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Bartók Béla és az unitárius ok 
Röviddel Budapestre kerülésem utan, megürese

dett a budapesti egyházközség kántori állása. Pályá
zó .az állás betöltésére volt elég, Egyik értekezleten 
Javasoltam hogy az állást ne korteskedes, hanem 
lelkészül!:ség alapján töltsük be. Annál is inkább, 
mert olyan kiváló tagjai is vannak az egyházközség
nek ntint Bartók Béta, aki biztosan segítségünkre 
lesz' a felkészültség eldöntésében. Boldog emlékeze
tu gondnokUll.k, KeCemen Béla. azonnal mellém állt, 
s javasolta. hogy bízzanak meg engem Bartók Béla 
feilterésével. A jelenlevők. hozzájárultak a javaslat
hoz, s igy hárult rám a lehetetlennek tűnő feladat: 
a legendás nagyságú zeneszerző, "kutató" felkérése 
egy Ilyen kicsiségnek látszó ügynek az eldöntésére, 
mmt a .kántori állás. • 

Nekem azonban nem látszott túlzásnak ez a lé
pés, mert én Bartók Béla rajongásával a szívemben 
Jöttem Budapestre. Az a szerencse ért ugyanis, hogy 
az első világháböru alatt Zsiz,smann Rezsőnek.. a 
marosvásárhelyi városi zeneiskola fiatal tanárának 
leLLem kis tehetségű, de annál lelkesebb tanítványa 
a zongora tanszakon, Zsizsmann Rezsó Bartók leg
korábbi apostola volt Erdélyben, Ű maga is kiváló 
művész volt, s zongora és orgona koncertjei híresek 
voltak a zenei világban országszerte, Amellett őt 
tartották az oj'szágrés2; legkiválóbb .kísérőjének, s 
ebben a minőségbep. is homUárult. h~ Bartók 
művei rnűsorm kerüljenek, N~ évig voltam a ta
nítványa Zsizsma.nnak, iS ez alabt az idő alatt sokat 
hullottam tőle Bartókról, mint művészI'ől és mint 
emberről is, Amikor a kolozsvári Teológián meg
halIottam, hogy Bartók (kisfiúvaL, az akkor hatéves 
BétávaL) áttért az tulitárius vallásra, már mint régi 
"ismerőst" zártam a szívembe, (Attéresi Anya
könyv, 1916, 3, szám alatt.) 

Arokháty Bétával, a jónevű református zeneszer
zövei és karnaggyal együttel:is jött Bartók. s vé
gighallgatta II pályáZÓk (kik közül Nagy Sándon'a 
és Gálna Sándorra emlékszem) játékát. Minthogy 
az idő annyira előrehaladt, h~ szünetet kellett 
t~rtanunk, meghívtam Burtókot és Arokhátyt egy 
kiS falatoz6ra a Koháry utcai templom egyik olda
lán volt lakásunkba, A falatO'Lást bes:z.é4!:etés kö
vetle, s itt mondotta el Bartók az unitárius temp
lomi zenere vonatkozó nézeteit. En~em főképpen az 
lepet~ meg, hogy milyen j61 ismerte a régi, X VI. 
ós XV~I . .század unitárius zenéjét, de az is, ho~ 
mennYIre ragaszkodott az istentiszteleti éneklés "a 
~peUa" jellcgéhez, Az orgonát csak arra való te
kl~~t~ volt hajlandó m~engedni, ho~ a fővá
rOSi umtál'ius gyülekezet elszokott az énekléstől. 
Azt azonban, hogy más z:.eneszel'$Zám használat,át is 
engedélyezzük. nem volt hajl andó elfogadni. Ez en
gem CJtYl!nilcg lesÚjlott , mert. épp akkoriban szer-

veztem meg egy zongora kvarteltet (elsö hegedű a 
feleségem , második hegedű: a Bazilika karnagya, 
Keltscha Nándor, gordonka: Kolestar, zongora: Ja
kobi Sándomé), Bartóknak az volt a véleménye, 
hogya kvartett adjon külön koncertet, istentiszte
let után, de a:? istentisztelet folyamán ne játsszék. 
K érésemre levélben is leírta e tTe vonatkozó néze..
teit, IS ez az a levél, melynek borítékjá.t levéltáram-

.. .. - .. z: 

Nagyszentmiklós 1881- N ew York 19~5 

ban megtaláltátok. 1940 őszén Amerikába ment, s 
í további összeköttefésűnk meJ:szakadt. De csak 
S~mélY szerint, ~rtók továbbra is befolyásolta az 

életemet, lelké5znek s alig-
1952-ben Lancasterbe jöttem ,' az 

hogy idekerültem, Bartók azonn~l mClonelen; ohn 
életemben. Egyik legkedvesebb hivem, Mrs. hi
Chamiler felhivott egyik nap leleConon ,< II ,rnte: _ 
vot.t délutánra !lzsonnál'a'..1.~~e~ -;egS::~~és az 
nagy meglepetésben lesz ,~ .... 



volt hOj{y SÓgornóje, Mrs Steven ~asse~t .(Fasett-né, 
III~ Agota) is ott volt, magyar no. aJn ugy ~es7Plt 

l " Á_ és Bartók-rajon~ volt. mmt én, 

Jyu, mint az én Corditásom. Hoznom kell azonban 
azt m(~. mert Bartók életének CÓ célia benne van. 
Tehát, Bartók ez~ irja: "Saját ut«mnok keresése 
közben rájöttem, hogy csak (lZ egéazen régiböl 
swlethetik az egészen uj. A ketlő között előállott 
változatok csak nehezíHk a fejlődés ide-oda ka~ 
nyargó ú t ját . Es (lZ első zavaros lépések után végüL 
is ugy la láltam meg az én utamat, ho(lJl etrneUőztem 
a fejlődés ama formáit és árnyalatait, amelyek ki
burjánoztak időrőt időre a kettő között." Ez Bartók 
módszere, s ez volt a "módszere" David Ferencnek 
is. Allandóan ismételgette, h~ Jézus tiszta és vi~ 
lágos tanításait "meghomályositottak" , O tehát 
viswatert Jézus eredeti tanitásaihoz.. hOln' azokból 
vezesse le az "egeszen uf', a változott idők után is 
örök íR:az vaUasos igazsá~okat. Ezt az; értelmezést 
aztán mind Agota, mind a már említett lancas
teri hiveim a lTlélgUkévá tették, 

rna,IZYaru , mln ~ I:;'U, • t ltván It 
rt b dape5ti 1.CIleakadémlán an ya vo 

~e u: kU Amerikába jövetele ulán többször ven
d:;ül I~~ Bartókot, néha helekig is. s akkor ép-

egy Bartók-eletrajzon d?1.Irozolt. ~ely a~n 
~ év múlva meR is jelent.. mlllt az. első - ~ l!und 
~áiJt legteljesebb - Bartók életrajZ Amen?lban. 
rA atha Fasett: The Naked Fare ?! a G~us -
~ lángész kendózetlen arca.) A ~ ~rra IS .utal
ni kIvánt, hogy Agota nemcsak a kuJso es~m~ny:
ket írta meg Bartók életéről, hanem Bar~ok. elet~t 
lélektani szempontból is isme~e .. - mu\'e.1n ke
.;;s,~t'·l Ezt viszont Bartók saját onvallomasában 
:;itlt~ meg (346, old.) "Trough se~rching for. my 
own path 10 !ollow. J carne to believe one ~mg: 
that only from the entirelyold. ~ the entlrely 
new be bom, Fol' all those complicahons that have 
been oe<:WTing in between the t.wo, only obs~c
tions standing in the way at many forks of the crtss 
cross road. And a"Cter those first confusing steps., 
I fi nal ly found my way through, bypas.9ing all those 
shapes and Conns of gJ'owth that w.~ged them
~lves in between myself and bhat on,E!lnal strong, 
arrow-straight. root, clisregarding all t.he branches 

(A szerző állal emlitett alkalom utáni közgyűlésen 
vá/.a$ztották meg a. nemrégiben elhalt Nagy Sándori 
a budapesti gJlÜlekeze t kántorává, - Köszönjülc dr, 
Szent-Iványi Sándor v. egyház! eLnök visszaemléke
zését és neki és feleségének további ja.vuld$t és mielőb
bi teljes jó egészséget kivánunk. _ Szerk.) 

that sprouted,from it at one time or another ." . 
Ezt az idézetet Agota Bartók ~ otthon me)Z)e

lent múvéb61 vette, ami biztosan sokkal szebb ira-

Lancaster, USA 

Dr. Szent -I ványi Sándor 

Ú]ESZTENDEI KÖSZÖNTÉS 
Hagyomány, hogy újév első nap

ján egyházunk vezetőit köszöntjük 
a Magyarországi Unitárius Egyház. 
minden hh'e nevében. 

Mi unitáriusok, ha a multba né
runk, 400 évre tekintünk. vissza, ar_ 
ra a földre, ahol megszületett a val
lásszabadság eszméje, s amién ele
tét áldozta annyi mással együtt első 
Llüspökilnk. és eg)'házalapitónk, Dá
Vid Ferenc. 

Ady Endre irta az " ... Ismeretlen 
Korvin -Kódex mllr"ójara" címu írá_ 
sában, hogy: "Erdély látott elsönek 
mélyen be Európába, Jött a nagy 
égs.z.akadás, jött a protestántizmus, 
és Erdély érezte legjobban, hogy· ez 
lesz az ötödik, hatodik vagy nem 
tudom hányadik honfoglalás, de az 
lesz. S odakapcsolta magát EuropÍl
~z, lelkébe engedett mindent, ami 
Jott ... az egészen újat ... Azsia szé
lén egy kis ország akadt.. Erdély 
volt az, mely ki merte mondani, 
hogy az embereknek hite pedig az ő 
maguk. dolga. Innen indul meg a 
mag}-arok rajUisQ mar elóbb nyuga:
ti 5cholákra, Shlikes!)e3re: szÜletésé 
nek esztendejében il1. ir már drá
mát KarMi Pál unitárius pils
pök .. ," 

Eddig az Idézel és hOzzáteszem, 
Bartók Béla a huszadik su'lzad leg_ 
nagyobb zeneköltöje, aki a Világ
s.ze:te klbon\.ako7..Ó fOlklór irányzat 
uttÖf"Ójé\'l: vált, elsOk. között ismer~ 
~'e fel, ho;gy az utóromanlika egyre 
lflkább kllkese<.!ó 2.elIei nyelvezete 
már aligha alkalmas a... új század 
tartalmának kifejezesére és minde
nekelót"t a népzene érintetlen ar
chaikus rétegének meglsmer~ kC-

2 UNITASI US ~LET 

nálkozik a megújulás tiszta forrá
saként. Ezt a tiszta forrást Bartók 
Béla Erdélyben találta meg és való
szinu, hogy Erdélyben ismerkedett 
meg az unitárius vallással is. 
Főtisztelendő Püspök Úr, kedves 

Főgondnok Úr! 
Ezen rövid köszöntó keretében 

nem lehet mindenről megemlékezni, 
amit Egyházunk !elvirágoztatása ér
dekében együti vége-l:tek és vége-l:
nek ma is, már majdnem úz éve. 
csak két lényeges és fontos munká
ról emlékezem meg. 

Egyik az egyházi irodalmi mun
kásság, a másik egyházunk és ha
zánk javára a béke fenntartására 
végzett munkásságuk. 

Püspök UI' szorgalmazta és sajtó 
alá rendezte Varga Béla. könyvét és 
a Dávid Ferenc Breviáriumot. Fő
gondnok, Ú I" pedig Berde MÓ1A'$hez 
hasonlóan anyagilag járult hozzá ki
adásukhoz. Ezen kladványainkat el
juttattuk hh·~inkhez.. akik nagy 
öl'Örrunel fogadták: azokat. 

Nagyon sok levelet kaptWlk, me
Iyekben hálásan megköszönik, hogy 
eljutt.attuk otthonukba kiadványain_ 
kat. E sok levél közill egyet idézek : 
,.A könyvet Szép Jánosnénak cime ..... 
ték. SzéLl János és Szép Jánosné el
hunytak, én a menyük vagyok és 
rÓmai katolikus vallású. LaLljukat 

azokra, akik fáradságot nem kímél
ve, minden alkalmat felhasználva 
biztosítják a békét. Mi unitáriusok 
és minden hazáját szerető ember, 
hisszük és valljuk, hogy a béke erői 
legy6zhetetJenek, a béke di..adalmas
kodni fog és az emberiség számára 
új tavasz nyílik, mely eltemeti a 
haború rémét , 

E gondolatok jegyében kívánQk 
egyházunk minden híve nevében 
boldog új esztendőt és jó :!'ghz:sé
get, hogy még sok éven át vezethes_ 
sék egyházunkal 

Dr , Kiss J ózsef 

Elhunyt 
dr. Varga Imre püspök 
A szlovákiai magyar református: 

egyházkel'Ülel Kassa székhellye, 
múködöU érdemes püspöke, dr. Var"a Imre rövid szenvedés után dec. 
IO-én 75 éves korában elhunyt. 
December 14-én temetlék a kassai 
refonnátus templomból. A haMi re
formátus egyházat dr. KÜr1i László 
m.i.skolci pilspök képviselte a te
metésen, 

aPÓ!;om, anyósom és férjem \'aUása Dr, Varga Imre pilspök meleg ba
UsztelePo2n tartásának gondolatával rátságot tanúsított a hazai unitá
olvasom. Tisztelette! : Szép JenÖné. _rius egyház és annak vezetői iránt, 
MOISOnmagyaróvár." S7 .. "\mos nemzetközi találkozón hosz.-

MI, a hívek és vezetőink, :lk lk a sz..'\San beszelgellünk egyháza prob
béke feltételei között uj életet épí- lémtiiról. trtékes egyházi munkás
tünk a barátság és testvériség szel- sága fennmaradt a krónikák lap
lemébe.n, hálá\·at gondolunk mlnd- jain. Áldott legyen emlékezete! 



A Hazafias Népb'onl Országos kongresszusa 
A Ifazaf ias Neptront Ors7.Ágos kongresszusa márcIus

ban l.utja illket BudapCliten. Lapunk korai la pz.'lr
ta miaU 3:1! e lokcnülclekról nem tudunk érdeme ne
rinl beszámolni. 

A kongresszusi beszámoló vonatkozásában ulaiunk a 
napi és cg}'ház l he tilapok buzámolólra. 

A kongresszusI megelőzően Sarlós I ~t\'án a n :11.a
lias Népfront országos f611tkárn jan. 13-án a hazai 
eg)'hiiuk és felekezetek IOPApjai. püs l,ökei és elnökel 

r <;S7.ére tájékoztató t tartott , m elyet számos fdllullalb 
követett. A találkozón jelen \'011 és telszólalt d F'_ 
renC? Jó~ef püspök is. r . e 

Egyh ázunk egye tért anal. hogy a:.t Idén keutödó VI 
Ötev~ tervben mindn~'áJunknak cselekvően kell réut 
vcnnunk. mcrl elUlt rugg DéllUDk jóléte és elöhaladá_ 
sa, amint ezt BaTlók Béla f6gondnokunk ill ha.npú_ 
Iyozta a.z unItarius egyház vezetol részére "dolt újévi 
fogadason mondott 'i'álasZában. 

Nyilatkozat a lefegyverzés érdekében 
" 

A..: JARF 1980. évi no\'e mberi 
rendes végrehajtó bizottsági ülésen 
egyházunk képviseleteben dr. Fe
renez József püspök rendes lag cs 
m egfig)'elöként Szent-Iványi Ilona 
püs pöki titkár 'i'ettek részt, 

l. A St\LT- lI, ratllikálása és a Az üh!s elökénitelte az 1981 é 'I 
strat~giai fegyvereket korlátozó tár- Hollandiai Vllágkongresnus Pf 0;_ 
gyalasok rolyta'ás~, ,~ .. ramját, és Javaslatot teU az 1981-

.2: A nagy hatoere~u tol~ al~tt1 b~n .megváluztásra kerülö elnök
klScrletek h befejezésének surgetcs('. seg es tanács összet~!telére vonat
(J\~ Eg~e~ult AUamok és a SZO\'jet- ·kozóan. Az üles elnöknek dr. Nik
UOiÓ kozott t árgyalások fol)'nak e kyio Nlwano-t a Japán Szabad el
kísérletek betiltása érde kében.) vú Buddhis ták 'szervezetének a Rills -

Az Ülés a végrehajtó bizottság 
amerikai tagja, dr, Eugen Picke" , 
a'1. Amerikai Unitárius Unil'erzalis
ta Egyház elnöke Jllvasla'ára, me
lyet püspökünk is tá mogatott , m eg
erósiteUe az 1978. évi OlCfordi 
kongresszus haláror.alát a nukleáris 
lefegyverzés s ürgetése ügyében, 

3; A fegyverkezésben lelhas:wált ho Kosei-Kal elnökét, az 1977. évi 
a n)agok, ~ I sősorban az ~tom gyár- Templeton Egyházi Nobel BékediJ 
tá.sá',1l1l!, es a,lka.lmazásanak csök- kítüntelt'et ja'i' II I " 1m k D 
kentcsere szólo targ}'alások szorgal-. J ~ aso a e no e, r. 
m azása. ":1\\·ano. 19 .4- ben hazánkban is teU 

4. A nukleáris fegy\'errel rendel- latogatasI. A tanács tagjai között 
kező államok teg}'enek nyllatkoza- ujraválasztásra javasollák dr. Fe
tot , hogy fl fegyvereket elsónek rencz József és dr. Kovács Lajos 

Az ülés a következö negy pont
ban foglaUa össze a lefegyverzés
sei kapcsolatos célokat: ncm használjá k fel, unitárius püspököket, 

VISSZAEMLÉKEZÉS 
Részletek az 1980, dee. H-en a budapesti templom

ban elhangzoU és n éhai R, Filep Imre halála 10. éves 
évfordulóján tartott templomi ünnepé lyen elmondott 
gondolatokból , 

Száz esztendővel ezelőtt nagy napjai voltak a bu
dapesti' unitárius gyülekezetnek. Anyaegyhézközséggé 
alakultak és a templom és papi lak nélküli gyülekezet 
á llandó rendes lelkészt kapott az Angliában is tanult 
Derzsi Károly u nitárius lelkész. és tanát' személyében, 
Beiktatása ünnepélyes keretek között történt az evan
gélikusok Deák téri iskolájának disztermében, s azon 
jelen voltak az állami és városi hatóságok képviselői 
és a két .. i A beiktatási az 
".~ll' Fer enCI! József 

papságlÍnak a 
fel mai templomunkat, mely 
tésletl művészet formáit. 

esztendőre terjedő pesti 
é pítették és szentelték 

ma is őrzi az egykori épí-

Derzsi Ká roly jó lelkész., neves p rédikátor és tudós 
ember volt , LatInból lefordhoUa Szell tábrahám! Mi
hály pUspök (1683-1758) Systaema universae theolo
giae christianae,.. c, első nyomtatásban megjelent 
~nitárius h ittant (1737), "A keresztény hittudomán y 
os,n.ege az unltál'iusok szerint" címen, 1895-ben. Der
zsi érezte, hogy a vasárnapi prédikációk nem elegen
dő szolgálatok a hfveknek és a más vallású budapest! 
és vidéki érdekJödŐknek. Ezért Unitárius Kis Könyv
tár cf~en kiadványsorozatot inditott, melyben rés '1.
ben saját és mások eredeti írásait, rés~,ben angol és 
nmcl' lkai , unitárius teológusok művelt magya r fordl
tásban közre IIdta. AI'eképe megérdemelten rügg a bu
dapesti unHári u! lelkészi Iroda fa lan, szép o lajfest
ml:nykCnt. 

A llzázadforduló tá já n hQ7.ament Tordara tanÚl'nak. 
A u.! ntén AnglIaban tnnult Gal Miklós lelkész rö

vid néhány é vi budapt):S1l puposkodtui u lún ugyan
osuk hllza me nl ~: rdélybe, 

J ózan Miklós tOI'lXkól 1<:lkésznek Buduj:.estre törll:nt 

kinevezése nagy eseménye volt az egyháZközség életé
nek. T öbb, mi nt negyven esztendőn át mInt lelkész, 
1902-tó1, m in t esperes és 1922-tól mint püspöki viká
r ius maradandó munkát végzelt a budapesti és az or
szág unitáriusai körében. Ö töltötte be a leghosszabb 
ideig a budapesti le lkészi lisztet. 19~ I -ben a marosvá
sárhelyi zsinaton püspökké választották, ekkor Kolozs
várra tévozott és ott halt e l 19~6 januárjában. Józan 
Miklós egyházi beszédei két kötetben Kolozsvárt, püs
pöksége idején megjelentek. Számos irását őrzi az ál
tala 1922-ben alapított budapesti Unitárius J::rlesítö es 
más egyházi lapunk ls. Mint püspöki vikárius, a hazai 
többi felekezetekkel jó kapcsolatot épített ki, és tar
tott fenn. trdemeinek mélta tására egy külön előadás 
sem volt elegendő, 

A7. 191 8 után Erdélyből átköltÖzÖtt unitáriusokkal 
meggyarapodott gyülekezet gondo7.ására Józan Mi.klós 
192Q-ban maga mellé vette Biró Lajo.s lelkészt, akmek 
szép beszédeit örömmel hallgatta a gyülekezet. 1928-
ban éptilt fel a második budapesti unit~riu! templom 
a Hőgyes Endre utcában, mely dr, CSiki Gábor lel
kész, később pUspöki helynök (I9~7-1957) munkásságát 
hirdeti. Szószékének mai pásztora Bencze Márton lel

kész. . ~' h' t 
1928 táján II fóvÍlros és ali állam kél uni ... flus l' 

ok ta tó lelkészi állás t létesItett Budapes ten, melyekl'e 
dr. Ivál! (korábban Jancsi) László és Pethő Isl\' n 
nyel·tek kinevezés t. " B" ó 

Ugyanebben az évben cserélt lelkészi ali st Ir 
Lajos Barabás Inván hÓdmC'1.6vásárhelyl lelk.ésszel, 
akinek érdemes munkássága ó1nyúlt ti másodIk vi
lágháború utáni csll tendókl'e is. 8araba$ István és pres
bltertánainak érdc'me: szorgalnl1lzták, hogya Magyar 
RádiÓ I I Nagy IAnáe utcai _ akko~' Koháry, utcai :;: 
mai templomunkból unitárius Istentlszteletekcl ls kö 
vetitsen, . k It haJ(ala 

Dr Iván LáSZlónak 1937·ben bekövet eze k 
u tán' kerOlt B'udllpcstre dr, Szen t- / vdnUI Sán~or,ó' 0-

lo~.svál'i ieikész élj teológini professzor, A~aá~61 JH:~I 
Miklós Ig'H -ben tör téni pUspökké vMnsZI...., • 

UNITÁRIUS ~LET J 



$Omat. 
likeztem 
ról, aki 
~p .. ülekeze; 

kQlfoldre 
Bal'1lbIU 

File~.il:=t~~·~::~~ ... ~. 
laW 
lalol az ;;;-~~ 
kezdte meg 
és örömmel 
lGl is többen 
helynökséget is 
mUködese umn, az ONnig 
kal. szolgált. Az 19-4i-ben 
t:letben is jelentek meg 
esik a templom megujítása 
emlékzsinatunk tartása, melyet 
a Deák 
lombaD 
minl~' 

temp
soraiban 

Emlékezetesek maradnak szÓSzéki szolgálatai es a 
\'aUaIos félóráli: keretében rádión is közvetíteit besze.. 
dei. 

Filep Imre 1959-ben magara ,'ette a második \"ilag
haború u tan 19",-IÓI 1958-ig akadozó egyházi külföl
di kapcsol.1tai.nk felűjíWsának és fclCrtssitGillek a 
munkájat is.. E téren n'gzen munkássága sok elisme
rést. de ig.analan bírálatot is vont maga utan. Filep 
Imre prédikátort munká.ja lalán ötvÖU'te \-'olt k~ el6d
je, Józan Miklós és dr. szent Ivin~i Sándor szolgál.a
tainak. Józan !o.lIklÓS'tól \-eae át - akinek Erdélvben 
rö\id ideig püspöki titkára is \"Olt - a viiszek.1 szol
gálat kGlsd formálhoz ,-aló ragaszkodást. a szépen be
széló prerlikatort sU lust, Még többet halott rea dr, 
Szent-h"lin)i Sándor, akine,.!.;: Kolozs\'árt tanít\'inv~ 
\·olt. és akinek a modern eszmevilagOI ls tükröz.ó be
szédeil példakipének tekintette. Tőle tanulta meg mar 
fi~talOll azt. hogy a tanalmat a régi mMsrerek meg
"ált0Zt3tasa\'al a mai kor igényeihez és a ma vaUésos 
ember.,. lelki szükségleteihez kell alakítania a prédika
lOmak. Modem beszédeket mondott. batran szólt a~ 
új ~agyar SUlCialma állammal közös gondjai nkról. 
Tanu erre élete utolsó karácsonyan, 1!Jti9-ben mondott 
b-'léde is, melret kivonatosan lapunk múlt számában 
kOzoltünk. 

azt az 
rendjén, 

meg6rtz".e B 
:.;nE munkát l: egyházunk 

, 
Filep Imre 

déJyi költöt. 

.,Nem a mi dolgunk igamágot tenni. 
a mi dolgunk csak igazabba lenni"', 

_ A_. IOI'llJ. 'okat epíteni akaró ember a UMzék >ag .. _. E ' I - -- magas-a,,: JUtoll <=1. nn magasabbra unitárius lelkész 
nem_ IS emelk~hetell. _ E !iZószék magasdgából iW!.ni 
nek~~~, ~egfara~ó ut~o~:t-" Filep Imre Ady Endre 
sza\al'ai.. ,.A csillagszo~o ejszakák ma SJem engedik 
feledtetm az ember szepbe-szótt hitét S akik . 
vagyt~ ör-z:ön, á.r".~, O~; vigYálZ3tOk a stráz:sT~ 

At un~epl emlék-Istenp.szteleten Aga:I Karola opera
én~.~o es ~en~rell Karper Tagló gitá.nnü"ész. el
m.~ uli zeneJ. s.zamokkal áldoztak a liz e\-e elhalt 
Filep imre emIikinek. 

Dr, Fe renCll. Jozsef 

Dr. Ferent::t: Jóuef püspök i ladj3 II lelkeszuentelisi 
oklen.le t Szenl-I\"ányi Uonanak , 1980. okt. l -in. 

TERMÉS 
Pogomóu Bei(! egyetemi pro

fessror. az Irodalomtörténeti Köz
I~én}'ek 1980. é\i '4 . számi\b..-m 
reszletes ismertetést adott a romi\
niai magyar Irodalomtudomanyi 
munkákról. Ennek kapcsán megem
lékezett egyes ErdeJ.yben megjelent 
magyar folyóiratokról . melyeknek 
!elent6sége volt a romániai magyar 
Irodalom kialakulása szempontjá. 
ból. ln emlékeum meg Kiss Jenő 
költ6 .. Emberko.::elból" c. 19i9-ben 
megjelent kötetérel ls. E kötetröl ir
va igy u ólt ; _ A eim igen találó; 
a kol~.zsv~1 tró valóban ,.emberkö
ulMI látja az irodalmi élet jelen-

ségeit. Személyes emlékekben gaz
dag kepet fest olyan írótársairól, 
mint DMCI Jen6, S~abédi I.ászló. 
Aszt."\Ios István. Bör.ödi Gyö rgy. 
(S::Clbédi es S6:/Sdi unit6ritu:ok -

fiatalabb eroebi irók fóruma '·olt. 
.a népi i~omm."\I i:JrIQtl fenn 
kapcsolatokat. 

_ A Termés köre az antifasiszta 
szellemi ellemilldsho:z c:satlakm:ou. 
Mg)' szerepe \'olt abban. hogy a 
negyvenes évek ésUlk~rdayi szel
lemi életében o.Iylln nag)o' szerepet 
kaptak a nemzet.i.segi irodalom hu
manista es haladó hag)'omány;ti. 

t UNITA.RIDS fl .FT 

s .. erk., ~ 
- Emlékez.éseinek dokumentum

értéke \'an, így annak a képne!~, 
amelyet a Koloni\'árott 19U--l-t
ben megjelent Termes címú folyó
Iratról ad. A Termést annak idején 
~talos. BÖZ.Öd.i. Jékely Zoltán és 
o maga szerkesztette, de részt \"elt 
a szerkesztés munkájában az akkor 
trissen felfedezett népi tehetség: 
Hor ... ;ith Istvan is. Megjelenését 
S::entgericei Jakab Jenő (kolozsv.iri 
kÖny..-úrus. kés6bb unitárius lel
kész. majd "állninil jogtami.csosJ 
i\ldomtkészsége lelte lehetövé, A 

_ A ko1oz,\wtiri k&16 Sz:lbédi 
Lász.ló \'al és Bözödi Gyotggl'e( 
együtt _ azok köze tartOUlIt. akik
nek múveueti sz:.emléletél és köz
életi magalllrliÍ.Sát falusi szánnazn
sa és II parnszt.:Ság élet.h-el fenn tar
tott lermészeies knpcsol:un szabtn 
meg. Il akiknek fejl6dése n magyar 
népi mo:t,galom szellemi HI.nmd
ban nlnkul\. 



= 

UNITÁRIUS MAGYAR HIRLAPIRÚK 
• 

Jóllehet Pl-Sen~ klnai nynmdásl, 
már IO~O körOi nyomtntolt agyalt
bctúkkel, (l mal nyomdá.'l~ .. t alapját 
k~pc.l6 bctíWntést és II m07.gatható 
betúkel Cutenbcrg-Gcnsflelsch Já
no.~ TNllnz! nyomdfls1'. (1397-1466) 
tnlálUo (el. . 

Mlut.1n megszil1etelt II könnyebb 
sokvnrosft.1.,t lehelÓSé~. :. hnjlyomá
oyos nyilvános kö7.lésl módok (sz6-
noklat, lizfnh:h. röpir:ll stb,) helyett 
18IJ,.~n uJs.'\glevelck JndultrLk. ame
lyek clvC7.ctlek az Jd6s1_'lkJ sajtóhoz. 

Mind nz egyesek, mind fi kormá
nyok rcll~mcrték fi közvélemény be
[o\yásolflsnnak Jobb Ichcl/'isé.ltét. és 
hnmllr létreJöUck a hf1"lnpok, így 
Némctor8~áubnn 1009-ben ilZ n~gs
burgl AvI/O, II strussbuq:t;1 Rt'latlOn. 
F'rnnclnorsz{,Abnn lO:ll-bcn a párI7_~1 
GatcLfc. Anglh'tbnn I~ már ti 17. S?:. 
hÚM.(IS éveiben mCj:llndultak M, első 
hetllapok, mig 1702-bcn Itt k<:letke
~.ct t ri vlll'lU eb6 nupllopjll, ti Da l/ll 
Courlln t. 

Ha?JÍnkban Ben András 1472-ben 
létc.'Ult' budai nyomd(ijn után, Idő
vel több nyomdn Jött létre, n melyek 
s~ .. imO<"l ktinyvet, klállLványt, úJsflg
levelet ndtllk kl. Azonban ur. cl1l6 
rendszeres mcgJelenCsil h iriapunk, n 
II. Rtik6cn Ferenc fejede lem 611nl 
a s7.nbads6aharc !élhlvBtll lo.~ lapjn
ként kiadatott MerCllr/u~ H llIIUllr/cus. 
lll. il második s?.ámtól Me rcurius 
Ver/d/cu. ex l/unUflrla (1705-1710) 
volt. 

F:~ Whlit II magyar !lnJtó ko~.detc. 
Ar. a1,ót., eltelt IdóS1 .. ,krÓl figyelem
reméltó kladvflnyt jelentet meg az 
Akadémiul Kiadó. amelynek l , kö
tetc A mflUl/flr ., ajtó tör ténete, l. 
1705- tIl48, Op. t979, 832 old . neml'ég 
hagyt.' cl u nY<1mdát. Mind hlrlup-. 
mind folyÓlrat..jrodalmunkat rend
kivül 1'C~zletcscn t.irgYl.IIJn, 

A Rlik6cr.I -swblldsá.llh~H·c leverése 
után Bél MlltyR..'I ndja kl ar. első 
l apo~, a Nova 1'0, onICII81/I- t, majd 
kövctkC't.lk 1730-ban a nőmet nyelvfi 
budul Me rcuriu s, p"?,,onybnn 110~ 
ben IncIul II Prf'8111wTflcr ZClfllll(1. 
r..écshen ildJflk kl 177 I-ben mUJ:ynl' 
s~el'kCl!~tllk a?" kn : clr/" 'H, ml~ ]71\0-
ban újból PO't.sonybnn ná t MtHyf,s 
(I MaOllur H(rtnOlldó-t, 

Erdélyben II "",' 1."Cl! ö~'t.tünzésére 
]703- oa n NlIllys/.chenhcn 

Zel tu rl o, Az elsll ol
InPOt. n~ l;'rddlll\ Ma

(Jl,lal' · ".'" ke~,deU>cn ugynncsnk 
NIl~y8?.cbenhcn ndtflk kl , mnjd to 
vr,bb Kolouvl'irotl. 1621-tOI lélC'l.('tI 
IIzlnlkn Kolo?JlvÓrol a l/a : /l1 Hlrudó 
amely HI :t2:-tlll ro,. F:rdli/III 11IrrJfM c::f ~ 
mel Vf'HO 11'1. M<:lIékl!. pJn volt o 
Nl'mu'll Tdr.lllleadó. 

AI. ebll n.mó'l folyó1r;l1Ol, II 
~lhUOI('ca flQllru'wa8ca _1 o budul 
F;gyeteml Nynmdn AlHtollo e l6 ]021-
I)(>n, RrUllllÓlmn Indult mcg ! 837-ben 
'~ ,.,Q(Ila Duonlnl'cll heHlnp, omely 
c!mt't 103(l-Ió] GIl : ela c,/(, Trllll ~ l/
ilO 'lia- ra vAlI", lolta 

l1(, r II l !lpln cH It'i ~h or. HlIUk ll(>a en-
JtoMly nllllll/ot'I·ti'u r, Knncellárlfil nl 
111 II 1001IIyu r 1I('I Yln.'\.ól;l nAclltÓl 11I('li 
nehé ,. volt , ulllml 1l6dl, n cen/,urll 

képe~.(rt.t tlkndúlyt, időnk"'nl slke"üH 
egy-egy érdekCII la l)!)t Indlt.,nl , 
amely !!Ok ki\lln(i ludósnnk, pOlIti
kusnak biztosítoll teret elRondolósn1 
kÖ7.lésére, képességel kl!ejtblre, 

Jó]eső él7bscl ál1npíth(ltjuk me~, 
hogy ebből ti tevékeny~gbt.il Igen 
sok unit.irius ember vette kl 1'él!1iit. 
Kör.ii!ük a nevC7.elc.,ebbck: 
AronJlráko~1 S:ékelll Sándor. aki

nek költeményeit küzll mbrentel 
Gábor . 181:!-ban létcsltc:U Erd(ílyl 
Mú:ellmo. SzáJZ Mózes koln7.wf,,·1 
lelkasr. ugyanebbe a !olyólrlltbn h' 
nl. ók()l'i népek nevelé!lültyérlíl. 
majd reformevol uelÓrlll . s~lnlén ne
veléstanI értelemben. 

Bölöni Far k/u Sándor ke~det1>cn 
Oilbrcntel melleU dolgo?,lk az Erd"
IJlI Mú:elunmll, mnjd Amerlk!l ról fl' 
nr. ]OIO-ben Budnpeslen nln pflott 
Tlulomán]Jo~ Gll rijteméUllben. 

Ar. ö ame,'iknl ú tlel rflsá ból ki',;.:ől 
rősr.leteket InH-ben SzéchenyI ' ~ l
vlÍn g". lapja, a Je lenkor. lll. mel 
lék lele, a Társalkodó. Ul:yancsuk 
1l1.14-ben jelentek m~. Bő/ölll F'/lT
k/l8 Sándor könyvének hatására ln
nu lmányok (11, Akndémla kl'itlkol 
folyólrutábnn, ti Tudomdn lltdrb/' 11 
nmelyet Schedc l-Toldy Ferenc S1.cr· 
kes~tctt, Er. így szó1lt fel n tnp:lSr.tn
lntok hazaI hasr.nositására: "Vajha 
,lZ()knak, kikben nemesebb ~zlv do
bog " . bővebben meAlsmerkcdné
nek e rendS7.crrel, s ioarkodnflnok e 
ho?.tiban ls álUt.,nl példát, mllyet a~ 
óvllflgnak az ú j a dott." 

"Iatolt könyve nr.ok ra az Iflú uta
.. ,ókrll is. akik Bnj:w J ózsef 18:11-ben 
alonl tnlt At hcnaClim -Jábon Irtlik 
meg útitapas~t.,lalalkat. Dc hivntko-

KEREKI GÁBOR 
Ke ,'C'k1 Glibor Kolo7.oSwírt vége;.:l(' 

teológiai t anulmflnyal t. Lelkészi ok
levelének megs?.cIH/kse utlin Koc.~nr
don. később BudnllC'.~lcn 1i7.0I~rllt. 
Innen \l tn~OU OX(öl'dl tanulmány{,t
ra Al1gliábn. Ké tévi 0:d01'(!1 10I1u](l.'I 
ullÍn nnAllal ILYUleke?.c1.ben IilllÍst 
nján!otmk fel " melyet eUogndoU, és 
e"ylk dél-nngllnl neves AJOlcke?.cI
be'n s?,olgált éveken ker«;rlO1. 

Innen kerllit n omn már London 
eh'Ylk kerUletét képc?,6 cAJkoo' Is
mert léglk1köt6vcl l'CTldelke't.(j CI'oy
,lonlYJ. F.1. II várO!! sokat s~enl/c 
delt a m.1sodlk vllful:háború alat!. 
Unll{,rlu$ temploma éli ,:;yll leke~.cll 
ha lléka ls il német tám. .. d.1sok Alda· 
?A11.1 lett . 

Ma Crovdonbnn új unlt.i l'iu.' 
I<-mplmn n'n, mellelle 8/.én Io:YO
lek<-zctl tel~IIl , ah nl 11 vns/lrnn l>1 ls 
knlnl okt.aL't.,t III t.'I,tjfllt , F. llyUle
ke?.!!t Kereki Gábor Il>bb m tllt tl /
CSl'.cndŐII lelk1]).'\"ztorl munk..1ja Ide· 
Jl'TL úJrn m('Jte,6!lÖdöll . S~kp ~I'('A:
onhonuk van. ~ a A:yUl<-ke~ptn4'k 
~/.cr(!flC VII" 11 vfll'(\,.~ tlil"A.,dnlml 
l-hot:(.lK'o t~ . 1A'lké6/.e1nk 11111Cllnl 11\
lOI(Ot.(\M I alkalml,vn1 mindiA: h? ll/('!I 
hrl?\ ).\ lIuIáJa II mnllyn r unlM" lullnk 
()(In. 1<\IOIlI1.IÓ képvl/ioCIlllnek l(e,'(4(1 

~Ik "ef, TOldy Ferenc lapja . 11 1'1 _ 
fI/lctmt":ő 18. 

Bmnal StÍmue! volt a ValltÍmapi 
rJJ~d(J 6't.erkcs~t6je. amely Bölöni 
ra rka~ Sándor J lIva~'ntárn :'12. Erdé
lyi HIradó melléklnpjnkl-nl Indult 
IlIl'l-ben. E~t a lapOl vette mintául 
11 már emHtctl Poaia Il"mlnedi, 

A VOlldrnapl rJjsda voll a s71lZ3d 
első felé nek leA:olesóbb heliklpja 
Fc]ndatflt eképpen jelölte meA .i 
8~el'ke!lZt6: "Álta1jlib.,n minden nm1_ 
nek ludfl.~, az embert érdekelhet! 
1I!!?,t.,. egYll?A'rú, és tanulallanlól is 
megérthető Ids mÓdjlivnl el6 fO" 
ndatn!." Dmual InpJa en"edett le!:
Ink(lbb a hOl'~'! I.:ényeknek . n~.n? Ié. 
nye.:cs<:n Wbb, n h:l7.lIi vjs7.onyokho~ 
i)lknlmnr.kodó hrozl és mC7.c1 g07.dn
lIállOI érintő hllllznos t.~nácsol kÖ7.ölt. 
E~ bl~lo.'lltolln 15 éves fennáHá sfIt. 

A T udomlhlutár kör.lI 11136-~'n 
13r1lS8111 .. Bcvel.ctt-s n növények orga
no~ráph\flJflbnn" dma terméS1.cU!1a_ 
;,o,ó!lal hmulmányfll. 
Gedő József s?.cntmlhály1'o!vi lIte

"útor é,q l(o:nl/l Ge rgely szentge,'I~1 
pnp erőtclj("Scn lámollauák a7. Erdé 
II/I Mli:ellmot. A Kolo7-Svári Unitá
rius Ko\lé !(lum tanfll'ul és diákjai 
pedlR fl Mindene. Gyrij l emr.III/I, az 
OrphelUl és az Uráli/át p.irtolták. 

Jaka b Elek lrá.'Iát közli 1840-bcn 
Bnj1 .. 1 Alhelloeumja. 

K rl:a JrillO!1 ver.;ci alapján Petőfi 
cgylk elllfutámnak t.,rlották. Toldy 
Ü'I Vö,·ö.~mllrly ls telf!,:;yeltck reá. 
Toldy dicsérte "htlvasvilligi egyS7.crÚ 
ncklbúsull elhaláro7.0ttságllt". KrlzlI 
vl'zette 10,10- 111 n Vodrnapl (Jj!rig 
" Külföldi hirek" rovatá!. 

K IJe,ICYezle: l.,iW.ka Tibor tlr . 

Gábol'l mo.<:l igen "Ii~.ép kltünletés 
élic. Ar. angliai unltiirluSOk tanács
Ulé.o;én öl kérték fel a ~. IMII -ben 
tal1l1n(16 óvl főtanácsi Ulésilk s~,ó
nokl!ul. ~~ nlcj.:1Is-l.tellclésbcn csak 
n leRJelesebb nnAlInl unil.jl'itls lel
kés7.ck ~7.esUlnC'k, A S7.é!> kiliinle
I{>~ ,1 I k~1]llldból Iw.erelcttel kös:dlnt
jUk. 

Olvasóinkhoz 
P'r tcs lljUk az UNITAltlU$ f: (.I;~r 

ked ... e~ eIQrI'l.Mo'I/I l:.~ () I V R~6I1 , hll!:!. il 

Ilavir é~ a uyOlnt!1I1 elli lÍ lt/l ;\~ i kuli · 
sl!gek e llll~ lkllltfsc ulIalI It nal,lIul>(,k 
l"l 11'11 id6 ~1.nki lIaJlótermékt'k , ~f;' 
IUIII. Januá r 1- 1/1'1 átJagJ)S flrl 20 0-
k lJI enle lkedik , 'IS I 

Igy 11l 11III.k ~vl t'Hlrh,I ÓlII á ra I . -
tül 11'11 eddi,,1 ~ ... i '18 FI-ról , évi Ji,l 
Ft- ra vAUtnoll . t\'lOk "'" cltífl'tel"k~ 
"k "'41 ilet" :11- 111' fb.(' UC!k e l .. "t· I fo O l k 'lll-1I11I1.re lRll ll llkru , 11 r " , r ' • I 

J!ok r. la l/ot tn l/Abhra ls. A JUli , 
ulá n d /l lb.elókrél 1:11.II"b"n m fo r lU 
(' •. 1 11 1 "" . Oil cl/lri:fwtélll á r IIZ Irány-

at J{" " k 1I ... , lor-
1!I (lr l~ l'I iiln k ('~ OlV.tM' II 

t il • tá",;,,,,a tihá l '''I'Mlhru I ~ S",.l'rt·
t" IIi" ké rjUk . 

IJN I 'I'A IU US e U ,:'I' CI 
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Csillag a máglyán - románul 
Sil,6 András nagy sikert elért 

dnimájáról, 8 CSillag a máglyán 
e. Szen'él l\hhály és .~áh~n János 
e,lletenek trall:ikus osn.eulkóu!sCt 
taglaló dn!.májáról több aJkaIom
mal írtunk núr lapunkban. 

Emlitést tetlűnk ami iS, h?@Y a 
dnim."i ~émet lordfIásban Sv,1Ílcban. 
anjt"ol fordításban az Amerikai 
Egyesült Államokban megjelent. A 
Korunk c. kolozsvári szemléból 
örömmel értesültünk arról. hogy SÜ
t6 András drámatrilóJtiaja romanul 
is megjelent T. Z. Pasktdll fordítá
tásában. Ion Jonosi be\"ezet6jével a 
Krilerion kiadásában. A három 
drámáról az ismert román eszt~ 
ta. U\'iu Petrucu részletes elem
z'-~I irt a Slcaua egyik tavah'j szá
mában. Pelrescunak a Csillag a 
máglyán c. darabra. s általában a 
trilógiára \'Ollatkozó meltiegyzéseit 
Kónlor E~bet {orditásában. a Ko
runk nyomÁn a követke7.ókben is
mertetiUk. 

- Mind II pátosz.. mind a drá
mai s7erkezel szempontjából. n tri
Ióltia le~érdekesebb darabjannk a 

Csillag a máglyánl tartom: a két fó
szereplő ugyancsak a vallasi és mü_ 
"elödési reformác.ió vezetői: Jean 
Calvin és Miguel Servel. A dráma 
e!só felvoná.sában a láudis kél ve
zetője·t a reformáció kezdeti ide
jében látjuk. a barikád egyazon QI
datán. ugyanawn ellenséggel: a ka
toliltus szellemmel szemben: közös 
hitvallasuk. a vallásszabadság. a lü
relem Jean Cah;n Franciaor..z.ag 
királyához intézett. csodálatosan fo
galmazott panaslábnn foglaltatik ... 

- De már az e!.só feh'omis má
sodik jelenetében kezd szél\'álni a 
szellemi és gondolati egységben élő 
két fiatalember útja: mig Miguel 
Servet tO"ább melyiti az eretnek 
sél! I/:ondolatát. J ean Calvin. meg
i ied"én a radikalizmus kilátásai
tóI. próbálja rékemi ezt a folyama 
tot. dOi!m.h'á alakítja at mai!RI a 
reformaeiót (melyet ó ker.demén.ve-
1.elO. ET..zel lE~nyegében volt ellen
feléhez közeledik. Ory fóinkvizítor
hoz; a reformáció tehát önmaga el
lentétébe fQrdul. A második és har
madik rel.onásban Cal\'in és Ser-

Debrecenben tiszteletbeli doktorrá avaHák dr. Grahamet 
A debrec::enl Református Theoló

.e:iai Akadémia január 9-én li.szte+ 
letbeli doktorava avatta dr. Bill" 
Groham amerikai baptista lelki
pásztort. a keresztény misszió és 
evangéliláci.Ó kimagasló szeméiJi
segél. 

Dr. Sill\' Gmham az 197.t-bell 
megtartott nemzetközi cvani!elizá
dós "i1~kongresszuson - annak 
elnökeként - hatékonyan reszt "ett 
a misszió és az e"angelizació fo
galmának ol)'an értelmű módosítá
SÁban. amely alkalmas arra. hogv 
II keresztényeket az emberiség meg_ 
bekélése és a társadalmi igllz.~ágos
ság érdekében folyt.'ltott erőfeszíté
s:kben fokozottabb felelósségválla
lasra és közremúködésre mozgósít
sa. Dr. Billy G raham ennek a fei
ismerésnek az alapján azóta is kö
vetkezetesen munkálkodik. s e nnek 
1977 -ben. Magyarországon te lt lá
tQgatása alkalmával is bizonyságát 
adta. 

.... z avatási ünnepélyen egyhá_ 

zunkat püspök és fógondnok kéj)
\·iselték:. 

Miklós Imre államtitkár a dr. B. 
Graham tiszteletére adott ebéden -
többek közt ezeket mondotta - .. A 
mi idónkben. ahogy dr. Billy Gra
ha m az elmúlt évi Indianapolisban 
történt találkozásunkkor megfogal
mazta: "(1 fennmarad!i.s pcti::ede
ben .... a '·ilágnak. a népeknek. a SQr
sukért felelős politikusoknak. de 
mindenki nek át kell éreznie a fele
lősséget az emberisée: holnapjáért. .. 

.... z összekötő hidakat nemcsak 
megőrizni. hanem azokon jarni kell. 
Válaszában dr. Graham mei!áJlapi
tolta. hOe)' .. a szocialista államban 
élő egyházak nalO' áta lakulá.<:on men
tek á t ... az egyházak fel ismerlo.ik 
az l a fele lóssel:e t. hogy e i!\'ü\t kell 
m úködniük a közös gondok termetén . 
A magyarorszá~i egvh á7.ak felismer
ték. h olU' a tettek nek és a ~r.:\\'ak
n ak a fontosságáL" 

D r. Billy G raham lá to.l!atás t letl 
d r . LAka i László biboros érsek nél és 
tiszte letére. a b udapesU amerikai 
naPl/köveuea fogadást adott. 

... Nagyajtai Km/ács Ishán könf\'ajándéka 
al oxfordi Manchester CoUege kön}'\'tárának 

A Magyar K Ö'nYl'SzemJe 1979 '4. 
6zámáb;m jeleM meg Dán Róbert 
Nagyaj la i Kov6cI ls ' tlÓn cimú is
mertetése. amelyben arra h ívja fel 
a figyelmt't. hogy az oxford! Man
chester College könyvtárában szá
mos mal\yar. erdélyi vonatkowú 
antitrinitárius könyv t.alá.lható. Igy 
többek között ;;J. visZQnylag ritka Oe
fen:-Io Francisci Davidi!! masooik ki
a.dasa {I5lr.!-ból1 és Enyedi György: 
f.>o;phcal.lone:s locorum Veteri!! et 
Nm'l Te:stumenti dmü munká ja. Az 

., UNITAllJUS 8LET 

elóbbi könyvek több rorTásértékú ki
advánnyal együtt a XL". száud kö
zepén. 1845-ben kerültek Nagyajtni 
Kovács Istvan ajánd&.aként 3Z 
MCO könyvtáníba. E hungarikák be
mutatása könyvtikténeti szem ponto
kon túl ismételten felhivja II figyel
met a hazai an titrinitáriusoknnk. ill. 
unitáriUSQknak II n~yaT'-angol 
esrmetörtene ti kapcsol ... tokban be
töltött je le n tós szerepére. 

Szenl _Iván)i Is tvá n 

"et fokoZ.lltOSDn növekvő elU,,,'llIo
dása nyilt ellentéllé és konOi.ktussa 
alakul: Calvin vesztőhe1yre ktlldi 
Servetet. Csod!llatos dráma mind a 
fejlerTlénYek ámyal1.5ága mind a 
magas rendű tragikum érZekeltetésé
ben: a . konfliktus - melyet az Egy 
lóaaszar ,,~rágvasarnapja alig je
lt;z ~ a CSII1~g a mágly;íban rend
kl,iili drámaI feszültségre emel
kedik. 

- SÜIÓ András drámai trilógiá
j~nak három darabja _ bizonyos 
10r\'énYSlerús~ és mMszer betar
tásával - az emberi lázadás szel
I~mének fejlödését kö .. -eti nyomon: 
\l1ágosabbnn követhetnók ezt a fo
lyamatot. ha az ifÓ nem ebbe a 
sorrendbe rendezte volna a darab+ 
jait (a Kain és Ábellel kezdhetné 
és a Csillag a máglyánnal vége1.het
né) . Sokkal llyil\'ánval6bb lett volna 
az ut körkörösségének jellege. M in
denképpen kiváló értéku mú áll 
azonb.'l.n előttünk: nagy öröm. hogy 
most roman forditasban b megje
lent. 

S a jtót á jé k oztató 
Az Állami EgyMzügyi H ivatal es 

a Magyar Újságírók Országos szö
\'etségének rendezésében. nov. 13-an 
sajtótájékoztatót rendeztek. melyen 
a külpolitikai kérdésekről Rét i Er
vin szerkesztő adott tájékoztatást. 
Mrom kérdéscsoport kóré fuz\'e 
mondanh'3lóit Szólt az amerikai el
nöl."válasz:tás eseményeirOl. a közel 
keleti help.etről es "egül a len
gyelországi eseményekról. A tájé
koztatón több érdekes felszólalas 
hangzolt el. Lapunkat a tájékozta
tón Hu!:!i J anos kép\'i.selte. 

Passu th Laszló 

DÁVID FERENCR6L 
Utoljára szól tu nk a gyulafehér
vári fejedelmi kör legrokonszen
" esebb nlakjolróJ. Dávid Ferencról, 
aki _ a kortársak szerint - oly
annyira hatása alatt tartotta János 
Zsigmondot. hogy .. a rejedelem sza
Jából D/htJd Ferenc bm ... I!". Az 
unitárius vallásnak erdély i alapító
ja tiszta. békés természe t"Ú. á llan
d6.'l.n kutató. e ku ta tások során sajat 
addigi tézIseit is '·áltoztató. e \'Olu+ 
tiv szeJlem vol t. :lk i ";?gül is sa
!át meggyőződésének - néhány esz
t endő,'el tör ténetünk bevég2ese 
után - "értanúja lesz. 

Pauuth r...b : ló a Vi:: IÜk rcre k ró
niká t irn! (1980) c. könIIvének utÓ

$:aud ból. 

• 



Nagy Sándor (1912- 1980) 
Tudtuk. hOUII beleg. agoódtunk 

I!r~Uj>. M(' gis t:ó ratlollUl éri J980. 
1I01'4:m~r Z3-ón a .s::omorú hir, 
hOflU: ooveae.:: tclelt. 
Urm~ön s..-1i lelelf, édesopjo , NUDli 

Arpdd ke;e i alatt ke.::dte mlla isko
lai lallU/mónl/ait, majd S.:éke luke
reszfúron s.::cr.::eu 10ll it6i és lIlIItá . 
riu~ kánton ok /cve/ct. I1wcn ment 
COli él.'re COli , .. is e rdélyi l1yilleke.::er 
be gyakorlati mUllkóra. A tudásvágy 
tovább kerget te, feljött BudapesI re, 
elvege.:: l e (I Zeneakademiát, es 1939-
161 II budapesti 1IIIII0rillS glfÜleke::et 
énekve::erc IcU, s fl tüzlet haMIdig 
betöltötte, Nem kisebb ember, mint 
II bíráló bizOCtsógban elnökl6 Beu'· 
rók Béla mondana apróboénekle. 
sek utón, hogya templomi Olliifeke
.::efnek orgomln ; álS.::ani t udó, de el
.sósorban Jól ellek lö kántoN6 va 11 
s: /ikséoe. Nemegyszer előfordult . 

eoés::. Il!lülekezet helyett 6 
és a Ilivek cse lId ben Ilall-

, hoOY mUII-

kell ki-

l~j~~~;;:~. az EOyeteml volr tagja , majd flyll.-
vonu lósó ig Telides éllekese 

a Maoyar Népkö;:tarsasóg HOlIved 
Mii ues::.egl/üllesenek. E minőségben 
sokfelé eljutou, méo Kinóban is 
jdrt. Nagy hangversen!l-pódiumokolZ 
és kis városok heiyórségeillek alkal
mi s.:inpadain egI/forma lelkesedés
se/ végez te fe ladatat. Jó bajtórs és 
jó énekes vol t. Ennek bizolll/sógn 
Ilolt (IZ, hogll egI/kori mlHtkahelyé
nek tagjai kél Cllltóbus.:on jöttek e/ 
december II-én a Rókoskeresztúri 

temetŐbe, és az eOl/hó;:i s:olgdlat 
elött , majd az urlla elhell/C.;:ése uróll. 
a havas té /i napon, KadóllI E'sli do_ 
/Óval búcsllztattók. 

EOlllldzi lIIunkdssdoót a Maoyaror_ 
s.;:ógi Unltónus f:gl/há.;: 1918. évi ,ts!
liii/o a kd ntornok adható leomaga_ 
sabb COlllui::.i kitüntetéssel istllt!Tte 
cl , a mikor " tis,ttele /es eimmel és pa _ 
Idstvisclési ;oggal" rll.lláz/o fel. 

E'Olli k utolsó egyhL, ténllkedése is 
c minöségben törtélU, amikor 1980. 
okt6 ber l -én ta rtott z,inalUllkon. 
millt palds/ v iselö ó is mególdoua 
Ijjonna'~ fel szentelt lelkéunőnket , 
S.;:ent-J lldnl/i 1I0nót. E jelene tre em
lékezik a közölt kép is. Arca komoly 
vol t. nemcsek ünnepélyes. Mintha 
tudto volna, hogyellnél nagyobb 
paldstos szolodlatra é le té bell már 
Il e m kerül sor . 

A jó l stell szép csalddi éle ttel ál
dotla meg. Kovásznáró l Jlós ült, 
ahová, amikor lehette, feleségével 
eglfŰU v isszajárt. Esket6 papja dr. 
Kovács l.A;os kolozsvári -piispiik 
vol t. Harom gyerm eke, veje! él; me
"yc és az unokák ioaz szivve l giló
szo/jók. De gyószol; a egllhámnk 
egI/ete me is, a palóstuise/ó társok 
serege, és J..iilönösképpen a Buda · 
pesli Unitarius Egyházközség. Te_ 
metésen dr. Ferellcz József püspök 
búcsúztat/a, és a szolgólatban rész t 
vett a budapesti Ol/ülekezet ké t ld
késze, Bellcze Márton és H uszti _Já
uos. 

Emlékezetét fc/rójuk az egyház
községi krónika lapjaira, és SZIVÜTl k
bell örökre megórizz/ik, 

• 

Dr. Fere ncz JÓZSef 

Nagy Sán (lor ulol
só palástos S"Lol
d Ia la. 1980. okl6-
ber l -én meJ"áld
Ja felslll'n lelé!ickor 
Szent-h 'án)'1 1101la 
le lké!;znól. 

\ A kocsordiak lemploma 
A , Belkerulkedelml l\llniszlérium 

Orsz."lgos Idegenforgalmi Hi\'atal.\_ 
nak .,Iapja, Ul. •. UTAZASI MAGA_ 
Z IN 1980. évi 6s7.i s7.ám!lban a 
fenti tÍl17-ó cime" Culay IsU'!ln toi
lá~~ .riport jelent meg II kocsord i 
unltan~s temploml'Ó1. A:r. egésr. 01-
da}as L"lporlot S:t.lIb6ky Zsolt három 
Sl.\Ile;; ~ényképe disr.lti. A képek fl 

kocsordi templomot 1'>5 tornyát :l 
ka:tettás merm)'ezetet ~ a tempiom 
belsejét ábl·f1zo\jt\k. ahol a tipor
tel' Végh Mihály lelkészünkkel be
szélget. 

A tiportban Gulay ISI\'!ln Végh 
i\lihály lelkés.srel beszélgetve el
mondja a gyülekezet megalakulá_ 
dnak törtenetét. szól a lemplom 
és a. paplak !ell-pltésér6l, a nagy 
harangnak megvMárlá.snról és a 
toronyba történi beemeléséról. az 
1937-39. közti csztenttők törtene
Iéról. 

Gulay István ri portJé. t a követ
kezőképpen fejezi be: " A templom 
elött tornac, fl mennyezetkaz.etták 
magyar és székel)' motívumokkal 
kIfestve (a templom első kineve
:!:ett lelkészl-nek. Kereki Gábornak 
kezemunkája, aki ma London egyik 
keruletének unitátius lelkésre) egy 
darabka Erdély ez a templom. Ma 
mnr múemléki erlékú, noha egye
lóre nem élvez védettséget. Fény
képe azonban m ár több Ópítés7..eti 
remekel bemutató kiadványban sze
repelt; érdemt'S rea felfjgyelni r' 

A templomot 1938-ban ma már 
néhai Szintc Lú.szl6 mústnki főta
nácsos mémök, unitárius hívünk 
tel·vezte. 

A Hagia Sophia és az iszlám 
A tö rök földön járó magyar tu

risták mindegyike megtekinti az 
isztambul! Hagia Sophia né\'en js 
mert egykori templomot. mcly ma 
mú:!:eum. A hatodik s-w7.adban a 
harmincas évek derekán három 
évig é pitették ezt az is ten hajlékot. 
hogy Biz.inc legnagyobb lemplomn 
legyen. Elóbb katolikus templom 
volt majd 1051-t61 ortodox székes
egyház. Konstantinápolynak - .. az 
egykori Bi-wncnak - H~3.~ba~ tor
lént eUog luhua után a törokök me
csetté alakították á t a templomot. 
A modern török á llam 1935-ben az 
is:dám mecsetet múzcummá alaki
tolta át, ö. 

A pániszlám gondolat képvisel ~ 
és szel'vezetei különösen az ut~bb~ 
években ru'l"1\ nkm·túk I"úvenm l 
török kormányt, hogy az 1?35. év 
határozatot mcgvdltozta~~n ujra e~~ 
gedélyezze ennek oz épületnek m. 
csetként való hasznalatát . Az .egy,k 
iszlám folyóirat közlése szenn:ór: török kormány - e;;ctleg egy~ 
_ csak l L múzeum egyik épu!et
részének me<::>eué vnló \'issználllta
sához járult houá. 

UNITABlUS nET 'l 



Hírek 

mcg. 

UMma II flt la budapesti evangéllku" lel_ 
kl:!;zt n~ I::van/téllKu.~ Teoióllal Akad6mla 
"AZ e4:yt"i~ ;;s n vlJlo/t cgymásho~ valo 
viUony4nak mal Kér<lé5el" c. dOlIl07.nU'l 

.\ atapJ'Ul " summa cum Illude" m'no,héli_ 
sel leOlóglal doktorrá avatta. 

IjJ". An.a l. ° KaIOllkus SaJIÓ ~ r<lcm"" 
munkatársa \' 90G-I OSO) elhunyt. 'Icmel~~ 
scn II nOi8';lato. d,·. vál'k''''Yl I mre pre_ 
POSI, kanonOk, II~ Ae110 <";at"oll<:" O.~~,,-
1;05 Ig .. ~gatoJa vcgczlC. A ravawtná, tie
ilY! uela, a VJgllla tOs..:CrkesztOJe DUCSU,,
,"Ua. 

........ " ... ·," .1.' .. ") .. .... , .. s ... U.Q~m .. ,,,,, 
Pelc r Jánu ... . az OrszliggyulcS alelnöket 

lu. nule'C>.ilaJ,lja aIKal"'""o. a I'CPKOZ
latSas&a k;lnolU Tana"'ia II Munka VOro~ 
..:.n"",ó éntcmrenaJcvcI luntene ld. 

p'u,c>->z<>a ..... ""uJc'c~""PJIl ... "1< .. ,, ... ><>1 
" ""!,P"W;\,""""'''1l to.""K' .... nIlC .. " " ,,,,,n
KI! .. ,'''CUII'"n<1 tIlany .0KO,.1I"",,' '''rlte.'':: 
">. 

u r, " "1' ,'J Ó;':"J w;",aJyvetctOl, "ilyon-
cwo< ......... , .. "=" .. ,,, .. ,'. il )\,,,,,,, .. I:,.· ... "m-
'W'" arally .0100 ... ", .. 1U ... nU'tc .. ""'n rt: ..... (,.-
.. "eUCK ",wmunK '<)jjICI~OO" H:.<""'>'. 

IJr. !Jelle/,.,ul ur.S~ I" : •• "cn<u~"g . abs~O
'""zmus CS C.:"«''' ... ''I1<:''' II 10." "" ..... dZ .. a 
'''11' ","Ily .. ro,'slallon, l~~l-I~ ' c. ""ny_ 
''c !lZ ... ,,~ucnw., l>".aúnal Jelen, mell. 
cS ..... uk"'" ""I>t:n l.S WO"P "" .. mere". "rll-
• uu. 

o r. I'áku ... dy U:O" l lu Már ... " .. ClotmáIU~ 
IC"IO~pj prv,cl>:!lo,', IlZ ,,,mc, I "'<><JS, oc
","O"C 'u. C'C'",'''', !\likH ... 1I1Irc .. , .. un
u.""r, al: AWlIIU t.gyna""lIn . uvaUlI el
""ke !Ollllal.D. COOoI IlZ all""v,uuoI, cs ud
\'ozoltc a Jlcm~ct"o .. , h,,'nt:l'n~1t u"\'tmaő 
[,,,taJ teologu.t, A loguubon jelen, vull 
ar. nltn }W,.."y pUSIIOl<, 
~;u;nt ''''a "yl .. om. ,elszentcl(oso,: a1k.aI

ma~ol C3atl\<lJa. h~r<l""$ vaspilr ts U~le
~CIIC, S~IU~t"n (..~(;,I.'r 1!on;l a pilspoJo.1 
U<KI"na~ aJ .. ndn.r.o~Ulk Nall/l ,*" • • pnl'
utUve5Zno alta! I;'.~lten reg, cllyna~1 mo
..... umOl<at tat'aJUlal..() taJlsLOnyetlet, Ko
uunJtlk. 

!'énzcs n a. uuln tlr. II kntollku" Új Em
bet alap'tu lelelós B~erkl!Sztoje 'lU, t\vcs 
kora bau c.oendcscu eJtlunyt. .'annonhal
utan nelyczték. uNk nyugalomra. u>plar
sunk gyólSUlban OSZinte B~>vvel OS"'loz ... nk. 

, i, Magyar Úhá,l rÓk Ors~ágos Sz6vct
s~géncK c1nuKc, ar. POIfIl Jö""a nal'. 4-én 
h,vatalában 10lladllt ur. AronJlOa Zoltánt, 
"" i;uróp;ú .LaYlUUi UJságuók ""ervc;r;e.e
neK eInoK"", .\ taJdJko'l'on a kÜlónbu"'b 
,erlIleteken muk<:idő uJsligirók e/tyilnmú_ 
kVd,)senek lehetOl;égcl~ol ~'S !d6~~c~ú K~r
aésekről voll ,iZÓ, 

Az e uróp :;o. l ilkumenikus !nlormáeló$ 
"'u.ukakö"Ö~.él Uléstt az NSZK_ban TUt
~lngbcn 1ll.rti>t1ll. dr, A ranllO$ ZOlt"'n ~sl
nati taná<:.os elnökl eu: alatt, melyen löb~ 
hUl.a.1 egyná:d lap képvl.selól ls j<:len \"01-.,. 

.\ ,·i l ~, ..allisi mClIo."l.lá.sáról adatokal 
k"ZÜlt a Vatlkán. A Katolikusok !Ui\ma 
mintegy J"~ Q mUlló, Igy meghtlladJák a~ 01'_ 
lodOKOk I~l nlllUOS és a p~olCJiu!.nsol!; J60 
mlmos egyUtu~s suI"'''t. 

BIblia (os lor, ;!nelem elmen a fóvárosl 
torté nelero.Umárok tan(olyamándr. 
SChreiber. Sándo,·, az I~raell\a n"bbl
képLG prOle><;twra tartott eLő"dá.t. melyet 
élenk viia kuveteu. 

Bethle n Gábor k a ZS idósá, e. érdekes' 
Irást ol"'ashattunk az Új EI"I egYik ta
"'alyl ~zámában. Bethlen IG13-bull adta kl 
KI\"áltSáglevel~t a zsidÓKnak. 

A b~Ktt .. " tanítás';! bc\"eultték IIz 
t'szak-Ir isKolákbaD. ökumenikus ke~
dcményezt.lre. A gyermekek fIgyeimét 
Uk éltl védelmé .... , az emberi konlllktu_ 
110 bOKús megoldásár.:l hlvj"'K fel A 
blbllal . MkelbencteKet Is ISmertetik: ó!$ 
meglarutj;;k II lP'ermekeKet. annak fell.s_ 
mcr(,sérc, hogy az cmberek SOKfélék. 
Q 0r<..TK

Óll' Károly relormátus püspöK öt. 
elnöKét. 10llJnl sorába válasz_ 

~~:n a s~k"',,VlJáglan'es clnük1lége, múlt 
..... an tartOlt Ill~én. 

II J)jánGil ~~r~nc katOUKus prOlesszon 
kt I O!I I pápa Klnevezlo a Nemzet_ 
Ól Z Teolólllnl Blzollli'g tagjáv .... Az 1009 
S'~ m~~t>aő blzotlsOgnak 3U országbÓL 

..... rma ..... tolja van. 

V~V. dr. Konoro. Gyulane Arku5sy 
ll ... " , ICI'Je ell,ullyla aLkIIlmaoól IUQu j<r 
rml"t uuomanYuzotl az Urutllrlu s [,;'''1 
!ellllLartasl kUll$égelre. 

!lODus IstVan es felc5ée<1, a boldog 
nugys~ulOk IJIIIIO"O,;gyl ounonában K .. -
ru.;~teJle mec mll~odlK Unok.:lIUkat, U"o-
1<11. ur, Z,'cfenez Jóuel ptlspök no .... to_en. 
A ~zlilúk 1000 'olimo~ Kulutek az ulll.a
nos Ele i !enntarulsl kolllH!gClre, 

Kará<:llO ny l tldvl.lzle let küldötl ktlUöld
rOl .obbek KöZútt nr. GllarlllUlll1I uyurllY • 
Svájcban élő unltárlu~ testvérunK, 1(;1-
vennliDan, vakáelója Idején, egy Jézus 
mcgkereslleltsCt ábrá,z(.uo, a VI. s"tázadool 
szarmazó mozalkot lAtOlI, ,nely az árlá
nUSOk álUlI épllCt~ ke~e:s~tc!o xapolna Ku
poláJdt dlstiu. Immdr 1500 esztendeje. 

özv. Nagy Sánd urn l! és gyer mekei kö
nönlk nunda~Ok reszvélét ,)s elo\yuttér
zését, "kik ré rJ e és él1esapAnk NOU/I ~"n_ 
elor kántor elhunylIt alka lmábÓl iáJdal
munkM enyhiteltIOK. 

A pC811(irincl gyülekezet öss'I'eJövc'l.eién, 
a hóíuvásOl; Ido ellenére szép 5~'mmal 
Jelente~ meg az érdeklód,(lk a város m ln
aen rÓl!Zébo,. SUlnr-lvon/l1 Llona áhlta"l 
után !;z6u János tartott elúadást Dávid 
Ferene koráró!. A~ egykori részletek; be
mutatásával gazdagított elöadást érdek
lodésse.t haLl,gauák a megjeleniek. LAUló 
Andor lelKéu mondot~ IJc ... ~etÖt és ulr
~~ót. 

Dr. Nagy J Ó'l.lIC( baptista teológiai to
n:ór, ;I ueKehlrnök SZCl"ke!lztOje, n)'oml.u
t.:Isban ls kiadta. "Az üdvösség utIa" cl
men kilnyvalakban, korábban DeDt'1)Cen
ben benyujtOtt dokiorI dlsuerlác'ólAt, A 
klbőv(telt munka az olvasók érdeKlőué-· 
sére tarthat s~ámol. 

Szegeden dccembcr 26-lin tartott Kará
csonYI istemi~teletet 65 végzett urv.
csoraoS~tás. Kele men l'iUklós l elk~z. A~ 
Ur ;lszWlAt TéUI.1s Annll t crileIIe m<:g. 
Cogyl Sándor, evck óla betel: hlvtlnknek 
ollnonában OS~\.Ott urvaesOrát. 

K tC5kemelen Január 2~-én lItrtOtl Isten
tiszteletei és ontOtt urvacsorát az eVan
géllkUS gyüleKC"~ell tercmlJcn Kelemen 
totiklÓ;S szegedi lelkész. 

d z\'. K in cses LAszlóné \'olt füzesgya r
mati tonJtÓnőnklől Békéscsabáról levele~ 
kaptunk - ahOl az evangélikUSOK nere
telOtthonában él évek óta -, hogy ncm
régiben baleset (Írtc, járás közben ClcSelt. 
area b megsérült, s nehel!.en lud járni. 
t.tI/lIöbbl teljes fei8yőgyu!á$l kJ'v4nunk. 

, 

Külföldi hirek 
":tr ny. lel.? <:Ulunyl 
a~ unitáriuS 

LaJos püspök 

KAlmáp 4rK,,::;',~;;; 
nyugalomba 

Nyl~al ~16zes vadadi lelkt.lz. aKI rt
"'ldeblJ Il1ctg Koc~ordon 19 szolgMt. nov, 
30_,;n nyugalomba vonulL 

880r~ ~,en l AlIIla ny. MAv-rőUlnliclo, 
ves Korában . nov. 2:1-én elhunYI. 

1:lde~~.!.'Ja, néhui EgCnl ,I("nos, pcstlör lncl 
a up.... unlUlrlus gondnOK 8zelleméhez 
hiven, hÜ$élle:!l UlgJlI VOlt <1lyhhunknnk. 
FIu, leánya, lestvérei és a rokonOk lP'á
sulban ml is oS~lozunk. Tem<1tésén dec 
3-án. a B7.01gálUtOt Ur. FereIIc,: józ.~ci 
PlIspök és lI'u;:t\ János leikósz v~gezték. 

0 -.:1'. Buzás Ls .... lI.llné sz. Bálint Erué
bet, kor4bban BII<tG Gábor VOll magyar
sárosi lelkén felesége St éves korában el
hunyt Uódme-.:övbárhelyt. Temetésén II 
szolgáinlOt d~. ~'ercnez Józget pü~Pök, 
~aJor János főJegyzlI és Hunu Jónos 
köztl/tylgazgalÓ végezt.o!K. HamVait a hód
mezll~ásárhelyl unitárius temetőben he
lye7.tuk örök nyu/talomra '-ecinIla Ur 
Jakab Jcn"né, hódmezővásárhelyi gYÜlc: 
kczelllnk énckve~érc, jegyzője, pénztáro_ 
sa, valamint az unOkák és a kis déduno
k.a gyftsWban ,suinte utvvel oSZlozunk. 

Dec. I'-fn hel yeUUk nyugalomr a ham
vult a 11 éves korában elhunyt Kt1lnok l 
Kis Sándor tcstvőrtlnknek uk l debreceni 
egYházközségünknek hoss~ú Időn Keres,._ 
Iül presbItere. majd gondnoka vol t. Csa
ládja és ba~áta1 mély gy;i.szában osztoz
va n lelk,~u.l SZOlgálatot Bajor János deb- . 
reeenl lClkés2, egyhlizl főjegyző és lIuUlI 
János lJudapestl lelkész végezték. 

111Indkét butlape~tI templomunkn"k a 
blbUaköröknek és az öSSZejövctelek~ek 
h(lséges látogatőJa; őzv. N/lUZÓ Gyuláné 
87 éves korában elhunyt. Hamvasztlis 
utáni temc tősét uuutJ Jáno~ lelkész v(Í
geZle dee. IG-án . 

O'l'v. GyaUay P ap ZsIgmondné &4 éveit 
ko rában hall el a>: USA-ban. A ftnnorszli_ 
gl Kuoplóban született. !'s férjével kötdtt 
házasság ~évén kerül t előbb Svédország
bu, majd Amerikába. Menye VOlt Cyal
lay Pap DomOKos fró, egYkOri kolozsvári 
unitárius Kollégiumi tanárnaK. Három 
gyermeke és öt unok4ja gyáUolJa. 19J"9. 
dec. 3_án halt el. de a halállirÓl KÜldliu 
uomoni Jelentés csak most jUlotl Ke
zelnKhcz. 

A budapesti <1gyhb.k ö:r.s;!gnek évtizede
ken kerentill volt presbllere, a sokak 
által I.smert és szeretett Ltdf lIén l, ölV. 
Lovodlca l m r ctllct 80 éves k o rában, rövid 
nenvedés után elhunyt, EgJ"házunknak 
a maga egysze rU életében ls nagy JÓIe
... Oje voll. Al: egykori unlllirlus főiskolás 
Otthon negénysorsú diákjainak nehé,. 
helyzetén soknor segitett adományal ... al. 
összejöveteleinKnek és nem u t olsÖ.'lor
ban IslenllszteletelnKnek állandó réSZIVe
vIIje, látogatója volt. Temeté50 1981 ja
nuárjában voll Huszti János SZOlgálatával. 

"En élek. Il ls élni logtOk I" _ Jé?'u ~ 
szavaira emlékezve örlzzük mély szere
lettel és kegyelettel emlék Ukel. 

UNITAatus 2LET 

Laptulajdono, 
a IIlagyaro rszágl Unltllrlus Egyház 

Fel eL ös sz<1rkuztll: 
Or. FereuCI; ",ond 

. ' eL CllIs k iadó: 
lIusz,l J.li.nos 

V., Naey lente u. f. Budal)<l!.l. IOS$ 
Tt ... b.: liS-OH. 

SzerktlZll a szerke .... Ui bizolIsig 
Te rJentl a Maaar Pos ta.. EIOtlze,hec6 
btrmely postablvalaln.t.l. a po. ca hfrlpp
üzl e lelben ti a Po... Központi Hírlap 
Irod'"ál (KHI lHe Budape$! V. , .lózn l 
ntdor tér I.) KözvetlenÜl vary po~taulal -

v'"yon. va lamInt "ulaltnal a KHI 
:15-" Ut pé nzlOTgaiml JelzÓtz4mir a. 

1.:1'1 e l llfl~e,tl l dlJ 54._ forint 
K Ulfilldre évi 7':,_ forint 
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