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Lapunk oh'ssói etött

ismel'C't~. ho~' m~ r é\'\:1\. •ót~

csedCkcs lennt" lll. áUn!luunl kötött e.g:.·clll,~ny szerln.u
~lll!lm${'gélynck öt\'l'ns:dlzalcko!< ('sökkcntes~. Egyhnwnk ve2lcIÖSC,génl'k kél'ésérc n FOITudall1l1 Munkás
Pm-;l,.«zt Korm (my IlZ 1961. élTe is eltekint az E!;.'"cz-

mélw szedni esedékes 50 s~'1znlékos csökkentéstól. A
nePSa ZdRSflgunkbnn ál tnláno.."StI.~bun ér\"(!ny('si~lő laka-

rtkos$gi s:t.('mpontok szem elótt. tart/isával ~lz~osí.totl
állmnscgélyel'l Egyhnzunk " czctoségc már klfcJczcsre
jutl:lltn

kÖ$7.önctót,

nem

mulasztJ\tlljuk el azonbnn,

hOR'" ezen II hell'cn mi is Ile tolmácsoljuk unitflriw:
közössegünk lu'tlnjnt állrmmnk Iránt.
Az lillnmscgcl\' to\'ábbi fo]yósitAw. biztosítékot n~'újt
nrrn nézn!, ho!;.." cgyhnzunk 1961 -bcn is nkadály nélk"Ül
n~j:!ez.heti swlgnJatlÍt, s egyben bizon.víh-'kn nnnak a
kölcsönös megértésnek és jó\'iszon.vnnk is, amely n7
állam és. eg,vhllzunk között \'últozutlnnu! fcnnáll,
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Pcisstorlel'e/

-

Pasztorlen~let

intézett hiveihez l't'l hó István pilsp5ki
hel\'nök az uj esztend6 n.lkalmábóL "i\ünt ahogy az
esztendők is szorosnn ~mli.sbll C\iz6dnek, éppen ugy
mi is egyenként szer\'l"Sen beletartozunk az egesz. em·
beri!>ég nng,\" \'ilngközössegébe - han~z.ik a pász.torlevél. - Tehát nem csupán II mngunk eg),éni dolga,
hogy t>gyéncnként milyenek vngyunk, hogya kötelexoe
günket mikent Icljesítjilk, hogy milyen eros II hitünk,
mil\'en biz,lkodó n rem{>ny~günk, milyen be<'siiletes és
ignz az embersegünk, szó\':!.l mil~'en nz. életünk, mert
nz egesz embcriség mind olyan emb<-.r ekböi áll, mint
amilyenek
\'agyu nk, Etsósorbun tcllát mindnnynyiunknnk m'\'Il kell tö['ckl..'CInHnk. hogy II magunk
lelki és szellemi poL'táján leromtsilnk mndet. Il,\"'llgalmal, bekct, biztonságot. Döntsilk cl magunkban - szól
1\ lo\'ltbbinkbnn n pnsztodcvél nz igent és a nemet.
n bé-két. és n htíbol'út. a szemt .. tct és n gYlIlölelel, t'gy-'
szóval mindazt, amivel hozzft ki"únunk j:intlni az egye-temes emberi élei további nlnklLl ÁSlíhoz. Cselekedjük
h;\I szünte\(-nül nz l sten doli!ftit, ho~y bennünk és tiltalunk legyen Áldott anynszcntcgyház.llIlk f:$ nemzeti
közö~ségHnk élete ft miu' beóllQ!t új esztendőben, me"'ben adjort l stcn mindnyftjunknnk jó cgész-sé-get s az.
cgcsz vHtll~ntlk b(:.kl'ss6g'c(" fejezooik be n púszlodc\"él.
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A mi esztendeinknek napjai
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EszH'ndö elejt'n mindig nl. a lei;Iz.g:.llmnsnbb két"d~~,
hog.." miN.' visszük az. uj C5~lcndőben? III ólI elöttünk
egy g,~'o,n)'.6rü nyilt IéI': 365 nnpnyl sz.üz.Cöldje nl. örökke\'lllo Időnek . I<' elkinálkozik, hogy legyünk vele, umit
II k,lIrunk Engc<!elme!i és nlkulmns mindenr(', 01~'ml,
nllnt nl': (l~'n~ a (o:.:ekns kOT'Oni.tlán _ csnk cPlX'n 1\nn.\'i
kUlon?S(.'sgel, h<>g)' ha t'!rontjuk, n('m I('hel újm &yurL\i,
ho~' ISmet korong l'a !ei:yilk és. újrn (onmUjuk. T'udnto$U.n. V(Lgy öntudatlunul tx-LHle Iz;,r.ik egész lé.nyü nkbl.'ll
II ké l"dt'os : Mit kcz.djünk ezzel lll. új esztendővel? H ogy
r~Junk ho:t.l,n !i m!tc\'ok legyiInk, h~\' t'z valamikl'p-

,

,

l

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,

•

.

I

A Mngya.ro~zagi Unitflrius Eg:.'ht\zkör Tanácsa. imráqon,y es az UJ cs:tlendo közötti id6ben tnrlau ű1ésében
foglalkozoi! ~ moszk\'nl békekiúlt\'ánnYtll. !OJ. ti 1l1egnyllu_tkou\s fl. \'llugbnn szert~z,ét eló milliók isaz lélekboi fnkado bcken'igYUl f .. jüZl ki és Igy benne a snját
hangunkat is felismer jük, On'cndünk flnnnk, hog,... mas
vilitgnézetet vnlló embc["(~kkcl egyi.itt momthmjuk el
hivó embN'Ségünket tn núsitó érz6sként nt:t. nmit n
kiitltvitn.\' igy juttatOtt kifejezésre: "Nu\ljalnkban nincs
nz cmberisegnek hnlaszt.hlllntJnnnbb Celadnul mint nz.
hogy harcoljon n ('nkét,'l- és nlomhltború ellen, az allalánoo és teljes leszN'clésél't, n ockc fenntfll1ftsáért",
Allast foglnhmk n lP'nrmnU népek szabadsága mellett, CS szilkségét UHjuk nnnak, hogya \'ilng jóaknrani
emberel vi1!tgnézcU fel fogll!irn \'aló különbség neIki.il
összefogjanak a tX-ke é l'dckébt'n, hog:.' együt Ie:;;. e\'Ó\lel
hildtsilk el a hnboru ycsloedl'lmcit. His,"zük, hogy "a n~
pek elérik fl béke mcgn~<'Iésénck nemes és hÖll óhajtott
céljl'tt , hn egycsiteIt ero\,c.l. állhalutos..1.n es akth'an
hnrcolnnk n bl-k{>éI'1. s n népek barálsagitért'". E \'onatkozilsban jelentósnek tal1.juk II prágai kereszteny békekonferencia eddigi előkészítő munkáját. OrömrneI tekinHink a prágai kl'reslotén,\' békc\,jJággyűles: elé, mel.\"
fl jŐ\'Ö e\' derekán Kelet és N~'Lgnt e.g:.'hfiz.1.inak kép.\'is~löi jelenlétében előbbre fogjn Yinni azt a munkát
nmit m: egyhá'l!llk c téten kirejthetnek. Ehhez. a munkához e~vházunk támogatását megadjuk es abban szin'sen részt \'állalunk,
~
- H1\"eink hazltnk polJ:órai ~ mint il\'t>nek részesei nepünk Ignz IÖ1'Ckn~scjnek. i\linl egyházunk tagj1\i és
mint hozafink n reánk \'h-rad6 üj cszl .. ndÖben is aloon
fogunk munkálkodni, hogya beke er"Ói ton"Í.?bm i::- fő
lén.v\)('n mnrndjmmk n hllbortL erob'cl szenlben. Hiszszi.lk, hogy n kl:Htdny, mel~' II bl-kc n~I('lmében ft'lhívnssn! fordul "minden cmlx-t'hcz. WggeUcnül politikai és \'ll.Uási nW.(:g)'ózödé'~etól. filggetleniH nemzetiségtöl és böl"ének színétől, mindazokhoz. akik szereHk
h07ltil'knt és {'"\'iílblik a hl'ibot'tit" - hozz..-'ink is szól.
Vlílaszképpt'n kijelt'ntjilk: 196t -bC:Jl is hirdetni fogjuk,
hOllY
"ti h ti borii 1Ll'1ll e)kl'riilhefetlen,
II IvibonH elleh .. ! Mrftani. a békét meg lehct \'édeni
és l:t rt6......~n lehet lenni",
Od\"Ö.Zöljilk mindazokat. nkik ebocn a szellemben
Cognnk n jön'; évben munkLílkodni,

t

pen jobb, nyugulmn:o.nbb, bt.'kl,,<~,'c~t'Sebb, ti'ffilelé$.enyebb s i~,,\' N"'(.·(hnt"LI,.\"c;sebb _ ahog>' fl1(\lldani szoktuk _ boldO{;nbb lelO'cn, nllnt a tnvnlyi \'ol t? Nem arról
\"lm szó. hogy II nlllU ~'\' _ l"glllubb n~-.künk - nem
leli \'olnll jll, H is.J:~'lI b{okt'ben dol~ozhallunk ('gt'Sl.: .!\'('ll
.\t, Nl'lll ztl\ilr! meg .!'l'mmi (l 1l1\U1k!lbnn, YU&," !V
inl fldkOZlisbn n , t..s. ha \'olt:lk ls nN1t1-?M'l:dnk, azok rendszel'int nl': éh'l 1('l"ll1('~ ..{'tébi)1 lldootllk ~ litéri \"('Ilmk,
meri itt é!link ebbNl ti nllg,\ 's.l!l'nl, de rt'jt('hlll~ tItokUltO.!' lIllyagi vllAgblUl, melynek ugynn elot'r c~njAI klISllle['t(lk milI', de 1('~lltibb még 111111.\'1 i~Ilt'I..... den....~'S

van wlln e ~;t<.!k ,",edi"

sokstor !wI'esuUlhuullk u.áml ~
tásaln kat 'I'udjuk. tehát, hogS méi mindig lehemeIt
"lóre nem látott akadályok, de uwgis szcrelllök. ha e;\
<lZ év \'aJ.lhogy másllbb, jobb, még kedvOnkrevnlóbb
lenne, mint az ÖSS7.cs eddigiek egyUlt, Mil tegyünk hát?
Hogyan vágjunk neki ennek az Ismeret len mel'L'(!ek~
nek? Ha gondosan átviz.sgú1Juk terveink matemallkal
számításait s megbizonyosodhatunk, hogy nincs hiba
bennOk, Ha !lwmbuvl' t!Ok fl'lad~tEllnkat éli vállalkozásalnkllt li IIzokhoz hozzámértük testi és lelki adot\!.á~
gainkat, fJtikal és szellemi képességeinket s tudjuk,
hogy megbJrkózhatunk velük, Ha gondosnn Ugyelü nk,
hogy ne ejlsUnk hibát sehol s okosan és mcgfontoltl'ln
,-égezzük mindig minden té nykedésOnket. akkor úgy
les1. minden, ahogv m i akarjuk. Szép les1. uz esztendő
és gn~dag s az élet boldog és nyugodt. békés, megel<Sede!!. Igen! Csakhogy jórészt Igy volt ezzel minden
nemzedék. &; mégis milyen szerencsétlen korszakok
c.úsztak be a történell'mbe i1Z idők rendjén, Engcsztel~
hetetlen. liŐtét, fekete évek. Poshadt. penészes lelkú.
fanyar sulZlldok. Miért? Miért nem tudott mlndcm
nemzedék olyan boldog lenni. mint amilyen szeretett
volna? l\1.iért nem volt minden esztendő olyan szép,
napfényes életű, tUndöklö ékcsségű, mint amilyennek
megálmodta ti szih'eszteri éjs:wkák, vidám. pajkos, jó~
kedVü, mulatós népe?
Azé rt, mert sohasem az esztendök teszik boldoggá
vagy boldogtala nná az embereket. hanem nz emberek
teszik széppé, vagy szomorUvá az esztendőket. Igy tehát az csztendők mindig csak olyanok lehetnek, mint
amilye nek maguk az emberek.
Az ember pedig az utóbbi néhány évtized alatt rop~
pant sokat fejlődött. K iszélesedett horizontja már
majdnem átöleli az egész kozmikus világot, Technlkáijval bámulatos dolgokat produkál. Filozófiájából ki~
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hally ta. mind ti képte)e lbcU 1oI.olgo1<al I olúeJ té$e ti v/tlC,
~' ll{;g loglkáJ{,n é pül fel . A postulátumok, a1. ideák (0-,
u mugi'ltó! \'a!ó dolgok elvesztették é rtelmO kc l és 1<'1; elkorhadt L'5z.mények humuszából reális tudományok
~I rjlldtuk kl hogy kapráz.at06an gazdagftsák mcg a m al
ember tud Js~ és ismeretvUágát, Elmondlwt juk há t,
hogy ennck a nemzedéknek minden a dottsága megvan
nhho1., hogy valóban boldog lehcssen. És mégis tele
van uz életünk bizonytalanságokkal s a vesrelyek úay
megnllttek körülötWnk, mint az ál'nyak alkonyat Ide_
Jén, M! ahát a tennivaló? A mi unitárius hItvilágunk
cs egés1. élet s7.cmléletLink azt mondja erre a kérdésre,
hogy u Jnl m eg újra vissza kell térjünk m inden :<tzép és
Jó, dc minden rossz és ves7.c<1elmes dolog forrásához,
magához az emberhe7. Az esztcnd6 most még csak
olyan, mint eg " Lij'Jzülötl gyermek. de a z ember fogja
nevelni és ó tölti meg éle tét tartalommal napról napra.
I::ppen e7.én tehá t va lahol itt van a lényeg. lit van a
ti tka n boldog új esztendőnek: az embereknél és a n a~
poknáL Mint ahogy minden embernek, úgy minden
napnak is kUJö n felel őssége van, Aki az utolsó dekádban akar behozni és elintézn! m indent, annak sohasem
lehet boldog ll Z esztendö a maga teljességében, mert
minden napnak m egvan a m aga külön gondja, melyet
ha elhanyagoltunk. másnap m ár nem lehet jóvátenni.
Úgy végezzük Mt a dolgainkat egész éven át, h~y
szüntelenül lebc~je n a szem ünk el őtt a tudata annak,
hogv az egész nagyvilá g~k ö7.össégnek egy embernyi
ré<'zéért minden nap mindnyájan egyenként felelősek
vagyunk. Ez a felelÖS!égtudat segítsen. hogy valóban
boldog:gá es bókés~é teg}'Ük a beállott új esztendőt.
Ehhez adjon Isten erőt és jó cgés~éget m ln d nyá ~
junknak.
Pet hő Is t ván
püspök i helynök
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Az evangélium fényénél. ..
"Ezt mondja az Isten: kitöltök az
én lelkemből minden testre és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és
a a ifjaitok látásokat látnak és a ti
vénei tek álmokat álmodnak." (Csel,
2:17.)
"es lakozik a farkas a báránnyal
és a párduc a kecskefiúval fekszik. a
borjú és az oroJzlánkölyők egllütt
lesznek, és egy kis gyermek őrzi
azokat." (Ezsaiá.'J II :6.)

Új év kezdetét jelzi naptárunk, de változási. úja t
hiába keresünk az évek számszerü mulásában. Az idő
v~gtelen síkján a naptári évek csak figyelmeztető
SZImbólumok, hogy az életet nem lehet megállítani.
Hogy az állandóság nem valóság. csak toko7.atí meg~
hatál:?lás. Az új, a világmindenség örök törvénye. A
me ~untlás. az életnek. az ember életének lényege.
, . ~etk óz7.étek le az 6-embert - hiv az apostol - és öl~
töZzétek Cel az új-embert."
" Dc hogyan - kérdezhetík sokan _, hogy kapcsolódhatunk ':';lt egyénlIeg bele a megújulás végtelen folya~atába? Olyassá tok a próféták válaszát. mondani~
va!ólm bevezetojéül Irtam oda: á lomlátásokban ! Nem
hiu álmodozásokra gond olok, melveket jÓllakó.sl·ÓI,
.eazd~.g~~gról, hataloml'Ól szövőgetUnk nyomorÚS!I1:!(),:
11etkorulmények kÖ1.ölt a szUkséj;l napja ib,m. hane m
••Imokra, melyeket nagy célok. jövöt formáló tervek
val&;ftásáról, prófétfl! ihlettel álmorlunk. t:leWnk mAi
fO~'má J a: ku!túránk , tudá~unk káprá7.atos alkotásaink.
~tnd.m.nd Ilyen á lmok vnló~ulá~aJ. Nemzl'dékek soro~
. atcs álmai Az embel'iséj! jövőjérő l. a meglgnzult ember
~Z~bü~nágáról. ItI van bennünk ez a lá l [l~1 kép('lS~ée,
k szerv~ r és7e és nvll a tkozik valahányszor váls!:! cnYC!!etJ a7. embe rl'\é$l('t
Ez II csodfllflto~ ('re! mtíkörlÖtt Jé7u~ban ls mikor 1'1hafYta rtz ő.c~műhelvt l"'teHe a me gélhel é~t: bl710s kC~
nveret adó "''''''''7.ámokat. Kövctte lelkének titko~ su~
fi:aIlatát s elindult, hogy mcgszabadftsa az emberiséget
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nyomaszt.ó tel'heitöl. Látások égtek benne, melyek leg~
élesebben világította k az utolsó órák szorongattatásai
kÖ7-ött, a G ecsemáné kertjében. Almokat látott egy jobb
világ r ól, ls ten országáról. lelkében életre tá mad és testet ölt cselekedeteiben.
A jézusi álmok beteljesedését várjuk ma is a jövő
felé fordított aggód ó tekintettel. Úgy érezzük. min tha
ott t é rdelnénk mi is véle a Gecsemáné kertjében remegve a holnap kenyc-réér t s aggódva a fel gyógyulásáért
annak. ki szívünkhöz olv közel áll. Félünk. hogy elpusztul fl hajlék. mely ollhont biztosit- családunknak.
Elveszítjük a "biztonstig" ét7.etél. ha k!tekintün k a for~
ro ngó nagyvilágba . Ma mind ott járunk a halá lfélel··
mek Gecsemáné kertjében s az atomfelhó. mint óriás
kereszt árnyéka borul rÖlénk. A kishitüe k két:<tégbec setten fIssák, mélyitik az óvóhelyeket. hogya maguk
életét biztosítsák. De akik hiszne k a lá tomásokban,
e rőt és bátorsfll!ot merítenek a jézusi álmokból, melyeket Igy fogolmazhatunk meg mal nyelven: általános
leszerelés. vUágpa r lament. nem zetközi rendör ség és
nem találják utópis zti kusn a k a próféta i látást eg~ új
világról, mikor az igazság öleli át fl világo t "és lakozik a farkas a báránnyal és a párduc a kecskefiúval
~r.ks~ik é!':
gyermek ő rzi azoka!". B/7.onyos, hogy
ut VIlágot
II m ngá ra talált ember. melyben n ök
é~ fél·fi " k.
és fiatalok, népek és nemzetek. fc"érek é~
béKében és szeretetben élnek ef!:vütt.
Mi ez?
k/tekintés a jöv6be? Álom? Nem .
kerivcs testvCrem. nem álom. hanem valósá~, ha hiszel
b ...n1'l('. űl'ÖmUzenet szá modra az új es ztend ő boldol!sá~ó.rÓJ. Mert ..elvész a nép. mely látások nélkíil vIlIó".
Rázzuk Je látomó.~ainkban korlátoltságunk te rhét,
l'yó,!lyuJjunk kl a lelki vak~á ~ vé~zetcs beteg~égébóJ.
t..1ssunk magunk ~IÓH szüntel~ egy jövőt. mely von~
7óbb. boldognbb, tokéietesebb. mmt II kÜ1.del mes jelen.
I á~~uk meg: ezt a jövót, az egyéni munkáva! é.; áldo""'okból feléoft e tt jÖv6t. ho lO' jelenUnkben se~mlféle
"'''ozatOI se tartsu nk nagynak. ser:n terhesnek, s6t fáj.
daJmdsuk sem annak eléréséhez. Amen.
_
Gyorli J.
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elI korondi templom födele
:l

,

Torténettud ósaink. Kanyaró Ferenc és Vass

Mikl ö~

K c r es:tt e ny l\Ial , "el6ben közölték azoka l a

hiteles

I

Irato ka t, amelyek a ko rond i unitá r ius templom elqHeMrnl szólnak.

,

17 I 9-ben tö rtént a szomorú esemény. Akko r a nemzeti fe jed elemség megszunése uldn. Erdé ly a bécsi

\

CSás7.árság l6hatalmn alá tartozott. A kormá n}'7..ást CI"délyi emberekből szer\'(~zetl kormá nysrek (gubernium)
gyakorolta megszáUó hadsereg, ellenséges tábornok ok
ellcnón:ése alatt. A katonák tették a javaslatokat Erd ély jogainak a mcgn~·i rbálására .
A mondott évben a becsi udvar utasította az erdélyi
kormányszéket, küldj ön vallásíigyi bizoUságot Knrondra. A b izot ts:i.g á llapitsa meg, melyik felekezet
van többségben, a k a tolikus-e vagy az unitárius ?
A templomot annak a felekezetnek a birtokába kell
juttatni, amelyiknek nagyobb a lélekszáma.
A katolih.'usok eJözöleg már b izalmas utasítást kaplak a bécsi len'ekről s a császá ri katonaság segítségé\'el könnyen költöZlethetö katolikus családokat telepí~
teltek a Calu végére. Igy a bizottság a megszámlálás~
kor a katolikusokat találta többségben s az unitárius
templomot a katolikusoknak adta át. A templom el~
\'étele iflagy riadalmat keltett a kö rnyék unitáriusai
közölt. Korond a havasalján, az unitárius vidék szélén
fekszik, ta lán azért támadt rája elös7"ör a császári p0litika. CA farkas a nyájtól félresz.akadt juhot kapja e l
leghamarább.) De nem folytat ják-e tovább az eroszakot. n em há boMlják-e meg a Nyi kó. Gagyvize, Kis~
kükül1ö unitárius falvait? Bá rcsak a korondiak új
templom épitésére szánnák magukat, hadd lássák rt
bécsi békeháborít6k, hogy nem olyan könnyii az unitárius hithúséget megtö rni! ~gítséget is izentek. Mivel
Korond földjen a gabona nem terem bőségben, élelmis zert ígértek a fogadott munkásoknak és miveseknek.
Különösen a legközelebbi szomszéd, í:nlaka, tanúsltott
nagy együttérzést és segitókészséget. Jóleshetett az
unitáriusoknak, hogy odahaza is jóakaratot tapasztaltak. A ka to!ikus falusfelek k in y ila tkoztatták. hogy ók
is részt vesznek a munkában, osztoznak az épitési köl tségekben. Nosza hát nekifogtak a templom épitésének.
Nyár u t óján nagy vásár esik Koro ndon, az összesereg~
lelt sokadalmas nepnek volt m in örvendeznie! Az épület szarvazat alatt volt már. A befödes is komoly feladat. de az hamar kitelik a korondiak test véIi buzgóságából.
A berödés körül mégis történt valami, aminek emlékél kül ön megörizte a szájhagyomány. Régen meg~
bold ogult lörténet ir6n knak. Kanyaró Ferencnek és V8S~
Miklósnak a szelleme bocsásson meg. hogy ezt a hagyomá nyt az ő írott adataihoz csatolom. A vásár utt\n
pár héttel az énlaki kurátor Udvarhely t találkozott EI
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Egyházköri Közgyúlésünk n~gi é r~
demes ta gjá t, volt Nyugdijbizottságunk egykori te" ekeny elnökét ve~zj te tte el dr. Gyula y Tiborban aki
Békéscsabán 73 éves ko rá ban' vá~
r~tla n u l távozott a z élők sorából.
Nemes tartalmú életének Uszta
láng iflt éppen akko!' oltotta kl a
kérlelhetelen halá l, amikol' szerte e
v ilá gon az ,.Isteni Gyermek" érkezésének . bol~og ör ömében égtek az
t'm ben un'ek. Pályafutása sorá n
bárhoyá is álHtotta a sors. telje~
értéku ember. egész férfi volt. Nem
az é ppen betöltött dllds adott neki
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.
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~ ol'Ondl kurátorral.

!"

korondi szekéren (lit, ha zafelé
u I,du lt. A ko lléga rá Jaköszönl s Intésével megAlláuQ
ke r te. J óemberesek '·oltak. a lyaflsagosan megkérdezték
egl"másl,. A lovak azonban ha7.a1'elé s letóscbbf!k suWcta k le n ni. meg-ml'grAntot t.'ik ll; szekeret.
- Hát II templommal mennyi re ,'annak? _ te rt ~
tárgyra az érilaki.
- Hála Istennek már be!ödettük szalmfl\lal,
- Szalmával? - hökkent meg az énlaki
- Ne m akartu k. hogy az oozi esőzés födetlenül találja. No, l sten áld ja , kedves kollé gá m! _ engedte meg
türelmetlen lovait II korond i.
Az énlakJ k urátor magában i~ hülede1,C1I _ ~za ln'Ul ~
födél a szép. új templomon! De otthon keltell csak
na gy m egbotránkozást a hir elmondásAval Szal ma~
födé l K orondon, a hol anny i fa va n zsind el)'"f aragásrn
"&g.\' rse r é p é~etésre! A dísztelen födél m inden jár~
k elő nek a s zemébe ö tl ik. Az ep'ész u nitárius hit!elckezet tekintélyének: ártanak vele.
i\rindezeknek gondjában és mérgében elhatározták
hogy a kurá tor az egyházfi val menjen át Korondra ~
i ntse meg a hitrokono kat a hely telen elin té7.és m iatt .
Szép ÓS7J id ők já rnak. ha marjában ki vethet ik a zt 3
nehány ezer cserepet.
i\lind járt vasárnap d élu tán fölkerekede tt t:nlakán 3
két egyházi férfiú . Nincsen messze K oron d. csak e.'fJejt
túl a F irtos ht"lU'en. Amint a túlsó olda lon k i1ükkentek
a hegy m ögül, csak megálltak s egy m á s ra csod álkoztak.
Az új templomon ékes, piroo cse~p virí tott. Olyan volt
a templom födele az elvett, régi templom födele mel·
lett, min t a friss rózsanyOás a herva tag m ellett.
Az egyhá zfi megszólalt.
- Ne menjünk tovább, térjünk vissza a jó h írrel.
- Dehogy térünk! - k ö tötte m agá t a km'ator. Megkérdezem a korond itól, azt é rdemel tem a fá ra d~
zásaimé rt. hogy elboJonditson?
Az atyafiakat együtt ta l áltak az új tem plom mellett.
- J öj jön. ' jöjjön, kollégám! - inte tt az énlaki. l\liért mondott n ekem akkora hamisságot az udva rhelyi piacon?
- tn hamisségot?
- Azt mondta, hogl' a templon10t s zalmá"al födet~
ték be.
- Dehá t az tisz ta igazság! A templomot szalmával
födettük be: Szalma János a t.Yá nh-tiá val. O a falu cserepező mestere: Szalma J ános ... !
Az énlaki savan~'úan mosoly gott. min t a kit jól meg~
tréfáltak. De biziatás t mondot I.
- No jól van, ha m á r s zékely módon tréfával tu d~
játok igazítani a bajt, akkor új ra láb ra kaptok 8 csá~
szári zsarnokság ütéséból.
Gya ll a )' Domokos

------_._._-_._-----------

IDr. G y ului T i bor I
_

rangot és súly t, széleskörű tudásá~
val, európai műveltségéve l ő szer~
'lelt tiszte letet és elismerés t minde nkori mun ka köré nek. Is mereteinek
gazdagsága I'endki"üli szociá lis felelósségérzettel s a közéleti pá lyá n
kivéte les szerény emberi mn ga!ar~
lással pá rosult. _ A sza mosmenti
szülői hajlékból hozta mngdvnl egy ~

házá hoz való ragaszkodas,:\ nak cseleked e tekben gyümölcsöző nemes
eMnyeit. t d esat yja évtizedeken keresztü l egy ete mes egyházunk nak ér,
d emes szám\'cvőj e volt.
Gy ulay T ibor temetése hozzátartozóinak és tisztel ői nek széleskörű
részvételével december 31-én volt
a Farkasreti temetőben P el.hó I st ~
\'án p üspöki hely nök szolgúlatá,·al.
Szeretetre méltó hnl kszavú cgyé n l~
3égének emlékét kegyeleIle őri zzük.
,. Ne nyug tala nkodjék a Ti szívetek"
(Ján 14 :1.)
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DAv I D FEREN C (RASA I
ll"
D.1~·id Ferenc !rásairól

irt el6z6 cikkünkben arról
szóltunk, hogy '" De fa lsa et vera ... c. munka szerző
ségérÖI a belföldI s~rodalom hogyan ,"clekedelt.
",-rost vizsgáljuk meg, hogy a munkár ól miképpen
(mak a külföldi szerzők.
Bevezetőül már megj egyezhetjOk, hogy e tárggynJ
foglalkozó újabb külföldi szakmunkák is sok té,"es adatot tartaImaZrl.ak- Az unitárizmus tÖI"ténetének amerikai kutalója, E. M. Wilbur professzor. általá~oss;\G·
ban azt állapítja meg, hogy e könyv több szerzo mu\'c
és Blandrata és Dávid a szerkesztői. E megállapítás-

hoz füzött Japaljl jegyzetben WUbur tovább megy és
aITÓl tesz. említést, hogy helyes feltétcJezésnek látstik
az az áHítás., hogy az első könyv, a krHlkai rész Sool'wjc Blandrat3, a második könyv több szerző

mÚvc.
E megállapit..\snál Wilburt elsősorban hiánY05 magy.w
t udása \'ezette félre, mert hiszen Dávid Fel'enc magya r nyel\'Ú, saját </leve alan kiadott munk:i.it - első
sorban a " Rövid l\Iagyarázat" cimú, 1567· ben meg·
jelent mli\'é t - nem tudta összehasonlitani ezzel a
latinnyelvu munkával. Végül Wilbur is, mint általá·
ban a magyar nyelvben nem járatos külföld~k, hajla·
mosak annak az általánositásnak ti hangoztatására
_ amitól egyébke nt több magyar szen'lo sem mentes -.
hogya mag)'ar unHárius gondolkodás rnegindit.ija ncm
David Ferenc. hanem az olasz humanista t udós es orvos, Blandrata György lett volna.
Stanis1aus Kot, évtizedek óta Párizsban élő lengyel
tudós, II XV I-XVI I. századi lengyel kultúrtörténet
a l., pos jsmeróje, aki Wilburhoz hasonlóan a két világ·
hábol'Ú közöt.ti időben a kolozs váli unitárius könyvtárban és egyházi. IC\ré1tárban is kutatást vegzett, en·
nek ellenére. nehány éve megjelent és Servetusnak II
lengyelországi és az erdélyi unitátizmusra gyakorolt
h a tiLsá.t vizsgáló tanulmánvában, a De faJsa et v era-t
Blancpata művCnek tartja s annak egyes fejezetei"
Servetus hatását véli felfedezni. Amennyire téves a
megállapítás első fele, anny ira igaz II második, hiszen
ugy Dávid, mint más kortárs szerzök mlivein Servetus
hatása - mint Blandrata teológiai nézetein is - felismerhetö.
A belföldi és a külföldi szel:zók n6zeteinek, valamint
az egyes fejezetekkel kapcsolatos később ismertetendő
v izsgálódásaink ÖSszegezése a lapjan általánosságban
megó.llapithaljuk azt, hogy e munka egyes fejezet<:!i
tö bb s;rer-ző tollából származtak. l\lai kifejezéssel éh'e,
Dávid Ferencet e tanulmánykötet szerkesztőjének te-

kint het jük. Nincsen kétségünk aziránt sem , hogy DaVid
a szerkesztés munkája során 19én)' be vette. e kötet
kiadása idején már n6hány éve a fejedelm i udva r ban
megtelepedett. s vele barAU kapcso Jatot tartó erős hu.
manista müvelts6gű és R külföldi nnUtrlnitarlus Irók
nagy részét személyesen Ismel'ő Blandl'nta György tanácsait is,
Egy ik régebbi előndasomban m ár r ámutattam arra
- elsősorban néhai pl'Qfesszorom. d l'. Borbély István
fotTástanulmá nYQit alapul v6\'e - . hogy Dá vid Ferenc
ncm BlandratátóJ .,tanulta'· az un itáMzmus t . vagy annak korai megjelenési formáját. az !InUtrinitáMzmusl.
Sőt 10Vllbb menve. ne m B lpndl'ata volt a7.. 'a ki DáVid",lk "kezébe adt ~l" Scr\'etus rőmli "et, a Restitu tio
ChMstianismi~t. e zen keresztül rá vC'l'.eue Servetus feJfogasának a t,:mulmányozásárn. Dávid witte nbergl
eg)'elemi é"einek a z idején tanulótársa \'olt e kor ke l
Igen jeles antiUinit.'\rius vezeOO személyiségének: az
olasz Socinus Laellusnak és a lengyel Pauli Gergel ynek. Elké pzelhetetl en. hogy David . aki kora fi a talságától kezdve kereső és kuta tó lélek vo h. a winenbergi
egyetemen ne ismerkedett "olna meg e két jeJes an ti·
Ili nitárius go ndolkod óval. De még ha "ala ki. a kövelkeztetésnek ellene is mond, his zen Dá vid le\'elczé$ét
llZ ellenrefol1nácló
elpusztitótotUl ~ csak Paulival
!olytatott levelezós6re való utalásnak "an korabeli
nyoma - van m ég eg y következtetés, mei~' szi ntén
helytállónak látszik. Az egyetem szellemi vezé.."C Dáv id
wittenberg i tanulásána k idején
Melanch ton volt.
Ismeretes,. hogy !\'lelanchton már Ser \'etus ifj Ukori
muveinek a megjelenése utáni években írásban is fel·
!ép az anti trinitárius megnyilatkozások ellen.
Ezt a feltételezés t megerősítették a s z.i n tén lengyel
származású , de német nyelvterületen munká lkodo tt
jezsuita: S ta n isIaus Dunin von BorkowsJd kutatásai.
Említett szerzó müvei a hannincas é"ekben jelentek
meg egy alig ismert osztrá k jezsuita in tézet 75 éves
fennállása alkalmából kiadott. nagyobb közönség kezébe alig kerűlt emlékkönyvében. A buda pesti katolikus hit1udományi akadémia köny vtárába n sincsen
meg e mű, s ezt a Széchenyi Könyvt á r s zi\"C'5ség e foly·
tán tanulmányozhattuk, mely kerésünkr e külföldről
megho:z:atta. Dunin Borko\\'skl megáHapitja. h ogy II
XVI. században nagy szcrepre jutott unilá rizmus ert!'deli gondolkodói : Servetus. nehá nya n a ke\'ésbe ismert
korai antitrinitáriusok közül és Da v id Ferenc \·oltak.
De falsa et. vera egyes feje:t.elei szeI'ZÓSégenek a kérdésé\'el egy késő bbi cikkben fogunk foglalkozni.
Fe re n cz Jóuef

,

,
,•,

1

!
!

•

HíREK
O,JI::" ALKALMABOL az Egyhllzltön
T anks t agla, a n ~gy b · '<I.apest! telk ipj.sz.
torok és gondnokok kü\döllsége kÖs z&."I~11~ egyházunk v,"zeUlségét. peth6 I st.
\ 'An pllspökl helynök és Ferenc:r. Jó>:sef
f6gondnok el6u a klltdötlSég jóklv{md);Ialt dr. SzabO b W'n pest\6 rtne.\ egy hhkö~ltÜnk gondno ka tolmácsolta. gondola tokblln gal'dall b flSUdbe n szereletteUes
S·Av~ kk ~ 1 p mlékezp u meg a belf'gsé{:c
miatt tAvolle,'/l dr. G!lf8.lv:l István f6gondnOkrÓI.
6 t , valamint
Pe' hő
181\'ál)
PU-pökl hPlynÖk6t ellvuttlll :U!"n"" ll\ al _
k~lmAtY.J1 ls k öuOntlolt e. A z Qd\"ő7.lésre a
pu..,p6k\ hdynök re ndki\'nt m eleg h AngOn
"al: - 011.
DO! GAl VA I. V I IST"AN e !t\'h~7kört fő
lIo~dno'<; aty~nkfla , tlapota 6-vendele"t'n
I~VU·l. olyannvlra , holtv fl kórh ~ZII t elh ~ vh~tla. S lel~nl elt o tth" nt'ib:l n v"ln . n nM'~ é"" .1ka\mából sze re tettel k l!$~ön t
JUk.
G ,-OIl F I t ST\ ' AN bud ape~1t lelkM b ...
I!lRRé b61 lelj .... en fellY6gyult, S fel ...
Iq !,telJ es m unka kört!. I ..... ét a réa l bUl.·
lOU"a l t'tJ a e l. T OvAbbl l ó ec6r"'aet
k!\-' n unl<,

• UI'I.'lTARUJS

t U ...,.

A KARACSON YI VNNEPEK alknimAból a l. u l vae:wl'A 5terla rtAsa alatt T o rdnl
Tiborné hitlesw ér Unk mindk é t templomunkban BeethO,'en " Is ten dlcs/lsége" (!s
Torda i BorbélY Pál .. K ö ny6r g(!s" e.!mll
sze rzeményét énekelte, Tordai B. Pál Ol'g o nak .sérele mellell .
_D UN AP~TA.J1
EG yuAZ KOZSI::OVS KB ES a kar'cson~'1 ünnepek a lkalm á val u
u rvacsoral kenyerel és
ÖZ\'. Herc zeg h
Sándorné adornán~'ozta.
.\ Z J:;OYETE l\1l NYO/llDA k ö z ö lt e e~y
házunk vczel/lségével. hogy al' unllt'irtUl'i
Im'dsllgoskönyvet már<:lus közepé re sdlIIlja le.
A U OOY ES EN D RE UTC,U t e m lornunk
o 'll onálll"a uJ a bba.n a z alábbi a d o mAnyok l:rke z t ek : özv. A lbe rt Ján()!;né 50.Ft Batta Jánosné 10. - t't. Id . Pethö U t\'Il'n :;0,- Ft, néha i \Veress Ák os ern lt'k ére u n o kahuga l : d r. Be n ezédl ~'e'iI'nené
SzabO O a bl. s z lge th y.né S abó Ka ,l é,
S:abó ILdikó 100 , - FI. Do rbtly P ál 51',n . Alm!.ssy Anna IO~ Ft , Iva n lcs s tmd orné 30.FI . v !!!&ey t; rn llné 10.- F I .
Gá l H y G á bOr 10. _ Ft. dr. Be nk ó K nm_
Il n Má rta $0, - . ' 1. KUl IIS I ES7_te r %0._ . 't,
P. Z , :;0.Ft. Deá k t'e re nc és csa lád ia
40. - FI. L6rtney Ele k :;0.- FI . Névtelen
a d a k o%O :tO,_ n , ."odo r Arpád 20._ Ft ,
ifi . pethó lslváJl 30 ,- F I. P . BU:OOllány
Lajos 211.- FI . dr. Ba loa h PAl tO,- F t •

\)O,,,

KdzA Ká lmán 20. - FI . G yőrl B,j la 50,~'I , Mánn G é za 100,- FI , Mik lós K ároly
10.- Ft. S~abó J Ózsefné 20. - Ft. Id. d r.
Ny lred y G ,j~a 10,Ft . Seb eslyén Is t v fl n n é 10.- Ft , S im o n Dé.."I~né 20_ F t.
dr. K iss Eva ét dr. GAs p ár lsn-An né 10010. F ~.
N \ -UG DIJ AL,\ PUS K R.\ be foly t a d omá_
nyo k; P. Buzogá n y U JO$ 20,- F I, d r. BaIQg h Pil 10, - FI . ÖZ\'. PA li MtklÓ8né 2. FI . P d l! J ~n6né 5._ ~' I , P á U ~tlk lós 2.FI. Weltin .1ózsetn4!: 8,- Ft, ld. P app
J óue t : 0,- Ft. KornlÓ8Sy G y ul a 20.- F I.
d r . Nylredy János 30,- Ft , S im o n Déne,né 8.- Ft.
U ~' IT,\.JU US f: LET rt'uére az a\6bbl
II lyfln kflai a dakoz tAk ; 6zv, WI_Ich G ~
7t1né 5~.- F t. Blld<'>c7y Tqm>\.q 511 ,_ F I.
Névtele n adako zó 30, -F1. N. N . SO,FI, Győ I Belli :;0_ F t. _
A JÓkedV,)
a d akozól uereU ai< lSten.
UNITA R I U~
t L ET
Lapt ullljdonos a MlIJ/yarornA81 unitArIlU
E:a:yhIl1.k a r ,
Felelő. S3'erkeSZl" él k iadó: I'elh ll ... t .4<l.
EVI el61lzel etl d ll It torint.
Budapest. IX .• K őgye l Endre utca ,.
Tav!).: .31-IIIi, Ckkksz..: 50""0"."._
11 01lI0 -:1 - Zrinyi N yom da. B ud apest
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