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DdOid ferenc .. h.. I.. JdS

..postol..
Dávid Ferenc lelkületére le g:ie ll emzőbb al': a nyilatkozata, melyet közvetlen elfogatása e lött tett:
"Kész vagyok az általam vallott igazságért mindent
elszenvedni, d e nézeleimhez makacsul nem ra~asz 
kodom, s ha valaki a szentirás funclamentumábóI heIyescbbre tanít, súvcsen en~edek.'·
,
Történelmi szerepének rendkívüli i e lentöség~l is

csak akkor tudjuk igazan felmérni és értékelm, ha
Dlegdondoljuk, hogy ezt a nyilatkozatot. amely Nála
nem" üres szó, hanem életének törvénye volt, egy
olyan türelmetlen vilá)!ban tette, amelyben nézetébez mindenki mak:\csul ragaszkodott s amelyben
igy az emberek egyik a másikat mC.'!l!yőzödésükéH
lefejeztek. vagy megé.'!ették.
Dávid Ferenc történelmi jelentósé)!e nem abban
van, amiben mi altalilban liltni szoktuk, ho)!y t. i.
egy elavult hitvallás helvett újat és észszerübbet hozott, egy üj egyházat alapitott, ami különben Dem
is volt sz.indékában. A r é~i hit helyett új hitvallast
doll!:oztak ki másol. is sokan és új e.l!yhizat is
alapítottak masol< is. Dávid Ferenc esetében nem
ez a l e.r!na~yobb történelmi érdem, hanem az, ho~y
meJ!halt egy gondolatért, melynek a történelem sorin az összes reformátorok között Ö adott le)!elöszőr és legkövetkezetesebben han,:!ot: a lelkiismeretiszabadsóa gondolatáert.
Dávid Ferencben az i)!azsál!:ért éhező és szomjuhozo ember képe áll elöttünk, aki az i$!azsá~ lankadatlan keresése közben véj1,i)! ment II XVL századbeli reformácio minden fokozatán, amíg az eJ!yszerü oéterfalvi plébánusbol e l őbb a lutheri, majd
akalvini, \·é.r!én pedig az unitárius egyház püspöke
lett s egvben az emberi haladás J!:ondolatának a
múrtirja .. Ellenfelei inp:adozással vádolták, pediS!: ö
volt az JJ!azságkeresésben törU,nelmünk egyik le)!~övet~ezetesebD ~s 1,:.I!batrabb alakja és a megismert
I~azsllgnak haláhg hu. harcosa . Hit doll1.ában se elé!fedett meg azzal, amit !llások tartottak i~aznak. ö
maj{B;' személyese!\ akart meggyöződni az il!azsál!r~l ,
tudvan azt, hOíW az embert csak az a hit nyugtatJa
mell ~s idvczih, melynek i~azsá.l!árÓI mal!a is szelnélyesen meg~yözödőtt. A meJ!:ismert if!azsa.l! mellett pedig mlUdhaliliJ! meltállt A me.l!lsmert il!&zság halál6a vitte. l~ y teljesedett be r ajta a lelkiélet
törVénye: az igazság ereje és érvénye soha se attól füJ'!~, hogy hányan állanak és szavaznak melleHe, hanem attól, hogy milyen erős hitvallóinak
meJ'!J!:yőződése, mellyel mellelte kitartanak.
Dávid Ferenc azonban nemcsak a hitéletben volt
a haladas apostola. Teoló.'!íá·\a az emberisél1 szociális haladásának is biztos a apul szolMIt. Reformator társai az embert az eredendő bün következtében bünbenfogamzoHnak, akaratáhan romlottnak.
nlinden jóra képtelennek tartottak, aki i.'!y földi
boldOl!sága és mennyei üdvössé.'!e érdekében a maj{a ereJé ből semmit sc lehet, aki il!y üdvösséJlet csak
T~ten ml1ycn kegyelméből "Sola fide' " ejh'edü! csak
hit által remélhet, de mé~ igy sem mindenki, hanem
c:oaa: azok, akiket lsten az üdvösséJlre a ma~a jó
tetnése szerint méJ!: születésük elött, erkölCSI mi1l0séP.!:'ktöl füge:etlenül eleve elrendelt. Ezzel szemhen uávid l<' crenc minden emberben ell!yfonnán Is-

1954_ SZEPTEMBEre. HÓ

Á H I T AT
" Igazs.igomhoz ragaszkodom, róla ie
nem mondok." (Jób XXVII. 6.)

Roppa nt SWDycdósc.i között így védi álláspontji~l. az ólos-tament.uml ClUb!>!'. Az emb!>riség törl~
nete azt. bizonyítjn., hogy nz igazsag hit"aUói, az
idők rendjén ügyiik "édelmében csaknem szószerint egyezően fo gul.mazták mindig meggyözöd~
siÜteL "En azért születtem es awr l jöttem e vil{tgrll, - jelenti ki .1ézus a Golgothni-per rendjén
- hogy bizonyságot tegyek az iglWlÚgró1." "Itt
;'tllok, másként nem lehetek ... " vallja Luther a
Wonnsi-gyíiléson. "Kész \'ugyok az általrun val_
lotrt jgu;r;ságért mindont elszem'edni" - írja Dádd Fere nc 1579-uo11. .közvetlenül lotnrtóztahisn
előtt . Es még abban n..z évben el is szenvedte mindazt,. amit egy ember elswllvedhet a meg ismert és
t;oba meg nem tagadott igazságért.: november 15éu mÍlrtir-halált halt a dénü ,,·árbörtönben.
375 esztendővel ez-clőtt a rideg falak közül, meh'eket még Kőmíves Kelemenék emeltek egykor
a halhatalhm lelkek 1?antheonjában, keresett örökIlIcIIedéket a. megcsúfolt és megl;agadott püspö~ ,
uId lLl• •igal,ságot a saját életéuél is többre m:tlr
kelte. Mi, késői utódok, ak~ Dávid Fer~nc,eml ek
óv rendjén megnövekedett tisztelettel h.t\Jlullk meg
emléke előtt, tegyiik föl a k,érdést: Ml volt a1:. az
iguzság:, amelyér~ egybázal.~p.ító D,óvid Feren<:.un_~
il múrtirsor sot ,'ullultu'! Rovlden Igy felelhetün~,
A XVI. ~zázad emberének három llJtIfY pr.ohlemája izzott ~IZ ö lelkében is: lsten, J ezus es 8Z
ember mibenléte! Az.t még megbocsMották volna
kortársai bogy 8 szent.húromság miS7.té ri u ~a helyett ö I~ten sl-cméb'i és léuyegbeli egységet \:a.J.Jotta. Ugyanis az "egység" és ll. ,, !lárom~a~:
u.zonosság ÍlJ'a" és "egymtishoz valo vIszonyara
;~agllk sem tudtak meggyöző m:lgYl1rázato~ adu i Rnnem Jézusról" es az "emberről" "alo fel·
rogását má;' egyenesen istellkáromlásnak mondotlen Hát látta, akikhez Isten "mint fia~h oz eJ!!yarbint
jó kedvvel vagyon", felr uházván mmden em ert
azokkal a testi és szellemi képesséJ!ekkel, melyekkel
mint "világossá~ fiai" földi boldo$!sá.ll:ukérl és menynyei üdvösségiikért sike:rel dol~ozhatnak s. Islen
seJ!Hsé!!~vel már itt ezen .~ fö ld?ll felépítheh~ ~d~
az ű j vll á~ot , amelynek ehoveteléér t naponta . nna
Itoznak lsten országát: az iJi!azsá~, az emberszeretet: a béke és az általános emberi jólét vHáJtát.
[,. Ami!! az eredendő bűn tana, a j,árhozatra rendeltsé~ dogmáj a, amitöl az embert csak az lsten
in~yen kegyelme szabadltbatja. mell s ~~Jl az se~
mindenkit. az embilr ak.. ratere.lét me)!torl. s.,passl
vitá &ra bénítja. addi~ Dávjd Ferenc teol.c:)l~)ala ..
embert épító mllnkóra, nemes ~f!-rCTa, .kuzde em~e
ösztökéli, alkotó és tel'emtö ereJet a ve~telenségl/!
fokozza.
.
k'
lJi!y lett David Ferenc az Ö reformátofl mun assá!lával nem csupán csak e~y kis vallásfelekezet
mártir püspöke, hanem általában az eRyete,!:es emberi haladás halhalatIclfl apostola. II!Y ~erult neve.
szociális iS!:azsájl;ért harcoló népek zász laJara.
Dr. Csiki Gábor
ur-nT A.RIUS l!LBT l

lúk Meri Ditdd F<H"tmc. - korfursailól cltó~1~
J ézushan 116m anuyirn tl.l'- "ir.teJ)it" csodb:e '
hnnem uz "emberi': IIngY6zer~ségót,h~t~ .lDe~ lJ.'i
uo. Amiut Chun.nm(C lll,?ndJa cr.
e )~. M~g
kérdozi tek tölem, ml Krl szt usnu I II VI; ru k
"áJtójílUak 11 lényege' A 7.t fe lelem I
1.a Obe r dástl az e mberi lé lek lIogysilgá,ban",
p.z
ben JktclI Im~oumlullít Jtilta s e~rt. vagyod?~ :~;
lIyirn az ember metá.It~.ra. k ze1taker~ annak
nyi~ 117, ClpborL" arDU6;Yto no ~~bert hogy a
é lefv ,szonylU., O Uhgy. . D ~e . a! ........óny condriljá.u
gazdag p omp8S ru UJUU
.1 ....-.""
~ és a
á belátott az ember l el~óbc és o al. ere . '
tJkéletescdés olyan csl rá.it rodezt~ fel, amel Gk

ege: rm

6
~:é~r~:I~fn;t
fYll~~1r~tEe~~kh~~Z~S
/iía~r:~~~~
aIlgyaltivú változhatik és érez!e, ogy .enn.>
}_

g'lban sincs s611uni olyan, ·t lIfllt ~~rroel~ fJséz~st
b~ r el ne érhetnc." - Ezt nl'. en~ ""rs7frlll l
á'd
,és ezt a J éz\l8-,5erinlt ampert bSbl:d~tt!fl~ ,;'du
F erenc .az ev,un 5 oh ulll
, ~n
e:Jlott Az eredendő
.az. az I SIl1..s a~', ame ye '
v, t" '. ból . I '
biill és ti. pl'edeszt.illú..lt sors zSIl.ku caJI}
ezzebea,"t
cmberbevefeft .b ittc.1 (\ák.arba ~,vbe~~Pill'· sUa"J·áCt~,eg'•.
Jé
'Id')u nyom II ti. keze c ~U
. u
~,~ltli!A~u.~c g~lldjút. Bolülről.~ lU!:1g~6Ifi\r 6tnbtc,rf
b"l k 1'(\ el indítani az ndvos'
o yama a,
hO yU ~r ember a tehetetlen vá.rn1'0zás .helyett a z,
lfot6 a c~elekv6 élet 1Ujára lépJen. Jczus l"!~y
~ágát ~bbun lá tta, ahogy ő mcgc.lto -az. ~n2b6nb~ etet és ubogy ö a sajítt ó1etével ll1c.~yowen IZO ·!.oUu hogy minden cbo(h~ bennunk, az emberb:~ vun'. Nem nyugodolt h?lc. abba., bogya dOIFmatikus keres7.ténység odaalhtsll Jez;ust I sten ~
az eOlber kÖ7.é, hogy ilX. em b~.r l~o ldott suruv:
tehetetlenül boruljon le tJlegkozc~l tbete.f1.(m Megválfója. elött, ballern igyekezett. r u.ve7.et!!-1 ~z ~m
bert az I sten felé indult KnszL'us ~Svellye!~!
hogy az, Ö példájilII okulvll l!z ö.filn,a.ga~u .,relIo
erökkel törekedjBk megvalóslÍalll a foIdon II
mODnyek on.zúgá.t. :&l relism.crte -nl. &p.b.erbel~ :lZ
erre való képességet. ER~ vol,t az,.o l,ga~aga,
melyért é lt és a melynek vé4elmebell, c.~e~t ,ls}eláldoztIl- Ez az ig87..sá.g a tm t6levalo OrOk&'eb"llnk..
úgy emlékezzünk reá, hogy amit, ~nk ;hagyott, a.z
emlékezésben. é letté váljék. A regJ. b,uhl.t:ozotts_aggal. de az Új· ember új .él.et.tartalma,val tegynnk
.vallomást ve e együtt IUl 18 : "Igazsagomhoz, ra..gaszkodom, róla le nem mondok".
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A t.Pécsl Disputa" demokratikus
vonásai
Dr. Fábián Istvin p ~csl író-'tanár. a .,Pécsi disputa
t588·ban és Válanutl (jyörgy" dmü ta nulmányál
ismertette a Magya r Ir6k Stövelsége pécsi csoportjának egyik ut6bbi Ulésén, - A jeles. _ egyébként nem unitirius, - Sten:önek nagy elismeréssel
fogadott tanulmányából kü:tüljük a:t alábbi érdekes rh zletet.

A megrendezett hitviták közül - tudtommal ez
az ebetlen hazánkban, ahol a döntőbíró nem vala. miféle hatalmas ur, hanem maga a " k őzsé~··, abivek együttese. Eredményként Válaszuti azt iegyzi
fel, hogy a vita következtében e.l!:ybázából nem lépett ki senki, s6t a katolikusok közül nehányan csatlakoztak hozzájuk.
A török hódoltsáJti területen a földe surak elmene kűl ése következtébeen erősen megnövekedett az
egyhtzk őzségeek, tehát a hivő k batalma. Skaricza
sem merl addig vállalkozni a pécsi útra, mig " polgárait" mee~ nem kérdezte, és vasárnapra visszatért
Ráckevére Válaszuti minden kérlelése elleenére.
2 UNlTARlUS ELBT

A Pécsi Disputa lelrásából a szerző szándéka nélI,ül is kiderül, hOJly az unítárius papok talAn mil!:
teljesebben valósItottlik meg az eJlész reformáci6t
iellemző egyházközségi demokráciát, mint a többi
felekezet Válaszuti á llandóan "ura im"-nak nevezS!;eti hivei t. Az ebédeken is nemcsak a vitatkoz6k
és a környékr61 behivott papok veltek részt, hanem
a poli!árok is, akik még a vitába is beleszóltak. Tolnán a pécsi Mihály Istvil.n prédikátorának előzetes
mejfkérdezése nélkül hívja vitára Decsi Gáspárt, és
í~y beszél papjáról: ..... jójj Péccsé, és az mi Pré, dikiltorullltat gyózd meg, és... többé mi kenyeret
neki nem nyujtunk". Ugy látszik a háromsál!tae,adó
papok demok ratikusabb magatartása, amely már Erdélyben kialakult, és amelynek már a Debreceni
Disputában is nyomát ta lá ltuk, méi!: fokozódott a
török hódoltság területén. Válaszuti is hanl!sulyozza Slcariczáva l szemben, hogy saját felfogáSát plebeiusibbnak véli: .. H allod-e Máté Uram! tee a sok
doktorokkal tartod, én II szegény halászokkal tartom" .
Ei

Dávid Ferenc és Heltai Gáspár
ismere tlen munkái
Lapunk mult számaban röviden beszámoltunk arról, hOf:'y Jenei Fere nc, a györi papnevelőintézet
könyvtarosa könyvtábbikból kiutatolt rél!i maJtyar
nyomtatvanyak között Dávid Ferenc és Heltai Gáspár ismeretlen munkáira talált.
Közel ötven iv keerült eló, a két kőtetból: I. Heltai
Gaspár Százfabul ája három korrektura ív, sajnos
mindhárom csonka, három oldalról körülva~ták. 2.
Katekizmus. 3. A keresztyéni Egyessé~nec Ciekeli.
Nem kétséges, hogy ezt a nyomtatván...Yt is 1566·ban
a Heltai nyomdában készitették. - J:!.z a nyomtat~
vány teljességgel ismeretlen, csupán e két töredék
ivben maradt fenn , i. Cato párversei 1566,·i. kiadásanak korrekturaivei . 5. Latin nyelvtan öt lvét
tartalmazza.
Töredékeink a nyomdászról is beszélnek, - írja
t öbbek között Jenei Helta iról, - arr61, aki akár
a maJta, akár a más munkáiról van is szó,. ma~a ba;
iol a szövel!hasábol,ról készített levonat felé, Heltai
~ondos ~,?r~ekt,,?r és gondosan .~ ol J!ozi k a ko.rrektura revlzló\án IS. Megható e lore dékben az o k!:levonását o vasni. Töredékeink el!y harcos és .erenyekben gazdag esztendó szellemi mozl!almalnak
hétköznap jaihoz vittek közel. Az eszn:'.ék nal!y korá nak hősei mÖj!ött elénk réved ~Iőluk a kolozs;vári "Ovárha vlv6 keskenv utca Jobb sarkán állo
ház" Heltai Gáspár háza. A nyomtató ház, ahol az
aJt!! literátor t!{omlálta a nyom.tatvá nyba e~ett v~t·
keket. Ha 8.7. Ö nyomt atvány mmden sorát Ismertük
is voln4 már régen, akkor is az ó kezevofl:ás~nak
nyoma kinccsé teszi e t öredékeket". - felezJ be
érdekes tanulmányát Jen ei Ferenc.

David Ferenc antitrinitarius ú;ít6s6t nagy paraszt
és plebejus leS"Zültsé~ kís.érte, s Mt év mulva nyomon kövQ tte Karácson Györ~y plebejus paraszti 'elkelése. Ezek az irodalmi meRnyilatkozások mindil
különösen naAy t ömeAnyamás kifejezői a nyilt lorradalom k irobbanósa elált valy néka utOn. Ezek
az ir6k nem a népnak, sokszor nem is a nép nyelIJén
írtak. mégis mÚVQszelűkkel a nép akaratát, kivánsagai!. /léletét fejezik kí, tekintet nélkűl arTa, hogy
előkelö állami tisztIJ lselők . m ini Morus Tamás, dec~
lassált nemesek , mint Dante vagy vargaliak mini
David Feranc. ( Kardas T ibor akademikus. )

•

Királyfalvi János ítélómester

víharokhelyét , B

Jakab Elek

azt a bű deákot,
vai vár börtönében
is, hOJ!y ez a deák 1pfszáJ! itéJömestere
förténefrásunk ennél
Királyfalvi Jánosról csak szükszavu ~S szórványos adatok maradtak. Azonban ezekből is meJ!áI1apítható, hogy egyike volt azoknak a tehetséR:esck-

nek, kik szegény sorsból küzdöttek fel maJl:ukat ér-

demes munkássáJ!ukkal maJo!as méltósáahelyükre s ha
·nem orszáJ!rázó viharok és nemzeti katasztrófák
őrölték volna életét, emléke tán kora legnaJ!yobbiai
között ragyoghatna. Igy is míndenkép méltó volt vezetó helyére és a tiszteletünkre. Es méltó, hOJfy Dávid Ferenc halála 375. évfordulója alkalmából meJ!emlékezzünk róla is, ki annyi vihart átveszelve utol-

jára csaknem oly szomoru elhaJ!yatottsál!baD véJ!ezte életét, mint egykor dévai halálos á~yán naJ!,y
püspöke.
Királyfah1i Tános az erdélyi Fehér
resegyházán élt kisbirtokos család fia
ja - s lehet, hOflY épen fia - halála
emberöltő után IS ott szerepeltek ebben a
hérvártól mintegy 25 km-re keletre fekvő,
kis faluban. Majáról KirályIalvi Jánosról
het jük, hogy ta án Dávid Ferenc és a
unitárius főiskola korabeli
ma már ismeretlen családi
Kolozsvárra tanulni. Pályája
kezdő ideién (I 591. V. 16.),
lária titkára volt, TöVi",~
,összegJ!el egy köházat Vl
ezek elhalása esetére a"".
Istvan részére. Ez
nevét őrizte meg s
.zására is mutat.
E~y 1583. plárcius 6-i kolozsvári pör szüksZllvü
tanu~d~ta azt~n. elárulja, hogy Királyfalvi János
egy Idoben D~vld Ferenc veje, a kitünóen képzett
Tra~zner Luk~cs K~lozsvát; városa f?jegyzöje bázánal lakott foltehetoleg mInt ennek Iródeák segítsége, - s ~z a helyzete teszí érthetővé a Dávid Peren~cel valo szorosabb összeköttetést s ennek élete
végig va~~ szerepét is. Az említett pÖr idején azonb~ adlak Gyulafehérváron élt s minden valószínllségl!el már azelőtt joval az udvari kancellária
~~o.ll!álatá~an állott. Csak igy érthető, hogy 1584.
L.U}lUS 16-an K.olozsvári. Bálint ~evü társával együtt
II szol,l!álata.lk!rt CSlkszentmartonbon egy hamis
pé!"zforg.~t? lofoszékely házát és az ehhez tartozo
szekely oroksé,l!,:ket kapta szoll!:álataiért adOmányul.
,Ilyen a~om.án.yblrtokhoz az íródeákok csak hosz.
szabb, klprobJilt szolgálat után juthattak.
öt év mu~va (1~89. V. 2.) Királyfalvi Jánost már
~agyobb feJ~d~~ml kancellária irodeákja és blráLakell~ \emlih UJ adománylevele. Ekkor $epsi-székI,_en es Felső-Fehér. me1!yében e.!!yszerre hat falu!)ali nyerte me.!! Mlhalcz Balázsnak a testvére sú}Gos .me~sebesí!éséért elveszitett ősszes birtokait.
ét evvel ezutan (1591. VII. 16.) pedi$! el!y at di'Csérete~kel halmozo újabb adománylevélben, az ud.
varhe.lYI várhoz tartozott egész Csehérdfolvot (ma
Csehetfah:a) nyerte az oUani lófpszéke!yek és az
udva~hely~ .várhoz szol.l!áló l!yalOJi!puskások javai kivételevel Ujabb érdemeiért jutalmul.
Az ~l!:ykori sz.éke}y .unitárius diák igy .saját em.
berségeve] .másfel e,;bzed alatt kilenc faluban es
egy mezavarosban birtokolt, s hivatalára is akkor
el!yszerr~ már az erdélyi Itéla Tábla bírája és a
fejedelmi na.l!~obb ka~cel~ária titkára volt. Ettől
fogva aztán kilenc éVlJi! mncs róla adatunk Bizo.
nyára az alatt i~ hivatásának élt s ez éppen elél!
clolJi!ot adott neki. Az 1594-t51 kezdódö folyton ismétlődó politikai {őldren.l!ések és katasztrófák forI!atagában nem sülyedt el, sót, abból, bo/!y az erdél,!,l rendek .és yezértényezök 1600 vél!én, (XI, 2i.)
edvultesen klálhtott adománylevelével meJi!kapta a
m.af;!vasz.akadt, Zatkai Jánosnak Fehér meJi!yében
,C songvon és Csesztvén levó minden örökséjfét, min-
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Kelemen La;os

A fentiekben örömmel közöljük Kelemen Lajos Ko,
lozsvárott élő ny, levéltári főigazgatö alfiának. a kiv,';ló
történettudósnak a Dávid Ferenc emlékév alkalmával la·
punk számára irt értékes tanulmányát.

Dávid Ferenc mártirhalálának 375. évfordulójárol
eJ!yházunk eJ!yeteme a novemberi kÖZl!yüléS alkalmából fo!!: me!!:emlékezni ünnepélyes keretek között.
Az ünnepséJ! részletes programmjával mel!bívót bo·
csájt kí a rendezöséJ!'.
Az Egyházak Világtanácsa, amely a kereszténysé!!:
il!en tekintélyes részét képviseli, aull. hó folyamán
~vanstonban tartotta nagY.l!yülését, amelvnek lefolyását mi is nagy érdeklödéssel kfsértúk.
öTÖDIK BfKEKöLCSONT

bocsújtott ki kormiwyunk eddigi eredméuyeink
fokozása érdekében. Az. egységes magyar nép a
kölcsön jegyz.ésével bizollyította bo j,'jmét esOlekvö bnzafisúgút.
Az il!azi és valOdi, tehát szocialista humanizmus
előlutO.rainak és vértanúinak lényes sorában Moru&
Tamás, Münzer és Servet mellett tisztes hely illIlll
meg a magyar Dávid Ferencet is. (Réuész Imre akadémikus.)
UNITARIUS etET 3

!í)áuid qerenc szellemi

HIREK

örö~sége

A mngyar politikai, tlitsadaJmj, kulturális, tudollUi_
nyos, e.gy házi élet vczctö ktpvi&elői értekezlelet tar~ottak, amelycn megállapodtak abban. ho!tv a népi
demokrácia nagy cél!dtüzéseinek me!tvalósitá~a érdekében egy, az eddiQ'inél szélesebb alapokra támaszko dó új N éorfont "Hazafias Niplronf' el nevezés alatt kezdje meJ! levékenvséJ,!ét. Az értekezlet előkészítő bizottsál!.ot választott, amely kidolf!!ozza az \Ij Népfront prOl!.rammiának és míiködes i
szabályzahinak tervezetét, valamint előkészíti a f.
évi október havában összebívand6 Országos Népfront konf!:resszusát. A. dol~oz6k társadalma na!ty
várakozással ~s örömmel tekint a ma~var nép el!ysél!.:ét ujból nyomatékosan kifejezésre juttató nagyjelentősél!ú szervezkedés e le.
Kocsordi egybfu:kö~ünk mintegy 20 javarészt
fiatal hlvét hoda fel dr. Abrudbányai János lelkipásztor alia. - fővárosunk nevezetessél!einek meI!tekintésére. Kocsordi afiai mindkét templomunkat
mel!tekintetti:k, budapesti el!yházközséf!!ünk Na~ y
l)i!nácz utcai )!yülekezeti termében voltak cIszállasolva s a I!yülekezet vendél!szeretetét é lvezték. A
kocsordi ifjú hittestvéreinkkel való találkozás igaz
lelki öröm volt számunkra, s hisszük. hOI!y ök is
sok értékes tanulsággal me)!i!azdagodva tértek viszsza blujukba.
Az unitárius lelkipásztorok es egyházi alkalmazottak
aui!:usztus havi illetményüknek ellY százalékát ajánlották fel és juttatták el illetékes helyre az árvízkárosultak megsegitésére, - A J!vülckezetek az auf!!.
elsejei templomi perselypénzt szintén a nemes cé lra ford ították.
HaJottaink. Szab ó Déncs a n a B u d n foko n ÖZ\·.
J oó M ihálJjlté Rtikos pn lotan, T ag tieber Károl!/.
Orbán Etel, és dr. P etö M6ze s bud;:lpest i egyh úzköz.ség Üllk érdemes p r esbitere . a z. Ulli til. riu8 hit.h ü·
ség j e les kóp yise lője és Ajta.i Kovács JÓz.~ef huzg6
afi a felesége Buda llestell elhunytat;:. Ald ás cmJó'
kükre.

A Dávid Perenc emlékév elöadássorozata ilfyek'zik lehető hú képet adni Dávid Perenc hatalmas
alakjáról és arról a szellemi áramlatró j, amely a
XVI. században az unitárizm usban csúcsosodott ki.
Sok értékes uj ~ondolat bontakozott már ki az elő
adásokon. an két $!onclolattal szeretném l1azda):!í-

tani ezt a buzgó folyamatot. ES!yik: Dávid Ferenc

irodalmi és irod~Iomt ör tén~ti .ÍelentöséJfének .'!le.!!:csillantatása, mnslk: az umtáru;musnak a leJ!uJahb

tudományokkal való kapcsolata. Ez utóbbi ké!dés-

ben föleé' az unitárizmus társadalomtudománYI vonatkozásait szeretném kihanJ!súlyozni, mert nem tudom elhall~atni, hogy milyen összefüli!:1!és van az
unitárizmus és a társadalomtudomány elmélete és
i:yakorlata közt.
. A gyakorlati vonatko1iá.so~ ,,"özé számi.to~ az un~
tárizmus társadalompollhkal le lent 6sé~et IS. Errol
az utóbbi idökben már kezdünk hallaOl. I~az, hoJ!:y
mel! csak XVI. századi. vonatkozásban. pe ~a. í~az.
az unitárizmus horderejű társadalompolItIkai ,elentöseJ!:e abban a korba~1 elvitathatatlan a. köyetke~ö
századokra I!yakorolt I ven hatása s ma IS bIzonyItható létezese. Ebbe a kérdéscsoportba tartozik az a
sorozat során harmadikul felvetődő érdemes kérdés is; mit követel Dávid Ferenc szelleme és történelmi öröksége a ma unitáriusaitól?
A kérdést nehány sorban felfejteni természetesen
lehetetlen. De rámu~atni. felhivni mindannyiunk fiR:yelmét rá, még pár sz6val is érdemes. Az unitárizmus vallastudományi éS vallástörténeti jelentőSél!e
mellett ma már nem hat rendkívülien. ha XVL századbeli társadalompolitikai jelentősé$!éről. népi voltáról, hatásairól hallunk. S minél beljebb hatolunk
az unitárizmus teológiai kutatániba, annál jobban
elődomborodik annak társadalmi jelentősé)!e, annál
több jo.!!e:al kérdezhetjük, hot y mivel tartozunk ennek a 100 éves öröksé)!nek, mit váltottunk be annak hagyomanyaiból, mit követel az mé)! tölünk?
A magyar tudományos élet már eljutott az unitá.:i~~us e nagy jelent öség~nek felisO?-eré~ éhezl remel,uk, ho.!!y a vdás:! tudomanyosSál!a IS mlelőbo eljut e probTémakör lelfedezéséhez és méltó tárl!yaiásához. S remélhető. ho~y mi maI!yar unitáriusok
is eljutunk a saját életünk gyakorlásában e kérdés :
az unitárizmus leglényef!!ének ilyen felismer esehez
es mel!valósitásához_ A lelkiismereti szabadság, a
társadalmi eflyenlősé!!, az emberi iol!.ok érvényesüI~s~,?-ek természelszerinti felismeréséil!. es valóra vállasall!.. va!!y legdább mel!.kÖzelitéseig.

ERDÉLYI POSTA
A Román Né p k özt á r~a siH.~· Nag~c N e m zetgyű l é
sének c lllöksóg c dr. Ki s.>; E lek pii spök öt több et!"~· 
ház i ve7-e tőve l együtt il. R.om Ítn Nép k öz l á.rsasa~·
Csillag-ii nak nr. Of'zt:iIY1Í,\'u i tün tette ki. örÖUlII\l'1
g r a tul ál unk.
MarosvBsárhelven H ulmilgyi J {IllO" esper es- lelkész Ilyugalomuu.,·ollult. h el y é re /Jark6 Bél<L nr_
kos i lelkészt n evezték ki.
Székely KI'J emen k örispalHk i le lkész megh a j t , helyér e Albert AINla. cseg ezi le lkész kcrii.lt.
Tar Gé.z s n y. lelkész ítt-vette a. ko mjá tsUlgi. g y ü lekezet ve7..elésót. - A mal'osi e,:tyh:'!zkör közgyi"tlése szc!lte mbo-l' 5-é1l u dl otf Ic Mar05.Vá sárhel y ell .
Szepe ember l
3. 1II1pja in Kol ozs" l"trott ülést
tartott. 11 K özpouti Vnlláserkölcsi Bizottság'.
Nyitrai MózC6 lelkiptisztor
a ké nos i templom
részér e, u égy Jm rú magya ros esillú rt fara g o tt, dom·
bor mü fa r ntpí"snl. A templom ka rzuln t és pmliai t
is mngvarO!l motí\"umokknl festetté k k i. A fes tési
lHuukÍlf nag)' r ói!zboll It le lkész fel esége végezte,
f é l·jóvel k ö"t.ö~ t.er \"ck alapj án.
I
Az ujfolu-i 150 ÓYCs ős i templo lllot is l'osta u r;i l.
ták a. kII nnIot, p:l d oknt II le lkész;; VéfJ. h M ihály
fos telte JltN:;"yuros m otivlun okk u1. Az uJ,fa.'v i te!npJomS7.l.m lelcsr o N f1py P el'cnc i-Icgesv:t l"l lelkc,.,z
,.Széll ijT,ókely Sion bu u fónyeskedik Iste n" kezdetű s7iikt.!l y du JJ a1ll11 \·u ll ú.sos én .. ket ir t
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Sütö NaJly Lúszló

~h~zalapitt? n~ püsJ?Ökünk haJ~lának 375. év-

fo. du1ó la.. kulf? ldl umtánus testvéremknél is ke!,!yeletes unn.ep l megemlékezések központjába kerül.
Az. év~ o rdulo alkalmából többek között minden cseh
unlt ~rlus templomban az istentiszteletek reodj en a
~1.kl.p6.sztorok szószéki beszedben emlékez nek me!t
aVld Peren crő!. 2rdekes itt meltemlit eni. ho.l!y a
va.lI~s J s zabad~yakorlatát törvénybe iktató tÖrtli:nel.
ro!..I.e IZntösé.ltü tordai Orszáltfl!y üJést mel!örökitö
K'íroslo/ K!:lcsch Aladár-féle festmény fénykli:pmá~_a~a kolt fuhl!!;!..a c.seh és .más külföldi unitá.rlus test v.....elll egy áZ I hIvatalainak falán.
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