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Ojra karácsonyi 
ünnepszentelésre 

hívogatnak a ha
rangok. Nekünk, 

A jászo/-bölcső háza méneiete, nem
zetiségi. sz.oirm3zá.
sa, sajátos egyéni 

magyarországi 
unitáriusoknak, 

kevés ércbe öntött 
harangunk van, 
éppen ezért le-
gyen ez a mi Uni
tá r ius J!:lelünk 
ilyen ünnepszen-
telésre hívogató 
harang! Kis la
punk harangsza
vával még 6si 
imádságos éneke
inknek szavával is 

kongathatunk : 
"Karácsonyra vir
radtunk, kereszté_ 
nyek, jertek, -
Harangszava hir
deti , eljött máor a 
gyermek, -- Zen
gedezve szálljon 
föl szívünkböl az 
ének, -- Trónjá
hoz a szeretet ál
dott Istenének. --

Bethlehemnek 
csillaga, ránk ra
gyog ma fényed, 
-- Bethlehemnek 
jászola lettél, 
szent fgéret" ... 
19y érkezheWnk 
el ádventi hitünk
nek megerősödött 
I'eménységeivel a 
meggyö7.ődés út

• 
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ján Bethlehemig, ahol már várt reánk a 
letett új élet, új v ilág, új és tisztultabb 
Mert karácsonynak e~ a legmélyebb értelme: 
kezni egy alapvetően új világnak, új életnek ,.:::~~ 
~m.~réhez. Ahho~ a tiszta emberhez, ak inek a 
IfjUI energiája olyan, mint az újszülött gyermeké aki 
feltételek nélkül hozza magával a növekedés leheíősé
gének, a .maga sajátosan új életének ígéretes törvény
~zerüségelt, és. azzal együtt il reménylett jobbat és iga
zabbat. Es akik karácsonyt ünnepelnek, mindig megér
keznek a bethlehemi jászol hoz, hogy miként egykoron 
a. r.i'lsztorok és a bölcsek, tisztességet tegyenek az isten
fl':'~ szépségnek újjászületett embernek, a gyermekien 
IfJU, sz~p és szent jé~usl emberségnek, aki, ha majd nő
vekedm fog tes tben és lélekben lsten és emberek előtt ' 
v?16 kcdv~sségb,:n, akkor meg'hozza a világ számára 
a~t a só~aJtva l'art és remegő Imádságokban annyiszor 
könyö~gőtt békét és boldogságol e jobb sorsra érdemes 
embenségnek. 

A nag)' alkotó~üvészeknek egész sorát foglalkoztatta 
ez a "bethl~heml téma". Számtalan képet idézhetnénk. 
amelyek mmd azt a bethlehemi házat vagy annak egy 
részletét ábrázolják, amelyben a pászt~rok és a bölcsek 
rátaláltak .. a karácsonyi gyermekre: Jézusra. Ha jól 
megfigyeljük ezeket a képeket, m inden müvész vér-

kultúrájitnak. és 
történelm; gyöke
reinek talaja sze.. 
rint ábrázolta ma
gát a jaszolbölcső 
házát, amelyben 
benső látása sze.. 
rmt a jázusi em
berségnek. meg 
kelle tt sziiletnie. 
Sok mavé:sz alko
té.4n visszatUkr6-
z6dik a szándék. 
bogy a J ézus já
szolbölcsójét áb
rázoló házat, vagy 
a hagyomány sze.. 
rint istállót (mely 
sertuni szín alatt 
sem tévesztendő 
össze, vagy hason
lí tható a mi fo
galmaink szerin ti 
istállóval, mert 
szülőföldjén, egy 
paranyi siint-kü
lönbséggel ember 
és állat egy lakó
helyiségben ta
nyázott) "napkel~ 
ti" stílusban áb
rázolja. Minden 
ilyen irányu szán
déka ellenére is, 
azonban a legtöbb 
müvész ügy raJ
zolta vagy festet
te meg a jászol

bölcs6 házát ahogyan ezt saját népének korabeli mes
terei ácsolták faragták vagy épitették volna. Ez is an
nak a jele h~gy az ember valami ismerthez, megszo
kotthoz, melegen otthonos hoz és ho;zá közel ál~óhoz 
kapcsolja a ráköszöntő újat és a még egészen fiatal, 
most született Egészen Mást! 

Ha végignézzük ősi unitárius székely templ0z:.nainkat 
vagy székely-magyar népi építészetün~nek sZlv.et-lel
ket meghittséggel eltöltő stflusát és épületelemeit, ak
kor tud juk, hogy ha ábrázolni akar ta volna egy ~.é
pünkból vett igazi művész és építő a Jézus jászol-bol
esó házát, akkor azt ügy farag ta volna ki, a~ogyan 
e leink századokon vagy talán évezredeken át mivelték. 

Cimlapunkon Szinte László atyánkfiának, a ~ap~r 
épCtőmúvészek egyik pátriárkájának !ino~ .~l~U es 
meleghangulatú rajzát közöljük karácsonYI koszontés
kent. Ö Attila király lakóházaként á lmodta z:.n~~ ezt az 
é l>ületet. Természetesen ugy, mint aki kora I[Juságá tól 
kezdve szakavatott ismerője és tudósa az 6s1 szék:-lY
magyar építőművészet és faragómúvészet elememek. 
Persze hogy odaálmodta az &i nagy ház kö':,é a hava
sok fe~)'vesei t is, azokat a sudár, illatos renyoket, ame
I)'ek ilyenkor, karácsonykor csillogó dísz~ és rénybe 
öltöznek hogy hírül adják égő szépségűkkel,. hogy 
megszül~tett most is újra a jé:.r.usarcü karácsonyi gyer-
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mck, mint Ichet6sége egy alapvetöcn jobb, b!k-,~sebb és 
á ldotIabb vilt\gnak. amelyben nugyra rog pom az em~ 
berebb embel'! 

A mövész á lmodta Att ila- háza aká r keresztény te,?p
lom is lehetne. hiszen nagy va gy apróbb t?rnyalval 
szúkebb hazánknak 6si keresztény templom~lIra emlé
keztet. Benne van teMt ebben a sll~á tos st llu~?al? az 
ősi és az új. E:s körülöllC II havasok hszt~ l~vegOJe arad 
és az élelnek a ma békessége, amely ami Vi lágunk, szá 
mara hitelessé és hihetővé teszi. hogy s1.ámunkra l.tI és 
ilyen ,.Jászol-bölcső házba n" sz:ülethetett meg a ml sa-

ját ~j emberségünknek Jézus lbb, tisztultabb világa. 
Néz~tek ezt II képet, amelyből az ösl slICllem árad és 
egy uj vnág Iránti felel6Bséglink öntudatával és m 'leg 
szcret~tével kerilljünk beljebb ebbe a "mi házunk~a" 
és m m t egykoron II pll..'Iztorok és a bölcsek találiuk 
meg azt. akit követni érdcmC$. és akinek érk'czesét í 
dalolták meg az angyalok : "Dics6ség II ma assá gy 
mennyben Is tennek, és e röldön béke a '"Ó'k'!.," gm" 
berek közölt" . • u e -

. - . • . . .. • • • " " " • 

R. Filep Imre 
heil/ette. pÜ'pök 

" " 

I< a rácsoH Y; levél ... 
Karácsonyi leveleket írun k s le

veleket várunk. Persze ezek rendsze· 
r int kis apró üdvözletck, jelzések, 
hogy gondolt unk r {I, •. , gondoltak 
rá nk ... ! Vannak a zonban levelek . 
amelyek tekin tet nélkül arra, hogy 
mikor keltezték őket, és hogy tar tal 
mukban esik-e egyellen szó is karán 
csonyrÓI. mégis "karácsony! leve lek", 
mert karácsony az örök alkalom az 
újjászületésre, és vannak levelek, 
amelyeknek szelleme, szava és a be· 
lőlük ára dó lbztaszívúség ereje hoz
zásegítenek lU: újjászületéshez. Hadd 
közöljün k ei)' ilyen "ka rácsony i le
vele!"! Idós ass1.ony ír ja Rákosh egy· 
r61. 

" Kedves Tiszteles ar! 
Szeretnék egy k is beso:dmolót i rni, 

mert ezen keresztűl is a jó l sten erót 
ad a nagy bana/ok elvbe lésére, de 
ezáltal kevéske öröm ünket is meg· 
növeszti . 1969. máju. ában A'm e· 
Tikában éló lányOfl'Ult latogattam 
meg. Onnan hazafér ve, j úlius W-én 
eltemettem a velem együtt itthonla· 
kó 55 ivu lányomat. Ez lett az én 
naoy bánatom. Vigaszt keresőn szep· 
temberben meglátogattam otthon, 
Homoródalmóson élő r okonaimat . 
Amint fal umba é r ve hazaf elé menet 
megkHtam fehérbe öltözött Ol/önyöru 
templomunkat, amellIben konfirmlil
Iam. máris megnyugodott a szívem. 
KéSőbb tudtam m eg, hogy ez a gyö
,!1J örŰ m unka hogy Született meg. 
EgI/et/en szakem ber $ jónéhálly ka. 

Juhósz G yula : 

lá/,:(jzó, de mindenekelött Bencző Dé
nes lelkipásztor volt az, aki szor " al_ 
masan beóllt feslÖnek, kőmivesnek. 

A legveszelyesebb helyeket 6 foglal
ta el, a vil!anyszerel éstól kezdve 
mind ben része volt. Ha kel ieU, kő· 

téllel a derekáT!, nagy m agasságok
ban. függött a három bolthajtasos, 
nagy templomban és azt gl/önyörü 
f ehérre m eszelte. Hat még az 50 mé
ter magas to rnyát is ennek a hatal
mas templomnak! Oda ültem le, a 
templom elOtt i padra. Egyszer lá tom, . 
hogy meszes munkaruha ban egy fér
fi jön ki a templomból, s leül mel· 
lém. Kérdi tólem, ösmerem-é, mire 
azt felelém: én igen, ha megmondja, 
kicsoda! Felele tkén t ügy m ondja 
- a pap vagyok. Ezen én nagl/on 
meglepOdtem s nyomban megértet 
tem, hogy miért szeretik ügl/ a hivek, 
hogy mindenre képesek ér te. A 
templomj4vítós költségei hez egy ke 
véssel, de igaz szeretettel é n is 
nllomban hozzáj árultam. 

/ 

Az é'v nyaran bér malási körütján 
Homoródkaracsonyf alvara érkezett 
Márton Aron róma i katolikus püs
pök. Fogadósóra összegyűl! a kör
nyék apraja és nagyja, a faluvé" én 
az a!rrnisi es a homoródkarÓcsonllfa l 
vai unitárius le l készek fogadt ák szé
kely-harisnyásan. Ez annyira meg
hatotta a püspök urat, hogy m eleg 
szeretetében kicsordul tak a könnyei, 
és egész idő alalt maga mellett tar
totta a két lelkészt, este a vacsora-

Emberi hitvall 
, 

a s 

náL is kétleMl maga m ellé ill tette 
őket . A zok v iszont meleg hangon 
mondtak köszöne tet a szép f ogadta_ 
tásért. A pü.pök ur is örvendett II 
két f elekezet kölcsönös szeretetének 
és a békességnek. 

Leírom azt is, ami! A/máson me
sé ltek, hogy m eghót egy öreg muzsi
kus c!gánl/ , s a haran"ozóné nem 
akar t pénz nélkűl harangozni. Pa. 
naszra mentek a lelkészhez. A lel
kész p énzt adott a saj ót j óvol tából, s 
Igy szól t : menjen s harangoztasson. 
De az auzonl/ Igy si ránkozott még: 
- Tisz tel eles u r, a ta jkók jönnek, s 
ninCSen kenyerem. - S hdt adott a 
pap két véka búzát is, .'I azt lIwndta : 
a j ó I stennek adunk kölcsön, ha a 
szegényeknek adunk, s Ó szent Fel
sége ezerszer esen f " eti azt VÍS$za. 
Mindezeket az odavaló asszonyok 
beszel ték el nekem, .'I m ég többeket 
is, de annyit mind nem lehet leírni. 
N agyon szer et ik a hívek a Tisztele
l es urat , igen népszera f érfi. Ha egy 
öreget lát menni, még a csomagját is 
elveszi é. v iszi. A k i a legjobban 
megbántotta annak idején, avval 
van most a ie" jobban. 

K érem a Tiszteletes urat, valamit 
a hfradó ba tessék ezekb61 beírn i." 

Tisztelet tel 
özv, Nagy Dénesné 

szül , Miklós Jú lianna 
J893. febr. 6-án 

H omoróda!nuison 

Ugl/e karác.'Ionyi levél !? 

~~sl~mi ~éOgy járt a földön egy szom ol·ú, magán yos 
Töb ca rf!, k l harminchárom évvel 
S s·bet lutlo ll , min t m inden Cézár, poéta, mágus 

Remélem, hogy a munkás megkapja m éltó bérét 
És nem lehet henyéln! bíborban és selyemben 
S a paloták ala tt nem támolyog az éhség 

zeUd szaVa er6sebb. mint m inden büszke kétely. 

~iszem. ho .. y az igéje túléli dómok onnát. Hf arany kupolákat, a má~lyákat s a kardot 
H~~"!'z ~a üharm jó. mit hirdetett, az Ors'zAg, 

z t, gaZSás, melyen Ő égbe tartott. 

Remélem hogy e földö 
S CSillogá kU' d I n mely völgyes siralomnak 
SzeHdebb né z e emnek, a dúvadak helyébe 
f:s nem lesz ~;~táó'f~nak s rÓ1.sásnbb lesz a holnap 

.. n márt!l'halo tt a Béke. 

Z tJNITARIUS ilLET 

S ebek hannincadAn nem tengódlk a Szellem. 

Szeretem e vi lágnak minden gyönyörúségét 
E:s minden bánatát, a na pot és esöt, 
A márciusi zsongAst, a decemberi békét ; 
A kelő cs!llagot és II lepihenőt . 

Szeretem kisfiúk és leányok fOlTadaimát 
Iskolák udva rá n s a dérver t öregeknek 
Bús lopogásait, sirok örök nyugalmát, 
Csak Mammon, gyilkosunk, csak téged nem szeretlek . 



JÓZAN MI KLÓS PÜSPÖK 
megalakulása és termékeny múkö
dése. 

SzOletése 100. évfordulóján, f . évi 
dec. 6-án a budapesti unitárius egy
házkö7.ség kegyelettel és hálával cm: 
lékezett meg felejthetetlen emléku 
lelkipásztorának áldásos ~evékenysé
gú éle téről. A gyüleke;r;etl áhítot?t R. 
Filep Imre h. püspök, .Jó~an Mlkl(il> 
I<oloz,svári püspöksége LdeJén szemé
lyi titkára és központi missz~6 i lelké
~7.e. ma a budapesti lelkészI állásá
oon és f6pllsztori tisztében utóda. vé
ge;':te. A meleghangú és személyes ér
zelmekt61 is áthatott megemlékezé
séből idézünk felejthetetlen emlékü 
nagy püspökünknek életére vonalko
zó néhány adatot. 

Józan Miklós 1869-ben született a 
Tordaaranyos megyei Túr köz.ségb~n. 
tdesatyja itt volt kllntortamtó. 
Egyetlen gyermekét mégsem nevel
he tte, mert élete viszonylag fiatalon. 
tragikus körülmények közö tt éri vé
get villámcsapás ölte meg. fgy Józan 
Miklóst mostohaapja, Borbély Lajt).~ 
tordai kovficsmester nevelte fel. de 

eletre hívja ('!! n további évek 
rend)én . is tevékenyen támogatja az 
"Umtárlus ertesítö"' cimú egyházi 
I~pot .. Megje~entel szú mos egyházi 
kladyanyt és szós?ék\ s7.olgálataival 
orszagos hírre emelkedik. Tevéke_ 
nyen :.és7.t vallnl a Magyar-Székely 
Egyesulet munkújában és irodalmi 
téren is. amely széles területet ölel 
[el. EgyMzi beszédei, imái köl tői 
alkotásai, ünnepi 6dái egyházi éne
kei. írásainak gy(ljte~ényes kiada
sai, mint pl. Kis BlbUá-ja a Fejede
lem és papja, a SzemtÓt~szemben 
és az Aratás dma kötetei s7-éJes 
kÖrben válnak ismeretessé és nép

- s~rüvé, nemcsak az unitárius egy-
hazban, hanem az unitárius egyház 
keretein túli vallásos körökben is. 
Hazai egyhúzi tevékenysége mellett 
a nemzetkö7-i egyházi életben is ki
magasló S7-crepet tölt be. Egyik ala
pítója a Szabadelvü Keresztények 
és a Vallásos Szabadság Világszö_ 
vetségének. Tagja vezetőségének is 
hosszú éveken át. Külföldi utazásai 
rendjén megfordult és szolgálatokat 
végzett Angliában, Hollandiaban, 
Svájcban, Amerikli.ban, Német-, 
Olasz- és Franciaországban, vala
mint Ausztriában. Az amerikai 
Kossuth-zarándoklat idején. amikor 
is New Yorkban Kossuth Lajos 
szobrát léplezték le fé nyes ünnepsé
gek keretében, a magyarországi de-
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olya n szeretettel. mint hogyha édes- torána k, ahol hamarosan nagy nép
gyermekét nevelte volna. A tehetsé- szerüséget szerzett. Tevékenységért=, 
ges gyermeket laníttatta. s a? alsófo- megkapó szószéki ~zolgálatára or
ku iskolák elvégzése után Kolozsvá r- szágszerte felfigyeltek. 1915-ben 
ra vitte az ősi Unitárius Kollé~ium- egyetemes egyházunk kÖ7-ügyigazga
ba, ahol a rendkívül élénl~ szellemű tojáva választja Főmnácsunk, 46 
ifjú a kolozsvári Főgimnáuumnak éves korában. Egy pillanatig sem 
minden osztályát kitűnő eredmény- szűnik meg fáradhamUan munka
nyel végezte. Itt érettségizett és itt bírással arra törekedni, hogy Unl
iratkozott be az Unitárius Teológiai tárius egyházunkat és annak hlt
Almdémiára. amelynek elvégzése elveit és szellemét Magyarország 
után mint kitűnő képesít.ésú lelkész. területén is megismertesse. Kima
aki már teológiai tanulmányai ide- gas!ó tevékenységet [ejt ki a Ma
jén megtanult angolul , ösztöndíjjal gyar Béke Egyesületben, a Beth
oxfordi ,.Manchester College"ban len Gábor Szövetségben, a Protestáns 
egészítete ki teológiai tanulmányait. Diak Menzában, amelynek létrehoza
A teológiai studiumok mellett. iIlet- saban és anyagi bazisa megteremté
ve azokkal párhuwmosan tanulmá- sében oroszlánrésze volt. A triánoni 
nyokat fOlytatott a bölcsészet. molO- békeszerzódést követő főhatalom-vál
gia és egyháztörténelem köréb61. tozás után, 1·920-ban, a magyarországi 
Bámulatra méltó nyelvkészséggel egyházrés7- p üspöki v lklarust mélto
magyar anyanyelvén kívül. ame~ ságót nyeri el. A formailag IX. egy
lyet zen~ő szép baritonión ne- házkörét az egyháznak, amely Ma
mcs pátosszal bcs7-élt, kitűnő<m gyarország területére esik, alapvető
beszélte 37. ango\. n4met. francia en kell átszervezni. Vikárius! múko
és olasz nyelveket. Mint erdélyi em- dése idején számos új gyülekezeti 
ber természetesnek tartotta, hogy góc, szórvány- és leányegyházköz
folyékonyan bes~élie a román nvel- ség alakul, és az ő egyházkormánr
vet Is. annál is inkáb. mert mMven zása idejére esik a dunapataji, a 
áthatotta az il!azi erdélyi közöss"gtu· kocsordi és a pestJőrincl önálló 
dat és a testvérnépek iránti mpgbe-- egyházközségek alakulása, a Spest. 
csUl"s toleráns szelleme. K4:só ör eJ;:- IX. Högyes Endre utc:ában. dr 
ségéig fe jlesztette a teo1<'>e:I:,i tudo- Csiky Gábor kezdeményezésére élet
mánvok múvelés"ben n"lkil li)7-hctet- rehivott angol-amerikai Unitál;us 
len klasszikus héber, göröe: és latin Misszió Ház és lőiskolal Diákotthon 
nyelvekben való jártasságát . létesítése a Bölöni Farkas Sándor 

legaciónak egyik vezetője és a New 
Yorkban tartott felekezetközi isten
tiszteletnek ünnepi szónoka. 1941. 
junius hnvflbnn Marosvásárhelyen 
tartott unitárius Zsinat a Magyaror
szági Unitárius Egyház püspökévé 
választotta. EkkOr költözött Buda
pestről Kolozsvárra. De kapcsolatait 
fővárosunkkal és több évti:reden át 
piiS7-torált budapesti gyülekezetével 
mindig fenn tartotta és amikor a na
ci és nyilas üldöztetések idején S7-a
badelvú hivei és barátai közül mint 
üldözöttek, számosan bajba kerül
tek. akkor fédias bótors{H!l!al és fel-
tételeket nem i smerő segítőkéSzség
gel állo tt a7. üldözöltek mellé. szli.
zaknt segitett. a hogyan csak tudott, 
a megma radás és a megmenekülés 
utjára. sokszor a maJla szcmélY6 
biztonságát és reputációját is kot;
kaztatva ~ Ezért is voltak olyan fÚJ
dalmnsak azok a halálát közvetle
nül megelőző szomoru esemét;'yek 
Kolozsvárott. amelyeknek traglku~ 
félreértésből sz..1\"mazó bántalmai 
siettették nnlQ' próbákat kiáll.t éle-
tének tragikus végét. 19~6. Január 
7-én örök üloml"n huny tn szemét az, 
aki tis7-teI6inek. híveinek és termé
S7.etesen etsósorban unitárius nny~
szenteJ;Yhá7-a népének kegye.letcs es 
háládatos emlékezetében örökké él. 

KOltöld l tanulmányainak bevél(7.e- Iparosok' és Kereskedők Köre. a 
se után, elóbb itt Magyarors7-úgon, a Brassai Sámuel Hjúsági Eg)'esU1et, a 
Fejér megyei Polgárdin lett helyet- János Zsigmond Cserkészcsapal. az 
tes lelkész, majd 1896-ban a hl res- Unitárius Nőegylet, az Unitárius 
neves Torockó népe választotta meg Leányszövetség és az el"délyi anya
papjának. 1899-ben viszont, az ~kkol egyhllzzal szervesen egYilttműködő 
még egészen inú budapesti unltáriu" Dávid Ferenc Egylet és a Dávid 
egyházközség hívta meg lelklpáaz- Ferenc Egylet Hjúságl köreinek 

----------------------------,--_.----------_.------------------------------,-----._--. ------
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dstentől áldott kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kívánunk kedves olvasóinknak 
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A debreceni disputa 
Tavaly nyáron, a 

Budapes ten tartoH 
meg cl l 
nak négy 
magyar 
rületén .c:: 
FerenC 

Unitárius Egyház 
. l cmlékezl(lnk 

egyházzfl alakulásá. 
A X VI. században cl 

független Erdély le
fordulata és Dávid 
hódoltság alatti -

m3gyar területeken, ön
ki. Ennek a magyarorsz..'lgi 

az "allö1dl pilspök", cl Tc
, második szellemi i.rányl

vezére, a p&si umtárius 
yolt. Erról a ma

múlt ról 
L,

ma is 
rogunk 
unitári u.;,.~~;.iin,, ~ sokal vi

a kérdés, hogy volt-e hitvita 
az unitáriusok és a reformátusok között, 

hány ilyen találkozás volt, s ezekre mikor került sor, 
Az unitárius történetírók - J akab, Kanyaró, Bor

bély sem foglalta k végleges álláspontot ebben a kér
désben. A magyar Irodalomtudomány, mcly cl XVI; 
századi d rámai emlékek között előkelő helyen értékeh 
és méltatja az irodalmi alkotást, még a legutóbbi -
1964 évi - öss~efoglalásában is azt Irja, hogy "Debre
cenben Meliusnak és Dávid Ferencnek sohasem volt 
nyi lvános vitája". E megállapítá~t maga ~élius~ Pétel' 
cáfolja meg aki egy 1570-ben kiadolt muve eIoszavá
ban az unitáriusokkal fol)'tatott viták rendjén Igy fr: 
Debrecenben kétuer győztük meg Blandrata Ference

ket a SzenUrásból, mégis nem akarnak megtérni". 
A református történetírók közül első Izben dr. Zová

nyi Jen6 ismerte el azt, hogy "debreceni hitvita kettő 
volt. Az elsőt 1568. lebr. 2-án tartották helvét irányúak 
és az antitrinitáriusok ... , a második debreceni hitvita 
ugya ncsak az emlitett két irány hívei között folyt le 
1569 szeptember végén vagy október elején." 

Dr Esze Tamás professzor, református főgondnok, a 
jeles történetíró nehány éve jelentette meg a debreceni 
disputát ismertető értékes és réuletes tanulmányát. 
E mú bevezető soraiban állapít ja meg, hogy a török hó
doltságban kibontakozó antitrinitárlzmus ideológitlja az 
erdélyi fejlődestől eltérő vonásokat mutat, amivel tel
jes mértékben egyet értünk. 

E jel:! tanulmány részlete it szűk kereteink között 
méltatm ncm tudjuk. Legnagyobb érdemének azt tart
Juk, hogy pontos vizsgálatok és az eddig ismert és ál_ 
taln felkutatott adatok alapjtm bizonyítja hogy a 
,,~ebrecenl disputa" c(mú irodalmi alkotásba~ a máso
dik, és dl'. ES7.e megállapltás.."l szerint 1569. Okl . IO-én 
tartott debreceni vita eseményei tUkröződnek. 

Az 1589 .évl debreceni vitára a Váradon, 1569 okt. 
20--25 ~aPJaln lefolyt és unitárius forrásokból is jól is~ 
mert Vltl.l előtt került SO f . Ezen részt vett János Zsig_ 
":lond feJe.delcm és udvara és sokan az erdélyi unitá
nus és a tl sza~váradvldékl református papok közú!. 

Esze tanulmányának van egy érdekes alcíme; a nép 
az a nti trinitárius mozgalomban. A városok polgárai és 
a falvak népe valóban érdeklődést mutatott a magyar 
nyelven folyt vitatkozás Iránt. Idézzük dr. Esze fejte 
getéseit a már emlltctt fejezetbó!. Az "ani it rinitárius 
ta n ítást valóban könnyebben megértették az egyszerii 
emberek, mint a trlnitáriusok ésszel semmiképpen meg 
ne,!, ragadható hittéleleit a Szentháromságról és a 
Knsztus vagy a Szentlélek örökkévaló egyislenségérŐ!. 
De mégsem a theológia motiválja döntő módon a ma
gyar falv ak és mezóvároskák maga tartásá t : ezek élni 
akarnak azzal a lelki hatalommal, amelyekkel őket az 
antitrinitárizmus terjeszkedése érdekében felruházta. 
A Debreceni Disputa szerzője nemcsak kitűnő Iró volt 
hanem remek agitátor is: darabjában minden megjegy~ 
7kssel, amely a hitvita folyamata alall kiszalad a hall
gatók száján, a bírák egész magatartásával azt akarja 
s1:ugge~ál!, i a nézőközönségnek, hogy az ő dolga dönte
m a hltvltában, s ha tets;ik neki az unitárius tanítás, 
ne gondolkozzék sokáig, csapja el trinitárius papját és 
fogadjon helyette antitrinitáriust". Esze helyesen jegyzi 
meg a lá bjegyzetben, hogy a nép részvételét először 
Német h László fogalmazta meg egy még 1929-ben írt 
tanulm~nyában, amikor azt írja, hogy "a v itatkozók 
háta mogölt a parasztság hullámzik és morog". 

A Debreceni Disputa szerzője, Válaszúti György a 
Pécs környéki unitárius élet későbbi vezére, aki jel'en 
volt a debreceni vitán és személyes élményeit frta meg 
ÖrÖkél·tékű irodalmi alkotásában. 

Szívleljük meg azt, amit a vargafi Dávid Ferenc 
mond a Debreceni Disputában; szeretettel szóljunk 
egymásnak, ne haraggal, hogy amint Szent Pál apostol 
mondja, mindenek épüljenek beszé<!ünkbó!l 

dr. Ferencz József 

velünk 
len

évvel 
a hol 

R AKOW A lengyel hitrok.onok történe ti 
múltja bennünket, magyar unitáriu
sokat annál is inkább é rdekel és 
éri nt me t·t Dávid Ferenc halála 
után 'a Lengyelországban ls bekövet
kezetLpolitikai változások az üldöz
tetések korát hozták el a lengyel 
sz.oclniánusok és más hozzánk közel 
álló hitrokonaink számára is. Az ül
döztetések elöl a XVII. században az 
erdélyi fejedelemség területére me
nekültek, ahol sokáig kmön len?yel 
gyülekezeteket alkottak, dc amikor 
a kolozsvári unitárius nagytemplom 
megépítésére sor került. Lázár Ist
vőn püspöksége idején, akkor min
den egyházi vagyonukat eladván, 
hozzájárulwk a templom építésének 
költségelhez és beolvadtak II magyar 
unitárius egyházba. Soraikbó! egy
házunk legnagyobb püspöke kerUIt 
kl Rádeczky Bálint személyében. aki 
kUJönösen keleti nyelvekben és il 
kor klasszikus nyelvében való jár
ta.s$ágával, volt méltó u tóda D~vld 
Ferencnek. A nngy alapitvány tevő 
egykori főgonrlnokunk . Augusztl
novIcs Pál [S lengyel testvéreink so
rából keril lt kl. 

• közötti években l 
működött. Ez szep_ 

Rakow városa em-
tartolt. A emlék_ 

b, · 

m,-
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ru· 
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• -

Ariánus templom Rakowban 

gyal' nyelven tartott közös egyház
történeti múltunkról előadást. 

• 
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Emlékezés Kőváry Lászlóra, 
a magyar szabadságharc történetírójára 

Az 1648-49-es magyar szabadságharc Debl:ecenben 
~zékeló forradalmi kormányának !.t~.nv~.delml ~n:ottmá-

'8
'9 év mál'cius IS-én a kulonböző halcterekcn 

nya~. . 'é·J 8k'" múködö hadsCl'cgckhez "tábor~ t rt neu egyz :c 
nevezett ki azzal u feladattal, ugymond - "a mag} ar 
sUlhadságha~ lörténetehez minden hiU'les ~dalOkal 
ö szegyüjteni s a történetírás komolyságához Illó ala
p~s rajzót aloi. és fenntartani az utókor s7.ámá~a SZ?
bads.'igharcunknak." A hnl kinCve1.ctt. haditudósIlÓ l(~
zül a legmaradandóbbat a BC'!I tábol nok me,llé beosz
tott Kőváry László alkolt.1, aki ezelőtt 150 ~szle~dóvel, 
1619. július 17-én született Tordán egy régi umtárlus 
székely köznemesi családból. 

Tíz esztendős korában beadták a:.: unitárius tordai al
gimnáziumba, ahol akkor neves em~rek t.1nitoltak~ 
többek kÖJ:l Aranyosrákosi SJ:é~~I~ Sa~?o~: a fl(;mzetl 
eposz úttörő költője, későbbi umtat'lUS puspo~, akI nagy 
hatással volt rá. 'l'ordáról ' 1836-b3n Kolozsvurra ment, 
hogy az ottani unitárius kollégiumb3n folyt3th3ssa t~
nulmányait. Itt Brassai Sámuel, a nagy magyar poh
hlsztor tanítványa lett aki 3 legnagyobb hatást gyako
rolta rá. Onéletrajr.áb~n Brassait nevezi szellemi szi.\lő
atyjának, aki őt a:.: írói pályára terelte. Azt ~ hál.át, 
amelyet ezért mestere iránt érzeit, egész életén 3t mm
denkor nemcsak megőrizte, de kl is fejezte, amikor a 
majdnem 100 esztendős korában elhunyt tudósnak szép 
irodalmi emléket állított. (A 100 évet élt Dr Bt·assai Sá
muel pályafutása és munkái - Kvár, 1897.) 

1840-ben a kolozsvári jogakadémia hallgatója leli, és 
ügyvédi oklevelet szerzett. Az 1848-as mál·ciusi idők 
szelleme azonban politikai térre sodortak Kőváryt is. 
Jelen volt mint !aptudósitó a május 29-i kolozsvári or
szággyűlésen, amelyen Magyarország és Erdély unióját 
kimondták. Junius 8-an Szemere Bertalan belűgymi
niszter kinevezte Fényes Elek mellé a létl"ehozott Or
szágos Statisztikai Hivatal titkárávA Budapesten. Októ
berben a Honvédeimi Bizottmány Erdélybe küldte, ahol 
tanuja és résztvevője az erdélyi magyarság és székely
ség önvédelmi harcának, majd mint Bem haditudósitó
ja a dicsőséges Erdélyt felszabadító hadjáratnak. De el
érkezett a kikerülhetetlen vég, és a zsibói fegyverleté
tellel 1849. aug. 26-án Erdély is kapitulált. Egy darabig 
rejtőzködött, de elfogták. 1851-ber kegyelmet kapott, 
de a megpróbáltatásoknak még nem volt vége: az öSJ:
szeesküvést szervező Makk József honvédeJ:rcdest szö
késében segitette, s emiatt 18M-ben többekkel együtt 
elfogták, majd szabadlábra helyezték. 

Ezzel zárult Kőváry László életének viszontagságos 
része. tiete másik lelét a tudomány művelésének, az 

irói tevékenységnek ~zentelhette. Hosszú munkú~ élete 
során erdélyi magyar hazája! és annak közmGvel6dését 
szolgálta. 1907. szeptember 25-én huny ta le s~mét Er_ 
dély koszorus történetírója, a M. 'r. Akadémia tagja 
Ko~ozsvfu·on, abban a városban, melynek közéletében 
évtIzedeken á ~ fontos és munkás szerepet játs1.ott. 
Kőváry Lászlóban marOSvásárhelyi tartözkodásakor 

(1842) a Teleki könyvtárban járva él"lel6döU meg az az 
elhlltárol'lIs, hogy Erdély mult jának szentelje élctét 
Céljául tűzte ki megirni Erdély történeté!, s ennek elö~ 
készltésére alapos előtanulmányokat végzett melyek 
Iról munkásságának első részében (t842-18~7 között) 
egymás után jelentek meg könyvek és cikkek alakjá_ 
ban. Ezekben foglalkozott Erdély statisztikájával ter
mészeti ritkaságaival, régiségeivel, nevezetesebb ~salá_ 
daival, néprajzá.val. Ezenkivül megemlítjük a család
tönéneti adaléknak szánt "A magyar unilárlusok tör
ténete a XVIII. és X IX. s7ilr..adban" (1899) c. munkáját 
is, amelynek csak egy része jelent meg. Ebben arra a 
következtetésre jut, hogy a maroknyi unitáriusok fenn_ 
mllradása oly történelmi csoda számba vehető mint 
nemzetünk fennmaradása. ' 

Legnagyobb műve azonban, mely helyét a hazai mű
velődés és tudományosság történetében kijelölte Er
dély történelme" c. hat kötetes munkája U859-i866) 
s ennek VII. és VIII. köteteként megirt ,.Erdély törté
nete 1848-~9-ben", melynek anyagát mint Bem hivata_ 
los tábori történetírója gyűjtötte össze. De hogyan? 
Semmiképpen sem az íróasztala mellett görnyedő tudós 
nyugalmával, eS?' olyan költő mellett, mint Petőfi, élte 
ál azokat a harCI eseményeket, melyeket az utókor szá
~~r~rl~1 kellett jegyeznie. Petőfi talán rá gondolt, ami-

"Egy szálig elveszünk-e mi, 
Vagy log maradni valaki 
Leírni e vad fekete 
Időket a világnak?" 

Kőváry Láscló megmaradt, s megírá Erdély szabad
sagharcát, ugyszintén egész történetét azért, hogya 
Bach-korszak elnyomása alatt é lő erdélyi magyarságot 
a csüggedéstől megmentse, s a lényes mú!tat ll. jövőbe 
vetett bizalom alapjává tehesse. t:letének ez a legna
gyobb érdeme. Tudományos és politikai érdem egy
arltnt, a tudós és hazafi érdeme. Kiváló történészünk, 
Márki Sándor búcsúztató beszédét idézve emlékezünk 
rá: "Elköltözött az ember; a tudós a miénk, e nemzeté 
marad végiglen, amely Erdély történetfr6jának nevél és 
dicsőségét szent örökség J!j'anánt bírandjaJ' 

Dr. Csiky Glibor 

AZ EGVESULT NEMZETEK ESyhhl 
Kilzponljinak ICazgatója, Dr. Dana E. 
Klolzle h ivatalos m~cblzást klltdött n, 
FUep Imre Uil'h:uortlnk r~szére az Egy~ . 
sUIt Nem~e(Ck HIvata la Íllj~n. A klWn· 
tetll IDeghivb, anlely magyarorszAG; u nl
lirlus el(yh.f."l:unknak 15 kilUnlelhe, n agy 
ij rllmm~1 11.\11 el m indannyiunkat. A rend . 
klvQl érdekes meghlvólev(:1 tari almából 
IdhzUk a k llvelkediket' 

"Kedves ExeeU"nelh Ur:>m l 
"aIamennyien, a" E!;ynUlt N~mzelek 

Egyházi Közpon tjiban, naSY mesIistiet. 
letbnek ~'ellD.k az On l:i.tOlatid.t az el. 
m,\!! nY"OI\. 1\lLnl\nyájan nagYr:> (:r té-
1',,!jUk !IZ I1n lÖrcllvhelt, ho/:y erő.lt.e 
a bar"'U~g h etyelcrté, kll!eléktl1, amely 
mirls fenn'lI a malyar nép t.s az Elye_ 
~Illt Allan,ok népe kilziitt, amelyet On oly 
jelen tII. m6don ' ''Jezett kl bten ll5Zlele<! 
nolgálaulva l, amelyet DZ "AU Faith" 
k~p"lnáJ6ban vé):·(ett. 

Sze retném me;hlvn!, hogy veltyen r t.szt 
a~ f.:tye,UIt Nemzetek "gy ill~u~ak~n 
n On nAmira alkalmas birmely Idll_ 
pontban. S~eretném, mint lársképvl~~III. 
m~t bejelentenI n,. f.:8"ytsÜl I Nem,,~t~k_ 
'~('I, amely tClhatahnBzni Onl, hO~y rh>.! 
' ely"n u tlté."ken, lanAcskonek a elt. 
IUltu.okkal, gvlkorolja belOlyá.i1 az 
rllyhhl b '1ligl Illeni pron.lntn. vc. 
"Utllkrc_ .," 

l\I ~ telen gratul.iUunk . -lIpJ\sztorunknak, 
"hh U a nemUlkih:i vbzonylatban I. pi
raUan ~tkeréhez, amely magyar unlt'
rl"mu~unknak szempontjiból I~ Klnla
g asl6 Idtllntethnek uil.mfl . AmInt é rte. 
s ültUnk, már é""k 6ta fetmerült az f.:NSZ 
illetékes szerveh. ~ 1 az a lOnd OI:>I, hOgy 
a nemzelköz.! ellyhbl é letn"k ely-eV' 
prom",en~ e!;yház renden le,"1I szemé· 
Iylségél Id(luako! .I"Ueggc l meghfvJák a :/. 
ENSZ- be, hogy az Egyhhl Kbponljin 
kert s:/.tfil b<lckapeoo lódJék azokna k • kh_ 
d~ekn"k • 5zoll.6 latAba, amety"k KlllÖ· 
nos"" az ENSZ Szociá lis é. Gazda.Agl 
TanáCl:>, UI. DI:/.Otlsiga ln es .l6-szolgAlall 
Intézményein kcrentUt gyako r oltalnak. 
A m~shlvil.s érték~t kiemeli 3:/. a kű
rUlm~ny, hogy Ilyen JcueCa m"ghl\"ás' 
nemz"lk6z.1 vluonylatban I. elsőként ka· 
POli . -lIp4.ztorunk. T erméuctes, hOlY "n· 
nek a lIIa):a s heb·rll l érkezett KhUnte tll 

m eghlvisnak jelleléblll fakad, hogyan· 
nak elfosadha metnaladJa "lyhAzunk 
kereteI!, de IIrllmmel nimolhalunk be 
arrÓl, hogy minden Uletfk"o helyen, e1-
, ·Uel, örllmmel h ell.m e<fssel velt~k 
tudombul a mel:hlv :!s t~nyét . 

Mt ls .l~y (:r~uUk. hogy ~g:yhhunk 
hivei h oh·a06lnk ne ... ~ben Ilrilmm,,1 fe
J"~h~ ljllk kl J6k (v'ndtalnkat, ISlen 41· 
didt kfrve Főph~tor .. nk nal{Y ellsme: 
rbt k lv'116 nemzetközi levékenyafg6re. 

AZ UNITARIUS ELET JELEN KARA _ 
CSONYI szAm'nak nyomdai ~5 pOHal 
kll ll5l:,ell &cl IS"_ é ... 1 IU~I h i trálékban 
Jcd dllflzelfsekbll l kell kiflzeUlD.nk, II n ' 
n"'l ls Inkább, lT~lvel mb ... nyaGI 'orru 
nCm á ll ro:md"lkezbllnkrc. EdN kMjD.k 
h4traMkos "IlIfIzetIl Inkel , hogy lapunk 
h anyaszen l"CyhAzunk Idnll u.e .... tell". 
es me,frtfsse1 t"klnlS~k felblv',u"kat, 
mld(ln tluleleltel kérjUk, hop' az I'''. 
<lvi hátrAlékbau levő c l/ltlze lé sU kel az 
"Unll'rln. 1':1"1 50.551 - vm. V' "In,,_ 
w~"~5d c,,,kknAmI6ra, vagy alkalmilag, 
I$t"ntbzteletclnk"n be fi zet ni n1\""sk"dj .... 
nek. 

DNIT.(RJDS Rr,RT , 

, 



AKIKRE B OSZKÉK VAGYUNK: 

(Ebb"" • rovatun.kban &2.ok . 61 kI~·'· 
nunk nőlnl, aldl< r~ adn v~yunk b(\n
k tk mert tekin tet né lkUl arra, hogy ma 
Cg l'húunkbOZ k öze lebl) "ary I:\volabb 
Allnak d e sajá tos élcthl valAsukban, .,,
JAt v;lIom~UI< nerini ls, Iz.tm on larln· 
nak olYa n ért~kekel . szellemieKe t és ld
klek.,1 eO'arin l, amelyeket II ml unitá
rius 5zcllem15écllDkb61 m.,.lteuel<, ..agy 
kap tak aJ4ndék ul. 

Lapunk legutóbbi számában meg
emlékeztünk a kocsordi unitárius 
templom fennállfisa 30-ik évforduló
járól. A bensőséges és meleghangú 
unnepi megemlékezés alkalmán, egy 
külsejében is artisztikus form ájú és 
irású levelet olvastak fel. Ebben a 
levélben Szinte László épit6múvész, 
mérnök atyánkIia köszöntötte a har
minc éves kocsordi gyülekezetet, 
megköszönve az ünnepségre való 
meghívást, amelynek, legnagyobb 
sajnálatára, nem tudott eleget ten
ni. A kocsordi gyülekezet meghatva 
hallgatta végig Szinte László 
atyanktia levelének felolvasasat, és 
az ünnepi közgyűlés jegyzökönyvre 
vette úgy Kocsord unitárius gyüle
kezetének, valamint egyetemes uni_ 
tárius egyh:'izunknak kifeje7.ésre 
juttatott elismerésre méltó háláját 
Szinte Laszló atyánkfia iránt, aki 
harminc évvel ezelőtt önzetlen lel
kesedéssel, fáradhata tlan ügybuzga
lommai tervezte meg s vezette fel
építési munkálatait a székely-ma
gyar népi stílusban felépült temp
lomnak, amely ma Kocsord idegen
forgalmi nevezetessége. A sors kü
lönös játéka, de mi inkább a~ isteni 
gondviselés szeretetét látjuk abban, 
hogy 30 év múltán most, amidőn 
népi demokráciánk szociális /olon(los
kodása egyre fokozottabb mérték
ben fordul a falu felé, neves épító
művész atyánkliának fia, ifj. Szinte 
László, vízvezetéket épített Kocsord 
népének. Ime apa és fia. Egy ma
gyar falu közösségének elvitte a 
ml1vészetnek és tudománynak esz
kÖ7.eivel a minden ember számára 
nélkülözhetetlen két legfőbb jót: a 
lelki és testi élet táplálás:'it szolgáló 
eszkö7.öke!. Egyik a templomot, a 
m:'islk az egészséges ivóvizet. 

Ez az évforduló késztetett arra 
bennünket, hogy [elkeressük a ma 
83 éves nal'.}'szerŰ alkotót, id. Szinte 
Lászlót. Kértük, hogy lapunk rova
ta számára beSzéljen nekünk vala
mit életéről, emlékei ről munkáiról 
álmairól. ' , 

Szinte László bátyánk elmondot
ta, hOl!:y ott született unitáriussá 
ahol Dávid Ferenc mártiromságá~ 
nak. fénye ragyog: Déván _ 1666 
ml'l lus 27-én. Itt volt édesapja. Szin~ 
te Gábor rajztanár. ré~z és etno
g~:'irus. Atyja nevéhez fűződnek 
ar.ok II kutat(Isok a déval várban 
amelyeknek eredményeként meg 
tudta jelölni azt akaUlmatát 
~~eh'ben egyházalapitó első p(is~ö~ 

nk, Dávid Ferenc egykoron rabos_ 
kodott . A nevezetes helyet Szinte 
Gábor jelölte meg elsöként emlék
táblával, amit nnnak idején egyhá_ 
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Szinte László 
zunk Főhatósága nagy eUsmeréssel 
vett tudomásul. 

Szinte László így emléke?ik: 
gyermekkoromban édesapám mel
lett ott lábatlankodtam az ásatások_ 
nál, az avar sí roknál, majd Sarmi_ 
segetuza római város romjainak ki_ 
ásásánál, sőt az etnográfiai tanul
mány útjára a székely, !ll. erdélyi 
faépítészetről végzett tanulmányal_ 
n6.1 már mint segítőtársat _ melyet 
a Nemzeti Múzeum etnográfiai osz
tálya megbízásából végzett - vitt 

magával. Alsó fokú iskoláimat Dé
viin, majd Szászsebesen végeztem. 
E~ utóbbi helyen. hála atyám gon
dos előrelátásának, megtanultam 
németül is. Gimnáziumot és mű
egyetemet Budapesten végeztem és 
itt nyertem építészmérnöki okl~ve
let is. Műegyetemi tanulmányaim 
végefelé jártam már, amikor a hí
res-neves építész, aki Nagy Ignác 
utcai templomházunkat is tervezte 
és építette, Petz Samu professzor, 
meghívott asszisztensének és java
solta, hogy készítsek doktori disz
szertációt, azt óhajtván, hogy majd 
egykor utódja legyek. Elvittek azon
ban katonának, s a szép reményeket 
és a nagy álmokat maga alá temet
te az első világháború. Igaz azon
ban az is, hogy még ugyanabban az 
évben. 1913-ban. tanulmányaim 
alapján elnyertem a Kép7.ömuvé
szeti Tanács nngydíját, azwl az ösz
tönzéssel, hogy folytassam az erdé
lyi faépítészetre vonatkozó tanulmá
nyaimat. Még a háború fOlyamán, 
egészen ifjan megválasztottak a Fő
város mérnökévé. Aztán jött a vesz
tett háború. a minden vonatkozás
ban megváltozoU élet. és én már 
háromgyermekes családapaként a 
Főv!irosnál betöltött mérnöki álll'ls 
mellett az építészl ipariskoll'lbnn is 
másodtHlást kellett vállaljIlk. Igye
keztem szorglllmasan dolgozni. és 
ennek eredményeként, így mondták 
egykori pályatár~aim: .. tüneményes 
gyorsaság~al emelkedtem p;ilyl'l
mon". Sok szép munkl'lban volt ré
szem, hiszen Olyan alkotások. mint 
pl. a Széchenyl !Ilrdö mcgéoítése, 
vagy Európa első hullámfürd6je _ 

a Gellért lIYógyszáUóban _ mind 
kapcsolatban állanak pályaf~tásom_ 
nak legszebb emlékeivel. 

MA; nYl;lgdíjra érett korhoz értem, 
amidon vIllamosgázolás [oly tán el
vesztettem bal lábamat, és ezé t 
t9'16-ban nyugdíjba vonultam. r 

~zeretett unitárius egyházamban 
mint megválasztott mÚsUl.kl gond
nok [ejtettem ki tevékenységet, s 
ebben a minőségemben miután er
re külön is felkértek t~rmészetesen 
teljesen díjtalanul el~álla1tam a du
napataji templomunk tervezését és 
múvezetöi munkálatait. Igénybe_ 
vettem összeköttetéseimet, jobbmó_ 
dú ismerőseim segítőkészségét lel
kes barátaim áldowtkészségét,' akik 
anyagot adtak, vagy műszaki mun
kával járultak hozzá a sikerhez. 
Ennél a munkámnál is felhasznál_ 
tam az erdélyi faépítészet diszele_ 
meit, motivumait. Nemsokára a ko
csordi templom építése vált idósze_ 
rüvé, s új ra hozzám forduljak, hogy 
tervezném meg ezt a templomot is 
és vezetnem ott is a munkálatokat' 
Én mindezt egyházam részéről jövŐ 
megtisztelő, kitüntető megbízatás_ 
ként fogadtam, s magát61 értető_ 
dően most is teljesen d íjmentesen 
váUallmztam ugy a tervezés, mint a 
kivitelezési munkálatok elvégzésé
t·c. A kocsordi templomot is az er
délyi faépltészet stilusában tervez
tem meg, ugy érzem, sikerrel. Oröm 
VOlt ezt a munkát ís végeznem, an
nál is inkább, mert a hívek bámu
latos áldozatkészséggel és lelkes 
örömmel segítettek munkámban. 
Egy Istenünk gondviselése és áldása 
egyesítette az építómunkára a ko
csordi híveket! A szeretet vezérelte 
őket közös munkánkban. amelyből 
nagy müvészi érzékkel és fáradha
tatlansággal vette ki részét a ma 
Angliában élti kitünő lelkészünk, 
Kereki Gábor, aki elgondolásom 
szerint csodálatos szépséggel festet
te meg a templom kazettás meny
nyezetét. Amidőn megkondult első 
ízben a felépült szépséges új temp
lom harangja. mindannyian köny_ 
nyező szemmel hallgattuk d r. Csiky 
Gábornak ünnepi felszentelő beszé
dét. Ma is úgy érzem, hogy II jó Is
ten sugallata vezérelte gondolatai
mat, amikor megálmodtnm ezt II 
templomot, hogy hasznára. boldog
ságára, igaz békéjére váljék minden 
oda imádkozni betérő embemek. 

Most nyugdfjas koromban tovább 
álmodozom. Tudományos kutatások 
alapján szeretném bizonyftani a 
hun-székely rokonságot és megál
modni pl. az Attila téli s7.áJlásán le~ 
vő faépOleteket. melyekről az ak
kori írók és utazók oly nagy elra
gadtatással és bámulat tal emlékez
nek meg, különösen kiemelve a gaz
dag. dfszes taragásokat és a pompás 
ruhá7..atokat. arany, ezüst edényeket, 
a nagyszeru környezetet. stb.. stb. 
,.Álmaimból" {zelltl.iQl Itt bemuta
tok er,}' épületet (amely lapunk cfm
oldalán IAtMtól. ..Attlla nag.l'-há-
7.át", ennek lc5homlokzatát, hogy ez-



1.IlI ls f1.eJítót adjak abból, hogy ta
nulmányaIm alapján mIként látom 
lm ll1.t 11 sokak által olyan nagyon 
V1ldnak és barbárnak mlnösített 
kor~ukot és annak életét. A közölt 
rajwn látható ,.Nngy-,ház" képzele· 
tem s1.ülte épillet, de ugy gon~olom, 
hogy valahogy így nézhetett kl az a 
fából faragott palota, amelyben ko
rabeli leírások szerint Attila az ide
gen kmdöttségeket rogadta és ahol 
Ilyen alkalmakkor étkeztek, és ün
nepélyeket rendeztek. 

Szinte László bátyánk írásait la-

Dr. Tiboldi Tibor atyánkfiának, 
kl a szegedi Orvostudományi Egyle'
tem I. Belgy6gyászatl Klinikájának 
adjunktusa, az orvostudományok 
kandidátusa, levélben küldtük el 
kérdéseinket, kérvén, hogy tájékoz· 
tassa híveinket, lapunk basábjain, 
életéről, munkásságáról, elért ered: 
ményeiről és arr61 a sajátos emben 
magatartásról, melyet unitárizmusá
nak köszönhet. Örömmel adunk he· 
Iyet válaszainak, de egyben jelez
zük, hogy csak egészen lerövldítelt 
formában tudjuk közölni, lapunk 
szúkreszabotl terjedelme miatt, no
ha rendIdvIll tanulságos volna az 
egésszel megismerkednI. De sz61jon 
Dr. Tiboldi Tibor atyánkfia, a fia
lal tudós nemzedék egyik mai kiváló 
képviselője: 

Szüleim unitáriusok, székelyek. 
:E:desapám siménfalvi, édesanyám 
csekefalvi (Udvarhely megye, Nylk6 
mente). Az első világháború követ
kezményei klüzték őket Erdélyb61, 
Igy én már, 1927-ben, az Esztergom 
megyei Bajna községben születtem, 
ahol édesapám köráUatorvos volt. 
A bajnai r. kat. elemi iskolában 
kezdtem tanulmányaimat, majd a 
budapesti trseki Kat. Gimná:tlum
ban folytattam. Tanáraim kitünö pe
dagogusok vollak. Kedves felügyelő 
tnnáronunal, a most a Bpest üllői 
úti templomban szolgáló Dr. Kas 
Frlgyessel nem is szakadtak meg a 
kapl."SOlataim. A gimnázium llL és 
ly. os~tályát a beregszászi állami 
gimnáZIUmban végeztem mivel szü
leim a Felvidékre kerültek. A Gim. 
náziumban református hittanórákra 
vasárnaponként a református temp: 
lomba jártam, havonta egyszer pe~ 
dig a Budapeströl érkező Ferencz 
József tiszteletes unitárius hittanra 
oktatott. 1939. szeptember elsején a 
kocsordi unitárius templomban kon-
1irmáltam. 

Kitört a második világháború. 
Székelykeresztúrra kerültünk. A ma 
már 175 éves egykori Unitárius F6-
gimnázium, melYbe belratkoztam 
hazafias és ugyanakkor mélysége~ 
sen demokratikus szellemével, mély 
nyomokat hagyott lelkemben s ha
tározott irányt subott fejlödésem~ 
nek. A GImnázium Idősebb _ dr. 
Szolga Ferenc, Péter Lajos, Nagy 
Lajos - és fiatalabb tanárai _ Ló
rinCo/ László, PéterUy Gyula, Ki
lyém Imre, Arkosl Lászl6, Patakral
vi Sándor, Barabás Vilmos, a jelen_ 
leli Igazgató és mások _ munkássli-

po:r.gatjuk. nyenkor ls mindig elszo· 
rul szívünk, hogy be kell fejezn ünk 
a? Interjút, be kell érnünk a kevés
sel. Mert hány érdekes, Izes Irás. -
mind Szinte László tollából és szi
véből fakad ó - gyönyörködtethetné 
és derithetné munkakedvre, lelkese. 
désre a7. olvasót. A népjra7.i kutató_ 
munkának egy·egy klasszikus leirás~ 
ba n való megelevenítése, színes 
é let képek hangulata, mennyi ösztön
zéssei szolgálhatna, mennyi indítást 
adhatna még sokaknak. De így is 
örvendezünk, hogy együtt emlékez-

Dr. Tiboldi Tibor 
gukkal hozzájárultak azoknak a drá
ga emlékeknek szépségéhez és gaz
dagságához, amelyek ehhez az Alma 
Materhez kötnek. A dlákönkormány
?.at izgalmas ízét itt kóstoltam meg 
el6ször, amikor az "Orbán Balázs"
díj odaítélésénél a diákok titkos 
szavazatai volta], hivatva a döntést 
meghozni, tanári ellenőrzés nélkül. 
A felelősségtudat felkeltésének és 
fokozásának páratlan eszköze volt 
ez! A székelykeresztúri unitárius 
templomban voltam először diák
legátus, végeztem szószéki szolgá

latot. A háború utolsó Időszakában 
Ögyallára, majd Komáromba kerül
tünk s 1945-ben a Dél-Komáromi 
Allami Leánygimnáziumban érett
ségiztem kitünó eredménnyel. 

A budapesti Orvostudományi Egye
temen töltőtt évek a latt szoros kap
csolatban álltam unitárius egyhá-
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l.amma!. 1946·ban, egyházi keretek 
között tartott egyik elóadásomban, 
Kossuth-ot, Ady t, Medgyes Lajost 
idézve hitet tettem arról, hogy a 
magyarság jöv6je csakis a szomszé· 
dos népekkel, köztük a román nép
pel való együttmüködés utján bl7.· 
tosfthat6. Ezt az elvet vallom és en
nek szellemében cselekszem ma ls. 

1948-ban a bUdapesti IX., Hógyes 
Endre u. 3. sz. alatti Unitárius Dlák
otthonba költöztem. Még ebben az 
évben, a Pest16rincen tartott unitá· 
tius ICjúsági konferencián az embe
riség válságáb61 való kivezetó ütként 
a lelkiismereti szabadság és a tole
ráncla elvét, az unitárlzmusnak eze-. 
ket a magasztos eszmélt hirdettem s 
a Brassai Sámuel Unitárius ifjúsági 

heUünk és együtt á lmodozhnttunk e 
rovat hnsábjá n köztiszteletben és 
szeretetben álló örök fl otal Szinte 
Lászlóval, akire bUs:.:.kék vagyunk 5 

Egyházi képviselő Tanácsunk . a 
kocsord i templom febzentelése 
30-ik évfordulója alkalmából f. évi 
o.kt. 30-án tartott ülésében ha tá roza_ 
t, ja vas latot rogndott el amelynek 
~rtelmében Főtsnáesunk 'elé terjesz_ 
ti ama közóhajt , hogy ld. Szinte 
László atyánkfiát unitárius egyhá
zunk örökös egyházi tanácsosává vá. 
lassza. I 

Egyesület elnökeként ajánlottam a 
Hollandiában, 1949-ben megtartott 
unitárius ifjúsági világkonCerencia 
témájául "Az unitárizmus, mint tö. 
megmozgalom" kérdésének tárgya. 
lását. 1949-ben szószéki szolgálatot 
végeztem Pesterzsébeten, Pestt6.
rincen és Csepelen. Ezekért a szol
gálatokért az akkori Unitárius Egy
házk;öri Tanács 1950. szepl. 9-én tar
tolt ülésében hozott határozatában 
köszönetet mondott. IrásbeU köszö
netet ugyan nem, de sok-sok tapsot 
kaptam kultúrtevékenYségemért, el~ 
sősorban az általam alakított és ve
zetett kis unitárius népi tánccsoport 

szerepléséért és az előadott székely 
adomákért. A H6gyes utcai unitárius 
templomban Ismertem meg a kán
tornót, a csíksomlyói születésll Ván· 
dory tvát, s a megismerkedést há· 
zasság, a házasságot három gyer· 
mekáldás követte. 

Megemlítem még egyetemi éveim 
egyik kiemelkedő eseményét, az 
1947·es nyári egyetemet Dánia má
sodik legnagyobb városában, Aar
husban. 

1951·ben jeles eredményei kaptam 
meg az orvosi diplomát és Szeged
re, a Kórbonctani és K6rszövettani 
Intézetbe kel'ültem, ahol főleg a da

!oglalkozom. Ebből 
a meg 

kémiai 
Tudományos 
noIógiai Intézetével 
egyezmény keretében 
tatÓlnunkát. 1961-ben 
1969-bcn pedig . 
tam tanulmányúton. 
hallel egyetem szemészeti l 
jával ls volt feldolgouis alatt 
közös kisérietilnk. Tagja vagyok a 
Magyar Pathol6gusok és Onkológu
sok Társaságánnk, valamint a Ma
gyar Endokrinológiai Társa.ságnak. 
Elsősorban az Gktatás cé]j81t szol
gálják a laboratóriumi állatojdc.;Jl 
kapcsolatban irt munkáim, melyek 
1957-ben két kötetes kézirat formá
jában, majd az asszisztensek tan
könyvének tejezeteként, lll. az Or
vostovábbképzr5 Intézet kIadványa
ként Jelentek meg. l ll68-ban a tr6-

tl'NIT.4.aIVS Bt,BT , 



pwi betegségek tanulmányozása 
céljából féU:vct Egyiptomban töltöt
tem. 1968 őszétől vezetem II szegedi 
egyetemen a trópusi betegségek spe-o 
clálkoliégiumál. 

_ Miért éreztem és érzem ma is 
$zükségesnck, hogy továbbra is fenn
maradjanak u nitárius kapcsolatnim? 
A régi jó Ismcrósökért, Erdélyb61 
idcszllklldt székely barátaimért? Az 
Unitárius Egyház iránt érzett hála 
miaU hogy ti. négy éven keresztül 
majdnem Ingyen otthont biztosított 
számomra ? Mindezek szerepelnek 
abban, hogy ezek n kapcsolatok 
fennmaradtak. Elsősorban azonban 
a megpróbáltatásoktól terhes é vszá-
7.adok unitárius szellemi örökségé
hez akarok haségcs maradnI. Az 
unltárizmus már kora ifjúságom ban 
mcgtanItott engem a mély humaniz
musra, a haza, a nép. az Igazság. 
szeretetere és modern eszmevilágá
\'al adott és ad ma ls lehetőséget 
arra, hogy mindenféle évezrcdes bék
lyók nélkül, szabadon S7.árnyalhas
son a gondolat új Ismeretek meg
szerzése, új eredmények elérése !elé." 
Szeged, 1969. augusztus 28. 

Dr. TIBOLDI TIBOR 

HIREK 
K,\RÁCSO:-"Y ELSO f.:S !I1ASOD NAP

JA..., templomainKban ünn~pl Istentbz . 
teletet tanunK ts ún'aaor" outunK. 
A z el"y bAz.kvu~geK e!liIjAr65igal tiszte
lettel ~s szeretettel K~rIK a hh'eK ado. 
mAnyaU az Ur asztala megterftts~hcz. 

Az IARf' vllllgszlivets~r vezelőségl Ul-
nácsa no\'. els<l hetél>Cn ülésezett a ho]. 
lIn<1laJ H ágA ban, a VIl.1;szövetség lZer_ 
vezet! Központj.1ban. Az ülésen az IARt· 
ú j elnöKe. dr. Dana MeLean Greeley el
nökölt. Réut vett az UJésen egyház\lnk 
t llp$.sztora, R. Filep Imre ls, aki telszó
l.aIilsalva.!, javas]atalval vállalt r ésn a 
rendkl\'Ül ereomu,yesnek I gérkező mun. 
k.1bó]. A vezC"tlllégl tanács a vUágko n g_ 
resszuslg terj edő munkaelk lus..a II négy 
I ZIIkbizollS.tgnak, az ösnekölő és la
nácsadó sZC1"veknek. valami n I II jövlI ~v 
ápr. havában. Il svájc i Churban öss7.e
ülli Végrehajtó Bizottság Ulésének elők~_ 
Slltésével togllllkozott. Az l ARf' VB Ulé!IC 
l i1IO á prilis ha"ában kerilL megrende!~s_ 
re. Igen nagYlzab.tsü kereteK kÖZÖlt. :U 
ünnepl IstentiSZtelet szónéki szolgálatá_ 
na k ellátAsOra 1\ sv.1jet rendezllblzotlsft( 
nev~ben dr. P eter DaJberl , az IARF eo< 
eln!Ske, R. Pllep Imre f llp.1szlorunkal 
k~ne tel. 

JOZAN \'oIfK LOS UNITÁRIUS P OSt'OK 
11" 1-(6) történelm i szerepé rIJ], bumanu~ 
magatartAsáról, Igaz mag.va rs.1gárÓI em. 
H!kedk meg Csat.1ri Dániel Forgóuél
btn" dmO m(lv~beo, mely Ü 1.t41)-.~ 
k lJzIIUI n ebb Idtlk ma,yar-romin kap. 

A Ilomán Szocialis ta K Ö7.ulrsas.1g AI_ 
]amtllnáesa a Jublll\rls egyházi évford\lló 
lllaklllmából ma;u kltllntet~SI adomá
nyozott Dr. KJ II Etek kOlouvárl püspök. 

I STENTI SZTELETEK 
Karácsony első napján, dec. 25--én, csütörtökön: 
Nagy Ignéc u.: de. ll; Hógyes Endre u.: de. 10; Pes1erzsébet: de. 
9; Pes116rfnc: dc. ll; 
Vecsés: du. 3.30. 
KaráCSony másod napján: 

Rá
Na&Y Ignác ll.: de. ll; Högyes Endre ll. : de. 10; PestlőrInc : de. ll; 

kospalota : de. ll ; 
Má tyásföld: du. 4. 
Oeutcndú estéjén: 
Nagy Ign{l!: utcai, Hógyes E. utcai és pesUórlncl templomainkban 
este 6-kor Istentlsztelet. 
újév napJin: 
~:ro/gnác ll.: de. ll ; Hőgye! Endre u.: dc. 10; Pestlórlnc; de. 

Lalol 

iUlOlltA."'YOK UI\:lTAluUS ELETne: 
lIlarol i S.1ndor, Józan Gy(lrl)', Dr. Ja

kab Deu(lnl, .tancsovlq !\IUtl6.ol Dr. 
Gálfalvy G~za, Dr. TII.b Ull'nl,' 6IV. 
Zsakó biván"l (PUterz~Cbe l) . Tóth Si,,_ 
dor, IJ lru lmrén6 (New Yo rk ) Fere n _ 
czy lal\· ..... _W,_ Ft, SUthm4ry ~Uk
]65, Dr. Gde.)' J6~toE, P .1lffy Mllze.. 
0 \111 P~temE (New YOrk). I pt\ Un16. 
Imo]a "' Fark .. eiel..k.a 100-100,- Ft; 
Dr. Jakab Jen(lnO 200,_ Ft. zsakó An_ 
do. - Cd UapJa, nébal D •. Zaaltó AlIda • • 
ba].1lti.nak 21. évtonlulóJa em l~kéte _ 
300,- Ft. 

Halottaink 
Kádá. Károly. 1968. nov. 8·6.n. 91 ével 

korábani Balázs Ernő, mellh. l!l6t. nov.17· 
én. OlI eVeI kor.1ban; ózv. Madar.1sz lSt
vánné, nov. I"'án, II éves; Kalona Lúzló. 
december 9-én. 541 éve . kor'ban; P ál
ffy SamWlé. sz. S1akAl13 Mária, decem
ber 22· én, 72 éves: özv. ASztalO$ Fe
Ferencné. 1969. Jan. 3·án. 80 éves; POlyák 
lIll k.l ósn é, Jan. l Soe:n. 18 éves: Nagy lSt
"ánné, lebr. 13·0n. 18 éves; Dr. MaJ ol"05 
:lStvánn~ sz. SIIml Eru~d. febr. 2-4n, 
78 éves: Gytlrt Bé]a, feb r. 2Soén. "17 éves: 
Osá.n Jenóné, febr, 23· án. 76 ~vea: Aesády 
JÓ7.sefn ~. m4re. 1_én, 70 ~vu; özv. Máthé 
Mihályné. sz. Kovllcs Bena, máre. 31-én, 
il:! éves: Sulkó Béláné. m4re. 3O-.1n. 77 
éves; Pozsonyt Sandomé. á pr. 4-én. 7' 
él'es: TÓth Dénesne, ápr. 13-0n. 73 éves: 
Banha ISIván. ápr. 23·án. 60 éves: FU]öp 
Ferencné, Pálffy Er:zsébe t, fcbr. 2-án. 15 
~ves: 1869. Jan 3-án. 8n éves: Dr. Er
dődy Emő (Győr). febr. !Il·án, 75 éves: 
Tóth lSWtlnné n. Ká]dI Julianna ápr. l
én. 75 ~ves korllb:tn. 

Pá] I]Onn. megh. nug. 19-~n &3 éves ko
rában: Ozv. R6der Jóuefné U. Deme
ter 110nn. aug. 22·én. 15 éves: Jenci 0 8-
]á"" nept. 4·én. 59 ~ves: luó Lh,ló 
szepl. U-An. 81 éves: Pál Mlk ]6. okt. 
5-én, " éves: Dr. Fa,ehlng Anta] n~ okl. 
13-án 84 éves: Dr. Szász Anna tllorvoJ 
okt. ']3_An. BO éves: Jk! y Bél~né ok:. 
U-én. 74 éves: Burján Ferenc okt. 26·:ln: 
Simon Andr4s ok t. 17-é n. 83 éves: FeKete 
Nagy Gábor. ok t . 29·~n: Dr. Barabé, 
L.1S1]Ó mdj\ls :ta-én. 75 éves koráb~n . 
Debrecenben: Dr. Sza]aez Aladllrné n. 
Pál nóulka a\lg. U·An. 1\8 ~ves kon1b~n 
s~nrvnson: Ormőuy Ferencn o! '1 . lókodi 
Sándor MAna okt. 13-lIn. B9 ~ves, SZOl
nokon : Kereki .I llnosn é, nov. Z8·~n, 
G y6rbf'n. 75 ~ves korAbItn. C'lbdr JAno. 
dec. 8.:!n 10' éves korában. Polg4rdlb an. 
A]db cm]élkOkre. .. , .. "" .... " .... " ... ,,,,, , .... " .... ' ... " .. ", , ... ,."." 

UNITARIVS ELET 
LaPlulaJdono, 

, Malyaro .... UIo/l1 VnltOrl\l' F!i:ybU 
f'ónerkeoztó él telelő. Ktado, 

R. Ftlep Imre 
FeielÓI uerke"'tll: Bencze Mllrton 

eV! el6nzet~sI dlJ: 21,- tortnt 
nudapul 1"-. IIÓ'Y'" J::ndre ut ca S .• :Ulm 

TtlVb.: nl-III'. CI~kk.z.: 5CI.5U_ VW. 
INDEX: tuu. 

61.41"f2 _ Zrinyi Nyomda, Budapest 
,-.le161 vezetó: Bollar Imre tinialó 
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