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AZ EVANGBLIUM FBNYBNBL 

EGYMASERT 
"Egymás terhét hordozzatok és úgy 
töltsétek be a Krisztus törvényét ... 
Mert ki-k! a maga terhét hordozza"! 

Gal: 6:2-5. 

Akór hirdetni halljuk, ak4r olvassuk e gyönyörű 
tanítást a Szentírásból, önkel'ltelenül is magunk elótt 
lat juk az ifjU párt a nászgyülekezet gyurüjében, amint 
e lelki titravaló szól hozzájuk, h011Y új, egymáshoz 
kötödö házaséletükben jó írányelvként szolgáljon az 
apostoli tanács. 

Az esküvö napja azonban hamtlr elszáll és szep 
emlékké milik. S talán nem is e !.szavak indítják a 
házassági megáldás lalk4hnával 11 legtöbb ifjú párt. 
Epp ezért, legt/em nemcsak taz övek, hanem a mi.nd
nyájunké e tanitás, hiszen Pal apl')stol sem kizarólag 
i.fju házasokra gondolt, lamikor 'e j!zavait incezte a 
Galácia-beU gyülekezethez. 

Az idézett bibliai versekböl két fó gondo~at dom
borodik ki: 1. Egymás terhét hordozzatok! - és 2. 
Ki-ki a maga terhét horclozza! 

l. Egymás terhét hordozzátok! 
Magának az ELET-nek, a LeT-nek a lehetősége is 

az egymás terhének hordozásán Ia~pszi.k. Az áldott 
áUapotban levő édesanya ilyen 'értelemben is hor
dozza a " terhet", a jövö emberének terhét. - De 
ezenkivül is: nincs az élővüágb'an ó/.yan jelen mely
nek terhét ne a mlúltja hordozta v olna és nem' létezik 
olyan jövő, melynek terhét ne a jelen h.ordozná. _ 
Az emberi élet szempontjából ezért az édesanyai h.i
vatást a legfontosabbnak lehet nevezni. _ De vajon 
cs~k az édesanyák, amtigy is sok terhet h.otdoz6 val
latra ,kell helyezni az élet terheinek hordozását? _ 
Terme.szetesen . az életben sok más természetű teher
ho.rdozás. is van, épp ezért a tanítás egyetemes is 
mmdenkihez. szól, amiko,r ezt mondja: Egymás ter-
hét hordozza1\Ok.!" " 

- Kel! hord.ozz.ák a férfiak, az élettarsak, az édes
apák., akIk. a csalad terheinek, gondjainak erős hOrdo..: 
zól kelt leg1lenek munkdjukkal, szorgalmukko.l lelki-
tsmeretes é~ szeretö melléállásukkal. ' 

- A. tant!6k , tanárok és tudósok akik a szellem 
és t~das fénYét kell kiáraSS-lák trUlg~kból az il,·o.k és 
felnottek társadalmdro ' 

- . l:.ók, költők,. mű~észek és lelkészek, akik nem-
f::I~~~t~s(~~~tl:~~'tős:~. lelki gazdagságáiért és 'annak 

áldOZ~~n~~~k ~~c~~~USOk, orvtH>Oi<. !1l.unkások, akik 
téért szOrgOSkoda~:k. egy-egy 'orszag anyagi jóLé-

O;SZá:~~a~;ó~,. P~litikuSOk , akik hivatásuknál fogva 
. ep!": s ezeken kere.'lztiil az egész vUáq 

embenségének jelenéért és jövendójéért veszik m 
gukra az élet gondját és t6rheit a-

Sokrétű. kis!bb ~s nagyobb emherl I<özösségek 
solta . meg ne szunjenek egymás közös ",hé' h 
do~m! or~ 

Hogy e~ m.ennylre nélkülöz/leletlen? _ Igen sok 

példat lehetne erre nézve felho.zni. Ezert csak o. ta
valVi 6sz és az idet nyár példája! ·em.lítem, amikor a 
hosszadalmas és viharos esözések kóvetloeztében eM
átLott megpróbáItató helyzetben Ilz egész orszag meg
mozdult, hogy o. mez6ga.zdaságnak és az árvizek ellen 
védekezöknek segítsen termést, élet és vagyonértéke_ 
ket menteni ... Egym1is terhét hordoztak a legigazibb 
értelemben! 

Mi lett volna, ha az érdekeltek, a veszélyben lev6k 
magukra, csupán sajat erejükre maradtak volna? _ 
Erre még gondolni is rossz. 

A megpldás valóban: .az: egyrruís terhének hordo
zásaban van. - El nem feledhető ugyanakkor azon
ban az, hogy senki sem nézheti tétll1jllül, hogy valaki, 
vagy valakik átvegye, vagy á011egyék egyesek terheit, 
mig ő maga nem vallatja a sajat terheit sem! - Ezért 
igaz Pal apostol második intése: 

2. Ki-ki a 1IUlga trerh.ét is hordOZ2Ja! 
Csak- úgy ér v alamit más terhének hordozása, ha 

közben az enyémet nem. ruházom tit másra. - Régi 
népi bölcsességet idézve: hiaba alwrjuk a mi szeke
rünk terhére rárakni a m6sét, amikor tengeltfÜnk !!n

nek súlya alaH amúgy is recseg-ropog! - Ugyanerre 
céloz a másik: ne seperjen a más háza elólI, akinek 
kapuja előtt szemetes az úti - Vagy: ne gy6gyftson 
házról-házra jaTva az az orvos, aki maga. is fert6z6-
veszé lyes! _ Mint ahogy az is így igaz: nem tanít 
hat olvasni az, aki. maga sem iS1uleri az abc-t. 

Első feladatunk ezért: jöjjünk rendbe önmagunk
kal! Mérjük fel saját eröinket! - Erösítsük meg ön· 
magunkat, hogy legyen, miből adnunk és legyen 
erőnk mások terheinek átvételére és azok hordozá
sara is! 

Honnan nyerjünk erőt ehhez? - Jézustól, az 6 ta~ 
nUásaib6l! _ Miben aUott Jézus ereje? Szivében lakó 
szeretetében! _ Ez tette 6 t képessé még aTra is, 
hogy nem csak embertársai, de a vilá.g terhet is hor· 
dozzal - Megáldotta a gyermekeket ... megmentet
te a bűnös asszonyt ... , meggyógyította a tIetege
ket .. .. megéTtö ooratként leült Zákeus a8zMlához . .. : 
meg vendégelte az éhezőket ... , vigasztaIlU a SZOmoTU 
szívűeket . . " megbocsátott Jtidásnak. Péternek és 
még annyi másnak ... , h.irdotte és élte a szeretetet, 
a békességet ... J igy h'ordozt6 a mások wrheit! 

Oj egyhazi esztendő köszönt Tednk. - Az alkaliom 
ezernyi benne: otthonodban, családod körében, mun
kahelyeden. faludoon, városodban. hilzádban! 

Ha látod szükségét. ne késlekedj, végy le ember· 
társaid lelkhöZ. életéről terheket! - Ha csak egy 
pár percig is veszed dt azokat, meg~he~et .e-la14tt o: 
mel11ankadt erő. viaasztalódhat a szól1Wrll SZIV. oszol
hat a gondok felhője, s Te betöltötted az egyik le.g
~zebb és Il."fJemberibb életna1!ancsot, meQ"találtad az IS
telli törvénl/l'k egyik ösvényét önmagad és m.ások ja
vár" és örömére. 

"zekr .. i.~ IIOnrlol'''nk az 6sz1 hálaadás halJ'Io'Tld
n!l0wn szép üllllepén. 

Vqb MlhálY 



Straub István az Allami Egyházügyi Hivatal , . 
UJ 

8 1'1 116 Ist"'n mlniszterhelyeUest. az AUami .~gyház
'" gyi Hivatal elnökhelyettesét a Magyar Népkoztársa
s~ MInisztertanácsa egészségi állapotára tekin~~t~l, 
saját kérésére fe lmentette e tisztsége alól 1975. Julius 
l-j időponttal. 

A Minisztertanács 87; Egyházügyi Hivatal új elnök
helyette.~~!Vé Straub Istvánt nevezte ki aki a Hivata
lon belul betöltött különbözö tiszteiben megbizonyí_ 
t~tta e ~agy relada~a való rátermett.ségét. Új fele
l~ségtell.es magas hs.z.tének betöltéséhez reményeket 
fuzve, kivánunk az uJ elnökhelyeUesnek eröt és jó 
egészséget. Bízunk abban, hogya magyar állam és az 
unitárius egyhá7. közötti eddig kialakult jó viszonyt 
magas tisztében, tovább fogja ápolni. Miklós Imre 
államtitkár a protest.?ns föosztály élére dr. Pozsonyi 
Lászlót nevezte kl foosztályvezetői beosztásban. 

A katolikus főosztály vezetését az elnök Bai László 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Balló István ér
demeit a Munka f:rdemrend I3cany íokozatának ado-
mányozásával fejezte ki. Ehhez az elisme!éshez .. kap
csoljuk egyházunk köszönetét. Balló Istv~.n .. elno.~~e
Iyettesi tisztében az állam és az egyház közott kotött 
egyezmény szellemet munkálta f:s meg~rtéssel. for<.iult 
egyházunk problémái Celé. Oszinte s~lvvel kivánjuk, 
hogy egészsége mielőbb tartósan megjavuljon. 
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föosztályvezetóre bízta. 

Dr. Hans Schaffert ünneplése 
i Református Teológiai Akadémia 1975. 
tartott tanévzáró közgyűlésén avatta 
dr. Hans Schaffert zürichi lelkészt, a 

központi 'tiit k"" 
vao"U·. Kirchen der Schweiz 

Mint fiatal szigorló teológiai hallgató franciaországi 

f.ogolytáborokban kötelezte el magát az igazi diakó
nlai szolgálatra. Francia és németajkú gyülekezetek
ben szolgált és néhány esztendő óta az egyik legna
gy~bb protestáns segitószolgálat központjának veze
tőJe. Résuehajlás nélkül, az evangélium szellemétől 
, , , o 

,indíttatva végzi szolgálatát és megéntést, söt ba"rát_ 
ságot is tanúsít úgy a szocialista országo:kban élő pro
testáns egyházak, mint <ll harmadrk világ sajátos ha
gyományokat ápoló protestáns egyházai irányában. 

Székfoglaló beszéde, magyar vonatkozásokban gaz
dag tanulmány. melyben a XVII. században élt Jo
hann H. Heidegger zürichi lelkész munkálkodás ának 
állít emléket. Heidegger egyike volt azoknak, akik 
a gályarabságra ítélt református és evangélikus lel
készek kiszabadltása, megsegítése és újból munkába
állítása érdekében, kortársai közül talán a legtöbbet 
tette. 

Tanulmánya bevezető fejezete Post lucem tenebrae 
- post tenebras lux - világosság után sötétség, sö
tétség után világosság címen indítja el fejtegetéseit. 
Innen idézzük a következö gondolatot, mely a magyar 
protestantizmus elindulására vet világosságot: 

"A reformáció új útján való ilyen ígéretes és bátor 
megindulást e jelentős évszázad második felében úgy
szólván törvényesítették, teológiai irány- és tilalmi 
táblákkal is ellátták: dogmatikus védőfalakat, terü
·leteket és határokat Jétesítettek a relormátusdk, 'luthe
ránusok és unitáriusok között. A szükséges részletek 
feletti elmélkedés el:s6bbséget nyem az alapvetően 
döntő kérdésekkel szemben." 

A díszdoktorrá avatást a professzori kar jelenlété
ben dr. J ánossy Imre dékán végezte. Az új doktort a 
közgyűlésen D. dr. Bartha Tibor püspök, zsinati elnök 
üdvözölte a református egyház vezetői nevében. A 
közgyűlésen és az az t követő ünnepi vacsorán jelen 
volt dr. H. Schalfert úr m agyar szá rmazásü fel esége 
is. Az ünnepséJi!:eken részt vett püspökünk is. . 

SchaUen Hans jűnius 22-én Budapesten, a sváJ
ci gyülekezetben német nyelven prédikált, ahol eg:r
házunk képviseletében püspökünk is jelen volt. Majd 
június 24-én feleségével együtt ebéden látta vendégül 
dr. Hans Schaflert urat és kedves feleségét. 

o . , o o cl . . . . ., ,. , • • o o o . , 
S~enc:zJ MOln'. Albert nell eml I:Irl:ll<

die e. laJlulm6nyl anyalot készitett el6 
d r. rolak l<aI Lisz.l6 debreceni professwr 

meaJelem a Re!orm6uu Egyh'" 1$14. 
éVI aUI. 1:6m'ban. E gondOlatébrant6 
tanulm'ny beve:et-'Jében olvas tuk a 
követke~6 osorokat; "Igy uut4n. aki 
csak teheUe, a ,alJit tArsad.alm l hely te
tének to. t.örekvéselnek leglnk.t.bb meg
feleld Ir6nyuul.! v.t.laSZtou.a a reformA
elónak; a nYUlat! IdnetneSek 610 a né
met virosok a lutherit. a~ erd~lrt fdne
mft;ek ~I a~ ottani mlnar v.t.rosok _ 
KOlonv.t.r. Torda meg a többiek _ Job
bAra at unlt.t.rlu lt. a falusi JobbAgyok 
töldesuruk vaUliBh köveiték. mig a kb
tépnemessél, fdként n meo:dvArotK>k ... Ill 
a Tlsu mentén /I, nagy tcud'l!s urak ls 
a helvét httvallAshoz QlaUnkoztak." 

2 lJNITARIUS ELET 

Hírek 
Orbin Bal6u. Mlndannylukra vonatkoz
tatva IrJI: .. Ii: rélen holtak és ma éldk 
Igat seglts(,gUnkre vannak, hiu. birodal
muk nem II temet(ikenck mélyén t6mad 
rel. kezünket. látó s:emUnket er6s1tlk 
dk. Ó!!I gondJaik-gondolataik tov6bbépül
nek mibennünk. ha rájuk tJgyelme-
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Biztonság és együttműködés 
Többszázmilli6an figyeltek vcJe~ ~gyűU jUliusban 

a televízió\. Azt hiszem, 8Z utóbbi ld~k le~nagy~bb 
tömegsikcl"c" volt. Mepróbálom visszaidézni a ~ÖZ. 

~etílés csúcspontját. A súlytalanság állapotának kissé 
ingadozó bizonytaJanságával néhány kéz pr?bál egy 
acélajtót felnyitni. Eleinte nem megy,. és aml~t a be
mondótól rncgLudjuk, azért, mert a blztonsá~1 beren-

_ dezések adják meg a lehetőséget arra, amikor v.c
szélytelenül lehet kinyitni az ajtóI. E várvavárt pil
lanat is elkövetkezett és mindkét oldalról két b.:~átl 
kéz indul el egymás felé, hogy az emberi,>ég legoslbb 
béke-jelével, 6szinte melegseggel szorftsanak k;zet. 

Azt hiszem, hogya tudományos szenzáclón tulmen
ve, azzal magyarázható a nagy érdeklődés, ho~y a vi
lágon valamennyi néző, sőt az egész emb~rJsélJ ér
dekelt volt e kézszoritásban. Ez a kézs7JOrLtás Jelké
pezte azt, hogy az emberiség haladásáé~t és békes
ségéért különböző világnézetű emberek össze tudnak 
fognI. Jelképezte azt, hogy a technika utolsó ötven 
évi lendületes fejl6dése olyan hatalomhoz juttatta az 
embert, amellyel áldottá vagy végzetessé teheti ~or
sát földgolyójának. Erkölcsi felel6sségérzetét61 függ, 
hogy melyik lehetőséget választja. A kézfogás az ál
dott ulat választotta. Az a tomkorszakban a békesség
nek egyetlen útja Ie-hetséges, a kézfogás, az együtt
működés útja, és ez az egyetlen lehetősége a bizton
ságnak. 

Ezt maga az élet is igazolta. Alig 12 nappal a nagy-

szerű televíziós közveUtés után, ült össze az európai 
biztonsági és együttműködési konferencia helsinkI! 
zárószakasza, hogy legfelsőbb szinten ünnepélyes 
proklamációban az egész világ számára 'kinyiIvánitsa 
hogy a televfziós kézIogás mindannyiunk vágya é~ 
élő realitás. Maga az élet és az élet továbbmenetének 
egyetlen záloga a biztonság és az együttműködés. 

Egy pillanatig sem állítom, hogy ezzel a kézfogb_ 
sal és a Helsinkiben aláirt nyilatkozattal az emberi_ 
ség minden problémája megoldódott. Azt !Sem hogy 
most már közös vállvetett munkával építjük ~z em
beriSég jövőjét, ellen.tétek W1élkül, V'Íoozahúzó erők 
kísérletei iI1é1kül. Az sem biztos, hogy a televízió 
sokszázmilliós nézöközönségéböl mindenki egyformán 
értékelte a képerny6n látott jeleneret. Egy azonban 
biz.t06. A mi nemzedékünk. amely annyi háborús él
ményen és rettegésen ment keresztül, valami tiszta 
fel1élegzést érzeLt, amikor a jövendő acé.llemezajtója 
feltáruIt, és két bará'li kéz összefonódott. Valahogy 
megerősödött bennünk a jövendő reménysége. Eu II 
szellemet képviselte a helsinki biztonsági és együtt
működési konferenc[;án n"épünk delegáCiÓja, élén 
Kádár J ánossal. 

Olyan érzésem volt, hogy szívünk némelykor egYütt_ 
remegett a "szereplők" és "bemondók" hangjával ... 
és ez ór iási élményt jelenteti. 
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Múlik az idő 
Lapunk 1965. évi 3. számában rövid "Emlékezés" je

lent meg Bartók Béla halálának 20-ik évfordulója al 
kalmából. Azób megint eltelt egy decennium és ú j ból 
emléknünk. 

Az idő múlásával tdesapám neve és személye egy
re szélesebb rétegekben válik ismertte és míg első ké t 
amerikai utam idején (1959 és 1965-ben) sok helyen 
ismeretlen voJt, 19'73-as körutamon mar azt ta paszta l
tam, hogy mindenütt ismert a neve és aminek szin
tén nagy jelentősége van: magyar volta ls. 

Egyre ismertebbé vlilik az ls, hogy unitá rius volt, 
aminek érdekes példáj a a Missouri állam Kirkwood 

Bartók Béla a 
~artókkal hivatalosan először 1933. augusztusában 

talalkoztam az akadémiai rőtitkárságon. Amint beje
lentet~em Balogh Jenő főtitkárnak azonnal kiszaladt 
e~y .. blzottsálJi ülésről, "kedves Bél'ám" kiáltással üd
vozolte, majd velem együtt átmentek a közeli ún. 
Patkós-szobába, szemben a Halászbástyával· ezt aján
lotta f~l BaT!-óknak munkahelyül. Másnap 'már meg
be~z~llu~: mlfé~e irószereket rendeljenek, s a Nép
ralzl Muzeumbol áthozott fonográf és hengerei szá
mára egr nagyobb szekrényt is kivánt, tolóajtóval, 
:naga ralZolván meg tervét. Megtudván, hogy magam 
IS értek valamint a zenéhe-.-; :s hogy sok koncertjét 
hhall~~attamk' ,igy teljes bizalommal fordult ezután is 

oz""m, IV nságaival. 
Sok a~.r~ cédulája, megrendelése maradt igy szá

~o~G' ;;~~~ecSli ~mlék~.é!lt, .. szinte valamennyit alá 
é . mes er; kulönosen érdekesek a milli-

m. t~lrYI pontossággal. sajátkezűleg vonalzott kotta-

~~~og~á:~:~:s;;~~a d~~~~elieg~r~:~:i~~~, ~~~~:::ai~ 
késŐbb má~~k~YfrFY és Rácz Ilona énektanárokkal, 

i h ~ s. Ezek rendezésében s az Ódon 
~e~!n e~~~~~~k ujra~atllgatás~ban s lekottázásában ök 

e az az órtásl munkát, melynek pár 

városkájában az "Eliot" unitárius templomban 1975. 
április 6-án 200 résztvevő előtt tartott istentisztele' 
amelyet nagyjából édesapámnak és a magyar :tenének 
szenteltek. Az istentisztelet műsorának címlapja az iU 
látható kép volt , a műsorban apám szel"'Zeményel sze
repeltek, továbbá egy előadás "Bartók zenéje" címmel 
és a prédikáció témája is "Bartók Béla" volt. 

A 30-ik évforduló alkalmával egyházunk is meg
emlékezik Ba rtók Béláról és az oktőberi elsö szom
bati szeretetvendégséget az emlékének szenteljük. 

Bartók Béla 

Tudományos 
év alatt kb. tízezer paraszti dallam precíz leírása lett 
eredménye. Bartók pedig valamennyit ellenőrizte, a 
sűrűbb cifrázatúakat újrahalJgatva, s ahol a legki
sebb eltérést észrevette, zöldtintás javitásaival igazí
totta kl, csodálatosan finom hallásával. 

Bartókol:, Kodály!: és Lajta Lászlót az akkoriban !é
tesült akadémia i Népzene! Bizottság tagjai közé h lv
ták meg, majd pedig 1935 tavaszán történt tagaj AII
lás után Bartókot akadémiai taggá választották. 
Ugyanekkor lett akadémikus a világhírű, Nobel-díjas 
Szent-Györgyi Albert és ill ,híres belgyógyász Korá-
nyi Sán<lor is. . 

Bartók kötelességtudását mutatja, hogy amint 1934 
öszén teljesen fölmentették a zeneakadémiai tanítás
tól s végleg az Akadémiára osztották be, szinte min
den délután bejött patkóalakú as~lához és páratlan 
szorgalommal hallgatta a viaszhengereket, köztük .épp 
a legrégebbi, kiszáradt darabokat, melyekre Vlkár 
Béla 1895-161 1912-ig vette föl a már azóta elhúnyt 
paraszténekesek hangjait, a Szepességtől. Nógrádtól 
a messzi Zaláig, Brassóig, a csangókig. Ezek közt ta
látta Bartók a legrégibb, .pentaton típusokat. - Aka
démikussá választása után aIIg egy év múlva meg
tartotta székfoglaló előadását: Liszt Ferencról, aki 
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zenei id eál ja volt, csak éppen acigányzenéről alko-
toll tévhitét kellett alaposan kOLTIgálnia, ._ 

szolgálat készségére Jellem7..6 adalék: mldon ~z 
Akadémia e lnöksége s..:akvéleményt kért tóle egy pa
ris! kiadványról. a felületesen szerkesztett Chanson 
P opulaire-röl, arra pár hét múlva egész kis szakért~
kezés t a dott be Bartók, tel jes tlz oldalon sorolva fol 
a hibák.:'lt s éppen népzenénket érinlő sok hiánytJssá
gol. 

-

- t\~h ~A~"tÓ\<.. "M, \~4J;j 

, 

Az 1930-bl.'ln örökölt VigyázÓ_réle birtokok jövedel
méból II fót ltkár egy~e többet tudott kiutaini Bartók 
és munkatársai dologi kiadására; ő maga egyetlen fil
lérI sem rogadon el, Kodály sem. mint e nagy fol
~lól:nunkála\()kban _ Bal'tók helyettese. Munkatársaik 
I~ ISzel~ny. 80. pengos 'ha,:i .. tisz~eletdijat" kaptak, de 
Jobbára az ~J népdalgyuJtök ut jaira kelJett évente 
4-5000. pengo: Seemayer muraközi, Lükó Gábor 
moldval. és Balla Péter bukovinai útjaira, fonográf
hengerelr~. Bartók. ~supán a törökorsZági útjára ka
pott némt akadé~lal 'Segélyt s fontos ajánlóleveleke! 
a magy~r és a torök külügyminiszterekhez valamint 
a vámhlv~talhoz, nehogy tönkretegyék vizsgálatukkal 
a hengerelt, kottáit. 

Anatóliából hazalérve, Bartók igen részletes kimu
tatást h;'t az addigi folklórkutatások eredményeirŐl 
hengereik és kottalapjaik számáról, rr:ajd 1938-bar: 
Kodály Zoltán nal közösen tervezték meg a kb. négy
ezer véglegesen, elkés.zitett, revideált koUalap kinyom_ 
tatása tervezetet, ammek nyomdaköltsége kb. százezer 
pengőre menne. Ha közbe nem jön a világháború bi
zony az egyre növekvő Vi:gyázó-ipénzeklböl ki is' -ad
hatta volna az Nkadémia, melyEit ép\X'n húsz évvel 
elő7.öt.t meg a román akadémia a Bartók-.kiadvány
nyal. .. (Bl'hari és máramarosszigeti dalok) 

Szinte hihetetlen volt munkabírása! ts nem kímél
te egészségét sem, a nagy Ipatkoo aszta lanál alig 
evel't, de "frissítőnek" nC'lll feledkczelt meg új re
mekművek komponálásáról sem: I\'lt írta V. és VI. 
kvartett je vázlaJt.ait. Többször láttam hogy széles 
partitúra-papíL'ján valami't Ikomponált,' olykor észre· 
vehettem -a vonósnégyesek hasábjait is. Közben azon
ban egyre gyorsabb tempóban hajtotta a magyar 
népzenei -anYaG rendezé$ét, leírását, 'hogy utána a 
környező népekével tudja összehasonlítani s tervezték 
Kodállyal a Kelet-europai Népzenei In,tézetet is. 

Midőn 1939. májusában Szabó Dezső 60. születés
napjan aZ ifjúság ünnepséget rendezett, Bar lók is me
leghangú levelet Irt Szabónak, aki ,,30 éve mutat pél
dát a bátor kiállásra s az öncélú, független nemzeti 
életnek kiküzdésére, féltékeny megőrzésére." Erede
tije a Szabó DeZISŐ hagya1ék'ban, az Akadém ia ikézirat
tárában van. 

Amerikai útja elötti koncertje után egyik nap be· 
jött hivatalomba, kezel fogva néhány iratát adta em
lékbe. mondván, hogy "hosszabb időre" elutazik, 
majd október ID-én munkatársaitól vett búcsút és 
taxiba ülve, elsietett lakására, egy svájci autót várva, 
majd örökre elköszönt hétévi munkahelyétől : a P at
kós Teremtől, 

Dr. Gergely Pá l 
tudományos kutató 

__ • _____ _ ____________ •• _. __ , ._ . ' ._. ___ •• _________ _ _____ • __ • ___ ._. __ r ____ ••• _____ ._._._. ___ _ 

Kriza ünnepségek hazánkban 
K r iza J á nos halála n apjának évford u lóján dr. Kriza 

p dikó kandidátus, a Magyar Rádióban emlékezett meg 
a "Vadrózsák" érdemes gyűjtőjérőL 

A TIT keretében dr. G~rgely P ál, tudományos ku
t ató tar tott előadást. Ugyanő a 1\1agyar Nemzet ha
sábiain ls megemlékezett K r izáról és ismertette a so
ká iJ( lappangott gyűjtés érdekes tör ténetét. 

A I\lalryar Tudomán yos Akadémia Néprajzi Kuta tó 
C~oportja és a Népra jzi Társaslig májusban " Kriza 
J a nos és a kortársi eszmeliramlatok" címen háromna
pos folklór szimpoziont rendezett, melyen dr. Ortutay 
Gyula akadémikus-pr ofesszor mondott megnyitót. 

A szimpozion megnyitása előtt dr. Orlutay Gyula 
p üspökünk társaságában fogadta dr , Kovlics Laíos ko
lo~vári uni tárius püspököt, Kriza dédunokáját, aki az 
MTA meghiváSlira résztvett és . .Kriza J an o!; t á rsadal~ 
ml tevékenySége" eimen gondolatokban gazdag elŐ
adást tartott a szimpozionon. 

TQbb mint hüsz elóadás hangzott el a háromnapos 
tudományos találkozáson, melyek köztil megemlítjük 
II gyüleker.ctűnkhöz tartozó Filep Antal, tudományos 
m unkatárs "Kriza J á nos és az erd élyi unitáriusok" c. 
értékes vitainditó előad{isát. 

LaJ)unk terjedelme nem engedi meg, hogy az érté-
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kes előadások és viták sze l'eplőit megemJí tsi.ik , Ezeket 
majd a megjelenő i!:vkönyv tar talmazni fogja. Az 
egyik előadáshoz Szász János lelkészünk szólt hozzá. 

A budapesti gyülekezet áprilisi összejöveteién dr. 
K eresztur y Dezső. akadémikus-professzor tartott K r\
za irodalmi munkásságát méltató érdekes és tanul
ságokban gazdag elóadást. J a ncsó Adrienne Kriza 
gyűjtötte balladákat adott elő. majd dr. Kriza Ildikó 
kandidátus ismertette K riza balladagyűjtésének leg
fontosabb állomásait. 

A K r iza-ünnepségekre látogató dr. Kovács Lajos 
pili;pök tiszteletére egyh ázunk május 15-én fogad~t 
adott. melyen a hazai prot estáns. katolikus és izrae!~ta 
egyházak vezető személyiségei, a I\eológiai akadémlak 
dékánjai jelentek meg. Az Állami Egyházügyi Hivatalt 
8 alló István miniszterheIyettes-elnökhelyettes és I\la
da i András főosztályvezető urak képviselték. 

A hazai napilapOkban, heti és havi szemlékben több 
írás emlékezett meg a Kriza-évfordulÓról. 

A budapesti unitárius egyházközsé,L:l - néhai gond
noka, Kovács Kálmán, Krizn unokája adományakén! 
_ hálás kegyelettel őrzi a Mal/,yar Tudóslál.".saság e ~e: 
deli oklevelét. mely Kriza J ánost 1841-ben akadémiai 
levelező tajZgá választotta. 

-

II 
l 
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Dr. Ijjas József arany jubileuma 
Dr. lJJas J óu;ef, korábban csanádi megyéspü~pök. 

majd 1969. óta kalocs~i .érsek é~ a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar elnöke. jUl1lusban unnepelte pappá szen
telésének ötvenedik évfordulóját és tartotta meg 
aranymiséjét Kalocsán és Budapesten. 

Tudósnak, professzornak készült, 'I'lagyon szerette a 
szentírást és ennek tudományával szeretett volna fog-
1a"lkozni. Isten azonban gyiJleke:.:eU lelkészi fe!adatok
kal bízta meg. majd egy egyházmegye. késobb egy 
rőegyházmegye gondja-terhe szállt vállaira. Több: 
mint egy éV'tizf!de hazánk katolikusságának egyházI 
és szellemi vezetöje. 

.. Szercteuc~ és tisztelettel köszöntjük élele eme nagy 
unnepén. Néhány évvel ezelOtt 'hetv("nedik életéve 
betö!tésekor hadnk magas állami kitüntetésben ré
szesItelte. Részt vesz az egyház szolgálala mellett a 
haza szolgálatában , elsörendűen a békemunka fekszik 
szlvéher. a legközelebb. Nem tudjuk felsorolni azokat 
az alkalmakat, ahol e J!lindannyiunknak drága mun
kában szavát hallatta, Ideha~ és külföldön egyaránt 
E~prh~::unk neyébe.n tiszteletlel és megbecsüléssel kö: 
szontluk és klv6nJuk, hogy lsten adjon még számos 
esztendőket istenes szolgálatának folytatásflho2.. 

Dr. Ferenu. József ----------_ .. --_.------_.-... ------_._._.------------------_._.--._------_.--._.--._.----_._.--------.--_.--.--------

Bogáti-Fazekas Miklós 
Lapunk mún számában 
d r. Ká lnOki Kis Géza ismer
tette dr. Dán Róber t kandidá
tus " lIumanizmus. refomació. 
antUrinitarlzmus és 8 héber 
nyelv Magyarországon" c. Bu
dapesten 1913, Akadémia ki 
adó gondozásában megjel ent 
értékes munkájának e lső feje
zetcit. Most Bá n Imre debre· 
eeni egyetemi I,rofesszornak 
81l lroda lomtörténeli Közlemé
nyek 1914. évi 4. suimában 
megjelent recenziójából közöl
Jük e munka a jeles XVl. szá
u di unitá rius költó Icológusra 
vonatkozó legfontosabb meg
á llapitásait. 

" Dán Róbert könyvének négy utolsó 
fejezete a magyar irodalomtörténet 
egy régi vitakérdését oldja meg Bo
gáti Fazekas Miklós életutjának és 
ír6i pályájának rendszerezésével és 
minden oldalról történő megvilági
tásával. Bizonyára <nem érheti II 
recenzenst az elfogultság vádja ha 
bevallja, hogy ezeket a fejezet~ket 
olvasta a legnagyobb érdeklődéssel. 
A szerzŐ tökéletesen felszámolja 
Zoványi Jenő hiressé vált .két Bo
gáti" tételét, teljes sikerrel 'bizonyit. 
ja, hogy a XVI. században csak egy 
Bogáti Fazekas Miklós élt aki jeles 
költő, eszes teológus voH az unitári
us tanítás balszárnyán f~glalthelyet, 
de s7.ombatossá sohasem lett _ mint 
Kohn Sámuel nagy apparátussal 
bizonyítan.i vélte! - már csak azon 
egys~rü oknál fogva sem, hogy 
alapjában nem is tudott héberül 
amit egyébként maga sem kívánt 
leplezn!. Igen szerény zsidó nyelvis
mereteit K~rolyi Péter alatt gyűjtöt
te, héber forrásokat sohasem hasz
":lill. Paul Eber CalendaMum Histo
ncu""';a .v'?lt igaZi vezérfonala: ebbe 
h~szu Id.on keresztül életrajZi ada
talt ls bejegyezte. 1582 nyarának ele
jén Baranyába kellett menekülnie 
nem tudjuk, milyen okból Pécsett 
Válaszúti György vendé~zeretetét 
élv~.te, s lU alapos laU n nyelvü teo
lógLaL munkákat Irt unitáMus szel
lemben. E7.cknek tézisei re még az 
1588-ban lezajlott Pécsi disputa szö
vegé.?en ls találunk hivatko~ást. Itt 
készult ti Péchi Simon énekesköny_ 
vében fennmaradt verses zsoltárpa-

rafrázisa, egyébként az egész zsol
tárkönyv magyar ' nyelvü átültetése. 
Erről Dán R6bert gondos filológiai 
vizsgálattal megállapítja, hogy nem 
héber srovegből készült, hanem Au
gustinus Justinianus nyolc nyelvü 
zsoltárkiadványának (Octaplus psnl
terH, Genova 1516) latin és görög 
(Septuaginta!) átültetéseiből. Kivi
láglik, hogy nem ismerte a zsidó 
liturgiát, az ótestamentum i szoká
sokra nézve kalauza Eber okalendári
urna volt. Csak a történelmi zsjdó
ság állt szeme előtt, egy bibliai 
könyv értelmét akarta kifejteni ra
cionális kritikával: a szombatosság 
felé haladó ,.zsidózás"-nak Bogátiná! 
nyoma sincs. ' 

Költónket egyébként 1584. junius 
4-én ismét Tordán találjuk, s itt 
szerzi a régi magyar irodalom ékes· 
ségei köze számító enekek éneke 
fordítását. Erdélyben újra felvett 
tudományos munkásságának kulcs
fontosságú irata az Apokalypsis -
kommentár, amelynek teológiája 
teljességgel unitárius. Nyiván ez tet
te lehetövé, hogy 1591 szeptembere 
után kolozsváM prédikátorként ta
lálkozunk vele, széphistóriái Heltai· 
né sajtóján jelentek meg. de 1592 
végén már nem volt életben. A mo
nográfia szerzője figyelmesen követi 
Bogáti eszmevilágának váltcnásait, 
hitrendszerének alakulását és az iro-

dalom történet magáévá teheti Dán 
Róbert végső megállapítását: "Világ
nézete átmenetet képez az antitMni
táMus ideológia konzervatív és radi
kális irányzata kÖZÖtt. de a szomba
tosságig nem jutott e l. (l95. 1.) 

Itt jegyzem meg, hogy Bogáti ma
gyar fordítása Komor6czy Géza ki
adványa (1970) elött mar megjelent 
a Szöveggy\ijtemény a rég,i magyar 
irodalomból I. c. egyetemi segéd
könyvben is (1983.) - A 171. laphoz 
tartozó 150. jegyzetben a szel'Z.Ő sze
rint a hébernek "szent nyelv" elne
vezése (Reuchlinl) a középkor ho
mályába vész. Ez helyes, de jó lett 
volna a "középkor enciklopédia"-já!, 
Dante Comediáját megnézni: a Pa
radisóban (XXVI. 124-138) a költő 
Adám nyilatkozatát hallja az Or te
remtette elsö nyelvröl. Itt Dante azt 
az érdekes - és modem! - teór iát 
fejti ki, hogy Adám nyelve nem hé
ber volt. 
. Dán Róbert könyvét a magyar 
irodalomtudomány nyereségének 
kell tekintenünk, s nemcsak a XVI. 
század ideol6giájának: ismereteben 
bővlti eddigi tudásunkat, árnyalja 
azt a képet, amelyet Pirnát Antal és 
VaL'jas Béla kutatásai alapján kiala
kíthattunk!, hanem egy nagy magyar 
költő pályaképének pontoo rajzával 
ls lekötelezte irodalmunk múlt já nak: 
kutatóit. 

---.. _._--.-._._._._ .... __ ._--. , --- ----_._.--_ .•. _._.--------._._._. 

l\t"ootreal egyetemi 
negyede, 
8 7. IARF kongresszus 
lizékhelye 
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Az 
és a holnap vallása 

Resiilielek dr. Dona ld S. H ARRtNGTON, N ew 
York-! unitárius lelkésznek, a Community Church 
vellJe töjének elmélkedésébő l - m egjelent heU 
szemléle 1975. l ebruá r 23-1 számá ba n . 

Channin" Parker és Emer,son megrll/ózodéssel álli
~o!ta a ta.pautalatlól fűggetLenül létpzó felsőbbség 
vitathatatlan realitdsát, minden ember természetes 
kép~ségét it\l)To, hogy önmagában tppasztalja e leg
felsőbb lény létezését, ezen keresztül azt, ami ezzel 
Tokon nevezetesen az éTtielmet, a lelkiismeretet és az 
akara'tot a ve{1sö életsW"sot, köte ies~get es örömöt, 
amely' egyaránt meg(allilható mind~ ·e~beTben. ~i
helyt teljesen kifejlöd!k, e szerint él, novekedlk, el
ménye az, MPtl önmagában t4paszt41jo az Isten t. 
Channing Parker és EmeTson nagy reformerek vol
tcJk. Fel~lték az alsóbb néposztdlyokat. Művelték 
a tőmegeket. Meoszüntették a mbszolgasdgot. Keres
ték a lehetőséget a hdborútó! való szabadulósra. De 
őket iáték-hajtották ezek II gondok, mivel megHta.
sultak Istentő l. lsten át jál'ta lényiikiet. Közvetlen él
ményt jel.entett számukra I st en dicsőssége és az Is
tennel é lő emberek cselekvőképes jósága. Ez elLen
áilhatatl.an. valósdgot jelentett szdmukra. Es valóban. 
Ez vpit forrása erejüknek, ml?Qgy6ződesiikfli€k. Azt 
mondottdk: Az ember érezheti Isten jelenlétét. Szem
tól-'szemben láthatja az I stent. 

Fordította: Szigethi Katinka 
Dr. Kovács Lajos pÜSpök, 

az IARF lí j elnöke 
• 

______ ._._. ----------_._. __ ._._--------_. - - - ••• • - ---". _ . _._._._._. __ o _________ - - • __ _ 

Hol született Heltai Gáspár? 
1973-ban a magyar könyv sz.ületé

sének; 1974-ben az erdélyi magyar 
könyvnyomtatás első munkásának, 
Heltai Gábor halálának 400-ik év
fordulójára emlékeztünk. 

Az ünneplések és az emlékezések 
sorában - valószínűleg Bod Péter. 
a X VIII. sz. első felének nagy törté
netírója nyomán - a legtöbb meg
emlékezés Heltai! a Szeben megyei 
Heltau község ből származottnak 
mondja s az innen való származásá
ra Heltai nevéböl következtetnek. 

Igen érdekes és figyelemre mélló 
a "Református Egyház". a magyar
országi református egyház hivatalos 
lapjának - ideI. február l -én meg
jelent számában dr. Subó Andor 
kön~ és folyólrat szemléje, amely 
emhtést tesz L . Kozma Borbála 
.. Theológiai Szemlében" (1974 :7-8. 
sz.) közzétett Heltaira vonatkozó 
megemlékezéséről. E megemlékezés 
szerint Heltainak heltaui sz.ármazé.sa 
a helységben számonlartott ha,i&o
mén.yra vezethető vissza. amely _ 
szermte - megelőzi Bod Péter kö
vetkeztetéset is. L. Kozma Borbála 
a személyes élménv hatására dii ."lti 
el, hogy HeltaI Heltau-ban s7.üle_ 
te~.t, s biztosra veszi. hngv Heltai 
SZületésének helyét ot!; "kell 'kere!:!n!. 

Mi sajn1i1juk. hogyaHeltaival 
foglalkozó megemlékezések írói fi
gyelmen klvUl hagyták a .. Keresz
tény Magvető" 80-Ik évfolyamának 
1974. évi els6 számát. amelyben Se
besi Pál tollából megismerkedhetünk 
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a "HeUa i Nemzetség"-gel s ezen be
lül Heltai Gáspár születési helyével 
is. Sebesi leszögezi. hogy Heltai 
Gáspár származásáról, születése he
l yéről és idejérő!. a mai irodalom
történetben egymásnak ellentmondó 
és esetenként téves állítások vannak 
rorgalomban. Majd néhai Borbély 
István: "Heltai Gáspár", Bp .. 1907. 
c. munkáját idézve arra figyelmez
tet, hogy Heltai Nagyszebenben szü
letett az ott lakó jómódu Hans Helt
ner patricius fiaként. Heltai szebeni 
születését azzal támasztja ala, ho~y 

,;kolo2'S\l"ári tartózkodása alatt is él 
vezte szebeni földjeinek jóindula
tát". Amint Sebesi mondja .. ez csak 
ugy érthető me~. ha tényle~ szebeni 
születésű volt. mert a városi tanács
nak aligha lett volna érdeke Heltai
nak ajándékokkal kedveskednie, ha 

nem egy szebeni polgár fia lett vol
na." 

Akik ismerik néhai Borbély Ist
ván tudományos felkészültségét és 
irodalmi munkásságát, azok előtt 
nem kétséges Heltai születési helyé
nek á ltala következtetett meghatáro
zása. Bízunk abban, hogy Borbély 
megállapításának helyessége előbb
utóbb elismertté válik s a Heltaiva l 
foglalkozó irodalomtörténészek a jö
vöben már nem szü letési helyének 
ismeretlenségét, vagy Heltau-i voltát 
emlegetik, hanem azt aSzebent. 
amelynek falai között látta meg II 
világot s mely az akkori és a ké
sőbbi időkben is oly nagy szerepel 
játszott a korabeli Erdély történel
mében. 

Kelemen Miklós 

---_._._._._----._. --_ .. _-_._. _._----_._-----_ .. - - ---
Egységes keresztény húsvéti dátum? 

tuek óta eOl/re sürgetőbb kívón- todox naptár szerint ma1us 4_re 
3ág, hogy a keleti és nyugati ke- esett húsvét. Mivel azonban Dimit
ruzténység századok multán végre riosz konstantinápolyi ortodox pát
eguazon időpontban ünnepelje a r lá rka és WilI ebTands biboros, a va
húsvéti ünnepet. Mint tudjuk, a tikáni egységtitkórság elnöke is az 
nuugat! egyház a gregorián naptár elmúlt hetekben nyilatkozatokban 
Szerint számolja husvét ünnepét. a fejezték ki reménységüket, hogy a 
keleti egyház azonban a koróbbi közeljövőben egységes hr.i!véti d?
Julúinus-naptár szerint. I gy pl. idén jumban egyezhet :meg a ket egyhaz. 
öt hét kÜlönbség volt a két liturgl- újra erősödött a remény, hogy ez 
kus ünnep közölt, mivel a régi or- beláthaló időn belü l meg is valósu l. 



OJ orlo<lo>: lelkészek Budapeste". Az 
or osz oM.odox egyhh Babinec Joaklm 
p f<\\olerelt. a munkácsi egyházmegye 
papját a budapesti orou onodox gyme
kCtel lelk\!$z~é klnc ve7.te. Bablnec- lel
kén 19n_ H közölt a budap~1 Ortodox 
Hlt\udomilny l FőISkola haUgatQja "olt., s 
Igy tanitvl\nya volt Jelenlegi k ö zvetlen 
enMz\ elölJárójának D. Dr. Berki Feri:>. 
ao;;peres admlnlsztr,ltornak. A budapesti 
bula:!. O'I"lodox egyházközség Jordan MI
C(lV Ikonom személyében új parókus lel
készI kaPOtI. aki ugyancsak megkezdie 
maködé6ét Rudapesten. 

Hírek 

lIu ... d János kÖzUgylguga tó, buda
pesti lelkész. és felesége JUnlus hó kö
zepétőL egy hónaPOt lö]töuek Loearno
ban a HEKS állal egYházunk mzére 
évemc felajánlott üdUI6ssel egybekötött 
ökumenikus köti)o\; .... gbom. 

egyhhl könyvtárunkat K.ap12yné dr. 
Sc/ley liona rendezi. Kért hiveInket, 
hogy bármelyik régebbi unltArtus fOlYÓ
Irat évfolyama it, vagy egye,. péld"'yal~ 
kUldje meg egyhá~unknak, hogya hl.linyt 
pótolhassuk. 

nl,dló kilzveÚ«:I1e a Pet.őfl adón az 
unItárius va!láws (élorákat a~ ld~1 évb~n: 
Jan 19.: S~Au János. mArc. 30-án: Kelemen 
MIklÓS, jun. 8-án: BaJOr János, aug. 3-án 
Szász János és szePt . 21-én: H uszti JAnos 
lelkének uolgálatalval. Legközelebb nov. 
2-án és dec. 14-él\ hallgatha!ják hive\nk 
a~ unitárius val1l1.sos félÓrát. 

A budapeul egyhizköz.s~g uj Hammond 
rend&z.cril orgonéJa megvAs,árlb6nak 
költ.ségelhez köul 400 hlvOnk 50 01)0 fo
I'imOt meghaladó öS$ZegO adom61Ulyal j6-
rultak hozU\. Lsten szereti és megáldja 
a jÓ!lzívű adakozót. 

Dr. I-' inta lstv6n, a Reform6tu$Ok 
Lapja fe1el6s szerkesztője betöltölte 60. 
életévét. Továbbra l/; jó egésZl'léget és 
munkabirMt kívánunk sokoldalú lel
ada tainak az elvégzéséhH. 

A budapesti Nagy Ign4c utcai temp-
10mépQIoel ulcal oldalán Ur.haIO felll'ást 
az IdÓ vasfoga megronglUta. A gyüleke
zet legutóbbi presbitert Ulésén elhattifo~
ta. hOgy amint a~ álv6nyozás megenge
di a~ "unilArlus templom" felirást fel
újittatja. 

Nagy Aron bölöni lSU\rma~ pre:;
blterUnk m&gas életkora és betegsége 
miau mér nem tudja Uléselnket és sz 
ISlentl$Zleleleket látogatnI. A budapesti 
egyházkÖZSég köz.gy!1lése érdeIDt'B mun
k6ssá,a. több évllzede.; pt'(!lSbite:r1 tevé
kenYJéfle elismeréseként tiszteletbeli pres
biternek választOtta meg. Nagy Aron 
Ha adományozott az e:gYl>6zközség lel
keni Iroo6j!1nak egy éftékt'B állOÓrát. 

A metodista egyhAzaI Júnlu.ban dr 
Fran", Schlftr PUSpök láto,atta me,' 
akit H tcktr Fri,yes met<><llsla s",u~ 
In tt'hdens ~~ patota,. S6ndor. a Szabad_ 
ellyhAzak Tan~csa elnöke f08adott ';$ 
k Ö$Zönlötl. Seh lfe r pllap(;k Ilnnep\ pré_ 
dlkáclój6ból Idézzük a k ilvetkez6 mOn
dalOl: at IstentiSZtelet mindll el5Őso~ban 
lSten cselek<edete az emberért a gyUle
kezetben. 

A TeOlógia e. római katoliku. negyed_ 
évi fOlyóirat második n6mál a követk<e_ 
z6 témának szentelte: .. H umanlZll1u5 a 
leOIÓlliban". A etkkek dolvasásAt a 
lelkészeinknek és mb é"rdekU5C1óknek 1$ 
s~erele ttel aj6nljuk. 

Divld Fennc egyhllzalap!ló pUsp6kUnk 
fényképe. melyet BenczMI Sli.ndor 
szobr.6szmQvéu 61tal készített plakettről 
sokszoTOsltattunk, kapható a NalY 18n.6c 
utcai lelkészt lrod'n 15.- fOrintos ,kban. 

A. b udapesti unlt4 rlus erYbUközdr 
6sszeL a kövelkező alkalmakkor tart 
gyUlekezetl ő.'zejövet<eleket: 

Október 4-én , szombaton, a Nagy Ignác 
utcai gyUlekezetl teremben. Bartók Béla 
emlékest. Utána szeretetvendégség. 
Október It-én, vas.f.rnap II Hógyes uteal 
t<eremben. 
November l-4", szombaton este 6 ŐTakor 
a halottakra emlolkezlle, Istentisztelet a 
Nagy Ignác utcai templomban. ut6na 
összejövetel a teremben. 
November I~-dn, vasárnap, Dávid Ferenc 
emlékest a H<'IIYes utcai templomban, 
ul6na szeretetvendégség a teremben. 
December 6-dn, szombaton. gyUlekezelt 
összejövetel a Nagy Ignjc utcai terem
ben és szeretetvendégség. KordC'o,,~fo
ilnnepél~ a gyUleketet gyerrnek<el réné
re, december Zl-én, vasárnap du. S dra
kor a Nagy Ignác utcai gyUlekezeti te
remben. A~ <említett alkalmakra szer<e
tettet várjuk hív<elnket csa14djukJ<al 
egyUtt. 

Alt. unitárius vallbos f o! tó r.f.kon a jövó
ben Ismert egyházi énekelnket fogjuk 
hallanI. A Magyar R6d1ó segitségév<el 
több egyházi énekUnkel rögzitették SUl
lagra a rádió stúdlój6ban. KOszilnet il
leti Welter JCIl6 evangélikus karnagy Ot. 
aki segítségUnkre volt az énekek felvé
teiénél. 

-----------------------------.... ---------------------------------_.---------_.-.---_. 
0.0 •• 0 ______ _ 

Új adatok az erdélyi unilárizmus kezdeteihez 
Dá n Róbert kandidátus, egyetemi 

előadó. egyházunk javaslata alapján 
a holland remonstráns egyház tá
mogatásával előadást tartott a ley
deni egyetem teológiai fakultásán. 
melyen a hazai anti trinitárius kuta
tások eddigi eredményeit - elsősor
ban d r. Va r jas Béla professzor. Pir
n á t Antal kandidátus és a saját 
újabb kutatásainak eredményeiről 
adott összefoglaló tájékoztatást. Az 
előadást élénk vita követte. Leydeni 
tartózkodása után a r otterdami 're
monstráns és az utrechti egyetemi 
könyvtárban folytatott kutatómunkát 
dr. Dán Róbert. 

A XVI . századi unltárizmus törté
netében szerepet játszolt Vehe-GIi
r ius Mátyás egykori heidelbergi me
nekűlt. aki előbb lengyel földön. 
majd Kolozsvárt tevékenykedett. Itt 
kapcsolatba kerűlt Dávid Ferenccel 
is. Jelen volt a Dávid és Socinus 
kÖzölt 1578/79-ben folyt atott kolozs
vári vitán. majd részt vett Dávid 
elítéltetése és mártIrhaláJa után a 

védelmében kiadott " Defensio" ki
adásában is. 

A szaki roda lom tudott Vehe-GIl
rius " Mattanjab" c. munkájáról. 
Adat volt arra vonatkozóan ls, hogy 
e munkát 1612-ben Ul tenbogar' pro
fesszor szerette volna elolvasni. Le
het. hogy később megtalálta és elol
vasta. 

Dán Róbert hollandiai kutatómun-
káját siker koronázta sikerűlt 
ezt az munkát az 
utrechti megtalálnia. E 
ma és fordítása a 
Magyar Akadémia 
" Humanizm us so-
rozatában -
czay Tibor 
megj elenik. 
adattal fogja az 
kát megvilágltani. 
juk megjelenését, mert 
ja azt, hogy az i 
eszmekörének 
Dávid 
l'lusnak volt szerepe. 

VNITA.R1US IRr·BT 'I 



HALOTTAIN. 

lIo",'th ,J(luef d~. nyugdljas, k apOsvári 
s~órványunk hosszu évU~deken a.t bUZ
gó gondnoka 82 éves kor4ban elhalt. 
StlllllfaluJ.liblln, Hetes köz.ignen jUlius 
2-án a hozz6t,arlQzók <ls 1\ falu lakossá
gának nagy részvéte meHett temette el 
Sdsz János dunántllll lelkész. 
özv. szentmiklósi SUbó Cézáno!. sz. 
Remetei Filep Uona életének s8 évében 
elhunyt. EvU~edeken át a tordai unltá
flus gyOJekezet JótevllJe voll. Az ulols6 
éveket leánya gondos ápolása mellett 
Budapesten töltötte. Nagyszám.. rOkon
ság Jelenlétében dr. Ferencz József pUs
pók temette Júl. B-án az úJpesU temető
ben. 

A budapesU gyUlek ezl't halottas anya
könyvének tanusága szerint. legutóbbi 
lapszámunk megjelenése 6ta, lapzárt,Ug 
alábbi kedves hIveinket ternettUk : Ur
mőny Sándor 8~ éves mlnlsuerl főtaná
CSOS! , ápr. 25-én; Molnár Béláné sz. Kő
molves Eva 44 éves, gyári raklárkezelOt. 
május 3-án: SzOu Mihály, 14 éves nyug
díjast, május 16-án: TlIrednyl IStván 86 
éves nyugdljast, május U -én: Simon 
Mlhály 61 évu nyugdljas IparI szakokta
\ót, május 23-án: özv. SzOcs Mlklósn~ 
sz. Fazekas Olga 12 éves háztartásbf:llt. 
máJlIs 22-én; Klu III . OdOn 63 éves 
nyugdljas vlllanyszerel61. jÜnlu8 5-én; 
d r . Nagy Jó%Sef 8"1 éves nyugdIjasI, jún. 
U-án; Czlt ra Istvánné, sz. Gábor Berta 
80 éves nyugdljast jÜl. II-én : KJss Já
nosné sz, Süt6 Ida 68 éves nyugdljast 
jul. II-én; Vincze Kálmán 5t éves rok
kant nyugdlJast, Júl. lz-én; 
Dr"t.. ha lOltatnk emlékeze té t kegyelet
t e l OlegllrluUk. Isten adjon bOséges 
vttasztal6dbl a h 'tramaradOlla knak . 

Külföldi hirek 
új evangellku pIIspök Lengyelország

ban. Dr. Wanlula vauól pllsP\lk nyuga
lomba vonult. utódo J anusz Narzynsky, 
a varsói protestáns Teológiai Akad~mll' 
el6adó)a leu. 

A mosz kal patrla rk'IUS IOtS-re k lado\t 
egyházi kalendárluma szerint 1974. au
gusztus l-én 85 fOphztora vOI\ az orosz 
ortodox egyhhnak a II klllf\lldön mol
ködO főpapan kivIII. H~t apácakOlOStOr 
és hat lérflkolostor molködlk a SzovJet
uniOban. 
~ 

Bélyegsarok 

1975 

Nök Nemzetközi Eve 
AZ ENSZ n-Ik /l!énza/(Q elhardro:! .. , 

1975 legy"n a Nák NemZetközi Elle. ~ 
<Ilkalommal az Egyullll Nemzelek Szer
vezele lclv""lI l {loe.dlol! kl, ame'lI aZ éu 
legf6bb ei'ljalt jelképezI. SUUzdlt béke
galambot dbrdz-ol. ben .. e a .. Ol nCm blo
IÓp\(ll Jele és az egyenl/lség matemaUkal 
jelzése. A jel Ilény az egész ull6go11 klad
vdnyokon. plakdlOkon, /evelezO/apo/(on 
röplapokon, bélllegeken hI rdeU az Egye
~all Nemzetek Szervezetének a Nók 
Nemzetközi Evé.e l.:Iado!! hármas Jel
szavd! : 

_ elé!moz,Wanl a 
egyenlőségé!. 

férfiak és nOk 

_ biztositani II n6k részvételél (I 9(1Z
dasdgl. larsadalm l és kulturális fej
lődésben, 

_ e!i$hl!!.n; a n6k "(illek,,O houdjdru
lásának fOlllossdgdt az dl/amok kll
zölfi bordll kopcsolotok és az 
egyaumuk/Jdé, klalo/cltdltllloz. a vl
Idgbéke meger~ftésl!hez. 

EgyenIóség és egyenjog.uóg "éI/dU 
elképzelhetellen II tdrsadalml é$ polfllkal 
fejlődés _ a feJI6d.é$ pedig meg"aldslI
halallan a nemzetköz! béke nélkW. 

l'tf<lr<lknyl n6csOp<)rt Jöll Ö$J"Ze KopP'ln
hágában. lJlI/. mdrelus '-dll. elara Zetkin 
lelhloosdra, hog!.l a "Udg asszony<l!f te't
véri önzefogdsra Ild/fua lel, $ rdéb-

-,,~ 

rcssze <'Ikel a t drsadalml Igazságtalanság 
elleni harc szükségessé(1ére. AZÓta a 
FtlJ!! egyharmadán a szocIII/lzmus "!.IO
zeimével bebilOn!.laSOdOf!, hog!.l mlnd
a~ok a célok é, remények, amelyaket 
annIIk idején a n6moz(1alom zdu/aJdra 
t"zöu, me"vlllásllhat6k. 

A n6 egllenrangu lána lehel a férfinak 
az élet minden lerllletén, helutdll a 
munkában. a eIaiddban, NZtozlk a tdr
sadolom ,oTldönr6 kérch',,,'nek me"oI
dásaban. A nemzeikölI nOmoz"Olom 
tObb, mint liliI é"tfzeddel eze/Olll zdll
U,bonlá$án<lk programja a MagI/ar Ndp
kOztar,oságban már répen a/kOlmdnl/a. 
Joggd leli. a n<'lk iIgU". gondja é. prob
lémdJa a Idr,adolom egészél óffog6. let
tekben és e,elekvé,ekben megnl/lI<><1n .. -
lá glIokoriaI. Hazánkban lörL><lnll"k r(jg
zltlk a nOk le'Je' egllenJogú.ágát. Nd
hdnll e'zlende}e 'n,ézkedé, tOrtént (I nllk 
helllze"'nek Ja"IModrOI és .Ok mlnd"n 
történt az eguenlO m"nkáért "OIl"nIO 
b~rl elvének megv(l16oltdfáolrt. A nllk . 
.. IsIlsorban <l khgllermeka. "nlldk m"n
ka_ és életkörill"u!"lIel könnlIebboI L><II
tak a tdr.aaalom nal7l1 é. kl, közö"~
g"lben. Napjainkban oesalda I. "dllozd-
• <sn menl keresztUI. Ahogya Idr,adaIOm-

SOk azaknak QZ orszdgOknak Q sl<lma 
ahol a. nomzelktlzl év JeUzaval _ e9l1en~ 
10$ép, fejlll,Us, Mka _ m" mép lept e!
.l//bb J"lsza"a1<:. vaoy csak ktlveteMsek. 
A ml autonl/alnknak, Idnllalnknak Orra 
ls fUlja e reJUkb61. hOgl/ mdsok egyen!O
,oIoUrl, f~JIOdéréérl és békéN.:!rt dolgOt
zanak; de hogll ett" hivaldrukal IS be
töll,oIk, álljUnk mel"'jak, ne csak a M
Ia. aszerelel ,,'.<lgalval az annepeken. 
hOnem munkó"al. Odaadd seglu~ggel ° 
h(ilktlznopoko" I,. 

Egl/hdzunk ba , :ke a.ra. hogl/ az elsOk 
ktlföll VOll, hOgI/ 19~5 Ulan a férIlakéval 
eyuC!nltl jogOkat blzt=1101I a nöknek a 
gyíllekezelolk ~t aZ eglletemes egl/hdz 
kOrmánllZ6 te,líllalelben ° p.eSbité rl"
mokb"n és a Zsinaton ls. 

BamulalJuk " m"plI'" pOS/dnak a 
NemUlkö:1 NOn"p alkalm<lból klbocsd
tott e9l1forlnlo, bIlIleoét. 

dr. Kiss Jliozset 

• • • • • • • • • • ....... . 
A budapesti Teológiai AkadémilIk dé

káni tlntét az 1975/ 76 is kolai évben a 
következök t ö ltik be: "v:lng~lIkus' d~. 
Fabln)' Tibor ellyhhtörtén6!z. relonnli
tllS: d r. Bajusz Ferenc ökumenikus. ró
mai katolikus: dr. Szennai András. 
pnnnonhalml fOapAt. a leológla r"nda
menUUs rendes professzoraI. A debrece
ni refo~mdtus akadémia dékánja: szabd 
Lhzló Ambrus profcuzoT. A baptista 
egyhá: teológiai uemlná.lumának dé
kánja: Nag)' Józse f. a Szabadcgyhfu:ak 
TanA csa LClkészképz/i Intézetének veze-
16Je: Sdgetl Jen6 d~koln·. A budapesIl 
Izraelita teOlógiai f/ilskola Igazgatója: dr_ 
Scheiber Sándor professzorok. 

UN ITARIU S ELET 

LaplulaJdono, 
a Magyarorsú,1 Unlt'rlus Egybb 

. -elt l/15 IzerkeutO Ú kladd: 
Dr. " erenez Jdu'" 

105S Budapesi, V_ Nagy i gnáe u. I. 
Távb.: 11.1-'091. 

i\ nukeul6 blzOl(S'C tacJa.\: 
Bajo r ,,:!.nos fs Beneze !'oUrian 

TerjeszIl a !'olagyar p osta. EIOllze lbe UI 
b'rmely postahlvalaln41, a posta blrlap
ttzle lelben és a p oSla IUlzpond Birlap 
Irod'n'l ( tUII UOO Budapes i V., József 
N'dor Ifr l .) kllzvelleaW van' postautal-

vAnyan, valamini "utaláu.1 a KHI 
US-ti I P pfD%l'orga lml JelzGsz.im" ..... 

f:vl el<!fl%ethl dfJ 35,- forin t 
Kllltllldn fvl U ,- far lnt. 

I NDEX: :S.142 

7'. 2114j:-(Il _ Zrlllyl Nyomda, BudapesI 

FelelGs vnel6: BalJ:'. imre vedt"lJ:" • 
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