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"Tüzes nyelvek" 
"Val'nak mindny'Jan egyakaranal egyIItt." 
AJ). Cstl. U . 1. 

"Egyakarattal - együtt" ... Ezen van a ha~gsúly 
ama hires pünkösdi j elenetben. A z a fontos, anH vég
bemegy a tanitványok lelkében; és nem a kisérő kül
ső körülmények, amelyek csodás színezetet kölcsönöz
nek az első keresztény egyhá?: mega/aku/ásának . .. 1 
Elkövetkezik az árpaaratás ünnepe. A tanítványok 
félénk csoport ja is gyülekezik a "fe lházban", hogy 'ün
nepeljen. A város űnnepi díszbe öltözik. Kele t s nyu
gat minden tá}dról, még a távoli szigetekről is jön
nek, tarka csoportokban jönnek a buzgó hivek, aki
ke t az életsors és a boldogulás vágya az ösi túzhely
tól a közös oltártól messze idegenbe hajtott. Jönnek, 
ha' még oly áldozatba kerül is, mert a vallási, családi 
és nemzeti hag1/omdnyoknaJe eltéphetetlen szálai kö
tik va lamennyit a szent városhoz, amelynek falaf kö
zOft a hosszas bu;dosas utan oly Jólesik megpihen· 
Idök. Régi fészkűket ismét megtalálva, költöző IlI4da
rak módjára halada lt zengenek a nagy I stennek, CIki 
ezt a nemes ösztönt kebelökbe oltotta, hogy általa le
küzdhessék a tér és idö végtelen óceanját. Ebben a 
tarka-barka egyvelegben ilf is. ott is feltitnik egy 
kisded csoport, amely zart sorokban halad a nagy
templom előtti piacra . Rajtok nincs ünnepi köntös, 
mert ők még a szfvünkben gyászolnak valakit. Vala
ki t, aki annyira az övék, hogy általuk mindenkié 
lehet. Arcukon nin cs durva vonás; annyira átszelle
mült valamennyiök a lIagy várakozásba71, az imád
kozásban és a böjtblésben. Tagle jtésükben semmi hét
köznapi, semmi pór ias. Csak az ajkuk remeg olykor
olykor a belső feiindul-ástól amely öket a mai napon 
egy elszánt cse lekedt?tre bu~dftja. Most vagy soha ! .. , 

tizenkét együgyű embernek boldogsága és idveSSége, 
lelki nyugalma és megváUása, hanem azé a három
ezeré is, akik a mai napon megtérnek megbánják az 
ő bűneiket és megkeresztelkednek az Ur Jézusnak ne
vére s őt követik tűzön-vizen keresztül, még a saját 
életük árán is. Ez nem ol1/an könnyű dolog. Összes 
testi és lelki erejöket latba ken vetniök, hogya reá
jok bizott nehéz munkát elvégezhessék. Nem tizenket 
remegő nádszálra van ftt szükség, melyek a szelek 
járása szerint i de-oda ingadoznak, hanem tizenkét 
oszlopra, amelyek meg nem rendű/nek, még ha ég 
és föld összeomianának is. Most ér tik meg igazán a 
nagy Mester szavait: "Istennek országa tibennetek 
vagyon!" - Bennök ... Tehát nekik bizniok kelt saját 
magukban. Nekik az egyházalapitás nagy munkáját 
vállalniok kel!. Nekik "kősziklára" kell építeniök. Ok 
más alapot nem vethetnek, mint amely egyszer már 
vettete tt. Nekik a vízzel való keresztség után most 
már tűzze! és Szentlélekkel is meg keU keresztelked
niök. 

Amit e szerint eihatároztak, azt véfJTe is hajt ják. 
Annak mindenáron sikeriilnie keli; mert ők maguk 
"egy akarattal - együU" vannak. Egy az érzés, egy 
a gondolat, egy a tetterő, amellyel egyik a mást 
támogat jak. Es akik a mai napon hozzájuk csat /.akoz
nak, azoknak is elsősorban ezt keU megérteniök: "Egy 
akarattal - együtt!" Ebben van a tüzes 71yelveknek 
minden hatalma. Egyik a kéz, másik a láb ; egyik a 
fej, másik a sziv ; egyik a szem, másik a fűl; s mint 
az egészséges emberi szervezetben., együtt működnek, 
a közjó /étet mozdftják eid. Mindenük közös. Még a 
v agyonuk is. Közöttük nincs szegény és nincsen flaz
dag; nincsen elsd és nincsen u tolsó, mert 6k mmd 
annyian testvérek, egyenl6 szolgatársak az Úr Jézus 
Krisztusban. Most alakftja meg közöttük és bennük az Idvezítő a 

maga szen t orszagát a lélek ereje által. Oh, milyen 
n~gy kivá ltság ez a szegény halászoknak és vamsze- Józan Miklós 
doknek! S egyúttal mUyen nagy fele lősség ! NemCll'ak uni t árius püspök 

1923. m ájus 

_ .. . ---- --------------------------- -----------------------------.-.-, . '- ••• ".... • _,'o _4.. . ..... 

EGYHÁZI 
A Népköztársaság Elnökl Taná.csa az á llam és az 

egyh~zak közötti egyezmények aláirásának 25. évíor
~ulóla a~almából , az á lllom és az egyház közötti jó 
vtszony .klalakulásában és fej lódésébo .. ki fe jte-U it;evé
kenységilk ellsmel'éséül D. Káldy Zoltánnak a magyar_ 
országi ev~gélikus egyház elnök-püspökének, dT. 
Horváth Richárd. templomigalgatónak, az OrslAgos 
Bék~nács katolikus bizottsága ff,litkártmak a Magyar 

NéP.köztársa ság záUlórendje l. fOkozata' dr. Bakos 
~,osnak, a Dunántú~i református egYhhkermet püs
~:ének. ~r . . Cserhiill József pécsi rÓmai katolikus 

gyés puspöknek, Palotay Sándor nak, a szabadegy
házak tanácsa elnökének, d r. Slefert Gézónak a Ma
gyor h~'aellták Ors7.ágOS Képviselete elnök~ek, dr. 
Vár.konyl lmre c. Pl'épost-kanonoknak az Actio Ca
lholica OI'Sl'Agos igQ7~a(6Jának a MagÍJar Népköztár
saság zászlórendje fl. fokoza/a; dr. F'erencz József 

A PARLAMENTBEN 
unitárius püspöknek, dr. Vető La jos ny. evangéli~us 
püspöknek a Mu.nka Erdemrend arany fokoza~a; G~n
walszky K ároly evangélikus lelkésZnek, Hajdu Petf!r 
lelkésznek, dr. Huszti Kálmán refoomátus tel?l?gl& 
professzornak Karner Agostonnak, az evangeUkus 
egyetemes egyház Cótltkácának, Komjáthy Alad~r re
formátus espel'es.nek, Magyar Ferencnek, az ."f!l tm;J
ber" felelős szerkes7itójén~k a Magyar Népkoztarsasag 
Zószlórend;e lll . fokO"lata kitüntetést. adományozta. 

Akitüntetéseket szerc!án a z Országház Munkácsy
te)'mében Losollczi Pál az Elnöki TWlács elnöke adta 
á;t. A kiltüntetések áJt.adá.>ámH jelen volt Fock Jenő a 
M~nisztel"lIanács e lnöke Aczél György, a Miniszteri3-
nács elnökhelyettese, Kállai Gyula. a Hazafias Nép
Cront OI'S7.ágOS Tanácsának elnöke, eseterki ~alos, az 
Elnöki Tanács t i.tkára Miklós Imre államttlkár, az 
Allami Egyházügyi Hivatal elnöke, dr. Ijjas József 



kaJOCS3i érsek. 
és dr. Bartha ' 
orsú.gi Egyháwk 1 

kar eln;;ike 
II Magynr

>ru,' elnöke. A 
evangé likus kitüm:etel.tek nevében 

püspök mondott köszlJnetet. 
A kitüntetések átadását követően az Elnöki Tanács 
k·tüntete«ek W~letére fogadást addt.t , amelflm 

~ész; vett Bartók Béla, 117: unitárius egyh:í~ fóg~:md
oka dr. Bdnk Józse! egri érsek, dr. BerkI Fenz, a 
~ar orthodox adminisztr :ttúra esperes-adminisrt
átora dr F"ekf'te Zoltán, a magyarországi ev:mgé

[.kU ~gyhdz osz.ágos felügyelöje, LAczkovszk i János , 
~ b~Ptista egyház elnöke, Sza_kács J~zsef, az. adve!",~ 
t" ta egyház elnöke, dr. Zsebok ZoHnn, a T lszán.tuh 
:fonnátus egyhá;r;keriilel fögondnoka, a református 
egyház zsinattinak világi e lnöke is. 

Losonczi Pal, az Elnöki Tanacs elnöke átadja 
a kitüntetést püspőkünknek 

A kitünletesek alkalmával Losonczi P á l, az Elnöki 
Tanics elnöke a kövelkezóket mondotta: 

" Ma emlekezünk es számot \' elünk. 
Egy neg)'edszázada egyt.·zmények születtek illam:mk 

és az egyhb közötl . Ig)' követellék a hazánkban vég
bemenő társadalmi átalakulások ' eredmén)'ei, és az 
időszerü történelmi leladatok. 

Ma már - az idők távlataból visszapillanhra -
higgadt józansággal , történelmi mercéveJ mérhetünk. 

Az éppen megszcr vezÓdöU. fiatal népi dClRokraU· 
kus államunk szilárd eLvi alapon és hosszú mHa szó
lóan mu1atkozott késznek renllezni "iSZOll)·át az egy
házakkal. 

Az azóta. megjárt tH eredménycit mérlegelve, azl 
hiszem. mindnyajunk nevében mondhatom: a szocia
lista állam és a hazánkban tevékenykedő egyházak 
vis7.on)'a nemcsak klclégitii, hancm jó. 

Az egyezmények társadalmunk egészét gazdagHo 
eredményeket hoztak. 

Ma a jó s7.olgálat öröme töltheti el azokat. akik 
akkor a megegyezések lét rehozásan fáradoztak, s a.to
kat is, akik elmúlt negyeds7.ázadban a1. cg)'ezmények 
szellemében dolgo:t.tnk. 

AUamunk es lIépünk számon tartja mindazok értle
mét, akik már akkor, időnek idején felismcrtek a heil'· 
zetd a történelem á llal kijelölt 111al: akik vállallak. 
hogy nyiltan és őszinlén a haza, a nép. a társadalmi 
hatadás és ecyházuk .. zol"álat~U közös és azonos ügy
nek tekinthették. 

Mal ünneps(:fjl:ünkön az Önök személyében az egy'· 
házaknak azok a vezelol és kfpv isetői \' eszek réslI!. 
akik a múlt neg)'etlsmzadban az egyezmények létre
jöttében és megvalósulásában tevö1egcscn közremÍÍ
ködtek és kiemelkedo érdemeket s·LCreztek. 

Cáfolhatatlan tény. hog)' ezek az egyeznlÍ':nyek miml
máig o,'Ir"ényben vllnn~k, t'1i ma. Is egyaránt szOlgáinak 
álJamunk és az egyhá1.ak megelégedés(ire. 

Az akkori lépések hel)'csségét és az Önök igazát 
már az Idő mutatja, n (ipünk JelenkQri történelme 
mérI. 
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. A. Mag)'a ,· Népköztlírsaság Elnöki Tanácsa _ szo
ellllls ta haz{lI1k kormányának javaslat lÍra _ haz~ k 
I~~s~abadllla~.a~~ak üllnep~n. az állam és az egyltá:k 
kQzot~ megkotQU egyezmenyek 25 é"es évfordulója. al. 
kaLmabot, az egyll1Ízak kiemelkedő Szemelyisé e·t 
Vnökel érdemes nek és mé ltÓ1l:lk találta arra hogy ~/ : 
gas rangú á llami kitüntetésben részcsitse. ' ,I 

Engedjek meg, hOIl"Y klrejczé.~ rc juUassam Onöknek 
a Magyar NelJkóztárs~lság Elnűll ; ·. ·anaesa és kormá
nya. a lIazarias Népfront Orstigos Tanácsa _ es a 
mag~m - nevében. a_ leg.?szintébb jókívánságainkat. 

i\lelységes meggyozQdéllnnk. hogy il múlt ba n jól vi:&s
gázolt eg)'ezm én yeink kiállják a jö"ő próbája\ is 

A magam részérő l blzlosltnatom Önöket _ ~ az 
C?nök közvetitésevel. hivő á lla.mpolgarainkat _ , hogy 
a llamunk tQvábbra. tS, az ~ Ie t a,ltal. igazolt, be"ált gya
korlatra és e tvekre kivánja élntenl, fejleszteni az egy
házakhoz füzótlli kapcsQlatdt es viSZQ nyát. 

Ugyana kkor il>zintén I·c me ljük, hQg)· törekvéseink 
a zonos szellc mú visz~nzásra, m egérté'irc, és támoga
~ as r,J. tatainak ,J.z Onok, az eg)'hazak tiSzteletre méltó 
kelJ\' iselol . , 'atami,.t az egyháza k cgesz részérol. 

OSzintén bi"l.ullk abban és joggal r emeljük, hogy az 
egyilázakban megvan a kézseg és a. jóaka.rat ahhoz 
!logy még tevékenyebbcn cs szélesebb alapon kapcso: 
lóonak be szere te tt hazánk epitését célzó, nagy nemzeti 
o.issze.Qgásba. II szocialista tá rsadalom teljes felépité
s enek nllgy miivébc. 

TISZ/Cll Uraim! Kiliintclésiik átnyújtása alkalmival. 
jó egészségct, lild ásos mnnkásságot kívánok valameny
llyiuknck. 

K,\'ánom , hogya h ll"lánk felvinigoztatását segíto és 
la mogatu. meg lisztelő és felelősségteljes tc\'ékenységük 
h01.z0n ujabb eredményeket. 

Az F.lnöki Tanács elnöke, R padament nandorfeh ér
v,tri lel'R\eben a dott fogadáson a kitüntetések átadá
sára megjelen'!. állami wzetökkel egyült szívélyesen 
e lbeszéJgeteLt a z egyes egyházak képviselőivel. A fo
gadást követően a kitunt.oteUek es a fentebb felsorolt 
egyházi személyek tisz.teletére Miklós Imre állam tit
kál', a z AUami Egyházügyi H ivatal elnöke a Gellél"t 
szállóban ebédet adott. AI. ebéden az Allami Egyház~ 
ügyi Hivatal képviseletében Balló István minis7ol.er
helyettes. elnökhelyettes, és a Hivatal vezető munka tár
;;ai is resz.t vet·tek . 

Losonc.::i Pál. az l!.'/nŐki TlIl1cíC$ elnöke ~s ~~.::él Györoy 
mi nisztotrclnök-lielyettes e"ylJáz!lllk vezetoIvel besz~l

gclnek 

Okumenikus találk07.6nak nevezhetjük ezt a z .. együtt
létel MikLós l mrí' alla.mt.itkfll" menett dl". IJJas J ó
zsef 'kalocsai érsek és dr Bal'tha Tibor a. református 
7.sinat pilspök-elnöke fogla~t.1k .. l~eJyel. ,lkl~et ~ .. ::,~ 
degllitó e lnök szivélyesen ild\'QzoLf. ugyan~gye ;ázak 
töltC a történelmlIeg régebben. ~eJ.etke~~i.h~x és 
képviselő,t - evangélikus. ~~llt nU~tooelmile:i- ké
iZl"Uelila - val,unint vclül, cgyuM.. a . t el6bblekkel 
~öbbi időben keJetkezel.t é:s ... ~ n,1fl , ,r;:;~:z b.."lptisla ad. 
egyenjogil egyhú:w.k - sza....., eg.) , ' 
ventista vezetői t. 



Évfordulókra emlékezve 
, AZ évfordulók megalfóhelyet je/entellek •. a me.gáI!Ó

kOll vasliti viszonylatban a kija ral és bejárat ,el.zest 
mindenki könnyen felismeri. A z élet nagy dolgaIban 
/I oejára.t megto/álám nem mil/dig könnyű és egysze
rú nem magátót ertetődő. Igy volt ez azza l a mozgu
IO;/lJnal is, melynek első Illését Párizsban tarta!ták 
1949 aprilis 20-an, de au a m?zgat';lI~f • . mety . ez~'!II a 
f.lIIÜUSCn elindult, azóta az egesz vilag Ismen". Ez a 
Béke vilcigmozgaiom. Huszonöt esztendovel ezelott Jo
galmaztak meg első kiáltványukat, mell/(H akkor még 
kevesen ertet/ek meo es még kevesebben mertek a 
mogILkénak vallani. M a mar száz~iIIiÓk valli.uk miud 
az öt földrészen, hogya világ nevemek, Ita eloTc akar
/lak haladni es a jobb és emberséges élet útját kere
sik akkor békében, egymas mellett keH élniök. 

Milllen volt e mozgalom megindultisafIak hazai es 
kü lönösképpen egyhazunko" beLüli visszhangja. Erre a 
kerdésünkre ad vIiIaszt lapunk 1949, evi aprilisi száma, 
me/y közölte akkori eoyházveze,t6nk, dr" Csiki Gá,~or
lIak, a glliilekezetekhez é" a luvekhez mtézett kor,/,e
velét. Ebből az akkor még óvatosan fooalmazott kor
/evélből kic;endül az a felismerés, hogy mi uni/dnu: 
sok is tudtuk, hogy miről van szó, hogy rólunk fog
/ainak állast, Az a/abbi két idézet nuuatja azt, hogy 
mar akkor megtaláltuk az unitárius nemes hagyomci
nyok szellemében a béke gondolata melletti alltisfog
laltisunk hitelvi alapjait is. "Jézus azért sziiletett a 
világra - í rja a körlevélben dr, Csiki Gábor - hogy 
«z embereket a békés együttélés tudományára megla
nitsa." Egy másik tnonM.ta is megérdemli, hogy idéz
zük, ahol illy sz6U "Mi ma csak annIliban vagllunk 
igaz keresztények, amelllll/iben megismerjük azokat a 
dolgokat, amik békességünkre valók". Az egykori napi 
sajt6 és a mtlgyar rád ió is, amint azt az Unitárius t/et 
{·gylmri szama megemliti, bő kivonatban ismertette 
egyhazunk fe/hívását, melynek alaphangja egllbecsen
dü lt a többi hazai felekezet állás/oglalásával, 

Ugy éreztük akkor es vaLljuk az61a is, hogy a párizsi 
békevilágkongr',esszus magyar küldöttségében részt 
ve tt két magyar püspök dr. Bereezky Albert és dr. 
Vető 1..«1os, nemcsak a református és az evangélikus 
egyhdz véleményét, /lanem mindannyiunk állás/ogla
Idsát képviselték. 19Y van ez ma is, arrdkor dr. Kaldy 
Zoltán evangélikm: püspöknek a Békevilágtanács ma
gyar protes/dns tag ja nak a ml'gnyilatkozásai a mi fíl
lás/oglalásunkat és érzéseinket is tiikrőzik, 
Egyidős a Béke Vildgkongresszus mozoalmáool a ha

za! békemunka szervezeti rendben mega/akult és ki
terebélyesedett, eredményekben azóta oazdagra nőtt 
él ete is. A Budapesten tartot! 11)49. évi junius 17-18-i 
ülés bizonyságot tett arról, hogy Párizsban kiküldöt
teInk nemcsak keveseket, hanem népünk jobbik és 
Tlagyobbik felét képvIselrék. Ezt lassan az ellenségeink 
IS megértették, akik nem egyszer egyházi síkon gán
csoskod tak ellenünk kiilfilldi egyházi /órumokon: ami
kor az .e~m"Últ lIeglledszdzad rendjé n, a béke egyik 
vagy maslk naplrend!!n levő kérdésében állaU /oolal-

tunk. Csak laHa n világo~odott meg a mti,ik oldalon 
a z, 1I0gy ~ hazai. egll!'ázak, és a szocial izmust épitő 
m,agyar nep vallasos e~ nem vallásos tömegei igazi bé
ket akarnak, s ma mar /lern egll alkalommal eHsme
reHel szólnak kezdem{mll llzésein/(ró l, ,~öt velünk együtt 
~zavaztak az lARF Londoni 1966. évi VilógkongreSSlU_ 
sán, amikor szóltunk a vietnamt nép elleni barbár és 
emoertelen támadásokTól, igazsdglalan beavatkozásról 

Erre a két évfordulóra emlékez ve a hazai békemoz
galom irányító szerve szép és gazdag programot rtol
gozott ki, ami kor mint egyszerű hivek. valláSosan gon
r101kodó emberek, munka/te l yünkön, a nem vallásosan 
gondolkodókkal együtt szolgálhatunk a béke és barát
~áo "ót~?iának eseménysorozatain. Ma már figyel. 
~etl kfvul hagY"at~ azoknak a vallásosan ooOOolko_ 
d~ embereknek a szama, akik nem értették meg vagy 
neliónyan még ma sem ukar j ák megérteni az egyházi 
veze töknek a szocializmus és a béke melletti aliásfog
lalasát, EOyütt adunk hdlát Istennek, és köszÖ1Jetiink 
a béke ügyéért dolgozó egyhdzi és társadalmi vezetök
nek azért, hogy sok sok fáradságot nem kímélve irántIt 
mutatva, olyan munkát trégEztek, hogy ma kŐzel 30 
évvel a második világégés befejezte után nem kell tar
tanunk újabb v Ilágkatasztrófától, A magyar kiilü{1y
miniszternek a parlamentbel~ nemrégiben elha1t{1zott 
beszámOlÓja is azt állapitotta meg, hogy az enyhülés 
ío lyamata / olyla tódik. 

Mi vallásosan gondo l kodó és élő emberek örömmel 
ol vastuk Kddár Jánosnak, a pár~ első titkárának nyír
egyh dz': beszédében tett sok értékes megállapitása 
mellett a következő mondatot, ml'ly mutatja, hogya 
párt és az állami vezetők is a va llásos és nem val1450S 
emberek közötti békés egymás mellett élést eleven 
valóságnak tartják. E mondat igy szóL "A hivő ember 
vallásos érZékenységet tiszteletben tartjuk. nem sért
jük meg, erre semmi sziikség nincs." 

Amikor az év/ordulókra emlékezve megálltunk, tlk
leor nemcsak a múltra éJ a jeletire vetjük tekintetün
ke t , hanem gondolunI;; az előttünk á1l6 évforduló/cra 
is. J949-ben keletkezett é.~ az országgyúlés által tör
venyre e.melt Alkotmányu.nk augusztus 20-án lesz 
25 éves, mely a széles néprétegek véleményének meg
hallgatása után nyerte el első ·/ormáját. Az .972. évi 
átdolgozás csak az idóközi változásokat, a szocializmus 
elóhaladása követelményeit formálta meg a ,elen ki
vánalmásak megfelelően. Az Alkotmány 1972. évi szö
vegének 63-ik §-a minden. vallá~osan. gondolkodó em
bert megnyugtat6an kimondja: 1I0gy "A Magyar Nép
köztársaság biztosítja az allampolgárok lelkiismereti 
szabadságát és a va llás szabad gyakoldsának jogát." 
Hosszú esztendők óta tudjuk , hoOY ez a huszonöt éve 
ALkotmányunkban lefektetett jog, élő valóság. Ezt erő
sítette meg Kádár Jánosnak fentebb mór idézett la
nitásnak beillő megállapítása is, 

A béke ügyére emléke.:ve, a mult érdemeit mé~tat
v a, a jelent erősít jük és Alkotmányunkban biztosuot! 
jogunkkal élve, a jövendőt építjük, 

-------_._----_._._-_._"_._--- , ------------_._._---_._._ ....... _._---_._._._--_ .... -._--_.-
AZ UNITÁRIUSOK KÖLTESZETE 

K~t.,rk 'T",'at' ~~dományos Akadémia, a Régi Magyar 
ra uJ sor()"L.atának 4 köteteb dta k- -unitáriusok k··ltés . X . en a I az 

r o zete VII . századi telmésél Sajtó alli 
Aet!~~ték S.lolt B~la, TClTHóezi Mál'lon és Varga Imre. 
720 la;~\a~ ~dlelgyze1eket Összeáll ította Papp G 6-.w.. 

, . ~ a melléklet. Budapest., 1967 

vi~~e:;'~~:n~;~;:: ~La~lisárol lGp~nk a~~ak .i?ején rö-
Mmakörrel fOglal~7..6 ~u~~~;,Ó~r~~~I~n~Obb UJ, e prnb

tet~ .el~6ban.,. ,11 sZC.l'zök a köve tkezö· megállapltá:-.t 
lomtörténell ~~ ~~_kOl1.észetnek ezt az t.gát 11.1'. iroda
Erdél . u a..,. meglehet.ősen elhanyagolta' mig 
utóbJ e saJátos. hllfclekezetének ideol6g1ájáv~1 :lZ 

I évek mar xullta kul.atá~n ls behatóan foglal ko-

zoolt., .addig köl·wi emlékeik többsége még modern ki
adásban sem jelent meg, A kötetünkben kiadott L~
kek nagyobb része ilt.t jelenik meg elöször," Az e ko
tetben közreadott anyng llagyobb részc az unitárriusok 
egyházi énekeit tartalmaua melyek a XVII. század 
első három év.tizeciében i<eÍetkcztCk. Az elsö 1605-
1607 körül megjelent unitarius- énekesköny v t'>nekeivel 
l<czdődi k és Thordai J lInos 1627-OOn fpt verses psal
tériumával zárul. A z 1623 ,,"örül megjelent második 
unitárius é nekeskör •• yv anyaga is 1620 körű l keletke
zett. Ez volt unitárius énekkölté;;zetünk virágkora, az 
1638, évi dési egyezség hatalmi szóval eUojtotta a to
vábbi fejlöd ést. 

E:.r;t (lz anyagot egészfti ;(; az unitárius Szentmártoni 
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90dó Jánosnak é~ Kolosi Torök ls'Wánnak a kö~0i te.!'
mére akiknek munkáSfiiÍgu "már l1em egy.hazl. sőt 
rés7.~n már nem is val1~~os jellegű; a ré.gl m_a~yar 
irodalom egy sajátos műraJnt.., '3 mesterség-dlcséro ene
keket teremtik meg." 

A kötet érdekes . l:s . éJ't~kcs jC~7~anY~ (321-:-
684 lapok) a korábbl umtárlus szerlO~. KénO/iI::-lJ.ZO!1I. 
F'OI5ztó-K(YLma kbiratos latlrmyelvu cip'háZlto:;t.énete. 
Aranyosrákosi Székely &lndor, Várfa1v.\ ~agr . János, 

K ,-~ ~erenc dr. Borbély l"9tván umtánus enekes-
any ru ,- , á ' b", '" könyvekkel roglalk07.ó 1anuI",? ~yalt Ira va mega a
'tja hogy ~ves régi egyhazl CeICogásunknak az a 

~egállopít.á.sa, hogy az elsó unitárius énekeskönyv 

S'T E ' I. 
ITSIRE'~ , 

" 

T E K,IM;'fí D;; , -S A G O S, Ji S y ,h ", , .. .' . 
garztalo EDekek;- ' 'i< 

PS A L. 'So. 
Omní.Spiriru. L~u!!.p' 

, D,omllllllN-

N V O MJ I< Ti[ ' ~ l ,d'1'3' 
turtai Gárpi r M{jheJ1ibti~ 

még Dávid Ferenc idejében jelent volna meg. U!' .. l 
Pirnát Antalnak., Csoma8z Tóth KalmiÍn "A XVI. slá
zad magyar dallamai" Budape .. ~\., 1959. c. értekezé~é
nek opponensi véleményében teM megállapításail"<'I, 
melynek alapjan ma már kizárhaló az, hogy az első UOi

tárius énekeskönyv Dávid Ferenc szerkesztésében 
vagy életében jelent volna meg. Csak a XVI szá7.ad 
végérÖI vanna'k oadatok arra vonatkO'E..Óan, hogy az uni
táriusolmak kéziratos vagy nyomllaldlit énekeskönyvük 
volt. Dnre Enlledl Györgynek egyik prédikációban tetlt 
megjegyzése ad némi alapot. 

Az első nyomtatobt unitárius énekeskönyvből c3ak 
két példány maNdt fenn, mindkettő csonka. (lZ e<'."yik 
példány az unitárius Jakab Elek könyvtárából került 
a marosva.sárhalyi Teleki könyvtárba. Vélhető. hogy 
ez az énekeskönyv az t605-1607 tkÖZőtti evekben je
lent meg. A második unitárius énekeskönyvböl. mely
nek cimlapját bemutat juk. :több példány mamdt fenn , 
Heltai. Gáspár muhelyében kéSZÜlt. a ml!'gje1enés éve 
nincsen feltüntetve, vélhetóen [1627] körűl került ki
adásra, mivel két Thordai János által irt zsoltárt is 
tartalmaz. 

A kötet sul'kesztöi megállapitják., hogy "a lew;w
Tosabb kapcsolat az unitárius és a református egyház.i 
énekköltészet kö-zött V(ln. Ez a kapcsolat elég egyold.nlú 
- Irjak a szerzők - csak aTTól V(lll SZÓ, hogy az uni-
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láriusok. éne:kkől~zcte töhbségébcn a reformatuSQk 
XV~. Sl'..al'Ál~1 énckelböl kerÜlt kl. Az énekanyag ellen
~C"t:O lrá~yu. ára~lásáró l allg vannak adatok; mind
ossze umtlmus $l'.(tvC"g bukkan fcl alkalmilag egy_t"" 
ref~rmátus ének~könyvbcn , pl. Vlhigosság sz:nt 
a"tyJa . .. lsten világ kősziklája ... Gyakran csapdos 
az s.ze.n ~ Istc:.n ez a lsó vilagban . .. kezdetüek. _ A 
k:1 lvlnlSl"a szovegeket a)'; unitáriusok oly módon "et
tek. át. hogy a =intük dogmatlkai szempontból ki
fogasolható strófákat e lhagyták vagy átalakitották." 

Milolai NIli/(lJ Istvan megjegyzései ai:Jpján feltéte
leZhető, hogy az első alkalommal unitárius énekes
könyvben felbukkanó énekek. korábbi időben keletke
zett 'kálviniSba szerzemények. 

Az uni"tárius és IMtolikus énekeskönyvek kapcso\::J.
tában a szerlők megemHtik. hogy volt eset. alTa is. 
hogy az unitilrius énekesköoyvekből vettek át éneke
ket a katolikusok, ,.mert erdélyi katolikus gyüjteme
nyekbe kétségtelenül un~tárius szövegek: Thordai 
zsoltárok is bekerültek". 

Végül megemlitik, hogy "aranylag kevés al. érint
kezési ponlt az unitárius és aszombatos énekköltés.zet 
között. Bar az unitárius Bogáti Fazekas zsoltárai fő
leg szombm.os kéziratokban maradtak fenn , 'a köle
Wnkben köz~ellt énekek közül csak igen kevés <ta
lálható meg szombaltos kode:xekben ". Az unitárius 
fOl1rások énekei közül mindÖsS".(:e egyet minősithe\ltünk 
szombatosnak. Ez a tény azt mutatja, hogy a köte
Wnkben köZölt énekek a szombaol!os szekta különvá
lása után keletkez!t;ek." 

Mai énekeskönyvünk a tnézése után megállapithat
Juk, hogy kilenc énekünk a latt szerepel szenóké'!l't 
Thordai János neve sajnos mindig a h ibás Tordai for
mában. Ugyanis a szerző 1627-ben Colosvarollt kiadott 
" A szent Dávid király dicséret.einek magyar versek
kel v.aló lrövid magyarázala" c. muvében nevét min
dig Thordai alakban ir.ta. A Thordai énekek a követ
kezők: 17, 18, 182, 187, 193, 205. 210, 212 es 269 szá.~ 
muak, nagy részük zsoltárfordítás: köt;l.lik a ma is szí
vesen énekelt 193. számu. " Vigyázz értem Úr l sten . . . " 
kezdetú LXX zsoltár és a 182. szá.mú "Tebenned szent 
ArtIyám minden oizodalmam ... a XXI. zsoltár. 

~nelteskönyvünkben né hány ének alatt kü\önb':iző 
szerzők neve van feltüntetve, pl. Dóczi Ilona. és Zsu
zsanna, István deli/(. stb., s hibásan közöl1.ék Napy
báncsai Mátyás családi nevét Nagybánkai formában 
(lI 5 émek.nél). Végül mintegy Itlz ének alat! csak annyi 
olvasható hogy átvéve a Régi énekeskönyvböl Nin
csen m~jelölvd a Régi énekeskönyv megjelenési éve, 
de a legitöbb esetben szerepel oa sorszam ; igy egy 
újabb készülő kiadás előtt meg kellene állapítani és 
körolni azt, hogy kik voltak e szép régi énekein~k szer
zői vagy ha ismereUenek, akkor feltüntetendo, h~gy 
meÍyik évben és hol megjelent éolekcskönyv~ól v~e 
at awkaJt az 1924. évi éne]tcskönyvünk egyébkent rrun
den dicséretet megérdemlő szerkesmóje, egykori ked
ves tanárom Pálfi Mánton. 

Dr Csomas%" Tóth Kálmán zenetörtén~z-~ndidá
tus. ~ budap ' stti refonnátus teológiai akaderma tu~6~ 
professzora a budapesti Theológiai Szeml~ 1~69. er 
számában :negjelent és c k6tetet ismertető bir.Ua~.-

" hogy a Régi M3gyar Kol-
ban helyesen JegyZI meg, I - hét kötetétlöl 
tők Tára XVI . ;<;7kradi soTO?1rtána'k e s~ . . .. -ié
kimaradtak e század legjelentősebb umtanu:' kolto. 
nek Bogáti Fazeklls Miklósnak a zsoltá~' Ezek a 

"

tá !--"·J.--k vélhet6en azéI1\. nem kerultek ~ az zso r .... ul·......... . . k XVI szazad 
mli......... kötetbe meUt. az unltál"lUSO a . ~ 
"~.. , tá h m részben atke
elején azokat nem hasznal k~ . an~ tbe A bírnló 
rültek a ~mba~ óne;!O'l;Ire;:;r:s énekei nem 
1969-'ben ugy JtudJa, ho~ oga 'tának kiadasra kerülö 
kerülnek be a RMKT UJ soroza sok költ:!sretllit fog
y. k?~be sem, mely a szoma~a: mvetkezménye _ 
Ja. kozolnl. "Ennek azOlllOOn hogy a kiad asi prog
írja ~osz TÓth. P',07fO~IW60'O-kÖ"ZÖtti rés betöltet.1en 
rammoan tátong l -

I 



I 

l 

volta miatt nem csupán a..XVI. század, ~an~m - ~kár-
ly 'k Ida1r61 nézzük - mind az umtárlUs. mmd u 

me :mt::S énekköltésnek egyi"" mind elóállási Ide
;~ mind mennylségl't, mind irodalomt~~i je 
lcnt.őségi-t tekintve igen jelenH'is r~e pubhk?lat~an 

d E pedig 1!17Jt ls jelenii. hogy mmd az umtárlus, 
~~ ~ S~b[l1!.OS énekkő1ll.észe!. ké~. ld vá!'\. az utób
b' - en hi~nyos marad <továbbra IS azok számára. 
a~'ikcro~ ir~almunknak erról .. a s;o'.étága~áOOn is 
annyi Sl.<1llat összetartozó részterule téro\ tel1esebb k~. 
pdt szt:leblének nyerni. Ij:(en kivánatos volna mel t101 
hamaNJbb alkalmat lalálni alTa. hogy B~~U.f Fazekas 
zsoUárai akár ettv ki.ilön kiadványbaon kerul )enek mo
dern 'krttikai kiad ásrn." .• . 

1970-ben a Ma!!yar Tudománvos Aka.d~a a Regl 
Mal!Wlr Költ,ök Tára új soro7.atán~.k V -lk kőteten'l{é~t 
616 lapon .. Szombatos énekek" . cfrncn kiadt~ a.z erd!
lyi szombatos énel(irodalom 1$3 hé~6t1o Jelen.lo
sé~ü éne-kél . Az anva l!ot dr. Varjas Béla l)rnfeS<;7.<l[" 
rendezte sajtó alá. a dallamokaIt Csomasz Tóth K lI l
mán professzor lIJlította össze. Pávich Zs~7Sann~ a 
Teológiai S7.emle 1970. évi 11-12. s""maban re$7.
lelesen mélta1:ja e kiadásI!... E~bként ItllM!y-ila.l!:OS bí
rl\laUnak es ismertet.ésének egyik. inkább csak oda
vetetlt mellékmondatával nem értünk ej,!yet·. amikor 
vélhe\!)pn a régi IÖl'ténet.irás ha.Ms., aln t (. a 1<7omba· 
tossái!l!a l Joopcsolatosan alJt irja . holQ' .. ldeoI6ltiáiuk ti 

radikllHs unitfirlmlus ei!Vik oldalhaj;U\sa." &!vetér
tünk viszont és hanl!:Súh"t szeretnénk adni. bár tar
lalmaOOn részben téve<: m~llaDitású következő két 
mondatának : .. A Roqn1i fple fordítások sem" nerore
dik (Az Unitáriu.o~ok Költészete) sem .1Z ötödik kötet
ben (57.OmOO10<: enekek) nem kaotak hel vet. Hvpnf ...... -
mán a tel ies sl.ombatos anvae: nincs benne ez ötödik 
kötetben. A .tel iessélt mt><!követelné. hogy a teljes Bo
gáti soro7..a~ ot külön kiadiák." 

Külön kutatilst prrlem('l ne 'l .. .')zfH)zfwtns énekek" c. 
kötet mee:ielenése után mai énekeskÖTlvvünk megvil..s
I!filása abb61 ll. szemoontból. hott\' mel:v~k al.ok az ál
talunk ma is h"<:zm'llj: énekek. melvek dr. VaTja.~ Béla 
professzor mwla oítá"a s?erint 1"7.ombatos eredetűek 
A ,.S?..l!mbatos kl~'kek" c. kötet 118. S7_ enekekent 
van feveve a .. WidAm 'live! lli~h 7.ens:!;e~sel tisiteliiik 
vnmk"t. .... ' ke1.detú "npk. Az emHtE/trt ének dr. Var
ias ieltvzelei !V.erin! kézir~ es nyomta~ott éne'kes
k.Önvvben is helvet. kaO'ott. kÖ211Ük !lZ 16.12 körül Ko
l07~~":ld kiarlot1. nvomtatolt unitárilIs "n('ke~kön vvb(~11 
i~. ,TpI7.Pse a s?Omba lQs kiadvány szerint: .. NotJaia az 
Petk i .Táno.. e-nekf\fC l !!ő'lZ felse.l!:h eciedül ur ... " Varjas 
Réh is felveti ATt A kérdé!<t. h~v ennek az éneknek 
rlsó formála uni1árius val!\' szombatvls eredetú-e s az 
unitárius s:r.övelt s~erzóje solllmosi K oncz Bo1<"liz.<:ar-e. 
amint ezt az unit.árill'S ThOrcla; kodex ma!'()lója mes:
jesn>ezte erdekes viszon.t liz... hos:!;y mai énekeskön:v
vGnkben 50. S7.. ti. szereplő .. Vidám szívvel víg zen-

géssel ... " kezdClsoru é nek dallama a megjegyzés sze
rInt: Régi magyar ének.. 1607. és S7.erWje Petki lstvlm, 
t<I~ir\ia P. M. (PáUi Márton) az újabb énekeskönyvünk 
s7.erkesmóje. Meg kell }egyez.n.ünk, h ogy sem az unitá. 
riusokl, sem '8 szombatosok énekelt ismeritel:ó új köte
tek Petki IstJvánt nem ismernek, csak Petkl Jánost : és 
fellúnö az is, hogy említett két kötetben PáHi Márton 
neve sem szerepel azok sorá!ban, aki'k'l'e hivatkozás 
lötlténllt. 

Mai énekeskönyvUnkbcn szerepel 67. sz.. a . az .,Igaz 
felség, egyedül Úr , .... kezdetü ének. melyre fenntebb 
már 'hivatkozás tüntént, szövegszer.t.Ó itt Petki JánOS 
mig: a dallamszerző Régeni Aron. Vélhető . hogy a szer~ 
kesztő nem a régi dallamot vette át mai é nekesköny
vünkbe, vagy Régeni csak a régi Petkl-féle dallamot 
dolgoz11a át. 

Az azóta megjeleni\. újabb tanulmányok különös
képpen Dán Róbert " Humanizmus, reformáció, an
titrinitárizmus és a héber nyelv Magyaror $zágon" c. 
lll73-ban az Akadémiai Kiadónál megjelent tanulmá
ny véleményünk \Szerint is helyesen állapítja meg. 
Bogáti. Fazekas Mikl6ssa1 klapcsolat0s8.n a követkeW
ket: ,.A kortárs unitáriusok f elekezetük jelesei között 
t(lrtják számon, a kortáTS szombatosok is unitáriusként 
emlit ik . Világnézete átmeneotet képes az antitrinitárius 
ideológia ·konzel-vat.iv és radikális irányzata között, de 
fl srombatosságig nem jutott el. I!:letművenek jelentő
~ebb része kéziratban maradt." Dán R6bert emlil('tt 
l'lnulmánya egyébként töhb mint 50 oldalon foglalko
zi k Bogáti Fazekas Miklós munkásstigáwtl. Megtilia
pi t ja , hogy csak .,eoy" Bogáti Fa7..ekas Miklós éU és 
a ikcItolt. aki Erdélyből Gerendról Baranyába mene
külve okésziotet1.e 7..so1-tárparafrazisait.. maid visst.atérve 
FlrdélYbe: fordÍlollta az Énekek tlnekk és Jóbot ; vé
gül Bogáti hitva llása kén t a szerző közli mae:yar nvel
ven irt Apolyka1vpsis kommentárjának njft.nlását é3 
elószavát. 

Mai enekeskÖt1yvünkben több Bogáti által forrlított 
pnek. elsősorban 7..solWr szerepel (15. 38. 42. 140, 183. 
200, 203. 206, 270 és 274 :;l,.1.múak) köztük az ~'es ~ü
lekezeoteinkben ma is kedvel t ,.Rengjen fl föld belé .. " 
kczdehi pünkösdi énekünk. 

Dán Róbert é11l.eke<; es magyar, de nemzetközi uni
tárius vonatkozásaiba n is gazdat:t munkáját, alulírott 
fogja ismerletni a kolozsvári Keresztény Magvető 
cgyik legközelebbi számában. . . . .. 

Végül örömmcl adunk e~rcbként arrol IS hlll. 
ho.ItY a Magyar Tudományos Akadémia a Régi M~y.ar 
Költők Tám uj sorCYtatának. sajnos e<>ak évek mul,:a 
rne~jele-nő kilencedik kötetében - még csak a h~t~~lk 
kötet jelent mell: _ vél!i.il is sort kerít az unrtá.nus 
Bogáti Fazekas Miklós költöi életművének a bemuta
tására. 

Dr. Ferencz József ___ _____ ____ _ _________ "_u_o __ "" 
,_ .. " __ .. ,_" , _"' __ ' " - __ 0"'-'" 0'- "'- ' 

Otszáz éves a magyar könyvnyomtatás 

Az első Ma~y;lI'országon megjelent nyomtatványok 
Mátyós idejében készültek. Az ipar és a kereskedelem 
fejlödésével , valamint il polgórosodtis előrehaladasával 
megnőtt az olvasni tudók száma. Egyre több könyvre 
volt. s:-:ük~~, es II másolóirodák nem győzték termelni 
a kIvan! .konyvmennyiseget. A szükséglet új, gyorsabb, 
olcsóbb es ,egyszerre nagyobb példányszámot előállító 
módszert kIvánt, a technikai fejlooés ezt lehetövé tette. 

.. Má tyáS még ifjú volt, amikor az elsö nyomtatoH 
konrv• a Gutenberg-biblia megjelent. Tizennyolc évvel 
késobb, r:'ál' kirlllyi székhelyén, Budán is müködölt 
nyomda, Igy a magyar nyomdászat kezdete is az Ő ne
véhez fúzódik. A nagy reneszánsz uralkodó két nagy 
korszak határ~n éli, a kódex_ és a nyomtatvány-kor
szak mezsgyé)én, nagy alakjakém mindkettőnek. 

Az első magyar nyomtatvány 1~73 pünkősdjének elő-

estéjén jelent meg, a Chronica Hun~arorum. ~elyet 
Hess András nyomta tott, akiről mindossze, annYl~ ~u
dunk, hogy Karai Lászl6 budai prépost, Matytis klraly 
a lkancellárja R6máb61 hozta Magyarorszá~ra. ~k " d .. tt 

Feltehetó. hogy még egy másik nyomda IS mu 0
1
0 

ebben az időben . Nagy példányszámblln kelnek e fl 

másolatok de tovább él a kéziratos forma, és ~11O'~e 
több má~lat készül kézzel a nyomhJtvány.okr IS. 
H 8S-ban jelent meg a Thuróczi krónika két. k~~áse:~ ' 
A kr6nikák u tán sorba n jelennek me~, ab mlseú.O~~om ' 
legendáskönyvek igen nagy példánysz ol a~ . J . me
dák létesülnek és sok magyar nyomtatvány Jc lenlk It 
küUöldön is, mégis a könyvnyomtatás igazi forradalma 
_ itthon, és más országokban egyaránt - a reformá
ci6val vette kezdetél. '-1 

A nyugat-európai nyomdászat új korszakal 1501-to 
számítják. Ekkor jelenik meg az elsö új tlp~ú könyv, 
melyet Velencében nyomtattak. A form~ai a talakulást 
gazdasági és tá rsadalmi okok idéztek elo, mert a pol-
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gárosodas5."l1 megnőtt 11 szegényebb olvawk száma. az 
iskolák és egyetemek tanulóinak létszáma emelkedett. 
és az ifjú tudósjc]öltcknek egyre több könyvre volt 
~~üksél:ük. 

A tartalmi valtozásl 1 517-től számíthatjuk. amikor 

EL,J'j 'Rf.J'ZE. 

AZ SZE 
J'R~jJNdC 

. ... ' .. c .• C.<c~.e •• A ~ •• " .. " 
.. h .• ~.'.c .,B.o"I, f, •• 

.. oc, •• t., lY' Cu ... " 'n 
... " " .... ,..,~ ... \c ... 

Wittenbergbcn Luther Márton klstógezte a vártemp_ 
lom ajt~jára té.z.iseit. Sorban jelentette meg elóbb az 
0 -, ma jd al'. Ultestamentumból készült ford itásOkat 
N.éhány év alatt több mint 600 nyomtatv{,ny lá tott nap: 
vLl(' goL ebben a városban. 

A reformáció ~ vallas. ~s a társadalom megújitása 
mellett a nemzell nyelvu Irodalomért is hal'coll. 

,,~l'. anyák ajkáról otthonunkban, a !;}'erckektől :\1. 
ulcan kell ellesni a szót, meg kell figyelni az egyszerli 
emberek beszédét a piacon: igy kell írni. Mert ebben 
az ese.~ben a nép megérti az irásmüvet, rájön, hogy 
németul beszélnek vele." - irta Luther, 

Igy lett II XVI. .sz~za.d az irodalmi felv iráw.ásnak és 
egyben a nemzeh es Igy a magyar nyelvü irodalom 
születésének is a szazada, 

A magyar könyvnyomtatás korai története unitárius 
vonatkozásban két nyomdához kapcsolódik. Dávid Te
r~nc latin és magyar nyelvü munkái az e lső esztCIl_ 
d?kben (kb. 1566 1571) a Hoffgrefr György által ala
PltOtt gyulafehérvári fejedelmi nyomdában jelentek 
meg . 

János :':;sismond halála és az új fejedelem trónra_ 
lépése utan, c nyomdában unitárius mlivek mar nem 
láttak napvilágo\. 

Helt~i Gáspár és halála után. özvegye által ve7.etett 
nyomda ban. Kolozsvárott is, több unitárius munka je
lent meg. 

A k?r~i. u~itári~s lalin és m~gyar nyelvü kiadványok 
rendkivuli ertékuek. mert hL~n az unitáriusokkal 
szembeni állásfoglalás következtében, már Dávid Fe
rencnek 1579-bcn bekövetkezett mártírhalá\a után sok 
könyv megSemmisült. A puszHtást betetézte a XVIII. 
század elején a kolozsvári főtéri unitárius templomnak 
és az ahhoz tartozó épüleleknek a Habsburg-haz pa
rancsára történt elfoglalása. 

A legrégibb magyuz' nyelvli unitárius kiadványok 
egyikének, a budapesti unitárius egyháZközség tulaj
donát képező kötet címlapját mutatjuk be olvaSóink. 
nak, mely Dávid Ferenc 1569-ben Gyulafehérvárott 
megjelent prédikációs kötetének címlapja. 

A Magyar Nemzeti Múzeum kiállitásának tudós ren
dezóje dr. Borsa Gedeon volt. 

:.:.:::.::.:.:.~.~.~.~.~~,~~~. __ ... ___ .. _. __ ._._. ____________ . _________ ._._. _______ ._.. __ . _____ ._._._.. __ ._._._H_."_:"_._"_._J_~_~_ .. _~_:_. _ - --. . . .. .. 

Bartók Béla és a zene világa 
Dr. Harrillgton S. Donald a New York-i Com

mUllitll Church vezetö le/késze, Bartók Béla 
fógondnokunk tavalll ószi lalogatá.!anak előké
szitésekint gyülekezete elótt fenti címen prédi
kált. Beszédéből idezzük az alább/amt. 

Bartók Béla 1881-ben tszak·Magyarorsz.ágon szü
letett. Alapos zenei ,"evelt.sége a "császárI és udvari" 
német zene 'klasszikus hagyományaira épült. Abban 
az időben német. muzsikusok, vagy német iJIeve!lisli 
magyarok tant.ot1ak oa kezükben szint.e minden perla
gógiai pos.ztdt a Magyar Zeneakadémián. Bartók 
a7.0nban nyugjlia lan volt és el~et!en. keresni kezdte 
az igazán magyar ".enei ],ifejezés form áit. Ez vetette 
cl őt a falvakba, a népzene feJredczéséhez., adalokhoz, 
melyeket falusi emberek-asszonyok énekeltek o\ltllO
naikban és a földeken. Ezrével gyűjtötte össze és je
gyellte le a népi dallamokat. Tnnen a bartóki kompo-
7,lciók elementáris ereje. mely a néplélek legmélyebb 
~ökere~b61 fakadt. Ey, már az új Bartók volt. ~.ki meg
Ujult erovel és szabadság igénnyel komponál~, és hivat. 
va voU a jövendő zene arculatát örökre megvál:oz
ta1.ni ! 

"A ;.:ene erooetileg a nép művészete volt, de ahogy 
fokomtosan bonyolultabb lett, kifinomodotrt:, lassan egy 
kisszámú elit kizárólagos bil1tokává vált." Bartók a 
friss vér erejét áraslJtotb a zenébe, mint egy elvén,m , 
gyökereitől eltávolodott , növényt. vis$7.avezette saját. 
alapjaihO".::. gyökereIhez. (J. néphel'., Bartók megjelenése 
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a zenében hasonlit Walt Whitman hatására az ameri
kai költészetben. Elődei az új "angliánusok" - Emer
son, Whittier. Lowell, Holmes voltak. De Whitman 
volt a hiteles Amerika <lki új, izgalmas, sokkal sza
badabb nyelven beszólt: s a költészet utana soha töb
bé nem térhetett vissza a régen kitapos:>!t ösven)' szűk 
korlátai köze. 

Bartók er'OOetisége, $tílusának páratlan nagyszenísé
gc megfelelő visszhangra talált a közönség körében. 
A!kik ól hallgatták ösztönösen me.gérezlék. hogy .e~ a 
7,ene olyan ember lelkébói fakad. aki 1~lekben sZIT.!l~ 
és megingathatatan. Ahogy az évek multak, ~unka~a 
tökélerességében mindjobban kibontakozott. o pediS 
eg)'LI"'C inkább magára talált. Bartók Béla egész. elet.é
ben harcolt a s:t.abadságérl. Szembeszállt a ,,~áCL gyil
kosokkal és banditákkai" _ ahogy nevezte oket - s 
mikor a7.ok hatalmukba keritették Magyarországot az 
Egyesült Allamokba emigrált. S:/l3?~dságszcret~ ."e
zeltte az unitórius egyhá ... ba is. fl.:! Ifj; Bartók Béla. ma 
a Magyarországi Unitárius Egyház fogondnoka. Mmd· 
nyiÍjan el voltunk ragadtatva, hogy i~j. BaL'~ók Bélát 
vendegünkként tisztelhettük szab;ldelvu egyhazunkban. 
Olyan ér~ volt. mintha Betthoven vagy J ... S. Bach 
fiát láthattuk volna vendégü! vagy besz~IS~.ttu~k vol
nn veJük, hisz Bartók az ő nagyságuk ~zmtJen ali. 11:1e

.!ünk moot szilárdabb és gazdag."lbb. mmt Bartók nél· 
kill lenne. és egész világunkban sokkal több a srepség 
az ő áldásos munkája nyomán. • ' 

, Fordította: Dr. J akab Dezsone 

, 

•• 



Hírek 

~"":~:.:~: ~"nk 
A b ud np esll cy iUel<Uel Nagy Igna.. u. 
márelusl gyi.ll"ke~et! m.pjo\n Szá"'. János 
lelkész ~hllall1 után ",,~p zenei műSOr 
Iyllnyörkbd'eu" II sz,;p számmal "gybe
lIyüllekel. 
liús~'<" e lsü napján " budl1pestl Nagy 
Illna" u. ,emp.umba" az un'ac,""r""",,
USI melelőz<5en három kisgyermek"" 
KCI'CSZ\eH"nk ""cll. O;z az ~.",,"lny I< e
stueue "Jú " nagy _zAm!>." iJr" .. csor~1 
""v" ""'Ck'" az emlekez"s Onnepe.e. 
vegl> Mihá ly kucsordl !ClkcSzünk edes
"nYJa, n"","zu szcnvCd~s ulan KOlozsv411 
cUlun)'l. A melSl:OmOrodOu ",,,,,,, <:salád 
u.jdalnuh<al ev.yul\" .... unk ,,'" kéTjtlk U
len Ig:l7. \'Jgas~.llIlaslll l>ánU''')('"I1. 
A kU /uZK\"á r J J::gy~I ClnJ toll'" t:g y~~,es 
I'ra teslálls T heologial I nté~". 19 ... . ,m' Jus 
lJ·an "mJékulC"l larl f"nnliUMa lIuuon_ 
ulud')( eVJOrdUlOjll alkUlmábúl. Ennek az 
IInéZetnek u keret"n belül kcpzlk kl II 

"oman"" evangéUkllS. reformIItIIs "" IInl
t~I'IIIS IdkéSl!eKCt. t:bbC U1. intézetbe 0'_ 
,umaK bC az emlitett cgyh/lZllk korábo! 
.neol"g!ll' aKadc"":U. Errc az ünncpély
,'C dr. HII~p KUI'Oly r"ktOr. dr. t'erencz 
J",:;ef P ... ,pökbt 's mcghJvta. aki a bu
d"pes,j IA<l~' ... les miall kimentette ma
lll .. cs I"~c'oen fejezle kl jókiváns~.alt. 
... ~" F.",,,,aC.'HlK ulesére vC'~O~li:ekel 
''',,~n!<. '''''K m~ghIVa~\II"<UI "110ll",,'IIK. 
" """~"lo",' I,-c" a "agy III"HC IllCa, 
,,,mplomu",,,oan tartanao Is,enU5Ztelc. 
'''nKOn a~ "li:yná~.1 b"s~ede, dr. Kovues 
'-IIJU5 a 'u,,, ... n,al unltur,us egyhaz pus
POKC la'~JIt. Az Is"mllsz'~ '''1I UO"Hla,
.... ". rL.,,~1 v"S'~nek dr. KUpK" Jozre! a 
cM,n"'IO, ... kla. nuszlIa ellyhh pr'gal 
puspOke, ur. KafKu uusan. a esen szill
vakllll unltariu~ egyha.z mOderálora "S 
UIC"''''' Uerrnall lelken a~ IAI<~' f(>tlt
" ... ra. 
'~~ y " :i , l l{e p" I.~c j(; 
~~-;,,, 1111'1011 Ulcscn 
~WO"l\ ." 
.. l{,se 

lom kitört ablakaInak pótlását éR a7. ab
lakok véd6rAe<:sal való en4"dl . 

" 
A bullap u lI Nagy Ig n ác u leal le mpla m . 
ban, a nagy p énteki passio alka lmáva l II 
hívek újrll hantlaUak fötlsUelen(!ő R. 
FIlep Imr .. hangjá'. magnóra telVeit pu
~Ióénck ch'ladáUbnn. 
A.2 Un h Arl us T eOlól lal Inih e l 
,...,ndblek "1I4tás'val . az őnl 
ülésél,. az &KT 8encze M4non 
U lelk<lSz- egYhAzl e lőad6, b lzu. 

IgazgatóI 
~'Ő1anács 
bUdape~_ 

meg. 
A lIóllYes };ndre uleai le mplQm UnK or
IlOna)", a temp'omuI nas~n"'IO s~al>uu Ke_ 
rcszlcny gy u lCKezel seg,,~ell(:vel ",,,g)a
Y""llI u"'. KUlröl (! röl uj ..,rgona motol'\ 
ka ptun K és '8Y az orllon" Isme' r~i 
sz"psegeben ""uIgil lia gy"leke~elunK "s;, 
'e"'h'lgllyulek~~et eplles(,\. 
NM~y ,U'On ll>. pru bllerunk, a KI Hojon
",.. ...a '·I"a~"u ~V"Z"",,KKCI ~~"''''t .. 
,,,,v"",,,s"", "c"'lny ,,~VCI ~I.elu" e ' ''H'' 
I"'''~el>~'' c ' etiyde"ve, .. IJUUaj>C.li ellY
Lla~KU,.",,"neK aJ"na,;,,,,ozUI " ... " .. 1:5 an",u' 
",y"nmWhYu ""U u,-ajUl. "'o~~on~, .. 
lIagyle' .. ... Udo,,, ... ny,,n ,,~ ar. aJanoeKOzÚ
.. ,,,, tuv .. ul .. " IS JU cg,,~zscgc' ,,~ no.~"",,, C,,,,,,, KlV""U,,". 
'" p t."s, 'IISjl U'" ~ .. ijve g t az Akadémi .. 
.~l;, .. wn .. l r ... v"l"s~n "'egJcl~ lliK " ~"Jt" 
aId ,'c"U"Z" M .~"melh ... . Kata."n a ~/.e
~lI"nYI ",,,"y,, .. ,,. "'un .. atur.... vegzl. II 

KUl"'''' )e"'Y~"'''KKel II KOI'\ Jal ,~mcro 
U~" ""IJe" K;.n(l'U:. 'US, CIlY"I"m, " "'UUlI 
la'JU cl. 
A "6ma l k :uoll l.: u s H ittud" ' '' ''ny l A k a ll ;,
" " " ,\qumul 3z~"I 'Ia,,' a s 1"'''~I>S~g"" 
"",y";" ... ,, ... KCj>V'Se,e,,,,,c,, Ul'. <';','c",,~ 

~,,"~el p"~p<> ... u" ,, IS r"sz. "eu. A Uebt;,~ 
~,· "c, ~-~,,,~\l ell,a" "alil' '"",OlluS """c
"'""'C'CI',, l .. nlJU lI l1 nepely t ar. p"s .. ai 
'-a~""O d~K"n n)'ilOttU 'Ileg eS 0'', l.sa n"" 
nc.a pl·UI~S~t ... r .. '" ,>zenb"ge" leJicueze
"". C. lart""1 gO"oOI".OKDan gazulIg elO
"uh,. 
A.", t;v" " g éiJk ... s J::h" cgylk márciUSI szá
"",b .. n "",el-K"S~'OSt:1i1 u " Kel Ku~Ul olVasO 
1"""'''Kl)cn o"e"KolZ,,'I KCI·des ... , "alaszu,
va ",",,,u,,yl e,:Yllllz, ,, nnt"l'\UI )Ur""'KUl 
"~CSSCK·I" <:l"'Cll. H elyesell aUajlllJ" ."Clj" 
nugy olgyhaz , adó ma mar lU"c~"n. (je 
V;I'I he,ye tt" onKéntes ".:ylluzlennlartul 
JarlllcK. ",zt a z onk~nteS ",n",'nurU"~"dl 
\'::tllalo cgymll.lag, a magu áld OzataK"'" 
huzzu m~g gyulekezete ~z"'KSc&leteihe~ 
Valo hu'za ján, l"s elmen. A szcrKes~tosc
gl "UtK u~y "eli. hag y cllY eIi:Y h"zt" l: 
.. Mlnd"n ~"bCn lega l"Db "gy nllpi nQP
.... am "ssze llct'el. '''UI ma lega lalJlJ 12U-
15u lonnt. JurUl)un 110zza "70 e .:yhllz re"n
Illrt:'SlIhoz •• 
K" ,·"se ll tu d ják , hOlY Ba rtók Béla 19n· 
Uen ,ri "',OISÓ mu"" a III. ZongOl'a~er_ 
sC'ny máSOdik lelei é n eK m"II"I:vezésc 
"AaalilCio rell&1050 p<>"o pIll IllIJ:;so _ 
t~mpo I. A lored~kl)"n fennmaradt b"á
"~"vers,,ny 2-Jk 1~1~le s7.lmen Adag",,,, 
rellg ioso lelt \'oln a . 

Nagy Lajos k ü ra r ag6 . s frk G k~zltii m es. 
IH a keresztur! kor.temetÓnél. budope~1l 
II , vilnk kl!I d arab szépen k lv ll eh'~"1I kó
IJOJ k"Szitell I'lrágla.·tó l adomállyozoll 
" Hogye9 utcai templom tObejáralához. 
NagyOll hiány ZOli ez a két k ovaza s ör
v~ndi1nk. b ogy e zzel ",élC le lj e selJbé vált 
D szépe'l renOvált templon, ... n k. Oszlnle 
koszón"lel mOlld érle a budapesti egy
hilzko.~o!g ~löljárós~l!a. 

A IX . k e r, T anAes U á zkue lh i Icug"ló
d,g a 4 nagyméret ü kövlll)'ÚI helyeze" el 
a H6liyes E nd re Ulcal templomIInk ud
YOI·án. a sz(lk~éges vJr~gfilldCl ls odo
Hzál!ltto.lla ~s Sebeslyén !s1V41l1l" vezeté
s(,l'el a lakók már be ls ültené k vlr:!ggal. 
11414S kösz(lnet éne a IX. k erületi Ta_ 
'Iáes nagy ra becsü lt ve •. etolnCk. akik bl
zunyAra ért~kelt"k " uel a 8"Suusuk kal 
h. aZl a ,énYI, hO&:y gyülek,,~ell lerm(ln
kel mind ig sdvesen bocsálj ... K .. kerilletI 
Tllll6cs ,·cndelkezésé,·c gyulcse k I . rtá~n 
celjából. 

E:(y"Ad k li"yv' .:lrunk ", l ev~ lI.t. runk unl
II\rlu5 anyalIának kleg"sz l\ése c~1J4ból 
kérjil k: h lvelnl<e. , hOgy a m ASO<l lk vll4g
h a boru e1611 meg:j e lent UnitárIus fOlyó. 
Ira tOk . ,<:önyvek. naptárak. 51b. l ulaJdo
nukat kcpezó P<!1<lAnYlllk". (e"ye8 lotyó_ 
1~.I ·szá",ok al ls) ajánd~ko~zl\k "'. kU1 C1 _ 
~~~.J b::'o~án~~~ Ignlie u. 4. ~Z. II. eQ:Y_ , 

A lJu u ap u li e gy l".zkóUI':1l n M~gy"rkll_ 
IOn elauou lelKcnl u<luloJe 1,,~I)<l<l p6t._ 
~"s .. ra ualalontu"eden, o. ·ramh negyen 
""'" néljys~ullolCs terUICtcl vás~rou. 
...... ' ,U' ''' C'l H~rc"") l".,,,,, .. s,,*, .. l~sé re 
,~~, ...... ~, ... , ' .~ u, .. , .... """",,,,,,,,,,, .""u ,,,_ 
' ''ll;''UM <c,,,,,, ... 'U"<LlIO .. ", lJ"'UaPO:Me,,: 
'-""' '' luC' 'c lI.,n'e\Lco. ""'ti "e""clI",e" 
1'~11"'~1l ""~Yes "'''.U-., UI,,~i W'"jl,""IUn
"",. " "'"J''' u-.. n O"iUla" ~ "''' ''Or On 
l~,"><, 'C ... " lOllU """epclY'''''KU", r eSZI 
Y"""k cS ""~U'UK 'uOOen lelSZOla lllt K. 
",;Y""~U"", ""'0"""8e ullyana~n"jl ~Sle 
• ... "Ua .. M ... du" 11"~'e,etuK'" ~ "O~Yh 0::. 
",~ .. , lSyUI CKCl:elJ tCI'~mOeIl , "'e'yCn U 1",_ 
zal , e TSlVércgYh4zak ké pvlsel61 ls "ml 
hILC... A~ ."',.. cl""~~~l>e"cK "'!;Ja, 
',~~.e'i!o '''''",,1I111M 1~""lI. a" AUaml "IIY
ll~'.UIIYI hl.,. .. ,a, ... un ..... puno< ICIIK<n~lcu
o, ~L~lIl"Oa" ""p"s 1'IJ>Urt ..... n "4H"'''IUnk 
l><: lal"l;a '"~uKr,,,. 

,\~ fAH~' K"l<>z~ " á rl ,art"" cvl 
v"I!'''''~JlOI>'ZU\lS''II' UI"~c,, <l l'. 
Juz~cI p"'~pOK "" aanOK Belu 
nuo< K""v'~elleK ".H·h .. ~unkat. 

ren deS 
~'ercn,,~ 
1080n<l-

l~ereu'u'y uc.<:Su ur. II Magyar TUdom'; 
".vus AK .. dcllua level"zu ta lJa. aKI tU
,,,lY dCCc",l)en gyUI~K~ZC\i uss:.:"JovelC' ,,,ll,,,,,, ,~ e'uad .. ~t Inl·loll. :\pnlJ!> e-an 
ULI'lulta Illcg S~~K'Ogl w IO e!",auas:!1 ...... 
reformkort magyarság képe b&ro m Ostl
rák k lassOtl k us múvében" elmen. Ez al _ 
k a lom ból szereiCtWl k öszöntjük . 

bs~" . ,,"'~~ lurte ndirv, l'dorma,us ellY
" .. ~Ker"'~U IUllondnOK mego<ulote CtlY
nozt K."'y"tMu"KnO]{ ::;zlara l (.)·III:\n C. 
u~orec~n l><!". I~I~-ban ",cmelcnt tan ... l
many;,t, "'Cll' .. nazai "elor",,,clO é r te k es 
szemCly,;,neK eletct <!s m..,nKMságll.l Is
m"rtcll ",S 101l''' 'J'' "ss~e az IIJabu ada
tul< a,apJII". .,; lU""'''"unyool I'; k ilumk 
al., "O&y Slt" ral eleieneK ~gy'K :;zal<a
~r."ban "em ,..,,, anulr,nltn, ,u~nll" ,e
" .... lnető. 
~·<>dor J ó zsef a z elhunYI KOSsutb (llJa~ , 
unllarlus ,>zekely szarm.z"su k bJtc>. 
p<>sr.lnumusz " .. tetel ozvegye megklildle 
pUSpökllnknek, .. K, azl e llyh (,z, Könyv-
• .::runKn"K ajandékOzta. Az ,,~:IIY plt""a 
cnck"'l <!Ii mus I'erse k . c. kOI~t SO k Sleep. 
Igaz bclSo elmelyedo:srol ta nusltó Ve,-s,,1 
lo ,·t"hna ~. mc lybl>1 nemr~glben a kalo
IIKus \'J",IUu folyó,ral i~ szemell'ény"kct 
kOZull. 
Ur. Jl uS'. lI Ká lm á n b lldo.pesll reformá lus 
1~'(IIOglal professZO"I. oki II K I:IK k úp vl
""leleDen az EgY .. Slllt AlJ a mOk ban löbb 
h"lyen larlOIl elóndaSI tagadta több<l k 
kÜZOlI dr. MaicOIn R. Suther la nd. a 
cluca gói ellye,em""z tartozó unitá r ius 
leOlóglal laklll1~S d~k llnjH. A !)eszélge
l es "~ndJén a dekan ~S D fakult:!s lag' 
Jal <11.'0.111)"" )\ értesültek h o. .al egyh~zl 
cleWnk {ejl(l.d~s<!r61 cs ~redm.:;"yelröl, 
amInt errol II d"k:\n p(bpt>kllnkhllz Irt 
levelében beszámOl. 
HUC~Uy Mihály lludap<lsll re fO"málus 
leológ,al pr()f~sszOr mCl! k Old.e J)as Spe
eulum des 1~lVlln SZe geCII unu die H el
re,' ~elner AuSgaben in lJascl e. tanul
mányál. mell' Q 1I0s1e r z e ll sChrl tt Wr 
Gesch!chle IInd Alterlun>skunde e. szak
fOI~·óJr".bnn jeleni meg. OrvendlInk an
nak, h a :t hual ret"rm~cló egye~ ént'
I,~s munk~s .. lt II küIfölCII ~zemlCk l" 
elj)'r" sa"lIblJen Ismerle Ilk, " " " ' ''e " "" C " " ,, " p asszony, az IARF 

~Ol, ilizga tónö)" l(otOg31<151 .ell Duda
pesle"" ahol pilsPökünk Cb~det a d Olt 
IIszle le .ére. Cennep asszony férjI! H3 nM 
v an G enn .. p nYug. Igazga ló jelenleg a 
h,'vizl IlZnn:il6rlumban kere5 lyógyulásl 
bC1.ells(,ll~re. Ae",~IJUk. hogy o.r. "gé~' 
~llAgon Jól Ismert hazai &:YÓ,yvlzUnl< 
"nYIlI.II"" a<l rAjdal",.lra. 

A k<> c~ord ' ú j lelké.z D-~I klll tása (,s a I~I
készl loká8 fels.em"léso!IIe k ilnncpélyére 
j6k"'á""~lIalt elk(lld te u r. !lurrl n/llOn 
Donald n New york _I Commu nl\,Y Chu rch 
"'lll~,"e ~S teles~&:e a KOI07$vlin unllA
rlus lelkéul Oklev"lc! ~""rl ell Szánu>ó 
Vilma. Dr. lIurinljtOll JelCn volt " ICIlIP
lom telne" lelésl ünll"p<'olyfn ' 9)11-""n. 
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Bélyegsarok 
A Magyar Posta 1974. ,ipriHs 

19-én jelentette meg lll. egyetemes 
művészettörténet egyik [cgn~gyobb 

l kjának Leonardo da Vmclnek ;/1 :ítszcll~mUn mo~olyáról és _~r7.é.k
Jeles l:lgystigtir61 vlUighrrcs n OI :'IIC
képét, a Mona Lisat. 

Az u tókor LeOnfu"do da. Vincibt;~1 
reneszfinJz homo umversale

j~nak mintakéPét látta, s ala~ját 
gyakran Ideali~1t~ ember(eletlLvé. 
LeOnardo da Vmcl érdeklődése va
lóban egyetemesnek nevezhető, tu-

dományos kutatásai széles körűek 
és alaposak vollak. Kutatásai min
dig művészi [eladatok megoldásá
ból indultak ki, hogy azután mind 
messzebbre és messzebbre gyíirűzve 
átfogják szinte minden ábrázolható 
dolog és jelenség vizsgálatát. 

Egyik feljegyzésében a következő
ket írta: "A festő, aki csak a sze
me és ábrázo16képességc révén, de 
s.:el!emének segítsége nélkül dolgo~ 

zik, olyan mint a lilköl', amely 
mindent, amit elé állítanak, vissza
tükröz, de nem tudjo, mi ls az." 

A mGvészet ma már széles nép
rétegek közkincse lelt. Az él'dekló
dés a művészet Iránt nem csak 
egyesek, a kiváltságosak előjoga, 
hanem behatolt a tömegek közé; és 
a bélyeg, amely mindenüvé eljut, 
igen hatásos propagandaeszköz a 
művészetek Iránti érdeklődés rel
keltéséhez, majd a művészetek 
megismeréséhez. 

Ezért öI'ömmel Udvö~.öljük ri Ma
gyar Posta ujabb művészeti kiad
ványát és Olvas61nknak mi is be~ 
mutatjuk Leonardo da Vinci cso
dálatos remekr.lűvét, a Mona Lis.ít. 

Or. Kiss J ózsd . . 
. '- . 

K et/ves Olvasóill/'mult' 
Istentül áldott , It'e llemes 
piill kölJdi iilmepeket It'ívátllw k 

Külföldi hír e k 
Oa/lizs Ferenc volt mé~~k(jl unllll.rlus 11'.1-
ké$~ és Iró pOSlhumuS munkáJAt a rO
IO/inla; "MIedon KönyvkIadó 1913-ban 
Jele m ette meg: Mesék. amik et neked Ir
tam. Eze l<el a prózai költeményeket a 
s~en:(j 192I-ben Irla Kul! Ilusnak. aki a 
k .. "'lraIOI megőrizte. és mosl a kIadó 
,'endelke"Mére boe~/itolta. A bLbllo!LL k I
adásban megjelent kIs kötel hUSZOnöt 11-
r a! vallomást tartalmaz mese rorm'J'
ban. nagy részUk mOst kerU! el6sdlr 
n)'llYllnoss:lg elo!. A kllnyvhö~ MarOSI il
dikó irt A kézirat meséje eimen BaIM.S 
Ferenc életét k munk/isságát melegen 
értékel6 ut~ót. 
" o<uw"-",, .. r .... " .nk C. folyolrat 1914. la
.. ua,' U-l s~a",aOan ",lnUo:r Yal " 1'.",.1 
""" 1"'" ":'l!;"y~~eu"n. s~armu .. ~a Cl",e" 
...... ~Ul Cl":"'" s lIooan a He tla. GIlS\XI" 
>~u.~teS' ""lY" kurul >(.\a'ao<ult lel.e""M'O< 
" ... ~Ul " bV1U~ly Istvánet ( .. uoapt:SI 11OU') 
.. ol 'JU u lt!l;lne.yeseObl1"O<, .""" "",e'ye. 
.... "J""u "u,a<aSQK .s ",ell"r..,s.t" .. eK. 
~~""n,,' HCIla. n~m . naIloYo..s.:"uu,. Hanem 
.... .;.>'~""oelll SZIl.':.':SU. 
"" ... u l mro: az U.unK íemelJlJ c",lIIeU 
,""""'U,,,, ,,, UU IÓIU ,,·arKa,. :s"nuor n yum· 
" ... "" ... "L "J;:ycsoltL SUl.USUKo an e lmu 
"".UU"" ""'''Jza. k bzul aZUKrOI a ne
'.'''''' v'. aho. Idal-ben a~ Ulazas ],;szaK
., ... "" ".",,," szer~oje járt. "fubuek kOzol. 
_., "I lS IU""SI', n"IIY A.lfred A. Kelsch 
", .. gy.... ,.Zl1rll,a~"su a",,,nKal KUlalO II 

"~""'· Úl·K·1 \';"!UIllDIU egyetemen dokto
n c"",,1 s~erzett B,,16m .. ·a"Ka ~ Salluor
l ul >~"'" ICIezer Oldalas a"!!OI nyelvii 
",u,u""Jillva.. amely Közelebbrot konyv
"".Kull11 IS megjelenik. 
'" liurunk C. kO lozsvárL éVkö n yv 197~ . 
cVkonyveben DanKan;ts Adám lsmeret
."rleSzto I<.u~irásunk lorrisvldék~n eimen 
" lennészel!)arát dma, 1,"6_~_as Ko-
10ZSVa,·t m"gjelent folyÓLratrÓI, az első 

Halottaink 
1)r. Menyhárt Dénes egyház! tanácSOS, 
budapesti preslJ;ter hamvait május It-~n 
l1ely"~túk örök nyugalomra a rákOSke
reszturi temető!)en. Egyházi érdemeiről 
és munkásságáról lapunk következ6 szá
mában emlékezünk meg bÖvebben. 
Kovács K á r Oly a hódmez6vbJi.rhelyi 
unitárius gyÜlekezet nagynevű alapitó 
gondnokának, néhat KOváCS Józsefnek a 
!ta, Budapesten, 80 éves korában ltprl
Us 9·';n elhunyt. Hamvalt kJvándga sze
rint a bÓdmezővásá,rhclYl unitárIus t e 
metőben, a családi slrbol tban szerettet 
meUé heLyezték örök nyugaLomra. Hát
l"DmaradOltalnak ös~lnle egyUttérzésún
ket és részvélünket tolmltcsoljuk. 
Gróf Miklósné GondQS Anikó, megh. 
1974. febr. ll · én, 69 éves korában; pálrty 
József lebr. 21-én, 13 éves; atró Elek 
m~,·c. 6-án. 60 év('s; IIzv. Pál f'erencn é 
Sz!lágyJ Annn márc. li-én, 71 éves; Kiss 
M. Pál márc. 26-án, 89 éves; Luczal 
Gyll"gyné máre. 31-én 74 éves; Szőke 
Ger gely, Felsőglld, ápr. IS-én 86 éves; 
Janc50vlcs Mlklósné apr. 17-én. 82 éve~; 
S~eghalmL Istvánné Ivánics ILona ap r . 
19-én, 53 éves koraban. Aldás legyen el
halt testvéreink emlékezetén. 
= ". " ••••••••... 

Is tentiszte le teink 
pünkösd ünnepén 

l'ünkGsd va~árnapJ." Júniu s 2·án: 
Nary Ig n ;!c u tcaL templomunl<.ba n 

de. Il_kor 
lUigyes Endre uteaL templomunk ban 

de. lll' kor 
i>estlGrl ncen de. II-kor, 
I'estel"l.sébeten de. "kor, 
Vccsésen du. 4 ó n kor. 
l'ün l<.öSd ü n ne pén templomainkban ü n ne ' 
pl Isten tiSzteletet tartunk és Qr vaef oril 
u~~lunk. AZ (lranta la megter fcheh u lIT. 
"lIyh hkllzségek e llllJá r ód.gal tl ~ •. te tetlel 
ex sur etettel kérlk o!. "árj611 hivei n k 
nlves a d ományai t. 

erdéLyi maa:yar nyelv(l Ismeretterjuzt6 
folyóiratról Ir, Imelyet Berde Aron. II 
kOlo7.BvArI unL"rlu" ko\Léglum fizlka- ho 
vea:ytanára, 1812-től a kolozsvárL elyetem 
első rektora Izerkeutett. Dr. Berde 
Aron t81l1-lB" között az unitárius elY
hM. fŐlondnOka VOlt. 
G,,~I György a feniebb emlitett éV k önyv_ 
ben megjelent Ol&lIlapOk m''' ' é l .... b év" 
e lmil tanllln,ány'ban tö bbek köz6tt ar
"ól n ke7.dem/!nye~ő ~zerepről Ir. ame
lyet a 1I0107.~vdrl unitárius kOUo(lgtum 
dlák50JtÓJ a erdélyI v's~onylatban Szent_ 
IványI MIMl y és KrL?a Hno" Ilemény~ 
től (1$301-31) kezd ve a második V\láght\
bOniIg be.tllltölt. 
Kenwon hy Fred a Manehe~ter v'rolli+ 
lJan molköd6 UnltaMan College, teOlógIai 
fakullás közel két évUzeden á. d é kán
Ja 65 éves korá!)an. v/iraUanul elhunyt . 
A kiváló egYháztörténész és neveLő az 
angliaI unlt áriu$ok kllrébe.n számos 
tlsT.tsélet töltöti be, köztIlk egy éven " 
a? elnökl IIsuet Ls. 1988-ban réSZI vet. a 
KolOzsvárI, Tordán, Déván és Buda~s_ 
um IsrlOIl unItárius 1.sLnalollon Ls. Em
I~Kél kegyelelIel megőrtz~Uk. 
A7. 19l0·ben K yotóban - Japán _ tar
tOtt nem1.etkll7.1 konferencIa, mely IIz vl_ 
lállVaLLh III!)!) szá •. Képvisel6jét gyíljtöt
te ÖS57.e II béke ügyéne K el6mozdít/isa 
céljá!)ó!. második vnágkonferencláját 
1974. aug. 28-nept. 3. napjai közölt a 
bulgLuml LOuvaln!)an tartja. A kongresz_ 
SZUS f"té máJn; ReLlglon and Ihe QualILy 
Of LLfe, - A vallás és az élet érLékel. E 
mozgalOm esylk Japá n ve7.et6.1e NyKIO 
Nlwano. a7. IAIlF-hez tarto7.Ó Rhlso Ko
sel-Kal Japán buddhista mozgalom elnll
ke, egyLK alelnöKe dr. D. Greeley az 
IARF vOlt elnöke, az amerLkaL unlt;!rlu
SOk voLt elnÖKe. akik mindketten részt 
vettek 1l1. IARF KolOzsvárt 1974. máju
sában tartott végrehajtóbizottsági ülé
sén. 
A~ IA RF vég r ehajtÓblzotldga 1914. évi 
rendes ül!!sét május 1:1--19. napjain, a 
románlal unitárius egyház meghlvására 
K010zs\·:!.n tarlOlta. A tanácskozás vé
gezléveL dr. Kovács Lajos pIlspök roga
dán adott. meLye n részt vettek az ortho
dOX és prOtestáns testvéregyhAzak kép
viselőI ls. Az Ulések befejezése után a z 
IARF elnökségének tagjai tLs"'elgő láto
gatást tettek BUkarestben. a Va llásilgYI 
H Ivatalban . Az 1975. évi kanadai Mon.
realban tartandó IARF vIlágkongresszus_ 
ra khdllő I . uakblzottság, a svájci 
CheSLeresben tartOtta Ulését június elején. 
melyen eg)lhá~unk k épvlseleté!)en dr. 
Ferenez József píl~pllk VeS7. rés!!. 
Zyg011 <:Imen Jelenik m eg a chicagÓI 
unltárLus teoLógiai fakULtás - MeadV\lle
Lombard COlle"e - kiadJisában a vallás 
és a tudomány kapcSOlatait ápoló fO
lyóirat. A legutób!)1 1973. évi utolsó 
számban $7.ámos Ilye n tárgyú tanul
mány JeLent meg. A kölet szerkesztője 
Ralph W. Burhoe prOfeSS7.0r. A7. egyik 
lunuLmtiny IrÓJa a magyar s .. drmaz:!.s,; 
László Ervin. aki New York állam egye
Icmén fllozófLaL eL6odásokat tart. 
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La p lU la Jdonos 
a ftt agyuorsz'gl UnLt'rIUS Egyház 

Fe lel". nerkesztő h ki adó : 
Dr. F e re ll cz Já:ue! 

1052 BudapUI IX., Hőgye. End re u. 3. 

T"'b. : Ili - ISC. 

JI. nerkeszUI b lzo tls6g "ezel" Je: ..... 
He nue lIIá r ton 

TagJai : Bajor J Ano. o!. SW~ J ános 

TerJentl • Illagyar p o. t.. EL"flzethetll 
b 'rmely posta h ivatalnál, • P osta b lrlap
(I~lele l beo é. a p on. Itözp ontl Ukla p 
Irod'n6L (ltln !tllll Budapest V. , J ózsef 
N'dor Io!r I.) Itllzv e tl enQI vagy p ostaUla l. 

v'nyon, va La m i nt ' tIllaibsal a KHI 
tl5-!I l U Po!Oú'o,.. lml Je lzll.úmára • 

e,,1 e lőfize tés i d O SO,- t orlo l 
K OIföl dre o!vl U,- t o rinI. 
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