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Szállladásunk 
Az "gh _"vs gaz.dálltodás egyik alap!e!téte!e. hogy 

a meg-.-a!ósitandó dolgoktól elóre e1ké!zjtjük pontos 
ten"efnkel és b'.zonyos idókőzönként számba '" 'dUL 
hOIiO' a beütemezett t r ~e'.ekel elkes:zítertiik-e ke:.!Ó 
idÓt't'? t1.etii.'lk minden .. -onalára eg; formán \'OIlat.kOZÓ 
lundaw.entális qab;fdy ez. mely b1ztoritja 
teUJdlst.. s 5gyeh::oezt€'. a.'7'a. hogy ne 
méreteket és ne száI.Jtsuk.. 
gunlra: sem anyagi,. 
Szeptembe:", neitfink 
napja.. .. \ z uniWius 
század [o:~"am.a.., -
- .az erdé:yl !.ah"ak 
Dá~1d Pe,eliIC 
éve1ben 
falusi ez: a 

rendjén már a 
eLső sorába 

majd áldá
unitárius 

az el5ó rugyfakadássaJ 
egyszerre indul csirába a hála ét ;:isc. s ilyenkor 
S7Jeptem!)er \"égÉTe teebéh"es koronájú fa nön~kszjk 
belOle. mely b " rett g]o'Ütnöluse1 te.l.esen te.ebé1ye
~ik Isten házában a hónap utolsó vasamapján. hogy 
aláz.atos; !éhkkel mondjon klovooetet: a jó ev - /- Eg'ert. 
a !rls$ eláé.t. az elvégre:t munkáért. a máiusi \irb:
zásért. al: aranyka1áswké'rt. a ken)"érért és minden 
tell, hht és a jövendónk zsenge ve".éslért. a- flyer
meke:kért. akiket éppen ebben a h6napb<ln inditunk 
el - cu).-Dem ~rerre az ÓSZi vet' el - a tan
termek áJdtXt \ilá2ába.. hogy művelődienek. épiilje
nek, ~jenek_ s bennük ~ 5Vikkenien az a 
jövendő. melvén \'an minden munka é!'; buzgó im.id-
531Z mindn}'ájunk életében. 

A mi s7.eptemberi számadápmk azQI1ban _ a nnak 
ellenére, hOln' =oros össz.efügllésben van eaulas;Ílzi 
~etünk minden \'ona!on való kltelju~ tJéis ével, méeis 
Ilyenkor - I'zentember ide;bi - n"'Tn va~'oni mér
lee.. hanem elsiisor"ban és mindenek felett lelki szám
adás. Nem annyir-a a tel itolnye!<, m int inkább mapa 
a l.....-nooll,;. 37. ember k .. rül mérlestre ebben a sVim
adásban Att akarjuk !Atm most ls, ebben a sz.éo $ike
reltt61 terhe$ emend6ben is, hog)' a~ ember hogvan 
ver1llt ki. miképpen érke:rett meg az utolsó dekád 

eg)-re dúsabban gazdag 'áphfiza j :WZW. Nemo; 'lk arer ... 
men neltiink az egyhazi éle~ mezöi.n ez tu.!:ajdonképpen 
az e/SÓ, a kezdő negyed,. hiszen a n..-iri munka és 
pihenő után most ;~ (tS- IP egybe újra a g;'Ű
!ekeze~ $ kezdödik. folytatódik a nyári hónapo;. 
idejére m",€szakad. nmnir;a Beli, n- ti" az is"..en
tiszte'etek motga1rnasabba..!.;. és áhita~b!Jrak tE I 'e.. 
az ~;mgélizációk, erek a Da&$S2b--Ú cs>tácti talál!ro
zók. me!}-eken a gyülekezeti te!mek a mindennapi éIe>: 
------';k · l .. - , ". , - -'-'_YN. ternp Olna!\'a norJe..'C. .,,~ a:zert la _mk 
számba most az em b = ... hanem rntg ennél is i .. ~kább 
azért, men iSlle..'iüt; ót. M~ láttuk már az idő 
!ol)-amán- sokszor kétr'gbe ... i, elkeseredni az ü.."'e5 
magtárak kísérteties világában es láttuk elbiz.a.!;:odnj 
a gau'lagon felhalmozot! te!'mé.'1ye! ... csábító kö:n ... eze
tében. A mi námadásunk az embe: lelki és sÚi1err>j 
et&il'désenek rnegmeretése. Tele "agyunk OrOmmel és 
a megelégedes boldog erzete lölti el ett' I embe!sP
~et a jól sike..""Ült gazrla~égi t"SZI«"d6, a túlteljesí
tett ten'ek minden monsájáe.."1.. de igari lelki nYW<al
munkat és meg.:!!egedÉsiinke: az adja meg. ha látjuk 
a kfizdelmekból győztesen kikerüIt embert. aki tud 
\izet fakasrani. ha kell a s!\-atagban is .s aki Kána;in 
dús a;azrfagság3ból sem akar többe! magának. mim 
amenn)i gondtalan életének bjztositádra elég. üjjG.,g 
a lelkünk a szent gyonyönol, ha látjuk a gyózede!mes 
emlx:i 1. akinek legnagyobb erenye. hogy tud u.ra!
kodni magán s a hüve!}ebe teszi \'issza szablyájá:, 
akkor is, amikor jogos haragjában talán sujta."l!a kel
lene, 6 azonban józan megfonto13ssal. okos értelem· 
mf'1 a \'érontás, a tesn'érgyilkossag helyett a békés 
kibontakozás útjat e&.\'engeti mert, tudja j61. h~' 
ebben az egész roppant \ilágban a pará.'lyi emberi 
élet a legfőbb er-té..~ es a legdrágabb kincs, melyet ha 
egyszer eltékozoJtwL"- többé soha vissn> nem szerez
hetjük, 

En az emben forni.iljuk. t-pitjilk. keszitjUk most 
ezekben a hetekben, különfs 21j nag)' elwerete:te!. 
hogy szeptember utolsó. \-asárnapjin odaállítsuk majd 
a kenyéoel és borral teritett asztal mellé, hog;.' a 
falat ken'1é, ben es egy kortynvj itaJhan tanulja meg az 
önmegbecs11Jés nagy és srent leckéjét, mert aki ooma
~ban építi, szereti, megbec'süli az embert. a mások 
épfiló embersége is igaz örömmel tölti el. Unitárius 
Anvaszent(>gyházunk szeptemberi wmadásának te is 
(':1:'\' éló tétel<! \'3g,.·, jöjj S k>dd elevenné és egy tisr.a 
emberi éleI \'3Jóságál'al értékesebbé köZÖS cimadá
sunkat. 

S7.amadá!unk felel&s-'eél az teszi telies.~é, '1o~' 
eg}'hazi köZÖSSégünk «"edeiben és ŐSSZEHEgében SZi'I"

\'es alkotó rés7.c tnag}'ar népünk szocializmUS: éoitó 
na~' erofeszitéseinek. mel}"n' Is ten gardap áldásá' 
kérjük &zi háJaadisunkban, 

Perh6 lnt"dll 
püspöki helYnök: 

• 



Dr. Gálfalv i István 
1 900-1 964 

A 'Magyarorsr..ági Un!táriu~ Egyházkör kÖ7,cJ két év
tizedig volt érdemes 16gondnoka, dr. Gálfalvi István 
június 17-o6n 64 éves korában örökre citávowtt 3Z 
élők sorából. Bár évek óta súlyos beteg volt, hlJlála 
mégis várfltlanul érte egyházi köZÖ$SégÜnket. 

Dr. Gálfalvi István 1900. augus~tu;> 27·én született 
a Kolozs megyei Györgyfalva közsegbcn, ahol édc:s
apja az ottani állami elemi iskola ~nrtóJa vo~t. Kö
zépiskolai tanulmányait a kolozsván v. u~ltárlw; f6-
gimnáziumban végezte, majd a t .udománycgyetem jogI 
karára iratkozott be. A jogtudor! oklevél megszerzése 
után egy ideig a hitelszövelke~ti szervezet köteléké
ben működött, majó at igazságügy szolgálatába lé
pett. A szolnolti Wrvényszékhez nyerte első birói ki
nevezését. A fóvárosi bíróság tanácsvezetöjeként v0-
nult nyugalomba. Egyházának hiiséges szolgálata csa
ládi hagyomá nyai ból táplálkozott. Elődei közül több 
pap, tanár és tanító került ki. Dr. Gálfalvi István 
cgyideig a budapesti egyházközség"ünk gondnoka 
volt ebből a tisztségböl emelte egyházunk közbiUllma 
a Mngyarországi Unitárius Egyházkör főgondnoki 
tiszlebe. E minőségében jelentős érdeme volt, hogy 
egyházunk zökkenő nélkül illeszkedhetett be uj állami 
és társadalmi életünk rendszerébe. Az állam és <W
házunk között létrejön egyezményt is ann:..!, idején ó 
írta alá. Távozása érzékeny vesztesége egyházi köz

, életünknek. 
Temetése június 22-en nagy részvét mellett folyt le 

a rákoskeresztúri temetőben. R. Filep Imre ek. fó
jegyző, budapesti lelkész szolgálatával. Az Egyházkör 
és az Egyházköri Tanács utolsó üdvözletét Nyíl"'edy 
GéUl egyháZi titkár tolmácsolta. volt bíró társai ne
vében dr. SzAsz Mihály tanácselnök vett búcsút az el
hunyttól. A véggtisztességen az Állami Egyházügyi Hí
vatalt Veres Pál főosztályvezető képviselte. Egyház
köri Tanácsunk a haláleset alkalmából külön gyász
jelentést adott ki és koszorút helyezett az elhunyt 
koporsójára. 

"Ha élünk az Ornak élünk, ha meghalunk ilZ Or
nak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az 
Oré vagyunk." Róma 14:8.) 

, 
A Petőli-tltok: Petőfi elestének !körülményei és a 

költő csatatér! sirhe1yének; kérdései. már több' mint 
száz esztendeje ál.landóan foglalkoztatják népünket 
hi tollforgat6inkat. Petőfi elrunésének már 1910~ben 
ohal.almas irodalma volt. melyet a "Petőfi-Könyvtál'" 
XXIV. !kötetében dr. Ferenczi Zoltán flllftott össze. 
Újabb regényes életrajzok is keletkeztek azóta, mint 
pl. Illyés Gyulái!, meg Harsányi Zsolté. De a két világ
háború után újabb meg újabb adatokhoz jutotWk a 
kutatók. Ilyen újabb adatok birtokában . 1948-1982 
között a lelkesedés. _ sőt mondhatnám _. h rajongM 
kltapt.ö . buzg6ságá.val sok eredménnyel kutatta a 
Petó[l-htkot a már néhai. 1962. augusztus 30-án el
hW1yt érdemes kutató: Diénes András tud. akad. tag. 
Kuta.tásainak eredményeit "A Petőfi-titok! (948) és 
"Petofi ól sMbadsághareban" (1958) címú múvciben 
tp:ta f;;\. A Petőfi-t'tok clmú könyvében elbeszéli 
Dlénes ,kutató útja alkalmával, 1948 nyarán Székely
keresmul"On s7cn.e\JI. élményeit. és mele~ elismeressel 
Irja le könYVében. hoftY mennyire meglepte ől e vá
rOoSkltban tapasztalt mély Petőfi-tisztelet! Talán nem 
is gondolt Diene-; e tiszteletnek egészen 'termés:r.etes 

• II. fenll köllem,;nynCk n aCi ICl6s~erQ8é8"1. hO!lY Jll11u. Sl-~n 
vOll Petőfi halAI4nak IlS évq rOrdu!óJa . 

• VNlTARJU8 ELET 

• 

Elkészült 
a "Gyulafehérvári hitvita" 

magyar fordítása 
Mint ismflretcs. négy év múlva lesz ~OO éves év

fordul6ja a történelmi jelentőségú 1568. évi tordai 
országgyaJésnek, amelyen - a vi lágon el6.~ZÖr _ tör
vénybeiklatták a vallasszabadsf,got. A Román 'Nép
köztársasági Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa a 
közelgő évfordul6 alkall'!1ából felkérte és megbizta 
Péter Lajos ny. fijgimnázlumi Igazgatót, a gyulafehér
vári hit.vitár61 kószült latinnyelvG mú magyar nyelvre 
való átültct.ésévct Ezt a munkát Dávid Fercncék ad
ták ki GyulafehérvárI, 1568-ban HoUhalter Rafael öz
vegyénél. A mú magyar cime : " ij.Övid elbeszélése II 
gyulafehérvari hitvitának. mely a hármas Istenról és 
a kettőS- Krisztusról II felséges fejedelem és az egész 
-Egyház színe elött tiz napon át tartott az Úrnak 
1568-ik esztendejében március 8~!ól kezdve a pap_ 
&ághoz tartozó 37 férfi részvételével". A hitvita har
madik napján végig Dávid Ferenc beszélt, valamint 
a kilencedik napon is. főként az üjszövetségből vett 
érvekkel bizonyítva állításait és cáfolva Mcliuszt. A 
hitvita előzményeit , lefolyását és eredményeit egyéb
ként néhai dr. Kiss Emő ismertette "Dávid Ferenc" 
cfmü művében. valamint Jakab Elek "Dávid Ferene 
emlékezete" dmG munkájában. Gyallay (Pap) Do
mokos "Dávid Ferenc életrajza" dmü l$.ls művébf!n 
emlékezik meg a Jtitvltár6J. 

Orömmel 87..á.molhalunk be olvas6inknak. hogy Pé
ter Lajos atyánkfia _ aki nyolc évtizedet meghaladó 
életkora ellenére. töretlen munkakedvvel sorjában ul
tette át latinról magyarra Dávid Ferenc : Defensió
ját; "De falsa et Vera religione", "Disputatio de Jesu 
Christi invocatione", "De regno Christi'· dmű latin 
múveket, a "Fehérvári hitvita" fordítását július 31-en 
befejezte és az egyház vezetóségének rendelkezésére 
bocsátotta. 

Jeles atyánk1iának őszinte szívből gratulálunk. s 
teológiai irodalmunk gyarapodását szolgáló értékes 
munká-.sáRához tartós, jó egészséget kívánunk. 

magyárázatára, ti., hogy három középfokú nevelő
intézet működött e kis városban: a 150 éves unl~rius 
gimnáz.l.um. a szinUm szépmúlt~ tanít?képző Cs. az 
IUOO-as években létesült palgán ~ leá~Ylskola, mind
három intézet meleg otthona a muve1ődésnek és gon
dos ápolója a nagyjnink iránti tiszteletnek. Itt.a kulcsa 
a DIenest meglep6 Petőfi-tiszteletnek! " I t~ meg a leg~ 
fiatalabb nemzedék is híven őrzi és ápolja a városk:.i. 
egyko!'i nagy vendégének, petöfin~k emlékét, és. 67~,
mon tartja :a városban Petőfi lépteIt. hol, merre Járt , 
_ írja könyvében Dienes. - A legegys:r.erú~b ember 
iS tudja hogy 1849 július 30-ról 31-re Virradólag 
KeresztÚron töltötte 'petőfi életének utolsÓ estéjét 60; 
é'szaká ·át. A .,Kemóny-. utóbb "Gyárfós"-féle háVIt: 
~elynek bérlöje a.kkor id. Varga zsigmond volt, ~ 
akI vendégül látta Petófit. a várOoS tá.rs;ldaJm~~ny_ 
unitárius tanárok kezdeményezésére - szép m zéséról 
táblával jelölte meg. - Pe!őfi délután! r~e is va~ 
est! és éjszakai szercpJéséT?1 .két ~lbcSzé téli órflkat 
irásba foglalva, melyek szennt Petőf., ~ éj déglóOen 
ttszttársalva.l mulatozva töltötte II piaCI ven .. t e-: 
bizonyára csatára lel.kesítve öket, a l kc~7.~~~m~et 
tóben a petőfi-rajongó B..'\Hnt Dón!e g sfrkertjében 
is állftott Petőfinek, eltemetvén a ~~ János pl6-
egy "állítólagos Petőfi'· csontjaJt. r 
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b'nOl ver.etbé\"(l! Ol~nes ts fölkere5le ~ .II f3jonsfls
jjJftot\.tl . Irkövet, 1IJ..\8-b,Dn. - Ilyen élmények hn1.1.s.I, 
alolt IrtA könyvébe Dienes c s<)J'Okat: .• Ennek II kls 
v6rOSlltlk még 1\ lul7.Mn1 ls rokonSlCn\'e'lckt Soha igy 
mcs ncm értettem. mint itt - frJn I)I(IflCS -, hogy 
e/{.Y kuJlUW. c.~nk ugy hal, hll 81.1vckbcIl ~ ha(!.yomA
!)yokban él, nem CI'Iupfin p.1tlm'ls b,'OllzlJ:ln", - A 
" NC\),51 ... wa'· WOO. ,III. 16-1 $lA'\múl);ln kegyclct~1 emlc
kc:r.oLt meg !)!cm,'s :17. elhuny t O,'bán .J1lllosr61. aki 6t 
Kere$Zlúl'Oll jfl,'1Ilbnn knlnul'.olta. Ob')' emJéks .. Jk meg 
nckrológjflball Ol'b ... ·1II Jl'In06ról. mint "II Pct6rl-mnlék:c
Ú'snck és legendának páratlan szorgnlmu gyújtöjé
rOl". Valóban 111. Is volt ez II jeles tollu róm. kat. 
t-''$peTCS-plébttn06. 

Orbán JánOS volt n lelke 00 vezetője IInnak az 
érdokes slrhcLy-kulnl.{lsnak is, mcJyct szinté.n II Petőtl 
emléke IrAnt] mély L!sl'.telot l-li kegyelot sugaUt II 
sli!kclykc~ztúrl tll1~\daIOln egy lelkes kIs csoporlJá· 
nnk. MindnytlJon nyugosr.nak Immár II szereplök: 
Orbdn Janos plélJftn06, Bindcr J',1ll1ály pékmC$ter, 
H orlIdUl LajOs tanltóképczdei tanár, és Ftl'lckas Pál 
képczdci kC!rt.ész. A fehéregy házi csatlltéren végzett 
f1salAst OrlJán János "Slkkcly.k~ztúr tÖI'ténete" címü 
művében igy 1Jcs\'.é.li cl: ,,súlyOS prolJlÓlna rt Petőfi 
t.ltOk7.o'.1los eltűn~nck kldC!rltésc, s.iI'JfulaJ( a kétséget 
nem hngyó mcgt~llt\.h\SlL. Dc az ezzel járó munkából, 
nz apró Gz.1lnk lIIeg(ogúsfiból, a részletek elemzéséből 
cmclkcdlk kl a Potőfi kultuszt IJCilrnnyo\'.6 nem\'.ell 
lélek." tu. 1911.1 évben Keresztúron C!gy mcnnyc~zöl 
lakomán e kérdés körtll folyt a társalgás. A vitába 
egy Btndcr Mihály lICVÚ ld&; pékmester szólot bele. 
"Urnlm - mondotta -, ez mind meddő vita, Petőfi 
aírja épp ugy .nIncs n megjelölt fehél'egyhá.7.i dom· 
bon, mint ft keresztúri timaIalvi temC!t.öben, Az én 
apám sz.'\sz p.'Ip volt, vele sokswr Járt,am asikon 
kercsztUlvezetó országut.llt. Ott közel a vasúlhoz dom· 
bol'Odik cgy alig Óflz\'üvchető halom: mikor mellctte 

• 

menlÜnk, apám IlO' IZÓlt: "Emelj kalapo! flaml Itt., 
e sirban pihen a macyal'Ok hires költvJe, Petőfi. I tt 
voltam, mikor c si r IxI. tették a tijbbl elesett magyar 
fölő". Blndcr megcsklldöll állll.ásának az 19.'IlMtgara. 
Ennek alapján egy s.z(.." októberi Ilupon KCfi.!lI;o;\.Urról 
IL megjelölt helyre rándult a katolikus pleIJános" 
Orbán János, Horváti! Lajos képc1.dcl t.nnár és fo"azeklU 
Pdt képezdcl kOI·túW. k(il szolgával mcg Blnderre l 
hogy felkut..asWk a helyet.. A2 ásatá.~i. - közli tovább 
Orbán .. Jánoo --:-' Igy Irja Ic ,,sIcuius" n "Mngyar 
Lapok ·o.'In: "Rövid kutatás után tombolt a vihar 
mint egy lelkeslt.ö, vagy ootorozó Potőfi költemény ' 
Az úton II esordából elszabadult lovak, fújÓ paripAk: 
vadul vágtatt.nk ha7.afelé ... Mi ls kOCSinI kaptunk 
II k6t legény keményen [ékezte a lovakat. El.c.k is 
váglatt .. 'Ik CI nyUt mcz6n át hUl.arelé, .. Fú, fa, állat, 
l evegő, ember - minden atom megrázkódott a sek"n. 
Minden gerjcde7.ett és fenyegcwtt. Talán a ,költő 
viharzó Icike s7.aoo.dult el? Azt mondJAk, hogy a 
királYOk sirját sem lehol Egyiptomban bünteUenill 
megbolygatnit" Eddig a leIrás - mondja Orbán János. 
Nem ls bolygat ják már ... Még Imitt-amott felvetődik 
a ... újságokban a kérdés, dc már bCk6ben hagyják 
Pet6tH, hogy pihenjen a legszebb sIrban: a magyar 
lelkekben. A kQrCSztuli közönség pedig - Igy végzi 
írását Orbán János - minden év július 31-6n elmegy 
il Kemény, vagy Gyárfás·féle ·kertbe a vén körte
Ulhoz - mely alatt egykor Petőli ült -, s ott rója le 
kegyeletét . .. A körlcl'a töt'7.lSe most 5 m magas és 
félméter va:!:tag, A lombvivő ágait meglépte az Ido. 
A törzsból kinyúlt három vastag ág ls korhadorik, de 
azért al:. idén ls Imitt·amott kitört belőle az életerő 
l!s virágo~ hajtott. Nyár közepére megérett 5-6 gyü· 
mölcs. hova·tovább mind kevesebb ... Minden elmulik, 
csak Petőfi lelkMek hajtásai fognak gyümölcsöt te
remni a magyar szivekben, Időtlen időkig!, . . 

P6ter Lajos ny. gimn. ig. tanár, 

Emlékezés egy nagy unitárius teológusra 
Suizhuszonnyo1c évvel ezelőtt, julius 30-an az Ud

vnrhely megyei Tmocsufnivfm s7.illetctt lIZ unitárius 
teológiának egyik kiemelkedő munkása: Simén Do· 
Illokos. 

Glmn.'\.ziumi tanulmunyrut Kolozsvárt végzi, s mint 
toológus görögöt., Sl,,:l.mt,(lnt és mért.'Illt t.'III1t. A papi 
\rjzsga letétele ut.'\.n megpaJyázza a Manchester New 
College akkor létesitett egyik ösztöndlját, s mint az 
Ilkkon el5ö külIöldön tanuló ntagyw' ösztöndíjas uni
tárius troIógus. mélyül el Tnyler és a két Mnrtinea\1 
tOlmácsolta tudom.:\.nyokban. Legnagyobb hat.'\st éG 
ugyanakkor élményt Simém-e a Taylel' tnnftoUa bibliai 
magyaráz.'It, egyh:\z történelem, és a kercsztény igaz· 
ságok címen elő..'Idott iSmc\'ütek gya.korolnak. Két évig 
tartó londoni tanulása ut."\n - hru:nCeJé Jövet - Hcidel· 
~ben állapodik meg, ahol a nagyhlrú és merész 
exel;ét., H.it.z:ig ~'crd lnfmd halJg..'Itójn. 

S7.úkebb hnz. .... jáb.'In, Erdélyben. el6bb Szókelykercs1 .... 
túron iskola ign~tó. n\.o,jd egy csC!re folyt.'\n lelkesz 
OS tanár Kolozsvárott. 

A roko/IS1,cll\'C$ mcgjclcnésii, de swnolCflak gyenge 
SimÓll hanmros..1n lemond lelkészi f1l1ásá.rÓI, s nagy· 
foku és széles körü Irodalmi levékcnysé!;llck lildozza 
idejét. Még KCl'CS.l.túron megírja az .. O· és Újszővet.. 
SÓgi történetek" címü t.'Inkönyvét, megJelanik a ... alsó
siménfalvai templom és orgona fölszentelő besx6de. 
Worditja P:'lI'kerUiJ: "Az cmberbc.n lévő vallásos elem 
ól annak tárgya vll:Sgál:\su" címú értekezését, valamint 
Chnnningt6i: "Az unitárius keresztény vallás" c!mű 
l.fI1Iulmányt. 

KolozS'v:\rt első nagyobb !1'Odnlml tevékenysége egy 
rel . lelkész.. Zombori GC<i6 prédikációs könyvének chr! 
Jlllfisfoglal:lsl'lra írt válasza. Tanulm.:mya jelenik meg 
.,Néhány \.i;én}'talan szó n... cgyhtl.7.i rclorm egylet 
ügyében". nl::lJd "A keresztÓlly v::lll:ls mint azt 
KriSZtus prédikálta" elmen. A ProtC!$t(\lU' E~ylel m:\· 

sodlk közgyülósén "A s7.!lbadirányli kereszténység ál· 
1<\.50., előnye és ~eendője a kereszténységben" címen 
tart fölolvastist. E fölolvnsás kirobbantoU .. \ orthodox 
támadás ellensúlyozásál'a l...'\.t napvilágot "Egy proles-
táns apa, aki a protestálltizmust és Krisztus evan
géliumát mcgtag.'Idja és még valami" cimú tanulmánya, 

Nagy LaJoss.1t együttműködve kiadja a "Nagyváradi 
disputácTOt", majd a ProtestánG Tudományos Sz.emlé
ben megjelent tIlnulmányait könyv a lakban: "A szent· 
há.l'Omság eredetének és kifej!ődésénck. története" 
címen. 

Jelentősek "a Bibliai tanulmányok", Az antiochiai 
hHval1ó", Az őskereszténység ünepci": "Az unitáriu
sok nyomdál és azok kiadványai"; "A messiási re
mény cimű ért6kezései, valamint a négy szakaszra 
oslló ,.Evangéliumi csodák" című könyve. 

Résrt vesz a nÓlnct Protestáns Egylet Upcsei köz· 
gyiilésén. szerkeszti a "Keresztény Magvető"·t, idegen· 
nyeJvú munk.'1t fordlt magyarra és tervbe veszi a ... 
unitárius eszm6k történetének megfrás..'\.t. 

1876·lJan nó&üJ, dc felesége _ ÜnnÖSi Sámuel özve
gye - még ez évben elhal<\lozik. Simént a gyász, '!
gyomorbaj és a Hldővész akadnlyozz.'I meg tov~blJl 
tervei végrehajtás.'1ban. 1878. szeptember 9-én tér orok 
nyugovóra. 

Irodalmi tevékenysegbcn gnulag. él~tének méltatá· 
s..'\.ra Icg:!lkalmasabbnk maguk a muvel, Hala;1ó állás· 
pontját, gondolkodás..'\.t. emelkedctt szcllemu voltát 
tilkröző munkái bi:r.onyságául álljon itt egyetlen m~~
á.llnpftása: nA szentháromság crcdetének~ és ~
CeJh5désének története" c!mü mun.káJfmak closuwából: 
"Ma már a ... emlJerlség át láthatja, hogy a természeti 
fejlődés és halad{c; egys...efÜ, általános Wrvénye éppen 
ugy alkalm.nhat6 és aJátámasztand6 a tool6giai tan-
nézet.ekre mi nt IJármcly más földi dolgokra!" 

, Kelemen Miklós 
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A baranyai unitárizmus a XVII. század végén 
(Dr, Kathono Géza cikke o " TheoJ6gioi szem le" 1963. évf. 11 - 12. nom, 34 1- 347. la p) 

J. 

Kéi nagy én éke va n Dr. Kathona C éUl cikki'me k. 
a pozitiv adatokrn épülő rroli l.:isa és td rgyilngos cl· 
foguJatl.:m.sága. Elsö halhism pers,u mcglepo c kel 
értékről beszélni. Törté nelm i tárgyu munká km'd II kél 
tulajdonság - legalábbis - elvben - követelmé ny, 
nem pedig különösebb é.r ték. t n azonba n kél ujabb 
keletű .,megállapítást" idézck II baraJl)'o.i unllarlzmus 
történetének részletterillclcir61. hogy bizonyitsam, ml
i)'en érték a pozitiv an~'[lgismcret és elfogulatlanság. 
1962-ben Pécsi kal3uu ad ott ki a z Idegenro rgalmi Hi· 
\'atal. Az irója : KoJta János, igy mutatja be a Mind
szentek templomát: ,.1588. a ugusztus 29-én üt tartot
ták a híres hit\'itát. Válnszuti György , ... I.c.sl !'eformÓ· 
tus lelkipásztor CS Skm'icUl Máté ráckc\'cl unitárius 
lelkész között, amelyet pécsi disputáció néven jsme
rünk.' · (Közismert. hogy a pécsi Válaszuti György \ ' 011 

unitá r iw.) Még jellegzele.sebb - II Reformátusok 
Lapja, 1957. jul. 28. s z. (l. é\·!. 18. szám) " Gyülekeze
leink mültjá ból"' - cimú 1\1. F. alá irásü viss:r..aemlé
kezés Nag)'harsány mült.járn. amelyben így ír a szerző 
községe cgyik papjifól, Ábrahám Istvánról: ,,~ike 
azoknak II prédikátoroknak. akikei 17M-belU Alvincl.,Y 
G~'öllO' áriflnw. egy itteni h itvita a lkalmá"al, m int 
a vi ta vesztese! - más hat. \"IIgy hél társá val - a 
harsányi kopár hegyen felakasztatott. fA Kopár hegy 
\'alószinuleg hiteles. Egyébként az eset 1574- ben Ulr
tént es Alvjnc~ akasztották fel a k:'llvinisták..l 

ll. 
Dr. Kathona Géza, akit a gyakorlnli teológia müll

jának kiváló ismerőjeként és elsőrangú reformáció
kori eszmetörténésmek ismertünk, itt a történeti föld
rajz és statisztika szakembe!."Cként mut.nt példát uni 
tAriw történészeknek is, C!1,cn az általunk meglehe
tósen elhanyai1.olt területen. (Tudtommal Ferencz ,Tó
zse! egyháztörténeti SI..."ltisztikai tanulmányán k ívül 
nem foglalkozott senk i hasonló munkával ná lunk és 
az ö dol~ozatának is csak bevezetése jelenhetett meg 
a háboru után . megszúnt Keresztény Magvetőben.) 
Kathona Pázmany PeleI". egyik leveléből indu,] ki. 
amely szerint: Pécs és SZiget _ t. i. S7jgetvár _ vi ~ 
déken so~an ~yllván áriánusok ... " és a fellelhető ada
l?k al~PJán 19yekszik Do baranyai és somogyi unitá~ 
nw sZIgetet pontClSaJl elhatárolni _ egyházkÖzségell 
megn~ve~1 es II hivek körülbelüli léleksz..;mat meg~ 
állaPItaOl. 

'Tanulmánynak-ala p\;etö - forrása a pécsi jezsuiták 
eS!kori rendha7.törlcnelc (Litcl"ae annuae ké7.irnto.~ 
~u. de adatait ~i~.zger Fél"CJle és Galambos Ferenc 
. l.Zé:ették.) A torok kivet'ese után ugy.anls a pécsi 
JezsuIták ~. a k:~tonai közigazgatás hol meggyőzés
sel, dc le~ob~o~ fegyveres erőszakkal fcls.zftmolták 
a. t>at:~yal umtánzmust. 1687-001 1691-lg a téritések
~l tobbé-kevesbé pontos adatokat kÖl'.ől a Literae 
ba~i:6ae'h~bgá>l~apíto~ a s7.erző a zt is, hogyafeJsza. 
( UI . oru at követő adóös.<;zclrAsokban, több 
~ lllS7.ennt nyo~c) Jutheránw egYházközség s1..erepel 
kÖ:::nr~ban , ~edlg a hódoilSági időkben Ilyen nincs a 
töm y . en. Mmth~ az emlitett falvak az unitárius 
ós b S:(.Crves I"ésZCI, feltehetően unltárlusok is voltak 

csupán fl katolikus üldözések miatt vallották 
fé~ka~ evangélIkmoknak. Megerősíti II feltevést ~~~ 
n j~~~I~Og( ? P"oblernntlkus ny.ole fal u közül négyel' 
Végül lefn ,eljegyzések ls unltánusnak könyvelnek c l. 
&sZClrás~Ycl alTa az érdekes tényre ls, hogy az adó
XVII . ,zá1..Jjd60k ~oIY~n kÖ7.Ség református, amelyik a 
tükrö~ La masodlk felének hódoltsági Viszonyait 
szel rásábanm~Debrecenl Ember Pál-féle egyház Öf;Z
Kothonn Cé cm szerepel o kálvinista faluk között 
házkÖ1.séRek::1 ~~:~~le~l , hogy itt ls un.~tárius egy: 
még a török ur I ~<:Omb42-, amelyek kozUl néhány 
zöm PC<llg u J ~ O,!! alatt kálv!nLstAvi'l leli, a nagyobb 

e'GSulta Uldö?.{oa(>k elói meneküll ide. 

ol U N1T,( RIU, er.ET 

. t~ három tOlTnsanyap. elemzése alapján 6Q e3 uni
~anus falut tud megha tározni a s :rerZ6 a hódoltsá ' 
Idő megszün6sckor a kö\'ctkczó csopon ositt\sban p~ 
C"Sen és hou...; csatJakoma , d~lcn az ún. HegY1indön 
-10--42 unitárius egyházközség : Nagyharstin)' Péc:sd~ 
\'ecser, Nagykou'l r, Sz.."lboles. Mcgyer, Hetvehe'\v Dlny. 
n~· ebcl·k!. Becera, DancshM..n. Péa;, Malom: ' KClizil. 
Pellérd. Ar~n)'os Gadti~y. Zók. Varjas, Rlngtisd. S:(.Cn\_ 
g él. ~entdlcnes. Szenu\'á.n , Banfa. Sum()Oy. Velény, 
Gö rcsöny, Regenye, Szilvás. Egerág. Kflpolnáspeterd 
Basta, Ocsárd, Izeró, Kisdé r , Bnksa, Téseny. K1S<\S.Z: 
Szonyfa, K iste lek, Ozd , T~geri. MaS)'lU"Ósd, Bodony 
Hegyszentmdl'ton, Babarcszöl16s, BlIkonya Csukma' 

Siklós. A m:\slk nit á r ius földrajzi cgysép ~ Szigelvfl~ 
k?rül! \'idék vol t. Gyülokezetelnek szll.mn egykor meg
kozehthette a pécsi kÖrzctét. Szigetvár somogyi. olda. 
Iának . egyhaUl iról n!ncs pontos értcsU1esUnk.. de a ba
ranyai oldalról tudjuk. hogy 18 gyülekezet érte meg 
ri felsz.."lbad itó héborukat : Nagypeterd, Kispeterd, Bü. 
dösfa. Kacsola, Abrahám!a, Hetes"'l Csütör tökhely 
Báty~a, S~nterzsébct. Nngy"áty, Kntltdfa, Ronádfa: 
Hernadfa és Magyarmecske. A Kaposvár-Dombóvár 
vonaltól Ó$zakl'a Gölle kö rnyékén tudunk uniláriu.'I 
egyhtizak'r6J, de pontos adataink nincsenek. Ez a rés1. 
m~g a hódoltság alatt káJ."in istává lett. A harmadik 
u?ltár.iw földrajzi terülel az Ormán)'llágb.an raJzoló
d ik ki. Innen Hiricset. Tésenfat. és Iszrót ismerjilk 
biztosan unitllriusnak . 

Nem tartja azonban unitárlusnak dl' . Kathona Géz."l 
a következő heirségeket, amelyeket pedig Kanyal"Ó 
.Ferenc és AranYOSI'ákos! Székely &'\ndor Ilyeneknek 
Ismer: Mohács, Daróc, L ippó, Baranyavár, Monostor 
Karancs, Helocegszöllös, CsUUl. Veresmnrt és Kopáncs' 
Különböző számUások alapján a baranyai unitáriusok 
lélekszárnát a XVII . század végén 7000~re bccsUI!. 
Ugya!"lennek II területnek 1500Q-0l,j refOJ"máluso1. mel
lett. Feltél~lezhetónek lartja .uzl is, hogy Pécs és Sz!
getvár II k örülöttUk elterü lő vidék népes cgyhb.kör 
központja volt. Az ormánsági, \·al.'lmlnt a Zoványi 
Jenő által feltételezett Duna-menti unitárius egyhá~. 
köt'ök léte nincs biztosítva 

MegállapftJn a szcrw aZI is, hogy a bnrnnyai uni
tit r izmus szeilemi tekintetben 11 kolozsvárink rugg~ 
vénye, éppen ezért a X VII. stilzad második fc.\ében 
er6sen han)'atlásnak indul, cgyfelől II két terület nngy 
távolsága miatt, másrelől az erdélyi unlltirizmus ho· 
nyatlAsa kÖ\·etkeztében. 

Befejezésü l megemlíti azt ls, hogy a pécsi jC2Suiták 
szerin t .l bar.::myai unitál'iusok templomain a fél hold, 
fl mohamedán .szimbólum (SzeptTum Ottoma nicum ) 
diszlett. Ennek oka lehetett II tö rök hMóság engedé
lyének könnyebb megnye.rése, de lehetett az a tény 
is, hogy a rndikiills antitrinlt.,;r!7.mus ex ponensei (t6-
leg Palaelogu.s Jakab és Neuscr AdAm) !lZ Ilnltrinltá
ri1.mus és mohnmedúnlzmus eszmei rokonságát h\ .. -
det ték 

lll. 

Nem hisl'.cm, hogy bármivel is többet mondha t.nánk 
dr. Katholl."l Géza cikkél"Ól, mint a1ml: köszönJük n 

szerzönek, hogy a baranyni unilarizmus modern ku
tntásanak az aJfájál elvégezte. Ha mégis h07~áfúzünk 
valamit, a z néhány kiegés7Jtő adat c.sup.'m, és eg6-
Szen mellékes kérdésekben való ellenvetés. 

Enyedi György tudós pUspökünk " X VI . .U.'\7 .. lId 
utolsó éveiben cgyik pl'Ó<!Jkticlóját m: unltlirJuIIOk.1! 
kicsinységUk miatt gúnyolódók ellt'1l Jrta. Ebb!!n fr jn 
a többi között; .,Egy az egész gyülekezet cl6tt. kinek 
!'I:G..1Va meghlhet6, és mindenkinél UsztCS$égc6 híre Vll~ 
gyon, azt mondA, hogy vadnak egy rész,ccskéjében or
szágunknnk, kik itt idén nem voUn.k, m08tD.ll 62 pré-
dlká torok, kik az egy élő 18t.cnnck és az 6 szent f l,i· 
na k vallásában mindanbcn \'clUnk cgye1.nek és vc
lU.nk =on egy Is lent valljdk é!I prédlktiljálk, kik, hogy 
Iti nem voltak, az üdUnek vC$7..edelrnes volta, " az 
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meuu lev6 hely, nem enGedte." Kétséglelen hogy 
ezek a mos.sze élő ID'ÜJekezetek a baranya! u~ltárlu« 
cgyházköz$jekre '·onatkoznak. mert 8 temesi és W. 
kési unitariusok állandó kapcsolatol tartottak fenn 
KoIozsvA.rral. Az ~rdekes dokumentum $zerlnt, tehat 
62 unitárius prédikátoc működött a XVI . .század végén 
Baranyában és ('z a szám meglepáen egyezik a szen(> 
által kJclcmzctt egyhá:tközseg mennyiséggel. Felté-. 
lelczhető tchát. hogy a .sz:ízadfordulóra, a fluktuált'> 
egyháuzervezet lei.llepcdett, nagyjából változaUanul 
maradt a fclSUlbadftó hábonlkig. 

Nem lesz feleslege-; megemlíteni azt sem. hogy a 
hétexres !élek.uám a xvn. század végén igen jelentős 
mennyiség, mivel a lakosdg Baranyában ritkán, kis 
Jobbá(Ytelepülésekben hli.tódott meg. 

, , , , 

VégUI nem tudjuk maradóktalanul elfoa.adnl 
ronek azt a rl:ltevesét, hollY a baranyai unl~ 8Z11:r~ 
az eniélyinok csupán f Uggvenye. Valósu.nű h unus 
cscn. vagy valamelyik más unitárius hely~ k~ 
lelk~zeket t.'S oskolamc:stereket és bizonyOS (okú ra
dikális, anUlrlnllárlus tendeneiáJcra a (1Hhold kapeaán 
maga a szerz6 ls utal , Felteteluhet6 hogy em' tt 
radikális szemléletmód miaU IrtottAk kl k la a 
nélkül, rövid négy év alatt az Iti talált unitárlegyelem 
háUtözségeket. us egy
. Ez,;k az ellenvetések CS kiegész.ftések azonban nmn 
erlntik a dolgozat lényeget, amelyet unitárius szem
pontból ls rendkívlll értékesnek kell, hogy itéljilnk. 

. , , , , 

S:cL!:z Jóno~ 
lelkész 

Un~tárius szemmel 
A napisaj tó ré.szletesen beszámolt arról, hogy Pagel 

Jánosnak, az angol születésü ·neves ufazónak emlékére 
augus~us 8-án a balntonfüredi SZQT Szanatórium 
hires árká<.l.során a költők, müv '-zek em1éktáblái mel
lett új emléktáblát avattalc:. - Bennünket unitáriuso
kat különös örömmel tölt el e híradás, hisz Pagel 
Jáno& hiltesr-véremk sorába tartomtt. - Paget az 
edinburghi egyetemen szerzett orvosi oklevelet, de 
gyakorló orvos! tevékenységet nem folytatott. Ola.sz
o~z.ági tanulmányút ja alkalmával isrnel'kedett meg 
We ' wlényi Polixéniával, akit anán később nöü! vett. 
_ M.agyarországi u!azhiaról angol nyelven két köte
tes munkát írt, amelyet ~érnet nyelven is kiadtak. 
Hbasdga után a tordaaranyos megyei Aranyosgyé
,ESen telepedett le. Mint kiváló gyakorlati gazda az 
állattenyésztés, különÖ5e.n pedig az erdélyi 16tenyesz
tés fellendítése terén szerzett érdemeket - Az 18-18-
1849o-e:s s:zaoadságha.reban tevéken)' részt vett , mint 
Bem tábornok egyik szárnysegéde. Az angol sajtót a 
szabadságharc mozzanatair61 tájékoztatta és rokon
szenvet ébresztett a magyar szabadságmozgalom iránt. 
A függetlenségi törekvések letö.{-e után feleségével 
együtt Angliába menekült, s csak 185S-ben térhetett 
vissza erdélyi otthonába. Nevéhez füzócUk az ango\
magyar unitáriusok közötti kapcsolat kiépité:se is. A 
haladó szellem e jeles képv\selöjének emlekét kegye
lettel őrizzük. 

• 
A régebbi i dőkben a Központi Statisztlklai Hivatal 

időszaki jelentéseit legfeljebb a szakemberek szükebb 
köre kfsérte figyelemmel. Napjainkban azonban, ami
kor a termelé;, általában a nepgazdaság különböző 
agamtal, valamint a kultúra. művészei .kérdései mind 
szélesebb és szélesebb tömegeket átfogó közüggye vál
tak - a statisztikai jelentéSek is II tágabb érdeklödést 
lekötö olvasmányok jcllegét kezdik magukr .. ölteni. -
19)' van ez a Központi Statisztikai Hivatalnak a nép
gaubsig 196-1. els6 félévi fejl6déséröl kiadott jelenté· 
~el l.$. - Az egymást kövelÖ adatok sürújéból kitU
mk többek között , hogy iparunk két s7;!lzalékkal túl
teljesitette tervét - a kiskereskedelem forgalma pél
dául nyolc mvo1oékkal magasabb. mint a múlt év 
elsó hat hónapjában. Kulturatis vonatkomsban az év 
e1s6 felében 2000 könyvet adtak ki, mintegy 21 millió 
példAnyban. 

Allami, társadalmi és gat.dadgi életünk u.jabb ma
gaslatok felé verető útjának ir1nymutató1 ..('ényjelzói . "'""""- • • 

Szeptember 16-tól %3..jg ujabb nenu:elXoo ifjúsági 
tal.iLkolÓ zajlott le Moszkvában. r.1integy erer küldött 
jelent mea- oa vIlIill HjL'Jsági fórumán, amely a n~zeti 

felszabadítási mozgalom és a békeharc iránti szolida
ritás ~ében fnglalt á llást. A forum keretében öt 
munkabl7.0ttság foglalkozott a tüggetlens 'gi és &Za. 
baddg mozgalmak, valamint a békehare legfőbb w 
dé:selvel. 
. ~ n~' érde~ődésscl kísért világförumon haránk 
ifjusága 15 képVlseltette magát és hatásO&all emelt s:r.6~ 
az egész világ sorsát érintő problémákkal kapc:sola
tosan. 

• 
HUsz évvel ezelőtt, július 22-én, a Lengyel Fö1.s.za

badító Bizottság kiáltván:rában hirdeti ki a demok
ratikus és független Lengyelország megalallu'ását, s 
a lengyel nép jövöjét a szocializmus építésében hatá· 
rozza meg. 

Ha ma. husz év után az 'ijságok által közölt sta
tisztika tükrében fölmérjűk az:t '8 hatalrnas eredményt, 
amelyet a lengyel nép a szocializmus épitésében el.én, 
lehetetlen meg nem lálni benne azoknak a népeknek. 
a közös törekvését, amelyek békepolitiktijukkal, kez
deményenéseikkel, javaslataikkal a még fennálló fe
szültségek elosz1a'ásároa. törekednek. 

Akik az utóbbi években Lengyelornagban jártak., 
azok az elért eredmények mellett arról is beszélnek, 
hogy a milit sebeire ma már c:sak a kegyeletes .kezoek 
ültette virágok emlékeztetnek. Mi ezekből a virágok
ból néhány szálat amkra az unitárius sirokra helye
zünk, ame1yeknek lakói életüket adtMt Lengyelor
szágért, De azokra is emlékezünk, akik a reformáció 
és az azt követő idÖSzakban nálunk találtak otthonra, 
ahol a jézusi evangélium szellemében hité.!:it már 
akk.or sem üldöztek senkit. Népünket őszinte testvéri 
barátság fuz! Lengyelországhoz. Legjobbjaink a hit 
csatamezején is vállvetve küzdöttek. Ma elsősorban 
sZOCiális jelenüAA lUz egybe lengyel lestvéreinkkel. 
Boldog jövőjük épltéséhez további sikert kívánunk. 

• 

A 65. Mezőgazdasági KiAlUtas a szocialis mezőgaz
dasági nagyüzemek legkiválóbb eredményeinek és a 
tOl'ábbi fejlődést elósegitö módszereinek nagyszabáSu 
bemutatója volt. A ki.áUítás 33 hclctál'nyi terOlelén 
36 bemutató helyi..sl!C épülL A kiállftás kiváló növény
tennelési eredmenyeikrol adott számot. tgy többek 
k.özött a székesfehéNári ,,8z:lbad ':let" tsznek 440 
haldon 21 és fél mázsa áUag tellt he volt oombó!. 
oe hasonló e.edményeket mutat a k\lkoricatermclés 
is. A 1dál1ítás kertészeti :lisza·Aban a törpeg,yiimölcsös 
és a legűjabb tipu.sú $ovény:e:s gyütnöle9Ö!i keltette fel 
alátogatOk érdekl6dé&ét. A nemzetkö.ti gépbemutató 
keretében mintegy 500 legkon7lC:!1lbb gardaság:i gép 
került bemutatóra, 

VNITA.W US m.ST i 
• 
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