész úr közös érdeme volt többek között az is, hogy a
2006. évi kocsordi Egyházi Képviselõ Tanácsi ülésen kiharcolták, hogy az
egyházközségi épületrészek bérbeadásából származó bevételbõl az egyháztól állandó havi összeget kapjon az egyházközség.
Az egyházi tulajdonú részeket – templom, két lelkészi lakás, gondnoki
lakás, gyülekezeti terem, lelkészi iroda, vendéglakás és pincék – az utóbbi tíz
év alatt a Heltai Kft, a Magyarországi Unitárius Egyház és az egyházközségi
hívek támogatásával több lépcsõben saját erõnkbõl újítottuk fel.
Évente többször tartottunk szeretetvendégséget, meghívott neves elõadókkal elõadásokat, mûsoros esteket. Emlékezetes volt többek között, amikor 2003-ban, farsangkor, a püspök úr kezdeményezésére presbiterek és házastársaik részvételével bemutatkozó, ismerkedõ családi összejövetelt tartottunk. 2006-ban gyülekezeti termünkben szervezett ünnepség keretében
köszöntöttük 60. születésnapján.
2009. július 15-én elhunyt Rázmány Csaba, a Magyarországi Unitárius
Egyház püspöke. Ez nagy törést jelentett egyházközségünk életében és természetesen a hívek lelkében is. A mély gyász bénítólag hatott mindenkire,
aki ismerte. Ritkultak a szeretetvendégségek és kevesebben vettek részt ezeken. Ennek oka valószínûleg az is lehetett, hogy az ismert egyházpolitikai
változások sokunk erejét lekötötték.
2010-ben az egyházközségi presbitérium megválasztotta rendes lelkésznek Léta Sándort, akinek a presbitérium támogatásával is komoly feladatot
jelentett a püspök úr után összefogni a gyülekezetet. A régi úton tovább ha132

ladva, közösen kell építsük azt az utat, ami az egyházközség életében egy új
korszak kezdete is lehet, és tõlünk függ, hogy milyenné tesszük.
Jó Istenünk segítségét kérve, a következõ tíz évet indítsuk azzal a céllal,
hogy tegyük maradandóvá és az alapítókhoz méltón gazdagítsuk az egyházközséget, hogy utódaink emelt fõvel emlékezzenek ránk! Legyen célunk az
egyházépítés, az ifjúság nevelése, az áttelepült hívek felkeresése, egymás segítése, testvér egyházközségi kapcsolat létrehozása és ápolása erdélyi gyülekezettel.
Egyetértünk a Magyarországi Unitárius Egyház vezetése által kinyilatkoztatott azon szándékával, hogy az egyházközségek az általuk használt ingatlanok tulajdonjogának birtokbavételével váljanak önálló jogi személlyé.
A megszerzett értékek megtartása a jövõ építésén, az elkövetkezõ évek
közösségmegtartó munkáján múlik. A fiatalok nevelése a családok és a gyülekezet közös feladata, egyházközségünk gyarapodásának záloga. 2011-ben
a vasárnapi istentiszteletek ideje alatt már két korcsoportban foglalkozott a
gyermekekkel képzett hitoktató, ettõl is remélve, hogy a szülõk újra nagyobb számban jönnek a templomba és a rendezvényekre. Éves szinten kell
kiértékelnünk ennek eredményét, és tovább kell haladnunk ezen az úton.
A gyülekezeti terem falán ma is erdélyi és magyarországi unitárius
templomok képeit láthatják. A régi idõkben a hónap harmadik szombatján
összejöveteleket, ún. szeretetvendégséget tartottak mûvészi mûsorokkal, fehér asztal melletti kedélyes borozgatással, beszélgetéssel, emlékek felidézésével. Ma olyan világot élünk, amikor nem építünk új templomot, örülünk,
ha a meglevõt meg tudjuk menteni, amit szintén csak együtt tudunk elérni és
megtartani. Ezek talán a ma megfogalmazható unitárius missziónk legfontosabb feladatai. Ehhez adjon jó Istenünk hitet, erõt, unitárius egységet és
mindnyájunknak jó egészséget!
Budapest, 2011. szeptember 25-én, Hálaadás napján.
Kelemen Attila
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Egyházközségünkhöz
kapcsolódó
fotógaléria

Névadónk, nagy zeneszerzõnk, Bartók Béla

Rázmány Csaba és Kelemen Miklós lelkészek
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A Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt megnyitása

Jávorkai Sándor hegedûmûvész és Jávorkai Ádám csellómûvész
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2005. Zsinat, Dr. Murvay Sámuel és Kelemen Attila

2005. Zsinat, Gerendás Magdika és Rázmány Iduka
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Dr. Nyiredy Szabolcs

A Nyiredy-család padja templomunkban

Az Osztováta együttes
137

Mikó István, Pécsi L. Dániel, dr. Habsburg Ottó, Sepsi-Kovács Éva és Rázmány Csaba

Léta Sándor Rázmány Csaba síremlékénél
138

A szerkesztõk elköszönnek
Engem a lelkiismeretesen, becsületesen elvégzett munka mindig jó érzéssel tölt el: kertásás, kerékpárjavítás vagy egy történet megírása – egyre
megy. Természetesen a minõség az más kérdés. Lehet, hogy tavasszal a vetemény igencsak silány lesz, a biciklilánc az elsõ fordulónál leesik és az elbeszélés a hozzáértõk szerint pocsék. Ez lehet, hogy így van. De én igyekeztem.
Mint ahogy ebben az ünnepi kiadványban is – a rám esõ feladatokra nézve –
saját tehetségemhez mérve próbáltam helytállni. Hogy ez mennyire sikerült,
azt az Olvasók fogják megítélni.
Dr. Karner Ottó

F
Tisztelt Olvasók, mint szerkesztõ még egy pár sort szeretnék írni. Ebben
az emlékkönyvben nemcsak elõször megjelent írások vannak, hanem olyanok is, amelyek korábban az Unitárius Életben már megjelentek, illetve ennek részletei vagy valahol elhangzottak, ezeket általában nem jeleztük.
A szerkesztõtársaknak és mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult ennek a kis kötetnek a létrejöttéhez, megvalósításához, akár tevõlegesen, akár támogatás formájában, szeretném megköszönni munkájukat, segítségüket.
Arra kérve a Mindenhatót, hogy áldó kezét tartsa mindannyiunk feje fölött a következõ tíz esztendõben is.
Befejezésül egy képszerû látomásomat szeretném önökkel megosztani.
Egy márványtábla jelenik meg elõttem a Bartók Béla Unitárius Egyházközség falán, aminek a következõ a szövege:

Emlékezzünk e templomban szolgáló
Dr. Csiki Gábor alapító,
Bencze Márton megtartó,
Rázmány Csaba újjáteremtõ
unitárius lelkészekre.
Nevüket illesse örök hála!
Úgy legyen!
Gergely Felicián
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A CD-n hallható amatõr felvétel
a 2009. április 12-i Húsvéti Istentiszteleten készült.
A már akkor súlyos beteg Rázmány Csaba püspökünk egyházi beszédét
idõnként megszakítja kis unokájának hangja.
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Legyen elõtted jól kitaposott út,
hátad mögött fújjon mindig a szél,
a nap melegen süsse arcodat,
az esõ puhán essen földjeidre,
s míg újra találkozunk,
hordozzon tenyerén az Isten! Ámen!

