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Nemzetközi gyermekév 
Szívünkhöz szóltak azok a gondolatok, melyeket a nenlzetközi 

gyermekév tiszteletére rendezett ünnepi esten Halász Jutka tolmá
csolt meleg, igaz anyai á térzéssel. Gondolatban újra emlegettUk 
afoka t a húsz év\'cl ezelőtt megállapított jogokat, melyek a gyer
meket megilletik. akinek joga van szeretetre és megértésre, táplú
lékra és orvosi kezelésre, oktatasrll. játszani és üdülni, névre és 
állampolgárságra, segítségre, társadalmi fejlődésre, növekedésre bé
kében és egyetemes testvériségben. Joga van arra, hogy mindezeket 
élvezze, fajra, színre, nemre, vallásra, nemzetiségre és s'Zármaziisra 
való tekintet nélkül. 

Amikor az ENSZ tavaly ősszel az 19i9. esztendőt a gyermek 
nemzetközi évévé nyilvánította, h azánk örömmel csatlakozott e moz
galomhoz, és Aczél György miniszterelnök-helyettes elnöklete alatt 
bizottságot szervezett e megemlékezés hazai megszervezésére és elö
készítésére. Örömmel olvastuk, hogy e bizottságnak egyházi tagjai 
is vannak. Az ökumenikus sajtószolgá lat összeállitásából közliink 
az alábbiakban néhá ny tényt és problémát, mely ma mindnyájunk 
gondját adja. 

Nemzetközi s tatisztikai összeáUítások a gyermek fogalma alatt 
há rom korcsoportot érte nek. Csecsemő és kisgyermek, a születéstől 
három-négyéves korig. Iskolások alkotják a második csoportot 6-
12 éves korig. Növekvő fiata lok a 12-15 évesek. Ez utóbbiak okoz
zák a legtöbb gondot, minden tá rsadalmi rendszerben egyat·ánt. 

A kimutatás szerint a közel négymilliárdra becsült emberiség 
mintegy 36 százaléka 15 évnél fiatalabb. Ha ezt a képet a külön
böző kontinensekre vetít jük, az adatok még drámaibbak. Egyes fej
lődő, főként afrikai országokban ez a szárv a 45-50 százalékot is 
eléri. Az ENSZ becslése szerint ez a szám lassan csökkenni fog, 
dc II következő évtizedekben is, a fejlődő országok gyermeklétsznma 
35 szazalék körül marad. 

Ha ezeket a de mográfiai adatokat az élve születettek számára 
vetít jük, elég vigasztalan a kép. Afrikában minden ezer élve szü
tett gyermek közül 156, A'LSiában 102 hal meg. Európában á tlagban 
24, az Egyesült AUamok adatai valamivel jobbak. 

A gyermekkel kapcsolatos legnagyobb gond a megfelelő táp
lálkozás biztositásának a hiánya. Ez a gyermek mellett az édes
anyára is vonatkozik. Megfe le lő táplálkozás hiányában, az é lve 
~'l ületett gye~mekek közül elégtelen t á plálkozás következtéhen öt
eves kora elott 25-30 százalék hal el. A halálokok közt jelentős 
még a t iszta ivóvíz. az orvos, kórházak hiánya is. 

Az öt é, 'en aluli gyermek szám á ra a család, az apa és ~z anya 
szeretete, a szülői felelősségérzet a legjelentősebb tényező. A gyer
meknek e lőbb játszania, azután tanulnia kell. Csak az egészséges 
g):erme~ erelt II rendszeres iskolai tanulásra. Az ENSZ-jelenté'! is 
eh:~erl : hogy a szocialista országok gyermekjóléti intézm ények lé
tC!?ltes. es f':.,nnt ar!ésa tekintetébe n é le n járnak. Hazai tapasztala
tUlOk IS e rrol gyoznek meg. Az UNESCO ha tározatai kapCSán ma 
az iskolai .ala pképzí:s majdnem minden országban kötelező és ·in
gyenes. Saj nos, hogy a fej lődő országok gyermekeinek csak mintegy 
egyhatoda, Lose tleg egyha rmada kezdi meg idejében az iskolai ta
nulást . 

Nagy gundut okoz világszerte az a tény is, hogy nlég ma is 
nugyon suk gyermeket kihasználnuk, kizsákmányolnak. Nem min-
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MARCIUS-APRILlS 

HúSVÉT 
"MiéTt keresitek 11 holfl1k közt 
az élát ... " LukácI 24,5. 

A tavasz mindig IZép. HI1 esik az 
esó, h4 fújnak il 11 szelek - 11 ta
vasz mégis IgéTetes, üde és örom
hozó. OTőmhozó, meTt 11 megtijuló 
természet szépségeit adja, az f:1et 
harsogó Titmusát, pattanó TÜgyeit 8 
viTágok illatát hozza. A soha meg 
nem szűnó, cl tél fagVából újraeledó 
élet himnu.sza 11 tI1VIUlZ. 

Keresztén1l e9llMzi ünnepeink kö
zött is tlan il1len taTtl1lmú, lU örök
kévaló értekek életét hiTdetó szim
boliku! nap; 11 husvet. E szep ta
vaszi ünnep ősi eredetű. A zsidóság 
az Egyiptomból való men.ekiUés em
lékiinnepének tekintette - de tud-_ 
juk, hogy máT IUt mege!.6zóen is 
jele! termeszeti ünnep volt. 

A keTesz/énység, I1káT kaTácsonv 
napját, "Csak Jézus haláÚl után há
romszáz él) múltán TőgzíteUe 11 hus
v ét időpontját A niceai zsinat hatá
roztCl meg. hogV a ta vlUlzi holdtölte 
utáni els6 vasárnap legyen hüsvet 
vasáTnapja. 

Uoyancsak lassanként kapta a2 
ünnep mai ertefmezését. Jézu$7lak 
ef kellett buknia ellenfeleivel szem
beli. De Mába Héllék öt lullálrCl, 
hiába temették el egy kövel lezárt 
sziklasírba. harmadnapon a sjr üTes 
voU 1 a zaklatott szívú tanítványok 
ha.,Mr ajkukra és magv.kél)/i tettek 
a Teményt adó magyarázatát .az ese
ményeknek: azért nincs a StTban ,o
drága Mester, a jó bartit, m~!t fel ta
madott. Most ne azt keTessuk, h.OOll 
valóban hova is lett a halott Jezus 
az ilTes go!gotha-heglfÍ sirból. N,e 
próbáljuk igazolni azoknak JeUeve
st!t akik keltős temetést sejtene~ az 
egykori esemt!nyek mögött. A maso
dik temetést a keoyes asszonyok 
nem láthatták, hisz másk~ppen nem 
v ittek volna illatos kenocsöket t!s 
gyolcsaikat a méltó vt!gtiszt~sSeg
tételre ha tudják, hogy az éJszaka 
leple ~Iatt minflezt ~~r megadta a 
litkos barát, aTlmathlal József· !",~st 
nem feladatunk az eredeti bibliai 
görög szöveg kutatasa, hogy az mi
ként engedett erre következtetni; In
kább adjuk át magunkat a husvet 
ama nagy tanulságának, annak a 
lIaDY csodának, ami ne~ az ilTes 
sir ball vag y sir körm tÖTtént, ha
nem, ~mi az emberi szivekben, a ta-



nftllányo~ lelkében zajlott le. olt 
nl/ert tjr6ké/etú ml!~foga/mazást . . 

A ,irhoz jöllö h.!'sv~lI .. auzolIlI~k 
klt flnyes öltözetl' ferfiU hangját 
hal/ják. A Biblia nye/Ilén ez azt is 
jelentI. hogll saját szivük, bels6 Jei 
fsmerésül-: hanajm szóialt me" és Ji
I1l1elmezlette va:/amire fdjdalm~kball 
és döbbenetilkben. Az ember Jlzlkal
la" az enllészet ayermeke, klt előb~. 
klt utóbb vluzahlv a por. amelybol 
vé retett _ de valami megmarad be
/lJ le, va lami elpusztíthatatlan: ~zel
leme lelke. 

Ho·ratiu.s éppen csak pdr évllzed
del JézIU kora el6tt Jogalma~ott f"lJ 
e"yl~ óddjában: "Non om~ls mo
riar". _ Nem halo~ meg mmdenes
töf. _ A na"lI kmlő is pontoMIn arra 
"ondolt. , . 

Ismétlem testverelm. ezek az e,,"
szerú zsidó 'asszonyok és férfiak. akik 
bIzOIlyára sohasem hallottak Ho~a
/imról, lelkük mélyén hal/idk a ker
dő tanitdst: ,Miért keresitek a 1101-
tak kelzö!t al élöt? . .. " és me"törté
nik bennük a csoda. Pillonatok alatt 
o ké tsé"beesés remén1ltelellsé~éb61 
minte"y égi fény nyomán a diada/ 
mos lelismerés mámorába emelked
nek. Nem vesztették el Tanitójukof, 
mert lelke. gondolatai, szerelete IleIII 
zárható drbo. Az átléllye~i.ilf, a szel
lemivé vált Urat nem ilt kell ke.res 
ni. a holtak között. O él, az élő szi
vekbell, tovább él, örökké. 

Ez volf ama húsvéti allgyal tani 
tása az elsó tanlt llányoknak, és ma
rad a mai keresz/éllyeknek is. A 
szellem, a gondolat, a Mlek halho/at
la n. 

Bajor J ános , 

denütt megfelelő oz Anyaság m egbecsülése. Kiilföldön örömmel 
halljuk , hogy elismerik h azlink e té ren tett s ikere!! e redményeit : 
11'1, any asági segélyt . 

Csak az egésueges nemzedékek biztosith atják ri jövendőt . 1-\.1. 
iskolai és tlirsadalmi feladntok m ellett állandóa n fejleszteni ke ll :17. 
á llam i ős szülői gondoskodást. E kettő egym ást mindig ki kell , h ogy 
egészitse. A falun é lő gyermekekről való gondosk odás különlege
sen fontos. E té ren is hazánk j ó példá val já r elöl. 

A jövendőért m i egyh ázia k is tenni akarunk v alamit. Az er
kölcsi nevelés vonalán tám ogat juk az állami oktatás t. Nem elválasz
tani, h anem együttműködni akarunk II gyermekekért, egészséges 
fej lődésükért és jövel1l1öjiikért. 

Dr. F erencz József -

Ötveil esztendős 

a budapesti Hőgyes Endre U-I templomunk 
1929-ben épült fel részben bel

földi, ,részben az ameriko! és angol 
unitáriUSO'k adományából a H ögyes 
Endre utcai - egy,koron Rákos ut
cának hiv ták templomunk. E 
templomot egy háromemeletes bér
ház falai közé a ma ls körű nkben 
élő Gothárd Zsigmond tervező épí
tészmérnök. örökös. egyházi tanácso
sunk álmodta be. A hívek hamar 
megszerették a földszinlen elhelye
zeLl templomot. 

Néhany évvel ezelőtt teljesen re
nováltattuk a templomOl. mely ma 
is régi slépségeben, gm:dag erdélyi 
motívumokikal ékesen várja az 
Imádkozni vágyóka t.. 

A megemJékezésen Bencze Márton 

imádkozott, és 6 szólt később a hí
veirik mai feladatairól ls. A temp
lomepítés történetér61 Gothárd Zsig
mond mérnök, o. tervező és dr. Fe
rencz József p iispök emlékez1ek. Dr. 
Csiki. G ábor lelkész érdeme a temp
lom Jet1-ejötte, aki 1957-ben történt 
nyugalomba vonulásáig pásztora és 
prédikátora volt az oda járó hívek
nek. A templommal egyidőben épült 
meg a gyülekezeti terem, mely egy
koron és ma is híveink összejöve
teli helye. Huszti János lelkész az 
egyhází sajtónak egykori hiradását 
elevenítette fe l. 

Szép ·karének tette feledheteUen
né a megemlékezést. Aldassék e 
szép alkalomért az egy igaz Isten. 

"ÁLDon NYUGTALANSÁG" 
Peter Niederstein sl'Ójci lelkész írása 

Nekiink azt mondták, hogy 60. 
vagy 65. évünk betöltése ulá'l a 
htntaszékben kell ülnünk, ts evés 
ulán kicsit szundikál1110Ik. Ezt 
ugyan mint kikapcsalódast ajánlják, 
azonban nem jelent mást, mint hogy 
minket az ócskavas közé dobllok. 
Oay kezelnek minket, mint ha 65 
él,lünkkel megint egyszerre kiskorti
vá. valndnk - irja egll 74 élles kor. 
társnó. Egy 78 éves magából kikel . 
ve mondja : Sem, a nyugalmamat, 
sem o nllugtalansagomat nem en"e
dem magamnak elöírni! 

Es ha valaki nyugdíjba me~y, 
a~kor a társadalom a "megérdemel! 
11I1u"alom" szóvirágjával emlékszik 
mea rója, és ozt a kérdést nem is 
méltatják, hogy ez az dllopot va;oll 
mindenkinek a javára van-e. 
NOh~ a 65 éven felüliek lassan a 

lakouag egynarmadát képezik, m ég
i, leginkább a társadalom ,perem
lakól"-nak. tekilltik. A .. per~mlakó" 
IZÓ orra ÖSztönöz, hogy call másik 
C,opOrlOI is meajelöljek. AzOkra a 
betegekre aondolok, akiknek lesti 
vagy lelki bajait nem veszik komo_ 
Illan. 

2 UN1TARIU8 ELET 

Különösen erzékeny időben élünk, 
amit azzal kapcsolatbon érzékelek, 
IWrJy sokszor már csak a beteg em
ber kapjo meg azt a szeretetet, amit 
egészséges kora ball lIem adtak meg 
Ileki. I~y a bete"gé válás v ilágért 
sem jele a. magárahagllotouságllak. 

Ma kultuszt úZlwk a test telkéle
tességé ból és elpu5ztithatatlanságá
ból. Ennek következtében nem ve
szik és;::re a megbetegedést, vagy bi
ZOIlIlOS betegeket - mondván: "Mit 
teszed magad, nincs neked semmi 
bajod!" 

Ehhez mé~ az is hozzáiarul, lIo{ly 
Idrsadalmunkban anaglI pszlcho/ó
{liai felismerések ellenére sem so
kat számitanak a lelki betegségek. 
A hábor úban a betegeket és sebe
sülteket meggyógyitják. sót hősként 
togadják, mi~ azo~at akalonakat, 
akiknek lelki bajaik vannak, gyává
nak bélllegeznek. tlefbiztosltas kö
tése esetén ts ma ditalában a test i 
betegsl!g kérdése Jontosabb, mint a 
lelkié. Ha testi betegséget jelent be 
valaki munkahelyén, akkor anya~i 
vesz lesea nélküloUhon maradhat, 
holott ma már a mUllkaterlleltség 

nem annyira a testi, hanem a lelki 
és em.berkÖÚ terüleIre esik. 

Mas csopo rtokat, vagy egyes em
bereket is mel1l1evezhetnék, akik 
esetleg kiilöncködésükke l , társadal
mUllk szé/ere csúsztak. De legyen a 
felsorollisokbáJ mára elég. 

I g11 vagy ugll, "peremre csuszot
tak" mindig vo ltak, és mégsem 
nyu~adllatunk ebbe beje. Mert 
ahányszor ilyen emberröJ hallunk, 
va~y illlen "peremalakkal" tallilko
zunk megszólal lelkiismeretünk, es 
el ...: milli tudjuk - nem ;ó Jej
párna. 

A rossz lelkiismeret Igy szól hoz
zállk: Te nem vagy jó keresztény, 
mert Urad és Meste red anna~ idején 
éppen az ilyel~ peremre került em
bereknek fogla pártját. H a ebben 
lIem követed, akkor magdt Jézust 
tagadod meg. 

Nemrég kaptam egy levelet. Nem 
a szokásos "szivélIles üdllözleftei" 
fejeződött be, hanem ezzel o kü,an
saggal: .,áldott llyugtalansagot ". Ezt 
klvánom a kedves olvasónak is. 

Németböl: NADLER ALICE 
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A kínai támadás ellen tiltakozik országunk népe 
Az emberiség nagy resze Kina t Cf)'YCre'l támadásai 

Vielnam ellen agresslliónak itéll - mondotta nagyha
tású besz,Cdében dr. KáldY Zoltán evangélikUS püspÖk. 
or!izággyíilésl képviselő, a Ha7.aflas NélJrront buda
IlesU bi7.oUsága :Uta l össze~í~ott ülésen, .m elyen a bu.
Ilal)eo;ti református, cvangebkus. unitárIUs, orthodox, 
iuaellta és a SUlbad F...gyhazak S'I,.ővclségéh e-,,; tarlo7.ó 
t~gcgyházak lelkészel vettek részt . 

Az az 
D r. Carolyn C. Howlett asszony. ti jogtudományok 

doktora első elnökl körlevelében örömmel állapítja 
meg, h~gy husz országban 45 tagcsoporlja. va~ vil!lg
szervezetünknek. Ol kontinensen levő umtárlUs sza
badelvü keresnény és nem keresztényegyházakhoz 
küldi el üdvözletél és jókivánságait az IARF 1979. 
évi nemzetközi vasárnapjára. Tudvalevő, hogy tag
egyházak a snját szokásaik szerinti egyik tavaszi va
sárnapon emlékeznek meg az IARF-ben folyó munka 
fontosságáról. 

Röviden vissmtekintve a tavaly nyáron OxfoTdban 
történt megv<'ilasztlÍSa óta történt fontosabb egyházi 
eseményekre, és előre is tekintve, megállapítja, hogy 
a Nyugatot és Keletel összefogó szervezetünk biztosí
tani kívánja a munka folyamatosságát, továbbra is 
négy munka bizottság készíti el II következő világ
kongresszus munkaprogrnmját. Indokolt és szükséges 
regionális konferenciák tartása, s ezeken cr más szer
vezetekkel való együttműködés is. 

A világszervezet és a tagegyházak képviseltetni Id
vánják magukat az idei nyáron Budapesten és Ko
lozsvárott tartandó zsinatokon, melyeken David Fc
Tenc ha!dla négyszázadik. évfordulójáTól történik meg
emlékezés. A legrégibb unitárius szervezetek a XVL 
!izázadi Erdélyben alakultak. és ma ezek utódai ün
nepe.!nek Romániában és Magyarorsz.'\gon. Az oda
lá togatÓk felkeresik Dávid Ferenc élete legfontosabb 
6Homáshelyeit s a vár romjait, ahol márlit'halált halt. 
A nagy mártir érdemei elévülhetetlenek a vallási tü
relem eszméjének elterjesztésében. 

Az IARF az Idei év öszén részI kíván venni a val 
lások békéért tartandó konferenciáján World 
Con Cerence for Religion and Peace - , az amerikai 
Princetonban. 

Fontos. hogy a tagegyházak közölt közvetlen és jó 
kapcsolat alakuljon ki, és ezt ápolni kelJ minden 
adandó alkalommal. Igy lehet az Oxfordban megfo
galmazott kérdést'k megtárgyalását továbbvinni. Tart
suk felszínen e keUős feladatot : hogya n érlelhet jük 
teltekké az IARF célkitűzéseit, és az IARF - a 
mtl~a módján -, hol tudja a legtöbb segítséget nYúj
tanl. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete az 1979. ével a 
gyermekek nemzetközi évévé nyilvánította. E szép 
fel~adal munkálásában részt veszünk. és azt minden 
eronkkel támogat juk. 

f:1:enünk részvétet és adjunk segltSégel a termé
~zel1 katasztróCák áldozatainak, harcoljunk az éhín
ség és a betegségek ellen. Kötelezzük cl magunkat 
a békéért folytatott kilzdelem mellett, Igyekezzünk 

A papi békegyÜl6s résztvevői liltakozáaukat fe.Jezték 
ki a kínai agresszió e llen , a békét kívánó e rőkkel 
együtt szolIdaritásukról és humanitárius tcttekben 
megmutatkozó együtt6rzésOkrőt bizlosltolta a sokal 
l!'f.cnvetleU vietnami n 6pel. 

Egyházunk elnöksége hasonló S7.ellemii távi ratot 
kOltlöU az Ország09 8 éketanáCShoz, melyben igaz 
egyiittérzésiinket to lmácsolta. 

me"órteni az eUentéteket, és segítenl a támogatlÍSra 
szorulóknak az el nyomást, üldözést szenvedőknek. Cé
lunk legyen a küzdelem a javak igazságosabb elosz
tásMrl, (>$ küzdjünk a helyes nemzetközi gazdasági 
egyensúlyér!. 
Könnyű a gondok felett tovnsikJani, de nekünk ha 

hűségesek akarunk maradni az IARF eszményeihez. 
akkor küzdenünk kQU a jobb, az emberségesebb vi
Iilgért, és így valósítani meg vallási meggyőződé
sünkből fakadó eszményeinket. 

1979. január. 

Dr. Carolyn C. Howleit az IARF elnöke 

Márta néni , 

Sz~bó Márla 'Iént 5 esztendővel 
e~elott a budape$li eoyházközsé_ 
g~l1knél egll 10 ezer forinlos betét
konllvet helyezett el azzal a kikö
réuel, liOOY ennek felhasználásáva l 
temelIessük el és Blrjúto ál!íuas-

• ~unk sirkövet. A z 1978. december 
20-án a jó ISlen magához: szóiitolla 
6t, életének 85-lk. évé ben. Tisztes_ 
Séggel eltemeUeltUk. Megbecsülés_ 
sel I"rnllkezlÜnk életútjá ra; arra a 

szorga lmas és lelkiismeretes munká
ra, amelver a MAv K órház fónóvé
reként 40 éven át végzet'. Meg
hagyásához híven elbúc$ÚZtattuk 
szUIófaluiá tól, Medesért61 s oltani 
Tokonaitól, és unokaöccsétől, dr. 
Szász Dénes $zékellludvarhelyi espe
res-lelkészt61 és család1ától, va la 
mint a Budapesti Unitárius Egyház
községtól, melynek mtg erejéből fu 
tot/a tevékenll tagja voll. Az utóbbi 
esztendőkben már nem vette fel a 
lent emlItelt összeg 1I1án járó kama-

lot sem, a lökéhez csa tolIattI! ~o
kal, mondván, hOOIl csak szukosen 
lesz elég a köluégekr~, ezért eo,! 
kissé megnöveli az osszeget. Az 
esztendő második felében el fog 
készül ni a síremlék s úgl/ látjuk, 
hO{Jy valamekkora összeg meg I~ 
marad ti. pénzből, melllet Má rta ném 
emlékezetére Dávid Ferenc halálá
nak 400 éves évfordulójá" egy'!d~ 
községünk templomának reno!Jálasa
ra fordílunk. LegI/en aldott Márta 
lIéll! emlékezete. B. M. 

UNlTAJuUB qpa I 



• 

• 

• • 

DÁVID FERENC BREVIARIUM 

"A HIT ISTEN AJÁNDÉKA" 
BIBLIA 

A mi hitűnknek alapjU, melyen az örökélet nyugszik. apró
fclák és az apostolok irAsáb61 vettük. 

A mi urunk Jézus Krisztustól készitett alapon állunk. Ezen 
akarunk állhatatosan megmaradni az ö segitségével. 

Ninos olyan keresztény, kinek az Isten annyi lelket nem adna, 
hogya 6zentlrásból meg nem érthetné, mi ~zükséges ,az Ö ü~,,:össe
gére. Csak a szentirást meg ne vesse, mert Igaz ~ Knsztus 1gerete : 
Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. 

Elég a mi üdvösségünk ut jának megkereséséhez a prMéták, 
evangelisták és az apostol?k, írása. Gyönyörüséges ~ mennyei étel 
az evangélium a hívek sZIveben, melyhez ha valaki hozzátesz va
lamit, mindjárt méregg.;; válik. 

A szentírás egy Istent mond, nem hármast, egy Krisztust, nem 
kettőst. egy hitet, egy keresztséget és egy úrvacsorát; semmit s em 
mond kettoonek, 

Sem az evangélLqták, sem az apostolok, egy szót sem írtak írá
saikban a lényeg, tulajdonság, a háromság, az öröktöl fogva való 
fiú és annak öröktől fogva való születése felöl. 

A szentírás bizonyságát erőszakkal ne vonjuk a mi vélemé
nyünk értelmére. 

Ha az irás igaz értelmére akarunk jutni, ne legyünk emberek 
rabjai, az emberi végzétsekhez ne kötelezzük magunkat. Az emberi 
végzések fénye..;ége ugyanis mindig az igazi értelem megbántója 
volt. 

A szentírás igaz é ~-telmének kikereséséhez a nyelvek tulajdon
ságainak ismerete szükséges. De mindenek felett Isten lelkének 
~reje kell, mely az irás veleje, igaz tanító és magyarázó mestere, 
világossága és megmutatója, mely még a szegény írástudatlan pa
rhSztnak is az írás igaz értelmét megmutatja, annyira, hogy az 
igazság értelmében gyakran még az igen bölcs deákokat is felül
múlia. 

Az Ú- és Újtestamentum közötti különbség megértése és meg
tanulása nagy világoságat ad az egész szentírásnak. 

A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és igazság Krisztus 
által. 

A törvényben a test igazsága volt, az evangéliumban a lélek 
igazsága mutattatik meg. 

Ha az lsten igazságát meg akarjuk érteni, el kell választa
nun.k a betűt. a lelki értelemtől, az árnyékot a testtől, a sötétséget 
a vIlágosságtol, mely a két Testamentum közötti különbségben mu
tatkozik meg. Amint az Újtestamentumban világosabb és tökélete
sebb Mestert adoll nekünk az Atya Isten, úgy világosabb és töké
letesebb tudományt ad nekünk KrLqztus az Uj testamentum ban. 

A törvény alatt az emberek gyermekek voltak, rabszolgák. Az 
e.v~ngél!um alatt már nem gyermekek, nem rabok, hanem Isten 
hal, Knsztus atyafiai és barátai. 

Az újtestamentum. lelke Krisztust dicsóíti és az lj evangéliu
má~ .• nem ped~g M.ózest vagy ft törvényt. Ez a lélek, a mi üdv&
ségunk pecsétje, vIgasztaló lélek. A törvény lelke viszont a féle
l~!""nek, rettegesnek és rabságnak lelke volt, nem a szabadság, vagy 
huság lelke, miként az Ujtestamentum lelke. 

Az újtestamentum, az Útestamentumnak világo~'ga és magy'" 
rázata. 

'á Az. újtestamentum világosan jelöli a mi megigazolásunk mód
J t, melynek forrása Istennek szerelme. 

k" öValaki e ~.yilvánvaló kUlönbséget nem látja a két Testamentum 
t~:r t~.az a torvényt az evangéliummal összezavarja, Krisztust el-

'j zessel, az árnyékot és a betüt a testtel és u lélekkel össze
zavar a. 

t UNITARIlla h,BT 

IMÁDSÁG 
Orökkévoló l !ten, miminllajunk 

t:deM~lIjal Hozzad /ohúzkodllnk 
ezen a lavuzt va!arnapOn; alda
sodat kérjük. htenünk, Te voltól. 
vagII. é! leszel minden időoen em: 
oereknek fdesatlljo. Színed elótt a 
n!~zedekek e"lI~má.sutánja n(5 lel és 
lunlk et oz Ido végtelenjtoen Az 
C.5Z tendők egllmósutánjáoan az' em. 
o.er hozzád loh.bzkodik. es úQl/ ér~ 
ZI, hogll az Irántad való hii.sé"nek 
nem, szakadhat vége. fleliink van
dorlItján eleink a Te gondviselé~ 
.sed árnllékában vándoroltak e.s a 
Te k.önllörületed segítette ők'et. 

Szafflunkrtl. is Te légll az árnyék 
a n'!-ppol fOrróságóQan, es a vila~ 
gouog oz Ijszoka sötél;ében. A me
legben Te adj enl/hűlelet, és vedel· 
me-zzél oz Idők zivataraiban. 

Megkísértéseinkben egyedül Te 
tudod az egyenes utat megmlllatni 
mert Te lótod azt, s Te vagy a kö: 
zelilnkbell. Bánatunkban a Te meg
lar/ásod ad cuyhületet. Gyászunk' 
b~n Te vagy ti. vigasztalója a meg
tört léleknek. Jó/étiink óráiball 
e"lIedűl a Te lelked veZethet ben. 
nünket, és menthet meg a rajtunk 
eluralkodó önteltségtől. 

Oh Te, aki egyedül vagy ura a 
b!kének és igazságnak. vedd el a 
fatlllat minden szívről. és tedd, hogy 
prófétáld é.s apostolaid nyomdoká· 
ban járjunk s va/amint ők akik 
mindig benned biztak, es soha meg 
~~m .szégyel}Wfek, U!11l mi is nyer-
1~."k bizt.atast a jövőért folytatot! 
kuzdelmemkoen. Gvarlóságaink kö
zepette végtelen irgalmassagociban 
bízva , fohászkodunk hozzád. és ké· 
rünk. hallgass meg minket a mi 
imádkozásunkban. Amen. 

James Marlineau után angolbÓl F. J. 

Egyházi [őlanács KolozsvárI 
A romániai unitárius egyház Fö

tanácsa február 18-án Kolozsvárott 
ülést tartott, melyet dr. Barabássy 
Lász/ó főgondnok nyitott meg. Dr. 
Kovács Lajos püspök szép előadás
ban fog/atta össze az elmúlt év leg
fontosabb eseményeit. -kieme/ve az 
állami ünnepeken való jó szándékú 
részvételt. 

A sorra kerülő választások rend
jén majdnem teljes egyhangúsággal 
történi meg az esedékes tisztségek 
betöltése. F6gondnokká újra dr. Ba
ralmlSlI Lászlót és dr. Gyarmathy 
Arpádot választották meg. Az egy
házi rójegyz6i tiutet továbbra is dr. 
Erdő János rektorprofesswr tölti be, 
mig egyházi .köziigyigazgató Kolcsár 
Sándor marosvásárhelyi esperes ma
radt'. 

A rendkivül népes Főtanácson 9 
új egyházi és 28 világi főtanácsi 
tagot választottak, s ezzel fe lfrissüIt 
II legfontosabb tanácskozó testGlet. 
Az Egyház.! Képviselő Tanácsot 15 
tag alkotja. 

Az. lJIésen ól romániai Egyházügyi 
Departament magas rangú képviselői 
ls részt vettek. 

______________ " __ "'. ~--
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Beszterce város . ",' . - ' umtarlUs ]egyzo]e 

Dr. Paul Phllippi he idelbergi pro
fesstor a Kor respondenzblatt des 
Arbeltkrelses fOr Slelx>nbUrglsche 
Landeskunde 1976. évi évfolyamá
ban tudósltást közöl .. Der BlsrTIt~er 
NotIir Doniel Krecher tlnd die Sle
benbilrgl.!che ReIlOlons/reil/ei! " CI
m.~ 

A köz.ő lt adatokból kiderOl. hogy 
K rtcher Dániel besztercei varosi 
jegywt 1587-ben - teh{it a Dávid 
Ferenc eJltéJtetését utáni években -
Albert Huet nagyszebeni királybiró 
az e$CYik besztercei s7.enátorhoz Irt 
levell>'ben t:imadj.1 unltó riu.~ volta 
miaU. A Krecher elleni támadás 
nem Vl!7.etett eredményre. mert a 
rendelke7ksre tiHó ndatok !>zel"int még 
ts97-ben ls betöltötte leS;:Y7.ót hlva
tatfl!. S6t ebben a7. é\'llen levelet 
)(,ap Enyedi GvörltV kolo7.wárl uni
tarlus püspöktől. Ilki. mivel nyilvfln 
Ismerte unitáriu.o; mClllI;Vó7.ódését. a r 
ra kéri. holO' h'lrion kö;:be ejtv !>es;:
lercei érlesao:intil. akinek fi a Ko
lozsvárt unitariusként tanult ~1 kol
léJ!:iumban. 

Philipp! professzor ludósít ása Pi r
nó! Antll! .. Krecher DlIn;p! beszter
cei nótáriu~ ülI:ve. aval!:v Kovacsóc:r,y 
Farka~ a vallás S7abndslleró!" c. ta
nulmányfin alaJ)!<zi k. melv a Kla
nfczall Tibor !iD. i'lzmetésnaoiára 
197,l-ban kiadott kötetben jelent 
meg. 

Bencz~di Domokos 
S~atmárnémelihól lövet. útban AZ 

USA-b;a. ;ahol fillt ;akarta meeláto
!latnl. Budnpestp" érle a halál RO 
éve~ koráb'ln Bencziídi Domokos 
nyuJ!:alma7.0ll uni tárius lelkészt. 

Dr. FerenC7. József pUsoök temette 
A Farkasréti temetőben. Mint mond
tn : .. nyolcvan esztendőt leoen,!elni 
nt'>húny oerc alatt nem Ild'>nnvú fel
Adllt. Bencéd flZ első állomás. 11 
13enClpni nemzetség ősi fészke, 
melyből a nemes családnak ~I)k 
közel-távol egymússal rokon ága ki
sarjadt". 

Méslkö. Torockó és Bölön a szol-
1!.(Ilat helrel s nyu gdfjaskiínl Nagy
bllnyán a szórvány. 

.. Alakod és meleg tekintetű fér
fias arcod ott sup;árzik reflnk min
den naD. amikor a budapesti ilyme
kelet lelk~l.i irodlljábAn megfordu
Junk, arról 11 torockói úrvacsora
osztást ábrázoló nagy festményről 
!flet".et .Pala Jqt Etelka múvészl ecset: 
le orzöU mc~ az örökkéva l o'l!;á~ 
~zá.mtira" mondotta búcsúbe~zédében 
:I pUspök. Hu.zU János szép imája 
és a pa1:ht()s lelkészek búeslls7.avai 
után hulltak a fagyott rögők a 
konorsóra. 

A Benczédt család mély gyászd
ban 1tét ország unltÓorlus egyháza 
osztozik. 

EMBER 
Istennek képél'e és hflsonlatosságára, j6 cselekedetre újonnan 

teremtett emberek vagyunk , hogy Krisztus az igaz hit által mi 
bennünk lakozzék és az ő törvénye a mi szívünkbe beirattassék. 

A mi Istenünknek hasonlatosságára és képére való teremté
sünk akkor bizonyittatik meg, mikor minden szeplő és folt elvé
tetik, és valóban Istennek képe és hasonlatossága fénylik bennünk. 

Nem tagadhatjuk, hogya hit ls ten ajándéka. Ha természe
tünkben adva volna a hit , és nem Isten ajándékozná azt lelke ál
lal, akkor mindnyájan egyaránt hinnénk és lsten igéjének helyet 
adnánk. 

A hit olyan legyen. hogy szeretet dital cselekedjék. 
Hitünket jó cselekedetekkel mutassuk meg. 
Cselekedetünkben a jó embel'ség é5 igazság látható legyen. 
Hitünket szentséges gondolatainkkal, buzgó fohászkodásaink-

kal és lelki dolgokban val6 gyönyörködéssel bizonyit juk be és mu
tatjuk meg Isten elölt, az emberek elött pedig mindenkor és min
denütt az igazság csele.kedetével. 

Legyünk valóban szentek és foglalatosflk az igazság cseleke-
detében. • 

Egyetlen hivö sem üdvözülhet belsö szeretet és feddhetetlen
ség, továbbá külső cselekedetek nélkül ; ez nemcsak azért van így, 
mert a jó C'>elekedelek a hit függvényei , hanem mert a jótettek 
lsten igéjében igazságnak és megigazlllásnak vannak nevezve. 

Krisztus által inletünk mindnyájan, hogy igaz szeretetböl és 
jó akaratból egymást megliszteljük s a jővevényektöl és utonjá
róktől kezeinket és segitségünke t m eg ne vonjuk. 

Az igazság útját szükség m egismernünk ; szükség meghalni a 
bönnek és élni a z igazságnak ; az igazság fegyverét felölteni ; sze
retni az igazságot, és gyölölni a hamisságot ; betelni az igazság 
gyümölcsével, és éhezni, s szomjuhozni az igazságot; Istennek szol
gálni szentségben és igaZSágban , hogy az igazság engedelmes szol
gái legyünk. 

Nem uj dolgot kezdünk. mikOl' a háromság ellen szólunk. 
Az ariánusok gyűlöletes neve alatt az igazsag ellenségei a mi 

nevünket hamisan ne gyalázzák, és tartózkodjanak az ilyenféle 
hamis rágalmazásoktól, melyekkel e mbereket nem tanítanak, ha
nem inkább kisebbítnek. Mert mit használnak azzal. hogy minket 
lutheránusoknak, kálviniánusoknak, a r iánusokna k mondanak? Bi
zonyára keresztényeknek kell lennünk , lsten igéjével kell meg
gyözettetnünk, nem pedig kiáltásokki\l, nevezgetésekkel és gyalá
zásokkal. 

Kérlek, olvasd és vedd jól eszedbe a történetet, mely Mózes 
negyedik könyvének 13-14. r észében van. Mi is ezidáig még mind 
tévelyegtünk a lelki pusztában és nem mentünk be a megígért Ká
naán földjére , a tiszta apostoli tudományra alapozott anyaszentegy
házba. De immár szinte annak a határában vagyunk. 

A mai időben is szükség meglátn i. miképpen visz ki az Úris
ten minket a lelki Babilonból , lassan-Ias.san a gyenge dolgokról a 
nehezebbekre, a kicsikről a nagyobbakra, a végéről az eleire hoz 
minket, mert régtól fogva mind ilyen rendet tartott ebben az Úr
isten. 

Az antikrisztus minket is nagy kiáltással és szidalommal kár
hoztat az egy Atya Istennek és a m egfeszült J ézus Krisztusnak 
vaJlásáérl. Ezen felül eretnekeknek ítél, amiért nem akarunk hinni 
többé a lényegben, személyben, természetben, megtestesülésben ... , 
de ha mindezek szükségesek az üdvössé~hez , bizony soha egy sze· 
gény paraszt keresztény sem üdvözülhet, mert ó ezeket soha meg 
nem tanulhatja életében. 

Hálát adunk Istennek. aki minket lassanként kivezet a ba
biloni fogságból , s az ö igazságának fényével naponként tovább és 
tovább vezérel minket. 

Akiket Isten lelke megvilágositott. nem szabad hallgatniok. 
!iem az igazságot el nem rejthetik. Akkora a lélek ereje, hogy az 
emberi ész minden hamis leleményét megvetvén, csa k azon célra 
törekszik. hogy Isten dicsősége terjedjen , az egyhát épüljön. 

Mivel lsten kijelentéséböl a vnskos tévedéseket mi felismer
tük, hogyan hallgathattunk volna jó lelkiismeret szerint ? Az Úr 
Ii'lten a mi Teremtőnk iránt, s az ö drág" fia iránt igazságtalanok 
és gyalázkodók letlünk volna, ha a feli smert igazságot hallgatás
sal el akartuk volna temetni. 

t JNIT:\ru uS F.r.ET ':I 
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Sehol scm tanuljuk Isten igéjéből, hogy az Isten igéjét és a 
vallást lüzzel-vassal kell terjeszteni. 

< es mit' mondhatnánk képtelenebbet, sőt lehetetlenebbct, mint 
azt, hogy külső cl'öszakk~1 akarj.,:,k k~nysze!:íteni a Iclkiismcrcte~ 
es a lelket, amire cgyctWI az koveteli maganak a hatalmat, akI 
azt teremtette? ." 

Valóban, egy jó anya sem ~obJa el ,teh?Jy~dott hát, hanem 
;\polja, és minden módon igyeksZik meggyogYIIam azt. A d?klorok 
és az egyház szolgái, ak ik ~.z anya helye.tt ."an.~ak. hallgatoIk, szá
mára kijelölve, ugyanazt kotel~ek tenm tlszluk~el fogva, es a~ 
. teni ige pal'ancsa szerint. Ezert nem csodálhaljuk eléggé a ml 
~~Ienfeleinknek kegyetlenségét, akik I!li~ket v~lam:ly, .. még nem 
létezö tévedés vádjával illettek ; és megls ~elsegedtol tuzel, v~sal 
kívánnak ellenünk alkamawi; án:zbár, ha Igen, nagyon téved.tunk 
volna is (ami nem tÖI,tént). més:iS anya ~a~ant kellene mmket 
ápolniok és orvOEolniok, nem pct!.lg elpuszhtat;lOk. . .. ~ _ 

Nincs nagyobb esztelenség, sot lehetetl:nseg, mmt kul..'io erovcl 
kényszeriteni a lelkiismeretet s a lelket, aki felett hatalommal csak 
lf'remtője bir. ' 

A hamis vádolások ellen volna mit felelnem és igazsággal 
megcáfolnom. De miérthogy az igaz Ist~m'e bíztam magam, és ar
ra az igazságra, melyet nem a Kor.ánbol, s:m Se~'vetusb~l , hanem 
az élő lsten igéj éből tanultam. tamtottam es tam tom. HiSzem pe
dig hogy az az Isten, kinek szeme az igazságra néz, a7. álnokokat 
megbünteti. Nyilván tudom, hogy a kegyelmes rst~n az ö iJIazságát 
ezek ellen és mindennek ellen megoltalmazza, s mikor neki kedves 
es kellemes lesz, előreviszi, a csalárd nyelvek ellen pártját fogja , 
mert övé, ő adta előnkbe. 

lsten maga az, aki ügyének védelmét magára vállalja, és a 
sátánt az őmaga híveinek lábai alá tiporja, és aztán azt miveli , 
hogy mikénl a mi tanítómesterünk, Krisztus növekedett életkor
ban és bölcsességben Islen és emberek előtt, úgy mi is naponként 
előbbrehaladjunk, és gyöngesegünk révén is valamicskét , ami ő 
neki kedves, az ő egyházában munkálj unk. 

Nem ajánlom ezt az írást olyan formában, h ogy az ellenfél 
irwnak eJolvasásától ezzel el akarnám vonni Nagyságodat. Ha
nem éppen kivánom es kérem Nagyságodat, hogy azokat is olvassa 
el, és itélje meg, melyik fél követi magyarázatában inkább a szent
írás egyenes folyását és vonalát, hogy mind testben és lélekben 
Nagyságod épülhessen és a megfC6zütt Krisztusnak tanít.ránya le
hessen. 

Amint kezdettől fogva az igazság szeretője voltam, úgy ezután 
is az akarok lenni , és tehetségem szerint követni az Isten tiszta igé
jét. Ha pedig valamiben lévedtem .volna, akik lsten igéjéból iga
zabbat mutatnak, megköszönöm és követni őket nem szégyenlem. 

Köszönöm az én ellenségeimnek. hogy naponként igazgatnak 
és kényszerítenek, hogy az lsten igéjének elmélkedésében és tanu
lI'isában foglaljam el magamat, s az Atya Isten dicsőségének gaz
dagságát naponként inkább eszembe vehessem. 

Tudom pedig, hogy az Istennek még sok elrejtett kincsei van
nak, melyeket e háládatlan világgal közölni akar. Kérem az ellen
kező felet , h ogy naponként inkább törekedjenek támadni az igllz
sált ellen és különféle rogásokat tám3Sztani, hogy ezáltal az igazság 
inkább fényeskedhcssék és világosságban elÖmeh essen. 

Bátran immár irjanak., kiáltsanak és minden szid almat verj e
nek fejem hez. tudom én, kinek hittem, és mivel hittem .:ll. ö igéjé
nek, igazságát el nem tilkolhaltam. hanem szólnom kellett és Is
lennek szívességéből szólni akarok addig, amíg az údslen testem
ben a lelket táplálja és az irásra és szólásra erőt ad. Bízom pedig 
az Istenben. a mi Urunk Jé",.:us Krisztus szent Atyjában, hogy az 
ő áldott szent fiának ígéretét bennem megtökéletesíti, és énvelem, 
nyomorult szolgájával, kegyelmessége szerint cselekszik, 

Végül is akárhogy igyekszik ez a mi Majorunk (külföldi pro
feszor neve), a mi személyeinket, mint eretnekeket alaptalanul 
megbélyegezni, kitalált ürüggyel kárhoztatni, a világ elötl gyűlö
letes,:~nek feltüntetni. vagy bármiféle szél..'iöséges dolgokat a mi 
~esztunkre megkísérelni, mi más lélektől vezérelve, mint akik tud
luk, hogy ami seregünk fegyverei nem testíek vagy akik meg
gondOljuk, mit cselekedett és szenvedett Kriszt~, a mi Urunk és 
tanltómcsterünk, az isteni segitség reményében mindent türelmesen 
el fogunk szenvedni. és a mi mennyei Atyánkhoz könyörö~ni fo
gunk, hogy a mi Majorunknak és mindenki másnaK, akik minket 
rágalmaznak és rólunk rosszat mondanak, s minket üldöznek , eze-
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Unitárius adatok 
egy új történeti munkában 

1\,: I::ü~vös Lonind Tudományegye_ 
tem BölesésOOtludományí karának 
, .. Ne=tiségi füzetek" sorozatéiban 
Jelent meg Ul78-ban TrÓC$Ónlli Zsolt 
Pl'Ofess7..0r "A~ 1790-es évek erdélyi 
l'Cn~i refol'TfllTlO:tgalmának történeté. 
he~ ~. tanu\mánya, mely gazdag 
urután.lIS anyagot is tart.aJmaz. Is
mertet. a~ 1790/91. éVi orsL<i.ggyulés
röl kiküldött biwttságok kfu;ül az. 
egyházugyi és a tanügyi bizottság 
mük.ödlsét,. 

M; C\?Yhózüglli bi7.Qttságról szólva, 
elmondja, hogy abban M: unitáriu
sok képViselői: Simén György, aki 
a7. 1790/91. évi országgyülésen Kü
kütJő megye követe, és Bartha Mó
ze:s. kolozsvári városi tanácsnok, 
nmdketten az unitárius Consisto
rimn (Kép\'iselö Tanács) tagjai. A? 
1701. évi LV. lÖl'vénycikk ugyan. lé
nyegében lez:irta -ru: egyes felekeze
tek egymás.~al szembeni vagyoni vi
tllit de a tmuicsko7ilsokon sok szó 
esik a~ uuitál'iusok sérelmeirŐJ. ak.ik~ 
nck 1716-ban elvették húrom kolol.':
v:iri temillomát, nyomdáj<i.t. iskola
jút, hlll,ait. készpénzét, székclyke
res~l(u'i templomát. papi CS tanítói 
luká\.. földjeit. és más templomaikat 
stb. 

A la I1ŰYIli. bizottsággal kapcsolal
bau a tanulmányíró megemliti, hogy 
annak működésél első ízben dr, Gát 
Kelemen, egykori kolozsvári rőgim
nát:iumunk hosszu éveken át igaz
gatója, neves tanügyi író. ismertet
te az Erdélyi Irodalmi Sz.em1ében 
1!l29-ben. és hogy jelen tanu\má
nyáook e bizottság mUJlkájával fog
alkou)' részével .. a Gáf által vágott 
uta~ kivúnja szélesíteni". A tanügyi 
bi7.0lIság munkalalaiban a~ uniw
riusokat Pakei JÓ1.sef. a kolw...!;vári 
kollégium filoZÓfiat."lnán\ képviselte, 
<lki egyben a bil.ot\s..ig legaktivabb 
tagj,. volt. amint azt a tanulmuny
lI'ó is megállapítja. 

Sok egyéb kÖl.ött il ltanulmány is
mel·teli az 1791. évi LX. törvenYcik
ket. mely a görüg nem egyesültek 
_ görügkeletiek - ügyét '<I konib
b.1O kialakult helyl.e~nek megfele
lően sl..abúlYO"F.tél. és biztosította e fe
lekel..(ll tagjainak is il $:l:abad vill
lás~yakurlatot. 

7'rócsónyi Zsol! profCSS1..or tanul
m,ínyát a kél'dés il'unt cnleklödók 
figyelmébe ajúnJjuk. 

DÉVA VÁRA 
DeVil vi\r{mak romjaiho:l: az idén 

odajár az emlékezet. Eppen ezé.rt 
Igen kedves meglepetés \'01 1, hogy 
Dévénvl Antal festő és grafikus
művész cgyházullknak aj~~dékozta 
t967-ben a dévai vár romjaIrÓl ké
$z!lcll pa.~ztelljé t, melynek mCl'{'tc 
240X325 mm. A képet bekere.~ezt.e t~ 
Jük, és nemsokára már a puspOkl 
iroda talán gyönyörködhetnek benne 
híveink. 

KöszönjUk a müvl'!$znck ignz lé· 
lekb61 (akadó nemC$ és él,tékes 
IIj(indékát. 

-... __ ... _--_ .. _- --. _- __ ... _________________ .n ... 
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ket ti vakmcl'&légcket és tévelygéseket kegyelmesen megbocsátani 
és őket megáldani mélt6ztassék. .. 

Amit hllsznál! am, vagy használok nz Isten gyulekczctében az 

é hanem az Istené. Ha pedig nem használok. az aka-
nem az eny m. h I "' _ II It mert nem a maga m hasznát, aQcm az slen gYl_ 
1'",10111 C en vo . A "lód" k ,. k ' 
I k t' k é 'tését akartam keresni. m zugo lana "'" <11'0-
e eze ne PI . K" t k I k" 

l " k Ilensegeim a világosság Atyja, rlSZ usna stene, I 
mo Jana e, I " "tYb" A At 
l Ot' • é-ti minden ember titkát, ő esz Igaz I eo n'o. z ya 
a Ja es I b · ét és d" k"k "é 

I b • ••• meg II káromlók minden un. a 10n ne I It -slen ocs...."." h" - k " 
l l ""gaz értelemre való lelket, és minden IVO ereszoxnyt vc-
c re es l k é "t"' zereljen a világosság és bé ess g u J ra, 

Szárnyad van, lelkem, meg ne tagad.? m.?gada!. 
Vak misztériumok nem bántanak. Fol, fol a rovell 
trted eped lelkem, érted eped csa~: igaz.. .... 

Jaj, veget mikor ér ez a sok. rl!t vakhJt a foldon, 
Szét mikor oszlik már ennYI Sl'O'ar babona? 

Kétszel' tiz évig szolgáltam hún a hazámat 
és becsülettel, ezt tudta a fejedelem is. 
Mért szakadott hát I'ám ez a7. ádáz düh? Oka van rá: 
Nem három, hanem egy Isten, a kit tanilok. 
Im' ez az én vétkem, hogy II változhatatlanul Egyet 
Megsokasitani nem merle szavam botorul. 
Mennyköve pápáknak, tüze, kardja, máglyarakása, 
Semmi erő soha nem tartja fől azt, ki igaz. 
Azt irtam s hi ttel hirdettem, amiket érzék: 
Hollom után a hamis hit Babilonja ledú1. _ 

a XVI. század 

Unitárius Nobel-díjas 
1978-ban a kÖ7.gazdasági Nobel

díJJal dr. Herbert Simont, a Car
negie-MeLlon egyetem proressz.orát 
tUntették ki. Dr. Simon és felesége 
a pittsburgi e\.sö unitárius gyüleke
~.elnek rendes tagjai, felesége, Do
rothea \ll;yane7.en egyetem psZicho
lógiai fakultásán elöadó, a gyüleke
zet presbitérium ának ls tagja. 

A svéd királyi akadémia a Nobel_ 
dij odaftélésekor megállapilotla, 
hogy dr. Simon kutatásai alapvető 
fontossagúak, 1.1 gazdasági szerve7.e
tek határozatol hozó munkamódsze_ 
reiben. Könyveit ma a közgazdaság_ 
lan minden ágaban használják szer
te a világon. 

A nagy tudós szerény ember, aki 
boldog házasságban l!l, három gyer
mek édesapja. 

A~. amel'ikai unitárius univerza
listó.k lapja az UUWORLD képes 
ripal'tban számolt be dr. Simon ki
tüntetéséröl. 

Dr, J. J. 

felében 
" A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudo

mányi Intézete Reneszánsz Kutató Csoport.ja és az 
egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszekei, 
a Magyar Tudomá nyOS Akadémia T. Osztálya, vala
mint a Baranya megyei Tanacs támogatásaval nem
zetközi tudomanyos ülésszakot rendeznek fenti eim
mel 1979. májll! J5-19. napjain Siklós várában." 

EIÖ3dlist tnrt dr, Erdő Janos, a romániai Egyetemi
fokú Protestáns Teológiai Inté"..:et rektor-professzora. 
A vitában reS"l.t vesz Dr, John C, Gadbell, a chicagói 
unitárius fakultás dékánja. 

Igy szól az a meghivó, melyet a rendező szervek 
nevében dr. Klanlczall Tibor akadémikus, elnök és 
dr. Dán Róbert kandidátus, titkár írtak alá. 

" Az ülésszak megrendezésére Dávid Ferenc halóla 
400. évfordulójának évében, a rá való emlékezés je-
91l.ében kertil sor; szándékosan Baranya megyében, 
mn>el országunk mai területén ezen a vidéken vert 
l egmélyebb gy6keret a XVI. században. az antitrini
tárius mozgalom." 

A meghivóban elmondják, hogy ez az ülésszak a 
korábbiaktól eltérő!.'n hangsúlyozotlan nemzetközi jel
legG lesz. "Az ülésszak témája módot ad arra hogy 
a 'lnagyll.~ relleszánszkutatás szempontjából els6rendu 
f~mtos~.ág~ Il.ntitrinftárizmus kérdés széles nemzetközi 
6sszefuages~en, az antltrinitdrizmus legjobb külföldi 
~z~ kemberemek részvételével kerUljön megvitatásra," 
M!n~e~y 25 külföldi résztvcvóre számítanak. A tár
~alas! nyelv angol. [rancia, német és olasz lesz. 

,,~z ~Uuzakon egy Dávid Ferencről szóló megllyitó 
föel.oClda. mellett előadások fognak elhangozni az an. 
tflrlnflárlzmus ~I talá~os, illetve lengyel, magyar, né
mtI, olasz, svaJ,ci t6rténetéről, illetve szerep/öirő!." 
Az előadások többségét külföldi vendégeink fO";ak 
tnrtanl. ..., 

. Az üléssw.kkal kapcsolatosan kirándulás lesz a pécsi 
e3 a nogyllarsdnyl hitvitá~ szinhelyére és reneszánsz 
hnngverseny a várkápolnában. 

A legtöbb eUiadást 0ln5Z tudÓSok tartják köztük 
~. MarcheHi bolognai és C. VasolI professzo'rok. Ha
om lengyel tudós mellett jelen leS1; az Egyesült Álla

mOk.ból dr. G . H. Will iam !, a Hm'vard egyetem egy
háztörténésze. aRadlcal ReformatiolI c. e korszakra 
nlapvet6 munka szerzője. egyházunk hfve dr Jan van 
Goudoever a hotl-od " " , .. remonstráns egyh(lz mooerato-
ra, aki Jelenleg Dulsburgban v~ndégpro(ess?.or. 

Keserű Bálint szegedi professzor az unitárius Chris
tinn Frankckent ismcreUen dialógusá.r6l tart előadást. 

A megnyitó előadast dr. Pimáe Anlal kandidátus 
tartja olasz nyelven Dávid e Blandrata: martirio e 
Jlolleica eimen. 

Az ülésszak megnyitása napján, az ünnepi vacsora 
előtt, egyhli7.unk képviseletében dr, Ferellcz József 
püspök és Bartók Béla f6gondnok ndnak fogadást az 
ülésszak külföldi és belföldi résztvevői tlszteletére. 

Az elhangzott előadások és felszólalások az Akadé
mia gondozásában. később külön kötetben kiadasra 
kerülnek, 

UN IT/\ RTUS' e LET l 
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AUDIATUR ET ALTERA PARS 

Szerb Antal: Dávid Ferenc 
Sokféleképpen véleked nek az unitárius 

Ddvid Ferencről. A z Idei emlék évben eb
ben az ú j rovatban neves magyar és kül
földi s...erzőkt61 közlünk sze!"elvénye~et. 
A válogatást fl tragikus SOI'SU író és .Iro
dalomtörténész S?.el'b Antal, neml'~glben 
uj kiadásban is megjelent "Magyar Iroda
lomtörténet" c. munkájából velt idézetek
kel kezdjük. 

OOl.'id Ferenc (1 513?-1579) egyike lll. elsők,"!,ck , akik 
Erdélyben fl katolicizmust elhagyv .... fl luthen eszmék 
hiveivé szegődnek. Hatalmas készültsége. magya~ és 
német igehirdetó kOOz:sége révén 6 lesz az erdélyi lu
theránusok első püspöke. Mint \ly~ száll szembe Me: 
Ilus kálvinizmusával. De nem sokáig: a dol~ok belso 
dialektikája átviszi az ellenfél táborába, ~ azután 
még tovább szabadabb állomások lelé _ .. Az o szabad
ságszerető szellemének na!p'szerü mllve volt,. hogya? 
1557-i (!) tordai országgyulés kimondta Erdelyben a 
teljes vallásszabadságot. E~el a kis Erdély messzc 
megelőzve a kort, az eljövendök baj nokává jegyezte el 
magát, és olyan magaslati ponto~ ért, el nz európai 
szellem történetében, mely mindig büszkesége lehet 
megpróbáltatásban és nehéz óráiban. 

Dauld Ferenc következő állomása az antitrinitáriz
mus, vagy amint később nevezlék, unitá rizmus volt. 
A Genfben megégetett SerlJe!o tanait követve, Dávid 
elvetette a Szentháromság tanát : Egy nl. Isten. Hason
lóképpen elvetette a racionális gondolkodással nehe
zen ÖSSZEegyeztethető kálvinista predesztinációt. Szemé
lyének páratlan erélye és János Zsigmond fejedelem 
támogatása következtében az e rdélyi magyar kálvI
nisták nagy része csallnkowll hozzá, és nemsokára 

h6dltásokat tett az unitarizmus a Felső-Tisza vl
majd a Dunántúlon, A legnagyobb külföldi 

teológusok rés~evö aggodalommal né'.cik Dávid kisér-

le tét. Messze földról é rkc1.1\ek h07.zá emberek. Ilkik
ben II Jövő lIrCII jelentkezik. 
A k.:.\lvinizmus t'e.'lkc:iója a kebeléből óri(lslra nölt 
veszedelem ellen ideges és erőszakos. Vita vitát ér. és 
ahol az é lv ek nem használnak, az. er6s1.uk be$7.é1. 
Nagyharsányban, a Dunántúl. n kálvlnisták reInkaszt
Ják Alvinezy Cyörgy unitárius pr&likfltort. Az ember
telen tettel még II .török scm tudja elviselni, a budai 
pllsa elfogatja Alvmczy hóhérait, és csak Ilkkor bo
csátja szabadon, amikor az unitáriusok krisztusi gesz
tussal kije lenti k, hogy nem kivánjflk megbüntetésü
I\et. 
A mag)-'I{ll' unitáriWlusn,lk és Duvld Ferencnek rény
kOl'u a XV I. század 70-es ével. Az összeQmhis azza l 
k~lldődik, hogy Dávidot elhagyja második felesége aki 
vlSS,:-1téL' fi kálvi nizmushOz, és Dávid felett kárörv~ndő 
k[llvmi~la egyházi törvénYS7.ék ftélkczik. Meghal Já
nos ~SLgmond, az unitáriusok pártfogója, és utóda a 
katohkus Bát.hori .István lesz. Az oL'sÚlggyülés törvényt 
hoz, és meghit mmden további Innováció!. DáVid zsi
nntra hivja TOL'dára, legnagyobb diadala szinhelyére 
h,?romsuhhyszonkél papját, és kimondjn, hogy ez a 
torvény rájuk nem vonatkozik. ,A vilagnak nincsen 
semmi oka azok ellen tamadni - mondja a zsinat 
határozata -, kik a tévedésbe temetett /gazsagot nap
fényre akarjak hozni." (Dávid) ... 
Dc időközben az unilárizmus ls sUIbad egyházzá lett, 
parOkiákkal és jövedelmekkel, elveSztette mozsekony
ságát, és nem követi Dávidot II beláthatatlan kaland
ba. Legfőbb szövetségesei ellene fordulnak, és hogy 
megmentsék az uniUtrius egyh!íz.1t, bebörtönöztelik 
Dávidot magas Déva várába. Sok évi sínylödés után 
ilt hal meg tragikus összetörtségben, márUros fény
nyel az, akiben magyar földön, magyal' történelemben 
legerősebb volt az igazság vágya és az Isten-keresö 
szenvedély." 

(Szerb Antal arról a tordai 1557. évi orszagoyülés
r61 tesz l entebb említést, meiy a katolikusok mellett 
a lulllCrónusok szabad vallósgYll.korlatÓt biztosftotta, 
s. igy !IIege/ozte az 1568. evi határo.:atot, mely a val
las szabad gyakorlatót a Tcformatusok utdn az lmitd 
riusok ra is kiterjesztet te. Szerk.) 

l ' álogalta : Huszliné Arkossy Ilona. 

Lengyel unitáriusok Erdélyben 
Janusz Tazbir professzor lanulmán yu 

• 

Janusz Ta zbi r lengyel egyházlöL·ténész t964-ben Var
sóban egy lengyel nyelven megir t könyvet jelentetett 
meg Bracia Polscy ul Siedmlogrodzle (1660-1784) 
címmel a hazájukból Erdélybe menekUlt, és o tt több 
mint egy évszázadon át önálló szerve7.eti életet élő 
lengyel unitáriU50króL A könyvet nyelvi akadály 
miatt mindeddig nem ismerhettilk. Legújabban a szer-
1,ó megkiHdte annak rövid francia Jlyelvü tartnlmi 
összefoglalóját, amely a Revue ROllmalne d 'Historic 
c. bukaresti tudományos folyóiratban 1969-ben jelent 
meg (Vm. é~f. 3. szám. 697-704. o.). Az összefoglaJó 
a lengyel konyv clmét v iseli francia nyelven: Les 
Freres Polonais en Transylvanie. Mngyarul : A Lell
oyel. Testvé rek Erdélyben. (1660-1784) . 

Mlelótt a fra ncia nyelvu, tehát lerövidilelt tanul
mány anyagának ismertetésére rátérnénk, a cimben 
has7.nált megnevezés magyarázatául mesjegyezzük, 
hogya lengyelországi unltál'lusok magukat Lengyel 
Testvér~knek nevezték, 5 mivel uj ha1.ájukbnn szerve
zelten ónálló közösségben éltek. ezt n nevet egyben 
szerve7.etUk hiteles nevének ls tekinthetJük. Különben 
hlv tt'i k öket szociniánusoknak, antItrinitáriusoknak, 
6riánusoknak és unitárIusoknak ls ak61' a mi egy
házunkat az idők folyam6n sőt gy~kran egyalOn idó-
ben is . ' . 

J . Tazblr annak a meg6lJapftálllr.vnl kezdi tanulmá
nyát, hogy "a XVl. és a XVlI. názadban az El'dtHyi 
Fejedelemség és Lengyeország volt Európának az a 
k6t államII, ahol az unltárlu50k kltel'jedt szabadságot 
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élvezlek u vallási tekintetben". Hogy ez nlkalommal, a 
szerző gondolnimenetét követve, a lengyel unitáriu
soknál marndjunk, az ellenreformáció erösödésével 
megnehezedett a helyzetük . Vége7.(:tUl , egy 1658-b.1n 
hozott diétai hntáL'ozat értelmében választaniuk kel
IcU a katolizálás és nz önkéntes számúzetés közölt, A 
döntésre kél évi haladékot kaptnk. Ennek lejártával , 
1660. jUlius 10-ét követően - Tazbir közlése szerint 
_ a lengyel unitáriusok nagy többsége elhagyta hn
zaját, s Poroswrszagba, Brandenbul'gba, Sziléziába, 
illetve az Erdély Fejedelemségbe költözött. 

Tazblr elmondja, hogy ezt az időt megelözöleg, sw
mos lenSyel árianus nemes élénk politikai kapcsola
to t tartott az edélyi fejedelmekkel, támogatva törek
véseiket a lengyel koronH megszerzésérc ; diplomáciai 
megbíznlá50kal vállnltak II. Rákóczi György érdeké
ben. Több nevet is felsorol közülük. A fejedelem 
mellett több el'délyi rőemberrel is knpcsolniot tartot
tak. Tehát nemc~ak a felekezeti kötelékek, hunem 
polltlkui összeköttetések is szerephez jutottnk abban. 
hogy ~l menekülö áriánusok egy része Erdélynek vel -
te u tját. . ... 

Körülbelül 400 f6 váluszlotln Erdélyt uj hazlIJanak. 
többségükben II krakkói ts a lublln! vnjdaságok áriá
nusul kör.U1. illetve nz ukrnjnniakból. vagyis az Er
délyhez közelebb csó területekről. A keskeny magyal' 
kIrályI területen áthaladva, 31. .erdé tYI hntár~o~ érve. 
katonák (ontották ki a menekülőket, akik kozill erre 
többen vlsna(ordultnk . 

I 
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Mindenesetre 30--40 család Erdélybe j ö tt , Ji Rhé

dc)' Ferenc pá rtfogását élvezve. Máramaros .. ".'leg)'/,! 
székhelyen. Huszton hu;r;1l!k meg maguk:t rovl,debb 
Idóre, majd 1661 . január IO-en Kemény . J.mos .. r,:~ede
\emtó[ vé<!levelel nyervén, Erdély belsejébe koltoztck. 
Telephelyeik : KoloMVál', Bethle n , BánffyhunYlld, 
Adámos. Többségük Kolozsváron mlll'lldl. 

';"" , 

az eredeU!eg' ,;~~;:i~::~;~k,,:,,;n, 
Erdélybe 

Föhelyük Kolozsvár volt. Gyorsan elnyerték II pol
gári jogokat, és II céhekbe is bebocsáttatást nyertek. 
Közösségük rövidesen házat vásárolt II Belső-Monostor 
u. 13. sUÍm alatt, melyet gyülekezeti céljaikra használ
tak. Volt benne gyülekezeti termük, lelkészi lakas stb. 

Szervezeti von\ltkozásban az erdélyi lengyel ariánus 
közösség a Magyar Unitárius Egyház főhatósága alá 
tartowtt, melynek keretében védelmet kaptak egy 
olyan korszakba n, mely az anti tr in itárius feliogás
nak nem kedvezet!. A lényeget teki ntve, ugyanawkat 
a hittételeket vallották, mint erdélyi hittestvéreik. 
Részben az ennek bizonyítására szánt mondatot kí
vánjuk itt szó szerint i !orditásban közölni Tazbir szö
vegéből: "A Lengyel Testvérek hittanát (confession), 
melyet Benedykt Wiszowaty áll[to tt össze 1666-ban, 
és melyet a porosz választó Frigyes- Vilmosnak, bemu
tattak, 1719-ben a magyar unitáriusok újranyomat
ták, és VI. Károly császárnak bemutatták annak iga
zolásara, hogy semmiben sem különböznek más ke
resztényektól." E több pontjában is talányos fogalma
:;:ású mondatból kitűnik mindenesetre a kétféle unitá
rizmus hit- és érdekbeli azonossé.ga, valamint az is 
hogy a világi hatalmi szervek még mindig ideológiai 
ellenő,:zésük alatt tartották őket.. A s zövegben emlitett 
V,I, Karolr ,császár ~em más, mint III. Károly magyar 
kIrály, Mana TeréZIa apja, 

Minden függőségÜk ellenére, az Erdélybe települt 
tA::~gyel Testvérek hosszú ideig széles körű autonó
mIat élveztek. Olyan liturgikus sajátosságokat is 
gya.korolta~, m~lyeket a Stanisla w Lubienicki-féle 1660-
as instrukCIók Irtak elő, mint - például _ azt, hogy 
nem keresztelték meg az újszülötteket noha az.t a ma
gyar " unitáriunok igényelték tőlük, h~gy az úrvacso
r~~ ülve vették, hogy házasságkötéskor a fel ek es
~ut tette,k. Az ,említett instrukciókban tiltották bálok 
le":de~éset, a tancot általában, és ajánlották, hogy ne 
l e!Jesllsen~k .ka tonai swlgálatot. JJJetve utasitsanak el 
minden kozhlvatali megbizatást. Ez utóbbi tiJtásokkal 
k~pcsolatban J . Tazbir megjegyzi, hogy azok minden 
bIzonnyal nem társadalmi radikalIzmusukból követ
kez.te,k., hanem sokkal inkább csupán különállasuk
ra k Ivantak velük nyo matékot adni és k " ,·· 
tisegi voltuk b' t . " , u on nemze
nünk h IZ OS!t s, t swlgálni. Fel kell tételez-

" k 
' ogy egy késobbl hazatérés reményét is daJ'kál

magukban. 

he~!~g:~litet~ük , hogy KOlozsvál:-meUett~még-más
z.e ~t ül en IS szerve~tek gyülekez.eteket. A szerve
ségi 'Zlet!~e~~!:~ erm~ k?zt s~ros sze,:,ezeti-kö.z.ös_ 
zsi nati ülésekre gyQIf:k ,.zközsé~,!I~ ~épvlselŐi évente 
lására, valamint a kÖ:;:Ö::ze, ~oZ?s ü~ek megtárru:,a
zésére, H1 3 és 1782. kö.' g pC!,zu!p'cmek az ellenor

zott 6 zslnah ülést tartottak, 
Kolozsvár m" é' 
megs:r.(intek, 

rész.ben a magyar 
következtében. 

I , hogy többen 
előtt a Test-

táján a A ko-
~.;~ lehetőt rncgtcttek len-

megtartád,ru, Felismerve, 

h? gy ennek ~eg(Őbb eszköze az anyanyelv megóril!:ése, 
kOlelez~ck ~mden gyermeket és ifjat anOllk tanulásá_ 
ra; az Istentiszteletek nyelvéUi továbbra is a lengyelt 
rendelték., és azt használták zsi nati jegyzökönyveik ve-
7.e,té$ére IS, noha az Unitárius Egyház sl:uperintenden_ 
s,e l a magyal' nyelven való vezetésUkel kivánták, 
elé~~ kapc~ola.to,t tarlOtla~ a poroszországi, branden
bUlgI és sZllézl::U testvéreIkkel, zsinalalkat látogatták 
Igénybe vetlék anyagi támogatásukat; eseteoként csa: 
ládl látog~tásokra. Is sor kerűll. Lengyelországban régi 
hItsorsosaIkhoz szálltak, rendezték ügyeiket, könyve_ 
ket vásároltak - Irja Tazbir -, melyeket Kolozsvár
ra magukkal vittek. A XVIII. században azonban il. 

kapcsolatok mindinkább meglazultak maJ'd meg .• 
szűn tek. , I .. 

Gazdasági helY7.ctük a XVIII , sz. e lejéIg nehéz volt. 
Nagybb részük nem volt nemes, saját munkájukból 
é ltek. SzertartáSI szUkségleteikre és a ráswrullak se
gCtésére pénz nem volt, Ennek következtében a gazda
gabb menekűll hitsoros csoportokhoz fordultak set;it
s~gért, valamint a. holland remonstránsokhoz. Utób
btak 1711 -ben 5<144 holland forintos segélyt folyós!
tottak számukra. Egy Taszieki nevezetű kUUöldi hitro_ 
konuk pedig nagy Ö!;s~.g~t hagyományozott az erdélyi 
lengyel és magyal' unlwnusoknak (amit azonban ("lek 
csak részben kaptak meg). 1714-ben már egy nem je
lentéktelen 8~~0 .m?gyar forinto~ összeggel rendelkez
tek, ~el~et kolcs~nö~ formájában kamatoztaltak. Még 
Al?afl C.eledelem IS Igénybe vette. I dővel a kamatok 
mlfld hlánY0S8?ban fOlytak be, a kiadások víswnt nő
vek~~tek.: lelkeszeik, diakonusaik nyugdiJát kellett fi
zetmuk, Iskolafennlar lási hozzájárulást biztositaniuk, 

!"- szer~ elmondja, hogy a kolozsvári lengyel eklé
zSIa paplal lengyelek vollak. Név szerint is felsorolja 
? ket , nyolcat. Egyik papjuk külföldi tanulmányai ide
Jé~ magyar papok látták el az egyházi szolgálatot, 
Közlése szerin!, egYházközségük tagjai hozzávetőlege_ 
sen 10 százalékát lették ki a kolozsvári unitáriusok
nak, kiknek száma a X VIU. század második felében 
800 körül lehetett. 

E tanulmányának méreieihez képest, Tazbir arány
lag hosszan foglalkOzik a lengyel unitáriusoknak a 
magyar egyházban betöltött szerepéve1, hol szívesen 
fogadták swlgálataikat. Többen lektori (tanári) be
osztásban dolgoztak a Kolozsvari Unitárius Kollé
giumban. Tazbil' név szerint is emJiti öket A Geim
nowski család egyik tagja a torda! gimnauumu nk 
rektora is, volt, Megelőzőleg a torockói majd a ho
moródi gyülekezet papi teendőit látta ~I ' utóbb Ko
lo~vilrott is paposkodott, ugyancsak magyar eklé
ZSIában. Volt lengyel nemzetiségü papja az aranyos
me,d~.esi gyü,le~ezetünknek is, tovilbbá más helységek 
unitarIUS eklezSláinak is, A jeles világi pályat bejárt 
Auguszlinovics Pál apja, Pawel Augusztinowlcz a ko
kolozsvári magyar gyülekezetben, majd Kadácsban 
paposkodott, Maga pedig az egyetemes egyház főgond
noki tisztét is elnyerte, és egyházunkat - az egykor 
élvezett tanulmányi ösztöndíj eJfenswlgáltatása fejé
ben - jelentős adományokkal regi tetle. 

Közben, az egykor beköltözött lengyelek nemzetisé
gi tudata mindinkább halványult , Az anyanyelv mind 
gyarlóbb ismerete és hasznalata, a vegyes házasságok 
CAugusztinovics anyja is magyar nő volt), vezetőik 
t~lzó kö.z.össégi Cegyelmet követelő magatartása, mind 
Siettették gyülekezetei k elnéptelenedését. Utolsó zsina
lukat 1782.-ben tal·tották Kolozsváron. Gyülekezetuket 
két évre rá hivatalosan is leloszJatták. Két házukat, 
mezei ingatlanukat, könyveiket, kézirataikat "az áriá
nus közönség"-nek adták át. Imaházukat eladták, éll 
az árát az. épftendó új kolozsvári unitárius templom 
költségeire rendelték. 

J , Tazbir azzal fejeZi be e tanulmányát, hogy utal 
a felhasznált lorrá$okra, melyeket részben a kolozs
vári Unitárius Levéltár őriz, részben a Román Tudo
mányos Akadémia ' Könyvtárának kolou>várl fiókja. 
Utal Uzoni-Fosztó kézIratos egyháztörténelmére és az 
erdélyi unitárius történetIrók munkáira, élükön Jakab 
Elekkel. 

Mi pedig - egykori lengyel hiltestvél'cinkre tlsl'.le
leltel emlékezve - mondjuk Gál Kelemennel : Még 
ma ls tisz1elette l kell meghajolnunk e hithűség előt!. 

VN'TARJUS tLE'I' rt 



• Az IARF frankfurti végrehajtó bizottsági ülése 
N vember derekán F ra nkrurlb8n li lésezelt az IARF 
v;"rebaJI6 bl ltoU ... ága, melyen első ízben eln.?kö!~ 
d Carol)'n Howlelt ass,...,n)'. a ki egyben az els~ n (J1 
er~l.I k az IARF költel nyolcvaneszlemlos törléneleben, 

Mag)'a rorS'Z~í gi vendégek a eroyclon i unitárius temp
lom előtt , 1978 nyará n, közliik Kere kei Gábor lelkész, 
Mrs, Joa n MeDonald és Soós András presbiterek 

(D l', Kiss J6zset t ervetele) 

Egyházunkat II tanácskoz(.son Ba rt6k Béla fögondn04 
kunk képvisell.e, Ilki a gyűlés fontosabb halál'oUltai_ 
ról fl következőkben uámolt be, 
A:r; el nök és a fötitká,' swmot adlak az oxfordi kong_ 
ress:r;us óta tett látogalásaikról, munkájukról. Megál_ 
lapítottak, hogy a:r; IARF fe lhívja a tagegyMzakat, 
hogy a budapesti és a kolouvári zsinatokon képvisel
tessék magukat, Turistautat is szeI'Veznek a rés:r;vétel 
megkönnyité.~ére. A:r; IARF képviseletében a:r; elnök_ 
asswny, dr. Carolyn Howlett veu résZI az emlékezés 
a lkalmain. 
A végrehajtó b i:oottság ülése swmba vette az oxfor
di kongresszus eredményeit, és elhatározta, hogy 
I981-ben a soron következő kongresszust a hollandiai 
tengerpart közelében egy konferenciás táborhelyen 
rendezi meg jölius hó utolsó, illetve augusztus hó el
ső hetében. 
Az IARF II maga részéről is támogatja a vi lágban 
végbemeno azokat a mozgalmakat, melyek a béke 
ügyét szolgülják. A jövőben nagyobb figyelmet szen
telnek az Egyházak VilágtanÍlcsáva l, il Vatikánna l és 
más egyházközi mo:r;galmakkal - igy a KBK-val _ 
való együttműködésnek. Az Ulésen első h:ben vettek 
l'észt (I:r; Oxfo J'dban megválaszlolt uj tagok, köztük 
dr. J utta Reich né met szabadelvű protestáns lelkész, 
a nőmozgalom képviselője és d r. E, PilIick mannheimi 
szabadelvű lelkész, az ismel't egyházi s:r;emle a "Freie 
Religion" szerkesz tőj e. 
Az ülésen jelen volt dr, Kovács Lajos kolozsvár i püs
pök is, 

Orbán Balázs öröksége 
Az ember 

ká ból áU 
nyolc 
vére 

hihetetlenül sok mozaikdarab
ha meggondoljuk, hogy pl. 
és nyolc s:r;ü lenagyanyának 

rá kell döbbennünk, hogy 
sejt jeink mi

egy-egy önálló ös. 
ez év február 3-im 

remete Sumt 
születesé nek 

szeretném be
életmozaikjfi nak né
ősét a tőlük nyer t 

, Ol'bán Balázs 

i;;;;;·"íi."};:;;"'~i k~" .';; , önzeUcn, konokul becsü-
'" talán a bba n is, hogy 

36 éves korában i hit re Iér t át. 
A l Orbánok ka tolikus lengyelfa lvi csa-

lád sarjat. J ános már az 1555-i 
AgyagfalvI i aiM rói közölt szerepel. 
Helyszűke _ Orbán Balá7.stól elindul-
va - most csak hetediziglen megyü nk v iss:r;a a csa 
ládfa egyik jellemzó hll j tasán; 

Orbán Balá7.5 1829-1890; _ 
Orbán János 1779-1871; 
Orbán Pál; 
Orbán Elek sz.: 1703; 
OrMn Elek felesége , Fa rkas Ilona 
Farkas Ferenc felesége, Péchi Kriszt ina 
Péchi Simon t 1640 - -Orbá n Bahizs tehát "szépanyja", Farkas Hona révén 

egyenes leszác'mazottja Péchi Simonnak, Bethlen Gá
bor udvari kaneellál'Jának, Ezt a még 7.senge koru 
unitárius Péchi Si mont fiává fogadta Eössi András, 
az erdélyi szomba tos vallás megalapítója s elöbb a 
kolozsvári unitárius kollegiumban, majd klilföldi egye
temeken kitaniUatta. Természetesnek tűn i k, hogy Eössi 
András fogadott fiát, Péch\ Simont is a swmbatos 
hitre nevelte, de nemcsak ót, hanem többek közölt 
sógorát, Orbán Ferenc föjegyzőt , Balál'S egyolda lági 

I nr, KOhn Sámuel: A s . o rnbOl050k, l!udnpc~c, 11170, 
2 Or, l'e r.I(,n K'UmAn : A lengyelfalVI Orblln bo\rók ' Kolozs-

vár, 1911. ' 
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ősét is áUérítette a szombatos hitre, Mikor Péchi 
Simon Bethlen Gábornál kegyvesztett lett s vissu
vonult székelys:r;enterzsébeti birtokaira, maga is ered
ményesen terjesztette a s:r;ékelyek között a szombatos 
vallást. . 

Az européer Beth len Gábort, Beth len István rövid 
fejedelemsége után a l'eCormátus I. Rákóczi György 
követte, aki a tisz tséggel vagy birtokkaJ rendelkező 
szombatosokat összefogalta és Jószágvesztésre ítélte, 
(A szegényebb swmbatosokkal - ugy látszik _ nem 
tartotta "gazdaságosnak" törődni, s talán ennek tud
ható be, hogya földművelő székelyek között még 
szá:r;adunk elején is akadtak szombatosok.) Ez üldö
zesek során bör lön :r;!e be a fejedelem Péc.hi Simont 
és Orbán Ferencet is 1638-OOn, de nemcsak őket, ha
nem Péchi Simon leányai t is jószágvesztésre itéUe 
(egyiküknél "syermekágya t reküdvén a derékalj! is 
alóla elvon ta")!, Az egészségileg megtört és már i dős 
Péchi Simon 1639-ben csak azzal s7.abadulhatott ki 
börtönéből, hogy - a fejedelem "meggyőző" érveinek 
hatásám - á ttért n reformá tus hitre, Orbán Ferenc 
elkobzoH vagyonát pedig csak feleségének, Toldalagi 
Zsuzsának volt hajlandó hOSS7./1S könyörgésére a feje
delem kiadni. 

Orbán Pál. Péchl unokájának, Farkas Ilonának férje, 
a kuruc T hököly Imrének feltétlen hive volt, s a bu)
dosásban ls követte ót. A fia viszont, a labanc Orban 
Elek már" másik végletet képviselte. mert jól kama
toz talta Habsburg-hűségét, s a szatmári béke után, 
mint Aranyosszék fókirálybfrája sok gazdáUanná vált 
kuruc jósz..'igot "szen :ett meg", 

Ez a hirlokszcnó Orbá n Elek a fiát (ugyancsak 
Eieket) jezsuita gimnáziumban igyekezett hú császári 
alattvalónak nevelni. nem kis eredménnyel, mert az 
ifjabbik Orbán Elek 1746-ban, részben a klérus támo
gatásáva l. s nem u toisó<;o rbtln apja .. érdemeiér!", a 
buzgó katolikus Mária Teréziától bárói rangot nyert. 
Az uralkodó az Orbl\n elmert most már ennek meg
felelően rendelte az adománylevélben kiegésziteni : 
.. ' , , az fpazhl vó képességgel összekötött katonai vitéz
séged jeiéUl rÓ7..salil:r;él', vagyis a szentséges szűznek 
olvasó-koszorü lmajelvénye a kard markola tán át-
h . I .. , uzva egyen. " . 

--,,--,,--,,---,,--,,---,,-------------
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.. ' • :\'6 fia Orbán Pál - Balázs Mgy-
Az UjSlJtetu b, I hí'ven szolgálla II csáswrt, l'cn: 

apja - katona le~t'ált s nagyapja birtokul nak nl eso 
~ctcg ndóS~ll;ott C!:;iIlO{losíIOltll, clndogllUn. A fln vi~ 
l ószót nilS) r sz Balá~s édesapja _ éppen (IZ 
soon" Orbán J~nos husz..'Írli~zt lelt de a napóleonI 
el!cnté.le ~.Oltf lé ~~I golyó!ól is SC~si1I1CIl, mindenböl 
~Ü~.:\~kd~I~~~.Cal: uralkodó nép- és magyarellenes ,po-

• 

I 

, 

I 

, 

• I 
Orbán I3Alb: ~. 

I -
litikájától megcsömörő1ve, szegre akasztotta kardját, 
s nyugdrjáró! lemondva igyekezett takarékoskodni, s a 
még megmaradt szerény lengyeUalvi öt'ökséget leher
mentesílenl. Egy dúsgazdag konstantinápolyi görög 
kereskedő elszegényedett és máL' Magyarországon ne~ 
velkedetl unokáját vette nőűl, akitől Balázson kivül 
még két fia és ké t leán ya született, 

Orbán Balázs bátran s7.embenézett ezekkel az ősök
kel. Kiméletlenül elvetette h ibáikat, gyarlóságaikat, d c 

mélyen m:agába ollott.a erényeiket. Az ősök től kapott 
örökség ismeretében alnkH.olt!l kl vllágné7-ctét, s prog
ramozta be tragikus sorsának "komputerét" : 

- Egész életén (ji harcolt mindenféle elnyomás s n 
vallási tU"elmetlenség ellen, és a pa rlamentben egyik 
élharcosa volt az igazi vallássznbadságnak. 

- Sziszi fuszi küzdelmet vívott !l Habsburg elnyomás 
és megalkuvó magyar kiszolgálói ellen, s még bárói 
rangját" is ~Idobta, mer~ - szerinte - azt ösei .,az 
idegentol bLzonnyal nem valamely nagy hazariságérl" 
kapták. 

- Minden tettében, minden gondOlatában _ még 
kül~ségeiben is - Igyekezetl alázatos, hú fia lenni 
hazájának s székely népének (a7.ok után ls, hogy u 
srekelykeresztuL'i képviselőválasztáson éppen székely 
testvérei buktutták meg); a Baeh~korszak után átme
netileg divatossá vált zsinóros magyar ruhát ellől 
kezdve soha le nem telte, abban érte utol a halál is. 

- Igyekezett bizonyságot tenni amelleU, hogy a 
tolUotgatás sem alábbvalóbb a kardforgatásnál, s mig 
mások a Habsburg·ter ror idején föleg búsmagyarkod
Lak, ő hat éven keresztűl (élmázsás fényképe'loÓgéppel 
a hátán, jórészt gyalogszerrel a székelyföldön [aluról 
falura járt, térképezte a várromokat, felmászott a 
pókhálós harangtornyokba, kutatott a levelesládák
ban. kikérdezte a falu öregeit, pásztorait, s hatkötetes 
monumentális munkájában összeíL·ta, lefényképezte, 
megmentette számunkra a s7.ékelyföld SdL7. évvel ez
előtti néprajzi hagyományait, feltárta történelmi, ré· 
gészeti, gazdasági és Irodalmi értékeit. 

- Végül megtanulta s egész életében szem e lölt lar
totta, hogya földi kincsek nehc7.en gyül nek, de köny· 
nyen mennek. Ezért diogénesl\i egyszerüségében CSiLk 
napi 30 krajcárt költött magára, de az élete során 
így szerzett tekintélyes értékü tálentumait soha nem 
tekintette véglegesen sajátjának, hanem alapítványok
ban és végrendeletében részben a székelykereszturi 
unitáL"ius gimnázium harisnyés baiykó diákjaira hagy
ta, reszben pedig a nyomor elöl külWldre menekülö 
székelyek kivándorl:ísának megakadályozására az 
EMKt-re testálta . 

Bizony-bizony, egy évszázad távolából sem hatnak 
feJlen gzós túlzásnak Bartha Miklósnak Orbán Balázs 
kopol'sójánál elmondott gránilszótömbjei: 

,.' .. mel·t nincsen senki, aki ne tudná, hogy a Szé
kelyCöld legjobb fiát veszílette el ... Ha van a Szé
kelynek barátja, ugy te szen!zted azl. Ha volt sebe, 
ugy te gyógyítgattad azt. Ha lesz jövője, gazdag és 
áldásos, úgy annak alapkövei! te raktad le .. , Példa
adásod, szellemed mindig oll lesz abban II gyülekezet~ 
ben, ahol jót akarnak tenni, önzetlenül, kötelességel 
teljesít.eni Jutalom nélkül, és a hazának igaz szerete
tét akarják múvelni kOmolyan, férfiasan , odaadó buz
galommal." 

Dr. l\1árkos J enö 

A JOGI FELÉpITMÉNY 
Dr. Mikó Imre tanulmánya, megjelent a bukaresti "H~T" c. hetilap 1978. évkönyvében 

.. Az imáror: két éve elhunyt Miko Imre hátrahagyott 
uzenetként Jelent meg a .,HeT" ID78. évi évkonyvé
ben .,A jOgi [elépitmény" eimen még 1972·ben írt és 
könyvben még meg nem jelent jogszoelológiai ta~ul
mánya. 

Az évkönyv unI!. évi eiméill "Haza, S7.ülöföld Nem
mtiség" megjelölést választották, és a témával 'Coglal
k.ozó vagy azz..'ll kapcsolatos számos irás között a7. em
~Ltctt t.'\,?ulmány a "Nemzetiségi jogok, nemzetiségi 
Jogl.udat fejezet részt alkotja Tak.des Lajos cikkével 
együtt, amely a "Társadalmi-politikai alap" kérdésével 
foglalko~..ik. 

Mlkó Imre jogvégzeU ember volt. 
tle~e későbbi korszakában azopban csak kedvtelés. 

ből Jogászkodott. Ahogy egy interjújában mondta: 
"tn az Irodalom vi rányaiL'ól csak néha teszek egy-egy 
klránd1;Llást fiatalkorom játs2.Óterérc, a jog tHalomfák
kal bcülletetl területére. Amikor megvan a társad!ll
mi rendelés" 

Nos, II társadal mi I'endelés szülte az eló7..őekb~n 1.!m
HteU tanulmányt, nevezetesen a neL?Zetl kérdes logi 
vonatkozásainak taglalását, ismertetését. . 

Ismét idézve öt, m ost már az ismertetett cLkk Oeve
zelójéböl: "ha ma miir a nemzet! kérdés hazán~b.an 
_ Irja Romániáról _ megoldást nyert. Il nemzetL J<!~ 
{!:ok ismertetése tudatosítása: fontos neveld felada~ 
ts a továbbiakban : "Nemzetiségi jogu nk tehá~ volt 
van, s az újabbmil ujabb törvényekben mm.de~ 
felbukkannak rendelkezések, amelyek a nemzelLsége .
hez tartozó román állampolgárokat vagy a nemzet!se~ 
geket a maguk egészében érintik. MagyaL'Azatuk JO~L 
feladat, népszerOsitésük az állampolgári nevelést Ct:

Jozza " 
Jogászként tehát _ nevelésre valÓ elhivatottságátó~ 

hajtvn _ tudományos alapossággal veszi sorra a jOgL 
felépítmé ny részeit, kezdve a jogforrásoktÓl a nemZe
tiségre vonatkozó hatályos Jogszabályok Isme.rteté
séig. Ez utóbbi keretében kUlön-kü1ön tárgyalja az 
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nemcsak 
a más 
proletár 
dósükkel, vagy a 
ményekkel leküzdjUk a 
vést. jóváteg~ük azokat a 
történelmi multban 
nyá tól elszenvedtek. 
lódésének és 
rékkötője a 

és po-

fej· 
k.-

den több nemzetiségű orsz.ég számára kulcsot jelent 
az Internacionalista, szocialista nemletlségi polltikn 
megvalósitásához.. 

BcfejezésUi idézzük azokat a szinte még szavaiban 
is azonos gondolatokat. amelyekkel egyrészt Takdc. 
Lajos zárja a .. TársadalmH>olitikal alap" c. tanulmá_ 
nyát, másrészt az MSZMP Központi Bizottságának a 
XI. kongresszusa elé terjesztett beszámolójában olvas
ható. 

T akdcs Lajos Irta: "Al együtt élő nemzetiségek ön. 
ismeretéból követkeúi, II történeti hagyományok. a 
nyelvi kultúra alapján ötvöződő nemzetiségi tudat II 

szocialista társadalom íeltételel köz,ött nem divergenll. 
hanem konvergens funkció magaslatára em(!lkedik . .. 
Al': új társadalmi rend eddig ismert legmagasabb szintü 
emberi kapcsolatainak a.-: orsl':ághatáron túli kisugár
zása pedig erósiti a népek, nemzetek, államok új jö
vót idéző törekvéseit." 

A ha7..al kongresszusi beszámoló pedig Igy fogalmaz: 
"Arra törekszünk, hogy a hazánkban élő német, S7JO. 
vák. délszláv, román és más nemzetiségek. valamint a 
szomszédos országok magyar nemzetiségű lakossága 
hidat alkosstlnak országaink köz,ött." 

iránt sem olyan 
egyenlőség iránt. 
szemben Ulnúsílotl 
séget al': adott esetben 
fo rdítva." 

Igy fogalmazódik meg az az alapelv, amelyik min· Mlk6 István 
• 

Niccolo Paruta: De Uno Vero Deo , 
400 éve lappangó uni tárius traktátus 

Az unitárius hitelvek törlénelé
nek feltárása során, az elmúlt évek
ben ron~ és új eredmények Ja.t
tak napvilágot. 

Hazai és küllöldi .kutatók egész 
sora foglalkozik a XVI. század vége 
erdélyi e$l':metörténetének feltárásá
val. A munkálalok során fény de
rült Dávid Ferenc közvetlen mun
katársai közül Jakobus Paleologus, 
Johannes Sommer. Matthias Vehe· 
Glirius és mások irodalmi mun· 
káira. 

LegUjabban egy fiatal olasz ku· 
taló. Masslmo Firpo többek kÖzött 
Nlccolo Paruta szerepével. élettör
ténetével és munkálnak jelenl&;é· 
gével foglalkozott. Niccolo Paruta 
mind ez ideig a XVI. század végi 
Erdély. antitrinitárius gondolkodói 
közül egyike volt n legkevésbé is
merlek nek. Marc Antonio Varotto 
1 567·ben. Csehországban látogatta 
meg. s elragadtatá.<;.Sal beszélt 
könyvtáráról , ahol hébel". görög la
tin könyvek sorakoztak egymás 
mellett.. 

A korabeli 
ben Tord6n 
folyt a vIIa. 
megfordult 
Blandrata 
1581·ben 

források szerint 1571-
Paruta nézetei körűl 
Azt is tudjuk. hogy 

Lengyelorsuigban. s 
nagyenyedi házában, 
utól a 

Firpo a 
zolja Paruta 
levő források 
nyújt az olasz .;;; -;,;;, 
l"endszeréT61 is. 

!,-"indezekről aBg tudtunk vala. 
mIt. ~ kortársak !között ismert volt 
Parutanak De uno vero Deo dmü 
müve, de ez a munka 400 évre el
túnt a szemek elől. Csupán egy 
S7.Ó szerinti Idézetet Ismertünk beJö
le : a lengyel karaita rabbi Izsak 
Trokki a ,.Hit megerósltésé cfmú 
múvében egyetér1é ... seJ citáljn 
anti.trinitárius Parula szavalt. al 

Fu'po II berli ni .könyvtár· kézil'a. 

l 2 UNITÁ RIUS e l,ET 

tai között egy olyan kéziratos kó· 
dexre lelt, amelyben a litván Simon 
Budny, a görög származású Jako
bus Paleologus írásai mellett meg
található Niccolo Paruta Az egy 
igaz Istenról írt traktátusa is. (Mas... 
sino Firpo: Antitrinital'I nell' Euro
pa Orientale del' 500. Nuovi Testi 
di Szymon Budny, Niceolo Paru1a 
e Jacopo Paleologo. Firenze, 1977.) 

A kis traktátus II tézisből áll, 
melyek mindegyikét rövid összefog· 
1alás vezeti be. A szerző itt el· 
mondja a Szentháromság bizonyí
tására vonatkozó legfontosabb érve· 
ket. majd rátér azok cáIolatára. 

Bizonyitásal során kitér az Atya 
egyddüli istenségének kérdésére, a 
Fiú és a Szentlélek teremtett vol· 
tára. Elemzi, hogy a Szentírásban 
a háromlényegű Isten nem szerepel. 
sőt véleménye szerint ez a nézet 
ellentmond a Biblia szavainak. 

Foglalkozik az Jsten·nevek kérdé-
sével, néhány frekventált Úszövel· 
ségi lókusszal, majd az Újszövet· 
$égből hozott példákkal bizonyítja 
antitrinitál"lus álláspont ját. 

Paruta elméletiieg szigorúan an· 
titrinitárius eredményre jut. de 
elemresei során súrún használja a 
klasszikus protestáns szerzők szá· 
mára használható érveléseket. Emllti 
Kálvint. Bucert. Sebastian Munstel't. 
MaTtin Borhaust. és másokat. trve
lésének lényege azonban a kor mo· 
dern teológiai gondolkod ásának 
megfelelően az ószövetségi héber 
teJrtus elemzésén nyugszik. Parota 
Szervéttól tanulván. biztos kézzel 
bánik az Oszövet.ségben szereplő 
Elohím·lsten névvel. megállapítja, 
hogy (Gen. I. 26) "Teremtsünk em
bel't n magunk képmására" ("mede-
sek halason"). a nyelvjárási hasz
nálat szerint Iródott 1öbbes szám· 
ban, ahogy azt a középkori héber 
egzegéták kimutatták. 

trdekes. hogy Paruta az Oszövet· 

ség·ludomány korabeli összes ered· 
ményét felhasználja, (gy többek kö
zött a Gen. 18,2-ben, az Abrahám 
elött megjelent három angyalt , a 
hagyományos rabbinikus módszer
rel magyarázza. Nem három Isten
ről, hanem három angyalról van 
szó. idézi fon-ásait Paruta. Mindhá· 
romnak megvolt a maga funkci ója. 
Az egyiknek, hogy közölje: Sárá· 
nak fia fog születni; a másiknak. 
hogy kimeritse Lótot Sodoma váro· 
sából; a harmadiknak. hogy elpusz· 
litsa Sodomát. 

Massimo Firpo értékes kutatásai 
nemcsak az egyetemes unltál"ius 
vallástörténet területén mondanak 
újat, hanem Paruta eddig Ismeret. 
len TI'aklátusának feltárásával, nn
nak forrásai elemzésével, hozzájA · 
ru Inak a XVI. századvégi Erdély 
szellemi életének jobb megismeré
séhez is. 

Oxford, 1978. 
Szent-Iványi Ilona 

Dr. Szent-Iványi Sándor 
és (elesége betegek 

Az amerikai unitárius univerza· 
listák lapj6nak egyik taval y novem· 
beri száma beszámolt arról. hogy 
dr. Szent-I v6nll! Sdndor felesége Je
!inek Olga M77 júliusában ayyvé r. 
zé.~t szenvede/t. melynek következ
tében most ls nehezen tud beszé l nI. 
Férje 1978 májusában ki.sebb b~n.u
lást kapott karjában, mely az Iras
han és a moznásban is akadályozza. 
Bar6taik odahaza, LancaMer bea I~
vő otthonukban szeretettel ápolja k 
őket. M!ndkellőjUknek ol vasóink és 
Mve!nk nevében mielőbbi teljes fel· 
Gyógylllóst k€v6nunk. 

-I 



Őrségváltás Londonban 
Nagy.Brit3nnia - Anglia, Skócia, W!lles és &uk

frország _ unitáriusai sajátos egyházI szerve:!:etben 
élnek A gyülekezetek őnállósága nagyobb, és igy az 
e8Yházi központ {e1ada~át a. közös gond e\lúwsa, IlZ 
egyetemes egyházi élet IránYitása képezi. 

1.~74. ~özötti években a f6tltkárt helyeUesltette kU
lonbözo beosztásokban. Roy Smith ismert szónok ki
váló vil~gi. prédikátor, akit az angliai unltár{uHok 
egyhangu bIzalma hivott el felelősségteljes uj lisz
lébe. 

Az egyház adminisztratív - lényegileg egyhlizve
zelói' feladatk ört ellátó vezetőjét - fótitkllmak ne" 
vezlk Az évtizedeken át e tisztet jó munkával és 
szép ~redményekkel ellátó Brian Gol/and lelkész, kor
határát betöltve, önként megvált magas tlsztét61. Ed
digi munkáját az április elején ,Manchesterben tar
tandó évi közgyűlés fogja méltatm. 

A beiktatási GeoHrey Head, a lelépő világi elnök ~ 
n hivatalba lépő uj egyházi elnök Hnmllton Bril/es 
birminghami lelkész végzik. ' 

I!!-0Y Smith, mint Kereki Gábor croydoni unitárius 
gyu!ekezetének gondnoka, több alkalommal üdvözölte 
oda elJátogató egyháZi küldöUeinket. 

Utóda akit ugyanolt iktatnak be tisztébe, az angol 
unitliriu~ élet regi munkása, Roy W. Smith, aki 1961-

. Az angol unitliriusok lapját, az lnquirerl továbbra 
IS Fred Ryde londoni lelkész szerkeszti. 

KONFERENCIA AARAUBAN . 
Az IARF svájci szervezete a 

Schweizerischer Verein fűr Freies 
Christentum Willy Hinel herisaui 
lelkész e1nöklete alatt 1978 novembe_ 
rében egynapos ülést tartott Aarau
ban, melynek két proCesszor előadó
ja volt. Walter Neidhart, Basel, val
láspstichológiai szempontból vizsgál
ta a népegyház helyzetét. Megállapí
totta, hogy .ma átlagban a szülők 
90%...a megkeresztelleti gyermekét, a 
szülök mintegy 60%-.a .kéri házas
ságkötésükre az egyházi áldást, és 
az elhaltaknak mintegy 95%-a ré
szesül egyházi temetésben. A beszá
molóból, melyet Werner Laubi 

aaraui lelkész tollából olvastunk, 
nem derül ki egyérte~maen, hogy az 
említett statisztik'ai adatok az össz
lakosságra, vagy csak ·annak protes
táns részére vonatkoznak. Ernst 
Zbinden berni professzor a vallásos 
ember szimb6lumait és kifejezesi 
formáit vizsgálta. Az általános sze
kularlz.áci6 ellenére a vallásosság 
nem csö!dcen. Régi és új formák kö
zölt éli vallásos életét az ember. 
Még a modem ember is ugy véli, 
hogya bún és a büntetés között 
összefüggés van. A mindennapi élet
ben használt kifejezések, mint "sze
rencséje volt" vagy "üldözi a sze-

rencsétlenség" a régi hitvilág örök
ségére utalnak. A fiatalok közül igen 
sok·an amuletteket, 'keresztet visel
nek, és tovább él a hősök tiszt.ele
tének a m ítosza a sportban, filmen 
stb. A vallásokban az elmúlt két 
évszázadban sok egyéni vonás jutott 
ki fejezésre, de a vallásosság és az 
egyház megm8l·adt. A mai ember, a 
régi hagyományok alapján vallásos, 
még akkor is, ha ennek nem ad 
mindenben kifejezést. 

A két elóadást lelkészek és vilá
giak részéről számos érdekes hozzá
sz6lás követte. A vitát nagy tapin
tattal Péter Niederstein taminsi lel
kész, a szövetség alelnöke vezette. 

Az amerikai család jövője 
Dr. Donald Harrington a New 

York _i Community Church unitá
rius lelkésze, a kolozsvárt Protes
táli' Theolóoiai Intézet díszdoktora, 
e clmen tartotta meg egyiJe prédi
kációját gyülekezete templomában. 
Heti szemléjükben beszéde rövid 
vázlatát közölni szokta. E közlésen 
alapulnak a következő megállapí
tások. 

Mindillkább kezdjük megszokni 
azt a tényt. hogy a fiatalok házas
ságkötés nélkül élnek egllüU. Ez a 
kapcsolat gyakran állariaósul. Nem
régiben e(JfJ cikl~et olvas/am a New 
Y.ork TImesban, a "meg nem eskü
dött'~ sz1llőkr61. A váMs ma egy
szeru , sallangmentes s ezért sokan • • ugy gondolkodnak, minek házassá
got kötni. 

EglI fiatal ember IglI nllllatkozott: 
tn azt akartam, hogy öt semmi 
11"111$, mint a sze;-:llem, ne fűzze 
houám. Igy teljes a ~'elem mara-

A koppenhágai unitárius gyüleke
zel most ünnepli fennál lása '15. és 
tem~lorn.:1 felépilésének 50. évfor
dulÓJát. Az ilnnepségekről Protes
tantisk Tidende - Protestáns Hlrek 
c. lapjukbur. ;;z • ."\.moltak be, melynek. 
~n nyclv(i s1,övegét nem él·Uilk. 
EgJhá2.Unk régi b,U"átja, :l,?_ angol 

dás óhaja. Megszületett gllermekűn
ket mindennél jobban szeretem. 
Sohasem gondoltam volna, hogy 
olyan csodálatos érzéssel tölti el 
szívemet az a tudat, hogy gllerme·· 
kem van, hOgy érette erkölcsileg és 
anyagilag felelősséggel - tartozom. 
Sok minden meg változott bennem. 
A házasságkötés csak egll formális 
aktus elvégzése. 19l1 arra gondoltam, 
hogy valamelyik szabad szomba
tunkon majd ennek is eleget fogunk 
tenni. A házasság kétségtelen bizo
nyos törvényes védelmet ad a sZű
lók és a gllermek számára, de ennél 
&okkal fontosabb az az erkölcsi el
kötelezettség, amit gllermekünk 
iránt érzünk. Ez teszi széppé és 
gazdaggá egllűttlétűnkel, hogy soha 
nem iS gondolunk váldsra. 

A múlt században - Méz a pré
dikátor egy régi amerikai szerzöt -
megtévesztő volt, hogy a szerelmet 
csak kezdeti szakaszában tanulmá-

A dániai unitáriusok 
unitárius élet soknyelvű nesztoro, a 
ma már nyugalomban élő Kenneth 
Twin~ lelkész angol nyelvú beszá
molója nyomán adunk hírl erről 3l: 
eseményről. 

Nyolc €S:l.t.endeJe halt meg n 
templomépítő lelkész., Thorvald 
Kierkegaard , aki az 1934. évi JARF 

nyoztuk. Nem akartuk egész élet
történetét meyismerni. Ha a szere
lem nem több egy krizisnél, akkor 
a Loire viZét is arcvlznak képze l 
hetjük. Igaz, hogya házasság a sze
relem gyümölcse, de igaz az is, hogy 
(J házasság gllümölcse a szerelem. 
A szere lem több, mint ahOQllan azt 
Ouldius és Catullus elképzelték, 
akik benne csak a megvalóslIlds 
örömét látták. 

Az igazi házasság belső elkötele
zettség, egy egész életre szól, ba~~I
ság is, két ember bensöség~.s egyuti
léte néha még ennél is tobb, mert 
folútatódik gyermekeinkben, uno
káin kban. Egy azonban egészen bi
zonyos, hogy gllermekeink házassá
gának értelme és értéke ne,? kis 
mértékben függ a mi Mzassagunk 
szépségét61, tisztaságától és szerete
tétiS/. 

Angolból : K. Nagy Magda 

kongresszus tiszlelt há.zlgazdája v.oJt. 
Azóta a gyülekezet vezetése vII.á
gink kezében van. A vasárnapi IS
tenlisztelete.ket megtar~ják, ahol a 
két Bovin testvér, T. Olesen, J? 
Ruuel és J . S. Jergensen [elvMha 
szolgálnak. 

Egyhál'j lapjuk alTUl füzetében, 
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melyhen a kett& jUbileumról 5'1 .. 1-
mol adnak. érdekes módon fogl:ll
ják ÖSS7.c il dániai unitárius törté
nelmet. Az egyik részben idé7..etek~t 
gyújtöttek ÖSS1..e arról. hogy. mit 
mondanak mé~ok róluk, a másikba." 
pc<!lll .:IlTői adn1.lk s7.ámot, hogy mit 
mondani'lk ll? unltadusok önma

gukról. ben B . 

sáto ~ dogmáktól kötetlenül S?.aba
don vallja meg hi tét. Idézeteket kö
zölnek az angol és amerikai unitá
I"ius nagyoktól. de II nagy szabad
gondolkodó Hans Andersonlót is, aki 
Ilzt mondotta, hogy nagyon fontos 
dOlog az, hogya vallási tÜl"elemer·t 
róradozzunk. 

most már évek Óta. a lelek megvál_ 
tf~~t sürgeti. amit a kis léleksz.ámu 
gyulekeret a mal árak mellett meg
váltani nem tud. A város vezetői_ 
ben jóakarat van lrúnyuk ban.segy_ 
előre 1982-ig a díjmentes hasm lll lllot 
meghosswbbi toUlik. 

&erelettel köszöntjük d(rnini uni 
t(rrius testvéreinket, akiknek képvi
selőivel, az oxfordi kongresszuson 
újra kezet szorithatlunk. 

A gyülckC7.ctVe'J'Á!\Ö ~I-e. OVI~ 
azt mondja, hOgy unltánus. 81. az 
ember, aki vallásosnak tnrtJZl ma-

€l"dekcs problémájuk van templo
mukki'll k>apcsoli'ltosan, melyet a vá
ros {Iltal bizonyos Időre dljmentesen 
{Ilengedett telkel"!- építellek. A város 

Rejtvényfejtés 
A MAGYARORSZAG c. él'· 

dekes és tartalmas külpoli
tikai szemle - fÓSzerkeszI.Öje 
dr . PáI!1I Józse! - időről id.ó
re rejtvénysoroz.atokkal ör
vendeztet! meg olvasóit. Olva
sóink figyelmére méltó n ér
demes a Jubile!~m rejtvény
sorozatának, ti szemle dec. 3-i 
számábnn megjelent alábbi 
kérdése. 

Slázadok során persze alapos jelen
l.ésváltozás töt·tént, szinte minden 
évfOluul6t jubileumnak mondunk li 
egyáll.alán nem csak derűs, örömteli 
n!lpok évfordulóját. A szöveg fi
gyelmes elolvasása segít felelní a 
{eladott kérdésekre. 

2. Hol volt az q. börtöII? 
3. A felirat frójának nagy cseleke

dete 410 esztendövd ezi!lött? 
A fenli rejtvény he1,yes megfejtése a 
Magyarország dec. 17- i számfIban 
jelent meg a következőképpen . 

A hagyomá ny szerin t ezt irta bör 
töne fa lá ra : "l\lennykűve pápaknak. 
tü:!:e, k.al"dJa, máglyarakása, semmi 
erő soha nem tartja. röl a:!:t, ki iga"l~ 
Azt írtam és hirdettem, amiket ér
"lék : Holtom utá n a. hamis hit Ba
bilonja ledű l." 

l . Dávid Ferenc. 
2. Dévai várban. 
3. Megalapította az Erdélyi Uni/á

rius Egyházat. 

Örvendünk és köszönjük, hogy 
ezeket az unitáríus vonatkozúsú ju
bileumi rejlvénykérdéseket éppen 
1978 deeemberében kÖ7.öllék, ugyani s 
1979-ben Dávid Ferenc halálára, 
emlékezünk annak 400. évforduló
ján. 

K é rd ése ink : nA Jubileum - írja il rejtvényso
rozat bevezetője - latin szó, jelen
tése eredetileg örömünnep, egy-egy 
örvendetes esemény évfordulója. A 

l. Ki volt az, aki ezeket a sorokat 
börtöne falára írta? 

Egy posztumusz mű margójára 
Nem hihetjűk pusztán a kegyelet adójának azt a szé

les körű érdeklődést, ami al erdélyi, sót a hazai könyv
piacon is, Mikó I mre A csendes Petöfi utca (Dacia. 
1978.) dmű műve il'ánt megnyilvánult. A szokatlan ér
deklődés okát kereshetjük a szerző népszeruségében. 
de igazi inditékát mégis magában a műben leljük meg. 
Mű[aját csaknem leheteUen. de szUkségtelen is megha
túroznunk - valahol a müvelődéstörténet, a kortársi 
visszaemlékezés és az Erdélyben évszá7.ados hagyom!l
nyokklll rendelkező önéletírás hat.'umeu;.gyéjén áll . 

szépírói vénával mutatja : ~~[~"i:~t~' ;. amit 1834-ben egy levéltári 
ü nevez. és amelyet a legújabb 
;;!.~,dnÖ.· .""tés az utca két híres lakója, Petőfi 
:; lancu közölt osztott meg. A szálló 

meséli el Biasini érdekes 

. az 
egy kép?elt 

Természetesen nem Kelemen L.1jOS a~. 

it,~::~" nki helyt kap Mikó önéletrajzában. 
jl történetét mái' kor6bban is I'észinl 
nyomán tárgyalt.n. 

1919-bcn oz Unitárius Kollégium nyilvános tanulójt! 
lett. s annak több lonáráról tut:! egy-egy kedves epizó
dot. Az emllteUek rÖglÖI17.őtt névsora: Benczédi Gel'
gely. Borbély htván. Gál Kelemen. GálffIl Zsigmond. 
Gelei bác~l, Hideg Mihá ly, NlJiredIJ Cb.a. PálJi Míwton. 

Mikó nagyapjának boráli társasága kapcsán emlil; II 
vHógjáró Kocsis Istvánt, CSi/ó Salamont. Kozma Feren
cet, Drbók Mórt. Iskolai előmenetelérő l irja (G4): "NenI 
voltam én az osztfLly első ttlnulója, de azért a jobbak 
közé tartoztam." - E?ek n jobbak voltak: I~ászló Gyuhl. 
László Tihamét, Kovács GYŐ1'gy; az osztály pedig a 
kollégium történetének egyik legtehetségesebb oszt.álya. 
Később kötött 57.oros baráUiágot Bald:s Ferenccel, Sza-
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bédi Lászlóval, Sunt-Iványi Sándorr'al, és ekkor mé 
lyül! el bar:it3á ga Gyallay Pap Domokos íróval is. Ez a 
vékony könyv valósággal kisenciklopédiája a két világ
háború közötti kolozsvári unitárius szellemi és társa
súgí életnek, amelynek a s?erző maga is jelentékeny 
l'észlvevöje és tényezője volt Visszaemléke7.éseiben ar
l'ól sem feledkezik meg. hogy (116-117): ,.Pályafutáso
mal nz egyetemi és főiskol ai diákéletben én is egy 
felekezeti diákszel'vezet, n Dávíd Ferenc Egylet kereteí 
között kezdtem. 1928 6S7,én ugyanis nemcsak a jogl 
karra. hanem IlZ unitárius teo16giára is beirat.koztam . . . 
A második év végén már alapvizsgára nem is jelent
keztem. De nzért híve maradtam Dávid Ferencnek és 
Balá7.s Ferencnek." Egyhazhű világi értelmiségnek [en
ni a szel'ző ősei között tiszteletreméltó hagyomány voll. 
Dédllpja az II Mlk6 Uk/tIC volt, aki kodifikálta az uni
táriusok egyházjogát, anyagi ágon pedig az a Zsak6, 
pontosabban 'Sakó István volt az őse, akit JÓka.~ ~~r 
az EgIJ az Iste t! c!mú regényének fós?.erepében orok.l
tett meg. de édesapja is tizennyolc éven át voll az Uni
tárius Egyh:iz tanácsosa. kéSőbb rőgondnoka. 

Tévedés ne essék. ez a mú nagyonis közél'dekú: rész
vevőként emlékezik ViSS7~1. az erdélyi magyars..'\g. két 
világháború kii?ő!li közjo~i és politikai kÜ?delmemek 
ttil·ténctére. ;lZ Erdélyi Fiatalok fnlukutató .mu~káJár~ 
és személyes jÓbarútaiz-a. az erdélyi it'ndnlml-muvészelt 
élet vezető ~7.emélylségeil·e. 

Búr a könyvön aliA: látszik, mégis kétségbeejtő .yer~ 
seny{utásban kés70ült a szörnyű korra l, me]y a kony\ 
befejc\';éséhez szOkséges haladékot megt.ngadta egyhá
zunk rögonclnokútól (1939-t'e emlékezve s7.ak~d meg _lI 
kézb·at). cs.1.knem mondat közepén ütötte k.l kezéb?l 
II tollatt a tragikus 501'5. (Mikó még a kÓrhá?1 ágyán IS 
!áradhataUanul ( .. ta e70t a végső s7.:ímvetésnek slánl 
könyvét.) 

Ajánljuk olvasóinknnk Mikó Imre posztumusz ~u~
kájtlt. Altala élvezettel jutha!nak egy mngas erkolesI ' 
sél{ú életvitel tanulstlgiljnak b,rtokábll. 

Szen t-Iván)' ] lsh'án 



Félegyházi Tamás, akiről utcát neveztek el Debrecenben 
A debreceni Hajdü-Biharl 

NQP16 1978. évi november 
12.; számában dr. N1Jakas 
László tol/aMI fenti elmen 
cgy érdekes frás je~e~lt meg. 
Ebből idézzük unHaT/US vo· 
7tatkozdsai miatt az alábbia
keIt .-

A debl'cccnl protestantizmus Mti!
Iiusz korabeli lelki válság[mak 
sodrába belekerült ti. Kollégium is. 
Félegyházi Tamást, a Kollégi um 
ötödik Ismert nevű rektorAt, ezt il 

kiváló képességű embert ls magá
val ragadta II szentháromság-elle
nes vallási áramlat, melynek okai 
az unltál'iusokkal való rokonszenv
ben s Méliusszal szembeni ellen
létében kereshetók. Szakításra ak
kor került sor, mikor Félegyházi 
1570 elején elfogadta II kolozsvá
riak meghívását az ottani iskola 
vezetésére. Hatalmas földren gés ráz
hatta meg Debrecenben a sacra· 
mentárizmusnak alig két évtizede 
lerakott alapjui t , hogy Méliusszal 
lelkésztársa is szembefordult, A "Ie
biUncselö" Félegyhazival vele men
tek k ollégiumi tanítványai is, Mé
Husz ellen ~ közvetlen felügyelete 
alatt álló debreceni iskola fellázadt 
rektorávul együtt. Méliusz felhábo · 
rodással vette tudomásul, hogy 
csendes, szelid, tudós és nagyhatá
sú rektora hirtelen h[,tat fordított 
neki. Debrecen alau Km'ácsony 
György, a "fekete ember" hadai 
gyülekeztek fenyeget6en, ti város-

Külföldi hírek 
Márton Aron, a gy\llllfeh~n'árl római 

katolikus e~yh"~mcgye pUspöke negyven 
esztendeje tölU be pUSpőkl ieladatkóro'!\. 
I"Olozsvárl pl~b"noskcm Ismertem mel>, 
és me,tI ~Zleltetés VOlt mellette ülni dr. 
Kovács L;'jos püspökUnk beiktatási ún
nepélycn. Bt>les mérsckletet lanusltó at 
erdClyl ~~.ellem tilrelmes IcgkörCbCn' to
lL~nl udvÓZI" s?al·alra j61 emlCksl.em, 
(L J.j 

Magyar Ferenc az ,.ú J Ember" egyik 
lCguLOL,>bl számában meleg szavakkal 
elcvemLClle fel Márton Aron püspökh"" 
kapcsolódó Ifju kori emlCkelt, Tanll\'(!nyal 
( :Il tlsz\elóI febr. II·én II budapesti fc. 
rcnee!! templomban nl ls4!n cml':;keuek 
meg c~el(: neve~ évfordulójáról. 

II , Janos P á l pápa M. 1919. cvl béke. 
vllágnup alkalmával felhivással fOrdUlt 
hiveihez. A felh."ás mOltójAl "hogyabC' 
k4!re elj ussunk, ncveljllnk a b~k4!re" m4!g 
VI. Pti l páJ»\ tOgalmUl.tH mCg ellYkOron 
ll. János Pal p~pn UJllbb kUltöldl útjal2 
r ÓI tUOló hlradá >.Ok mlnlha nem vOlnánllk 
leljC!< <.>$lir. hangb-lln eu el a meguivlelend6 
fellu'""ual. 

Ajap:'" 5MbadCl ... l buthlhlSt:'k szerve. 
zcte. a l/hlsso Koacl J,al halvan ':;vvel el.
előlt ainkul! meg Toklóbnn, ahOl muSI 
ha\alma~ ':;pli lelc.«oporlban dol8011k köz. 
l>Onlj uk , " I<;n az örökifj':'. ha..(lnkban 's 
me8fOrdul! d r. NlkkyO Nlwano elnökkel 
aki ma cgyben a r. tAIU' alelnöke 18 . . 

1.,6r1nul Lás"LIó ny. unitárius lelk4!szt 
.. liat.om uud"ar- · c, tne"'őga"'daSágl SUlk. 
k~~~ve onegJ<'.lenese a lkalmából u romá. 
",, ', .. "nn,~Y a r Saj tÓban ~okan ~ szerelet
~ .. ~Z"n LijlL "k. 

le~~·unlrcall ... n!tátl... gylLlckezel uj 
e, CharlCII Sddl" me&nyene gYIl

~~~e.tel~. elulellt."zel' blu.lmál. amlnl cr
I j a "",,,JI1m U"lIa rlan e, lapláL">lunk 
: rI IId. 1;'ldl~ 1~l kt';s~. ~v tlzCdekkCl czClólL 
',uropa) lanulnUl")'UI}" 40ran haz4nkaL 
s m""IJ10llaL\a. 

}""al,b .. "ct Fr e" " ... m _ IlIt .:;s nabad. a 
c, an8l1al lapL ,I ... unk uj kQlsőben Jelen~ 

ban ls felemelte fejét a teológiai s 
társadalmi bomlás, dc Mél!usz még 
ilyen körülmények között is vál!al· 
la volna a Félegyhúzivnl szembeni 
hal'coL A s7.elíd te rmészetű ember 
azonban kitért előle, s tanltványai 
seregfHöI kisé r ve Kolo7-Svál'l'a ment, 
lU hagyva az elnéptelenedett K o l. 
légiumoL Egyedülálló jelenség volt 
ez il I'égi magyar múvel6déstörté
netben, ez 111'. 1570. évi Iskolui re
eessio, hogy tanárát, egy távoli, ide
gen helyre távozó tanárt, seregestöl 
kövessenek wní! 'lányai. A re(onná· 
eió koránlIk p;u'atlun feszültségek
kel telített szellemének magyaroI" 
szági elevenségét bizonyítja, 

1570·ben Kolozsvúr lakói mát· -
szi nte kivétel nélkül - unitáriu· 
sokká leltek. Ahhoz tehát, hogy 
Félegyházit s tanítványait a város 
be[ogudju, szükséges volt II Dávid 
Fel'ene és Bland rata György állal 
képviselt Socinus-féle tanok, al. 
unitarizmus mérsékeltebb !ormújú
nak elfogadása. I gy nagy örömmel 
rogadták Kolozsváron az átállókat, 
János Zsigmond fejedelem azonban 
1571. március H-én meghalt, és 
Félegyházi meglepclten látta, hogy 
a kivülről egységesnek látszó moz· 
galom több ágra szakadt, mellyel 
elkeseredett hitviták, harcok jártak 
együll, s kiábrándult az egymással 
marakodó uni!:it'iusokból. Hozzájá
rult ehhez uz is, hogy a debl'eceni 
tanács viss7.Uh ívt.a a városba 157 1 
elején kiváló rektorát. -Félegyházi visszatél'ése utún újl 'a 

meg. Etlckcs teológiai !anulmtlnyok 01-
v<l~hatók az 1976, évi legutóbbi számblln. 
Aelmoldlll ki)l.lI a>; oxfordi ManeheslCI" 
College cimerél, mely a Veritas, LIber
las, Plelll$ JelSZó, viselI. A szemle klad.l· 
S" I u8>'anls e teológllll fakultás örCJI 
dlákjaln~,k $1.övels':;ge pa lronáljll. A .~~er· 
kes~tő ma ls E. Slllrt>ell Prlcc lelkés.<, 
teológml előadó. 

Kodcl JSl\'1n erd(:lyl (rónak .. Egy p:l
raszltlu elmdu\"' e. r esénye a Dacln 
könyvkladónúl jelent meg. A $~e'-.tő nz 
(;rdekes (;leLrllj?ban több helyen megem
Itkedk KoloZS köuég u"l lárluslllról ls, 
Kolozs n tlata! Iró $zill6!aluJn CS egyb~1\ 
clellndu!ásanak helye, 

Al. IAII~' U ... llctlnj"ut>k leguJabb sz~,nn 
közli IIZ 1979. ed DO\lld Ferenc cmlCkUn
nepélyek programját, 'r ájekozlatá$t ad a 
b ... dapcsll és kolozsvIIrI ulnatok elők4!· 
"'.Ulcleit"Ól ~S a devnl znl·ándoklntr61. A7. 
IARF D. Gehrmann f411tkár \'ezCles~vcl 
kUllSn Ulat S7.en·e~ n~ amerikai CS ..euró· 
pal resl.\Vevök rCsz4!re. 

Az t:vanglle CI Llbene C. tmncln sza· 
badClva szemle hin nd nrról, hogy n pá
ri?.!>! lcgnagyobb protestáns templomban. 
lan. 1L-Cn I.,aurent Cag"cbl", a ,;t.abad· 
elvű . ·oyer dc l'Ame IClk~zc pr&!lk:ll., 
ESle II kel gyülekezet tngjn.l II Foyer 
templomáb:", a Icgnupt és n mnl hhrel· 
fogáwkról vhM.tllk. 

NIcOI" Malel a I.,yon-Dljon·l egyetem 
pro!ess>;ora, Rabbi Jé':lIs c, é rdekes ld· 
sáb:ln a fenl(lbb emJftelt fOlyói ratban nl. 
unlu ... ·lus e)<ell~dshel. hllsOnlÓ formáb"" 
nyllalkodk ti Messl:'s clmelröl. ~zülele5e 
tonénelC,.ól, megk,s.:;né~~ről 61 a ctIO
dákról. 

c. Jelcnt me8 
u románl"! Krl· 

fellendüJt az élet a Kollégiumban 
s két évalalt annyira elsimultnk 
a.~ ellentétek közte és Méliusz kij. 
zott, hogy Méliusz Fé!cgyházit je. 
lölle utódjának a debreceni pap. 
sá~ban. (1572. december 15.), aki 13 
éVIg VIselte c tisztséget. " liivságo~ 
d?lgokon sose törte a fejél", asz
ketn lélek volt. Nehéz helyzetek
ben sok ~ó tanáccsal szolgúlt, maga 
volt rt, jósúg, a nyilt őszinteség, 
"kajánsag nem lakott szivében", Az 
15'iO-es "eltévelyedés"_t nem hány. 
ta ugyan szemét'e a gyöngéd és ba. 
I'áti szel'etct, ennek ellenére "sok 
gonosz beszédet kelle tt elviselnie'". 
Tény, hogyaszentháromságtan vé. 
delmezésétől kitartóan tattózkodott, 
s e magatfir tás mögött az unitáriu_ 
sokkal való rokonszenv húzódott 
meg. Mig Méliuszt alékezhetetlen 
szenvedély jellemezte, addig Félegy
házi Tamás maga \'o lt a megleste· 
sült nyugalom. 

Félegyházi Tamás kolozsvári rövid 
ideig tartó unitárius környezetben 
való múködését az unitárius egy· 
háztörténetirás is jól ismeri. Dl', 
Gál Kelemen is felsorolja Félegy· 
házi Tamást a Kolozsvárt Unitát-ius 
Kollégium történetétől irt munká
Jában rt kollégium igazgató i között. 
Kanyaró nyomán megállapllj<t, hogy 
KolOZlivárra jövetele "némi össze· 
függésben van a nagyváradi dis· 
putúciót köve tö eseményekkel, s 
egy év múlva hazatérését János 
Zsigmolld halála és Báthori uni
tárius gyú1ólete magyará7.7~'l·'. (ll. 
köl.ct 364-305. lapjain.) 
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Ardott hú,féli ünMp-'ret .. ;'tán ... nk 
minden kedves orvo$Onknakl 

HIREK 
Barlók Béla főgondnoku nk beteg 

vo !! kjscbb mOléten ese t t á t. , Mri 
már' a telj es javulás útján van. M i
nél elóbbi teljes fe lgyógyulást kív.!Í.: 
nunk, hogy részt vehessen az anglia i 
wl itárlusok évi közgyű lésén ápr. 
elején Manchesterben. 

Gyarmathy lSU'án budapesIl presb!t\!. 
esaUidl körben IInnepelte 80. s1.lIleté5nop
Ját melyre távolban élő gyermekei ls el
JötiCk. szeretCllcl kőszöntjUk. 

Dr JakOb ,un i> lelkész az E. K. Ta
nács' felkérésére vAllalta. hogy a Jövőben 
segltaé8ére lesz dr. Fercncz Jóuef plls
pökne k. mi nt a1. Unlt~ rtus EleI felelüs 
szerkesztőjének és kiadójának n lap szel
lemi és admlniulratlv ügyelnek Int"zé
sében. Dr. J akab Jenő nfiAnak sajtóvo
nalon régi . gyakorla ta van, és kllrUlte
ldnt6 figyelme alkalmassá tCllzI e fel
adat kör ellátására. örömmel kÖ57.0mjúk 
új Ilutében. 

Dr. SzabO Géza , a budapesti reformál us 
t eológiai akad émia p rOfesszora lanOlta 
/lz 'hi lalot a budap esti u n itári us gyUle
kezet H"gyes Endre ulcal ősszeJövclelén 
január ban. 

SajtO házában a MUOSZ és aZ Áll"mt 
Egyházogyl IHivalal MJlOosuálya ktlz&.! 
rendczt5(>be l'l .. Aktuális gazd"s1)gpoIIUk,,1 
k(,rdt5ck" eimmel. lU. előadást élénk vim 
követte. 

J7l1arct kIJevi me\lVpoUIáI köszöntjük 
50. !Jzllleturoapja Alkalmából. Amelropo
tuát " nemzetkllzl ellyház\ konferenciák
ról sokan Ismerik. többször l'rt htu:ánk 
ban II. 

1'~lutry G)'ul<l. ny. teot.:"ial Akad~ml .. 1 
"en~la"'or. k" ,-nnIY hOSSLu .UI}·<.>S uen
"'u"" u .... n "u.o .... va ruu cmuny •. A "M
~~U"II"'U ' .C"'C.UU~" nog}' (O""4_ .. t n,e,." .. 
\c",~,,<)" ur. xo~·,,<)~ L"JuS pUllpD k cs or. 
"ruo JunOS rC"lur nU'IIJllOUWIU. 

Ur. ,· ". U~ .~ .. .. " ny. ,","D1'·,elk""z ~ I 
e,,,,, ku' .. u~" ""', .. ,"~,, ~, ",nu"y. ,,_ .. "u .... -
' .. . ·1'111, '",u, m'II.i ,·es~v". ",,,,,,,,, ."n,,,.
Ic", ."u, • • ~-"u. "'-"',Q " .. ,'~ _4u,~UIl " .. -
c~urQ. cs .uz"s/lyarmatt II~U,,,,,,, .. ,,tc"'''
u,;o' c~ .... oa pc ... , ,, IS, 'ilY ~u"\'" I"",cn~" 
c~ lIy"s~"lJ"" C""",ytut. 

..... "~,, """",y, " ,,'u,'usvt'lsarn,,'y' GYU
l" .. ~~~, 'Uu" '''Ill'' Ul m",S "". """" .. ~e. 
."_",, """nu"""" .. ,p''''''''. Uo.V"IIY" "" u ... 
III y "un" .. " ilY Io~~n, J". .. ... ~ ... ... ., 'ol"" .t\""" 
u"""PL"''' uullY"S ... 1I0nonoK .. nl< .s. 'c_ 
", ... ,cs,m a _«.UIII .. ,alol """,,,.or ",,,naor ",,
"" .. ," vel:"~'''' ,sten aal',m v,~u.~, .. ,uu",,\ 
" llyas~u.v eoUlllunaK. 

Egyh'zI kalend ' rlumok Jelentek meg 
III79- re. MegemIltjUk. hogy a Szabad egy
házak Tnnács kiadásában dr. PalOlny 
Sándor gnndo1.tlsában és POc8!k Bela 
!lzerkasUésében 8000 példányban Jelent 
meg a8Y kalendárIum. mely b(l "nyngot 
tanalmaz a tagegyházak ra vonatkozóan. 

A debreceni r etorm<!it us t eo lógia i aka 
déml'ra protes!lZori kinevezéSI nyert úl
s •. övetségl szakcsoportra Lenkeyné sz. 
SCI1I$<ly l>: IMa nkl. lelkészn". Nemrégiben 
Jelen t meg Pétcr els(l Icvelér(ll szóló ma
gyarázllla. 

KQlfijldl h an gatók II debreceni retnr
m ' t us tenlógla i ak ad émián. Dr. P ásZ!or 
J ánolI dékánl megnyItójában OlV"l<hatjuk. 
hogy Csehszlovákl'ból. Jugoszlá"lábOJ. n 
Némel DemokratikuS Köztársaságból é.~ 
Hnllandláb61 ls vannak h allgalOlk. 

ELOFlZETOINK FIGYELMf!:BE! 

Ismeretes, hogy a Posta Központi 
Hírlap Iroda 1911. utolsó hónapjai
ban 1918-ra, az akkor érvényes 36 
Ft-os előfizetési ár hetyett , 54 Ft-ot 
szedeU be az UNITÁRIUS f!:LETRE. 

Ebből, mindazoknak, akik a díj
nyugt .. U kifb.:ették '1979-re, 18 Ft-ot 
írt jóvá. Az időköz! árváltozás követ
keztében az Unitirius tlet évi előn
'leléSI díja 1979-ben 48 forint. 

IlY azok az elönzelők, akiknek ja
vira 18 Ft-ot J6viirták 1910. elso fe
lére 6 Ft különbö-zettel, és 1979. má,
sodlk felér' 24 Ft-tal. összesen 30 Ft
tal tartoznak. Kérjük szíveskedjenek 
ezt al: összeget a postai nyugla be
mulalásakor kHIzetni. 

Akik 1919-re a régi 42 Ft előfize
tési dijat már befIzették, 6 Ft befize
téséro fognak díjnyugtát kapni. 

Megérlésüket és segllségUket kö
szönJük. 

UNITÁRIUS tLET 
KIADÓHIVATALA 

Dr. MikO Imr<' né Sz. Ka ... 'c: Knrnélla. 
egyknri kOln •. sv(irl fIlgondno kun k özvc· 
tlye. hosszú é~ SÚlyos szenvedés ulán 
rebr. 2~én elhUnyt . Nagy részvét ",ellell 
le melle rir. Kn lldCI LaJOS pU~pök. Négy 
gyermekének ~ az elU7- Cl!.al4dnnk ig81. 
cllylillér>:éstinket Inlm esolluk. 

U~V . ... yarnl atll y tn6:.oesné ~~. Kn\' a~~ 

ll .. "" • ..,.; ".'CS KU"",na" l"n. ,~.~" "",,,,,y,. 
,,,,,"y ,·.";zv,,t n1,,"Ct~ '"m"ttcK ,.,or. )-.,,, 
''''J'', n"",.. '-'1I"rmo'''1I ,""UL"" cgy .. ".-o 
C&y"UG' ... nll.c,;u~ ".rja" ... ~. , .. 1. ur ..... yar
n ... ",y LIo"G''-' tullvnu"o" · .. ,,'y,,"cs "S 
,-,yun"at"y IslVa" prc," ... 'lcr. ",,,amIo .. 
I .. ny ... U,.~. Fcr"nc~y ISlYunnc, cs az e!lcsz 
""11.1' C~a,,,u IIY .. "I.aoan USGUUC sz,vv.,1 
u"L.OZun ... 

.... ny .. 1 ~ouan kocsord' ny. relOrmátus 
!e, ,,,,.,.G eIHUny ... ro, e",esv" K"l" .. n .. "r_ 
IcSUIlS' . .... ·"m".""en ,'''.1.' V<lll ""gl< r. .. -
n .. IY KOCS .... ·O' w, ,,egZUnK. "KI "gy"azu"K 
rc.~~velet to,mn"soua u ilY"SZU" IJOl'uJt 
""u, .. nnaK. 

ur. 1< ... lI a i Jli.n os a Csongrád megyel 
Tanacs egy,,':'o.u&y, II<k<'l.-" ~,,'yos "".~g
S~iI után "'t"g~u"" cmuny •. ~an. 111-1 t,,
",,,.esen cgyu"GUnka, ,",cum,,,.. "t,1I10~ 
b~<)geo. lel"eszunk kepvlsene. ur. HatK", 
pnnallnn 'gazsagcrzeuel cS nagy no>.z,,
er\(l:>;sCI veIlC«t" n enez IClaUll1I<UrCt. cs ' 
i'" Ismenc uoome-~ovasá " ne'yl es S1.cgeo, 
lIy uleK~~etelnk proolémilll. 
U~'·. lO zt l;;l!l y Sándnrnt , e8ykorl rákns

palo.a, presonerunl;; o •. veIlYc, lear. 7-en, 
~4 eves KOr"llan elhunyt. H6mal kati •. 
vallllSu VOll, oe lérlevel Cs gyermeke,vel. 
ku' egyh"zunK tagjai, nttnnn e r ezte ma
loIal ti lill llyulekeZ"tunkDen ls. SOIerCtellal . 
cmléKezunI< anll a sz.ves vendéglátalira. 
mellyel az Qttnonukba Delépo unlU,rtus 
le.kCSZl '08adta. A jó JSlen adjon övéi
neK vlgas~laló<lftst. 

LapunK l. szántAnak mc&JClcnése óm " 
Duo apestl e/lyn':'Zköl/:S(>gtlen az alábbl III· 
"dnklol bucsu~.unk: 

LáSZlÓ Jen". me&h. dec. 1-én, 18 éves 
kn r aDan; Imre Karol)', dec. 29-.:.n, 11 
(>ves; ln. T':'OnrQsl Jánosn(>, Jan. 2·.:.n, HO 
eves; Bad6czy Sá ndor, Jon. 8-án, Ul 
aves; dr. Denllyel LászlÓné, jan. 2~·én. 
~4 eves; Marnsy LajOS, jan. 30-án. it 
eves; vasárnelyl Józsefné, Jan. 31-én, ilii 
eves; ACS ZsltlmonO. lan. 31-én, 82 ~"ea: 
V':'Tnal Zolt4nné, Iebr. l o-én. 78 éves: 
vessey E rnOllé sz . Gábor Z~u7.Sá.nna. 
fatlr. 9-(>n. HO éVei<; Lázár Sindor n(>. ~T.. 
Ilcnczédl )(ó-.a. lebr. 24·(>n. M éves ko' 
nillan. 
, .... "1'1 "lek, \I I, "Ini le(1W"". (Ján. H./9) 

UNITÁRIUS eLET 

LaplulaJdnnn. 
a Magyarnndgl Unltár luB E"y hh 

FelelIis uerkenl6 é. k iadó: 
Dr . Ferenc:z József 

v., Nary ' r n'c u. 4. Budapesi, le» 
T'" b.: lU·O!I. 

S~e.keu.11 o uerk u zl/l bl~nllS'J:" 
TtrJenll a /lugyar pOI la. EIOllzt U.eIÓ 
b'rmely postahivataInAI, a p oua. IÚdap
ozle tclbcn és a PnSta K1JZpontl tllr lap 
lfod4a'l (KUl !tOO B\lda1H=$t v., J ó""'! 
nidnr té r I.) k lizvellenOI va,,, postautal-

vioyon, valamlot ituta"n al a KHI 
US-!Hl 162 pénzforgalmI j e lzo'lsdoulr". 

e vl cl lifl ~C lé 8 1 <l1J ~ 8,- rnrlnt 
KlIlrlHd rc é"1 841,- fnrlnt 

INDEX, %5 ... 2 

töncrkl!llztője 
eflyh,b,l lapok 
~·tln a Magyar 

Benczé<li P~I" l:. egykori t~>()1ÓIII"l pro
feH,zONnk öz"eGye Knlo7.~v4rt eihUnyt. 
N"I/y részvH melleIt temették n h4uon-
8~rdl temetőIle. K(>t leányának éli az 
CII(>SZ cs,,1Adnllk "uinte r(>s"vétün kct tOl · 
m4CfIOljuk. 

'~. :nU/2 . 0~ _ Z rínyi Nyomda, tludnpc.' 
Felcl6. vczc t(l, Uol. 4r 1&ll.0 , ·e"Crll. 
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