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Karácsony
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SZERETE'l"! TESTVtREIl\I. KEDVES ATY ÁMFI AI!
Ogy vélem, hogy nekünk ma nem az a kötelességünk, hogy nagyon szépen prédikáljunk. hanem hogy
igazat beszéljünk. Ha pedig igazat beszélünk. akkor
az igazsag tegnap és ma ugyanaz. tn ma nem mondhatok egyebet a karácsonrröL mint eddig mondottam.
Nem variaciókat keresUnk egy témára. hane m egretlen témáról beszélünk szüntelen ...

Elmélkedésem alapjául a :\1áté és Lukács írása
szerinti histórhit veltem ma is. Kirejezés~ aka rbm
junatni. hogya négy ('\'angélium közül mindös~ze
csak ez a kettó foglalkozik a karácsony históriajaval.
Elmondom. es ujra hangsulyozni kívánom, hOCY az
evangelium nem riporlkönyv, nem törteneti besz.ámoló, Nem az a fontos, hogy aml [eljegyez\'e "an, az
tönénelmileg hiteles-e, mert itt szimbolikus könn'ek ról "an szó, Óriási nagy jelképekról. mel}'ek n ek az
értelme a mélység dimenziójában rejlik, E kédéle
hist6riában az ítélet szimbólumával találkozunk,
Meg szeretném mutatni azt a szimbolikus külön b séget. amely a Máté írása szerinti e,'angelium keleti
bölcsei es a Lukács szerinti e\'angé.!ium pásztorainak
a magatartása között mutatkozik,
L ukács szerint megjelenik az égen az uj csillag,
és elvezeti az egyszeru pásztorokat, a puszták népét,
az ími-oh-asni nem tudókat. a tőmeg emberét. a
szürke né\-teleneket egy a.lapntóen uj ,'ilag ú j iJ!az$ágainak a felismeréseig, Elvezeti őket egészen Bethlehemig, köz"etlenill, minden kanyar gók nelkill,
Ene! szemben áll Máté e\'angéliumának históriája
a keleti bölc:sekTóL ahol a diplomásokról a tudóSokról
van szó.. akik ugyanazt a csillagot lát jak, mint az
eg)"SZerÚ pásztorok de nem jutnak el közn tlenm
Bethlehemig, hanem megfdlnak és megrekednek J e r u zsálemben, Tudásuk a gátja annak. hogy elj.wanak
a bethleherru jászolbölcsóig. mert számukra elképzelhetetlen és felfoghatatlan, hogy az uj vi.l~ ott kezd6dJek. _a, 'ilágnak ezen az ismeretlen pontjan, a
senki foldlen_ Az id6k jeleit ók is oh'3SIti tudjók
énik. h~ valantinek történnie kell a \ilágb3.n, hoes
\'a!ami egesan másról van most .RÓ, Feladják mozdulatlan konzervativizmusukat. és elindulnak ,-abmemo De nem egyszerűen a csillag után, ahOlP'an
an • pás~wok lették, hanem útnak Indulnak ~
f'lntoltan. !tondoUtod,'a, és eljutnak Jenn:sá1('mbe ts
it'! \'an • ~iuk. men n~t kötnek ki. ahonnan
elindultak' a h:na}omtól a hatalomhoz. O~\- képltelik :
ha. )on \-abml úi. az csak a hatalomt61 Indulha1 el,
a bir! kon bel!.J.lisett '-Uapotáb(JI. HI"r6d~nel \tölnek
ki. nem ~~ .-\ f';\"rt sban. nl'Tn vidéken.

mert it t a k arják m egtudni az élet értelmét. Heródesnek mondják el, hogy látlák alt uj csillagot, Biztosan
itt van a palo tában, hatalmi körödben, az új, a jövó,
Heródes n e m tud semmimi semmit. A hatalom
nem értesült semrruról. pedig mögötte ott van a katonaság. az erö, mely mindig érvényesítette a heródesek
hatal m ának gy akodasát.
Heródes megerti. hogy a keleti bölcsek megé rezték
\'alamit, Terve már keszen ali, Azon n al dönt. kiinalja mindazokat, akik gyanúsak lehetnek, Elpusztítja
a megszüle tni akaró újat. K iinat minden újszillöttet háromé\'es korig, Számunkra nem az a rontos,
hogy a l.egendá nak nincsen történelmi alap ja,
A bölcsek azután eljut nak J eruzsá.lemool Bethlehembe, Itt azonban angyali szózatOt hallanak... mely
arra inti óket, hogy nem mehetnek v i»za a régi
úton, ame lyen jöttek. Nekik nincsen viss'!avezető útjuk.. elóre keU menni ük, mas uton térnek vissza.
Heródes, aki becsapva éreZle magát. nem nyert
semmit. mert mire a ,'érengzés megkezdődött. és a
csecsemók pusztultak. az. akirol szó ,'olt, már r~en
túl van a határon, biztonságban ,';&Il Egyiptomban,
Amikor a heródesi "Hágnak vége lett, akkor jött haza.
nÖ\'eked"en testben és lé1ekben, l sten és embefe~
elón " aló kegyessegben, Visszajött oda, ahol me;!;született, ahonnan elindult és gyózött a jé~si emberség.. az új világ megszüJetéséig, melynek egesz kétezer eves történelmünket köszönhetjük. ahonnan az
alap,'etö lőkést kaptuk, Más dolog az. h<Y'..f e:.t az út
3 Jézusról szóló dogmak utvesztőibe \'e:lelett. es n,em
Jézus tanít isainak alapjára épült. Oda. ahol melt6
a munkás az ó bérére, ahol a felebaráti szeretetnek
a gondolata az irgalmas szamaritánlLS útján elvezet
9 szeretet szociális gondolatához.. Ahol a nyomorult
Lázárnak nem alamizsnát ny{ijtana.!;:-, hanem f1}ei!tanit arra, hogy a másik embemek. aki éppen úgy
a ,;lágon él mint ml. mindent oda k_ell ~dn~k. .
A mai \;Iág értelme \'isszavezetheto a Jézusi tamtásokhoz.. De Heródes nem értette ezt meg a ITl3ga
idejében, A Máté evangéliuma tudatosan megalkotoU mü. mely a ,'i1ág talán legszebb gyöngyszemét.
a heg}i beszédei is tartalmazza
_
.'
A.z elindulástól nincsen messze az ut. az ul ut,
m~ly kereszteló Jánoson, az egyszerű. Ön~ga ~én)'el
mél megtagadó emberen át v&et a Jovendo fele,
Jánosra is felfigyelnek a farizeusok és a szaddu~ok.
A hatalom közelében álló, a,'agy azt ~a~rlo _~1Jl 
berek jelképes képviselÖi. János megv~~ "n;'q,>enyegeti öket. "mérges kígyóknak fajzatai , k~Jt13 ":
léjOk, Azon az úlon járnak, melyen a '3n ag ~ Ju
tovább
. Jézus azt mondja a ~ liK
a tevének átjutni a tű fokán:
, a rT1i!nnvek orszádba. A tu
hanem Ityakorlati példa.
A tú faks. Jeruuál(!'m'
te,'éi az: adó5zedők
a ,-jro!;ba.
~rtettik a guda'! in... "
n,m
Xsem a ..zadduceuwk ,"".
ők III rendesen eljámak
De hilát adnak lstE'flnek

,i
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ho
nem olynnok, mint a meJlelt(l~ álló sz.eg~ny
<Ybllk' nus. ,ki bOnös HZ OS gő.l:ös meglMlésUk'I ~l'.emlt.
pu
Jé ' •
Ma l~ nehéz elhlnnlc fl vilógnak ~7.t, mnl
ZU~
egykoron mondoH, II már emlltetl J~nosról. h~g~ 6
a legnagyobb az asszonyok álUll születettek között,
d
legkisebb 1;<; nugyabb lesz Jánosnál fl mennyek
o~szAj(ában. Ilyesmit neh,ezen hittek el kétezer év~/.e l
előtt 5 nem vagyok biZtos benne. hogy 1961l kal,.I~
~:ony!\~ . a világ egyél'telmOen elhiszi mindezt. Pedlg
most, II vége felé halad& XX. században. ll. transzI nláeló korában mlir' tudjuk. hogy 11 szlgorurm vett
f~hnokrácla kora lejáróban van, és a X IX. swzad
derekltn clindull gondolaIO~. és, eszmék ma ér~ek
valóságra. Ma már embert kuldtlink II Holdra. a mmdenségben hosszú Időt \ölt az ember. Az or~os átülteti II szfvct 1\ hul ott emberből II beteg élobe, és
eu.el meghosszabbitj::t az életét. E~I~keztetlek ~rrll,
amirol máskor ls sr-óltam, hogy szazeve.~ anyakonyvünk első évtizedeiben a gyermekeket kéthetesen,
néhány hónapos vagy éves korukba n temettük, ma
ezek mind élve maradnak, és mám már húsz évvel
emelkedett az IItlagos emberi életkoI', At, ember csak
akkor vállalhatja a jobb életé!'t a felelősséget. ha
tudja nzt is, hogy rnjta kivül más. ~mber is va.n. a
világon. A rÁrl rendszerek és filozoflák kora leJart.
minden megújult, sem m i scm érvényes abból. ami
volt, mert a fejs?.e immár a fák gyökerére vettetett,
Alapvelöen új világban élünk 1969 karácsonyán. l!:s
neked vállalni kell ezt az új világot, és nemcsak
VRSúrnapi ünnepi ruhában. hanem a hétköznapokon
is. A hétköznapokat keU megszentelned. hogy a szeku-

A romániai maguar római katolikus egyház több. m int 40 éuen ót
püspöke. Márlan Aran, hosszú Iijre/emmel viselt szenvedés utón
GyulafehérvárI elhalt.
MártOtt ATOn Cslkszctttdomoukoson szil1c tctt 1890-ban, egyszeTlí székely szülők gyermekeként, Az érettségi vizsg" után azonnal az első
l7i1ágháborús frontra került, ahol
katoná t megszerelték. az emberséoes
hadllaguot. A I!áború u tán kezdte
meg teológiai fanulmányait, Rövid
káplán! IzoIgálat után került Marosvásárhelyre. ahol a. katolikus gimnázium vallá! lanára volt . Diákjai nagyon ~zereUék, ő volt az els6, aki
ilt AdU Endréről b mert elismeréssel szólani. Kolozsvá ri plébánosi
é vei re ~okan. emlékeznek. a piarista

Zsinati beszámoló

larizál~ vlUlgban jövőnk
:J?.ért űresek, mert ntom

A templomok nem
prédikálnak ~t.épen a p:lpok,
hanem mert nem a7. Iga1,ot prédikáljuk. Nem 1\ tud3tosan hamisat, hanem nehezen tudjuk megmglldnl é.~
to vábblldnl :'17. újat, a7. igazat. MI I ~ tudósok és bölcsek vagyunk. mint ama keletiek, csak szünet nélkül
Bethlehem helyetl JerU1.!J Memben kölÜnk ki. l1erodes
palotlljllnak fénye elbódit. és nem tudunk lépést tartani a pllsztorokkal. Ma abban a vi\lIgban élünk. ahol
lépést kell váltani. é.~ együtt kell menni egészen
Bethlehemig. Jánostól kell a puszt úból Indulnunk, de
a pászto rokkal. az Ő útjaikon. E lszakad ni a réAitŐl.
a p:uritán egys~.erúIÓI, az ,úgynevezett kényelmes pol_
gántól. amely a maga tisztességelveivel mindig önelégült. ÁldoZ.1tOt kell h01.llllnk a holnapért. amelyben egy Já~1.Olból, M. egYS7.erüból, az áldo7.aiosból. a
kemény élet feltételeiből születik meg az alapvetően
új. t..s oda kell állnunk a mellé a jálizolbölcső mellé.
aho l a most születő élet védelemre és támaszra vár.
Ha ezt a védelmet és támaszt nyujt..1ni tudjuk, akkor
karácsony t él át ez a világ. A kereszténység nem egy
felekezeti elv, hanem egy emberi gondolat.
Az emberről. a felnőtt. a nagykol'livá lett emberről
kell példát vennünk, akire Isten - Jézus példázata
szerint - rábíl':ta. hogy talentumai szerint részesüljön a javakból. Ezt kell megvalósitanunk, vállnlva a
relelös.~éget, a világért. amelyben a s7.abadséjo! elve
alapján lészen egyfelől sírás és fogcsikorgatás. de
lészen al': Ö Urának öröme ls. amelybe betérve, áldoUá
válha t a mi életünk. Amen.
R_ Filep Imre

Márton Áron
templomban tartott beszedeit nagy
gyülekezetek hallgatták.
A z erdélyi emberllek - mondotta Márton Aron - mind/!árom erdélyi nyelvet beszélnie kell. A szuszoklól Nagyszebenben lanult meg
németül és román -nyelvtudá sát egy
kis oUélliai faluban tökéletesítette.
Anyanyelvén ,~zépell bes zélt és írt,
tOle sokan tanulhattak.
1939-ben lett Erdély katoliku s
megyéspüspöke. Halála előtt egy év"el uonult uyuQa l omba, és mUl'!kakörét dr. Jakab Antal püspök vette
át,
Az unitáriusoknak jó barátja és

szentelték fel unitárius lelkészi s7.01gúla túl'U.
S~cnt- I ványi Ilonát az egyház és
<'o lelkészek nevében Ba jor János
egyhúzi röj egY7.6, a világiak nevében dr.
Ki ss JÓ7_~er budapesti
gon{tnok, volt Intézete képviseletében dr. Groó Gyula. a z Evangéllkus
Teolóll.iai Akadém ia dékánja kös7,öntöUe.
S~.ent-lványi Ilona tartalmas bes~.édben mondott köszönetet uzért,
hogy eddigi tunulmányaiban támogu tá s t kopott, és igéretet lett a jövőre vonatkozóan. Elhangzo tt szavait lapunk más helyén közöljük.

Egyházunk történetében jelentős
zsinatot tartottunk október l-jén. A
tanácskozlIst Bartók Béla főgondnok
nyitottIl meg és ~árta be. Huszti
János kö~.űgyigazgató imája után
Bencze Márton terjesztette el6 111.
előadói jelentéseket. melyeket a 1.11\lIat egyhangúan elfogadott. Dr. Feren cz JÓ~.!Jef püspök történel mi vlszszapi llantás t vető beszédében fOl'dult 11 felszentelcnd6höz éi lelkél'e
kő.tött,:: hogy fllrad súgos szolgála tát
sZIvéból fakadó felelősségteljes érzéssel vége>;ze. remélhetőleg ho~szú
es>;tend6kre terjedő szolgálnta rendjén.
A templom piacán a:o: úr as7.tola
elött letérdepeIt Szent-Iuányi Ilonút
pil~pök, majd azt követócn II jelenOrvelldetes eseménnyel/aglalkozik
levő lelkészek ke7.üknek fejére \':116 a Ila zat római katolik!.l.~ hetil/lp I{:tc!hel 65 ~y · cgy bibliai Igével al: O) Ember: tananyag Ictt a kö-

ABiblia a kÖZélJiSkolákban
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le~yen,

egyházunknak tisztelöje volt. 1968ban a kolozsuári zsinatolI találkoztunk. 1972-ben dr. Kovács Lajos
püspök beiktatási ünnepélyén egymás melieU ültünk. Az 1979. évi
zsina tunk ra már utódját küldte el,
betegsége miatt.
Márton Aront 1980. okt, 4-éli lemeuék ösi székhelyeII. Gyulafehéruárott, nagy papi segédlettel. KoporSója l az ottalli székesegyházban helyezték el, aho l Jana! Zsigmond
fejedelem hamvai is pillCnnek, Temetésén jelent volt dr. Lékai László Mooros esztergomi érsek és dr,
Cserháti József pécsi megyéspüspök
is. A romániai unitárius egyházat
dr, Kovács Lajos püspök és d r. Barabássy László főgondllok uezetéséve l népes küldöUség képvisel/e,

zépiskolákban a. Biblia, Idézve a
/(üznevelés mójus /6-i száma ból Verséllyl György sorait. miszeril'!t a
Bib!io ismertetése az iSkolákban
nem cá/olali jellegű, hanem Ismertetö szándé kú, lévén a Biblia az
ókori keleti irodalom egyik leglla01/szerűbb műve, az aj Ember glosszaírója fgy /olytatja: " A Biblia lananyagga válása jó alkalom arra,
I! ogy elgondolkozzunk azon, uajol'!
mi, akiknek ne m tananyaoként , de
lstlm üzeneteként, lsten ioéieként
kellene a felnö vekvő nemzedékke l
otthon és a templomban, a mindenlIapl életben, az iskolai hitfanórákon,
templom; katekéziseken megismer·
tetni a Sze1!t/rást, olyan felkészültségoe l, felel6sséfJérzetlel. s.:akértelcmmel és hivatdsludattal leuzilk-e
ezt. milli azak a flCdaoóousok, akik
emlJeri alkotásnak. irodalmi mÚli!!'"
lekilHik a BibliaI? " (U. E. 1980. évi
23. sz.)

•

lehetséges olYfl n s tfltiSzlika, flmelyik kimutatn (!,
hogy h(lny hiv ő és Ilem hivö Vfl n nálunk. ez ma. g:mügy. Dc té n y, hogy jclcnWs sz:ímban va nn;lk
hivök l\1agynrországon. Engem különös képpen nem
A Parla ment ősú ülésszakán Kódar János clsi>
'Zavar, hogy valaki vasár nap az ö rcgfiúk csapal á_
titkár nag}' jclcntösegíi beszédet mo ndott, melyet
ban futba llozik, vagy misére me gy, S okkal fonlo_
II napilapok te ljes tc rjcdclmc bcn köziiltck. Hnng sü.
sabb, hogy eljutottunk odflig : a vall:ísos embe rek
Iym:ottan szólt urról, hogy be lpolitikai fcjlO rlésü n k
meggyőzód ésse l szol~á lh atj{lk u haladás, a szociaf ó irlíllya il szocialista d e mo k rácia to,rábbi k i bonlizmus ü b'Yét, mikö'Zben hitükhöz is hűek maradt a ko7.talasa, szövetségi politikánk fol;r tahisa. .'\
nak. Nem kell, hugy emiatt lelkiis mereti válsá"ba
SZIimunkra o ly fontos szocill lis la ne nueti egység. II
ke rül jenek. Ezt az e redményt nagy r a é rtékel jü k,
pal" és II t ömegek összeforrottsága ne m egy pilla nat alatt sziilclcU mcg. ezért óvnunk, Cl'ösítcniink
és ha lehel, tovább erÖsíljiik. Vall:ísa , hite m iaU
kcll. E tekinte tbe n az :ilIam CS az cg,yhóz viS'lo n yásenkit sc m h lwt scmmi[('le h"irs adalmi hátrlÍm',
Haziink ba n teljes u le lkiis mereti szabadság. mi~
r ól II következőket mondotta:
d e nki maga dőnti el \'il :í.gnézeti hovata rtozásat.
" .. ' a minap e mlé kezliink meg lll. á ll a m és UL.
Nálu nk teljes m é r t ék be n crvényesü l a7. :U1ampol_
egyh{lz dszonyát 30 éve re nd ező nngy jclentöségü
gári egyenlőség párt á llásra, v ilágnézetre, ne m ze.tim cg:íllapodi'isról. Ez idő alatt kialakull az á llam cs
ségi h oval arlozlÍs ra \'316 tekinte t né lk ül. A kü.... a kutoli kus egyhúz rendezel( ,'iszonya, amely r e ndfunkció i, is n y itva á llnak mindenki dőlt, E tek inszerünk nagy t ö rténelmi v ív mánya. Az. hogy az
tetben e lég körülnézni a t e re mben. A p,lrttagok
egyhől az űj t nrs udalo m viszonyai között is megmelle tt jel e ntős sz:ím ú piirton kivü li kép v i se l ő iil
t a liilja a m aga helyél. egyrészt népünk é r deke,
ilt." A párion kivüli kép v iselők között f oglalnak
á llamérdek, d e é rdeke az egyháznak is. Emellett
külön is érdeke a hivő embernek. Nincs és nem is
he lyei az egyházak k ép\'is clö i is ,

A szocialista nemzeti egység

A környezet és az élet
A Magyar ENSZ Tá rsaság -

melynek püspökün k
is lagja - mi nt az ENSZ Tá rsaságok Világszövetségének tagja, S7-cptcmberben fent i címen fi gyelemre méltó
felhivást tett közzé, melyet rövidítve isme rtetünk.
A Helsinki Zárookmány szellemében hosszú előké
szités u tán 1979-ben Genfben kerül t megrendezésre a z
EUI-ópai Gazdasági Bizolts:igok össz-euró pai kö rnyezelvéde lmi konfcren ciája. Ez n gyüiés a z e Ul-ópai környe zetvédelem jövőjét meghatározó két okmány t fogadott
el, mely egyuUal a környezetvédel m i nemzelközi
együltmüködés terén úttörö lépésnek tekintendö.
" A határokon :itte rjedő légszennyezés kOI-Ia to7.ásál'ó l
s~óló e~'ezmény" jele ntöségél az hUzza alá. hogy a
nö\'ekvo mél'lékbcn l evegőbe kel'ü1ö és a kibocsátó ország légteren túl nagyobb térségeke t veszélyeztetö szenyn y~zó ~nyagok, mint a kéndioxid, ellenőrzésé t és jövő
be h esökk'entését szorgalmazza.
" A ~ ul!ad~~szegény tech nológiák alkal muzasa és il
h u llad~ko:k Ujra hasznos[túsáról szóló dek la ráció" célju
m~gel?zm. a termelés hulladéka inak nö\'ekedesé t, és
elosegltt;.tll a ..hulIlldék ipar I felhasznalását. Ezzel e lóse~i~h('to a kornye7-ct védelme és csökkenhet a szenyn} ('z6 anyagok mennyisége.
A Magya r ENSZ Társas:i~ egyetértésben az ENSZ
~~I'~asflgOk VilflgszöVelSégével, pozitív el'edmé ~ynek te:
s~~tló~?-n~'II~.~ E. G_R- nek az európai orsz:igokat közödeké~n oa orl\)·.ez~t~édelmi problémák megoldaSil érEurópába ge~~.1 ülese n elfogadott dokument umokat.
közölt' .n a ornyezet ál1aJ>:Ota ':'S az élet m inösége
_
I szoros k:,pcS?la tok mlutt kÜIösen n;lgy jelentosél!:et kell tulajdonHani a kÖI'nyezetvédelem re Euró~,O drlkOssaltának több mint a fele ma má r váro'sok ban
. e mezogazdasaga a mod
h .
relhasznflIásfl I
ern lee tllka eszközeinek
nyezésének ~:zé~:ftÓI napra növeli a környe zet szeny-

miltősége

zötti tudo má n yos és teeh nibi együttm úködéstót A fela da tok megoldása Európa ol·szágaib.:m II társadalmi
szel'vezetek bevo nását teszi szükségessé. Fej leszte ni kell
e té l'Cn a Celvilágosítást. E célt szolgálja fen ti ismertetesü nk is.

"

se~~:~~iek \'éd.elme érdekében tet t e lsö nagy iCpé dekébe~ tet~~:~k a \'iZ!'l~nnyezés meK.<;zünte tése érmUtllUb szenny I ~k~ ml\'el Európa tav.Lit a komszéh'eztetik.
v ze
ri mez/Sgazdasági anyagok vekörnyezet"zcnnyezé
'
.
?eWédelem
k'
s magas foka mmt! a komyemelJ E lére~S~\()k\'~lálgh',ketil "gyüttmükBdéssel oldha tó
. a e et várni II Kelet s Nyugat köA

A I'arla m ent be n II Magya r Népköztársas:is Zászlórendje kitü ntetés á t nyujtásakor dr. Trauimann nC"~"u,
az E h lÜkl Ta nács helycl tes elnöke g ratul á l Ha rtók Hé la

rügondnoku nk na k
VN IT_4 RI US .eLET S

Keressétek az lsten országát
Dudnpest, 1980. augusztus 24.
Lukács 12,31,
Kedves Atyámfiai, Onn eplő GyUlekezei!
,
'·'z"d nu"Y erdélyi költőjének,
V'm ri XX • ,~".u.,
í
E RemésindornIIk egy nugys7.erú verse, c me: gy es;o;me
:;rdUl. Idézem belőle az alúbbi néhány SOI·t:

lk

Ai': eszme jő, l'obogvn, tűzszekéren. Egy eszme indul
mCS5ze valahol ;
- . l bak I k
ar a
TavIIszi rügyek s~é l tingau.a. ~ga és o;;r.l om
her\'adása vasból kivert utJara ráhrlJol.
Egy eszme jó robog va, lűzszekéren; Valahol messze
indul egy vonat,
..
es
magf; előtt megkonditJa sorra ll? Ől'házakban il
hatungokat.
_._
Egy vonat indul messzirol azeJnek, es elébe, ti rOZ7.l\nt
házlkókb6l
TiSzt.elegni kilép az Ől', a lélek.
Valamikor, nagyon régen, köze! 30~0 eszten?őv.el
ezelőtt lángoló l e]kű Izraelita prófeták Ihletett ajkam
elindult a világba cgy es7.me: az IstenorS1.líga ren.~~
ges magasztos eszmóje. A költő szavaival szólva: ,.Jott
I'ob~gva, tűzszekéren." A? .Otestamentum ~ép~nck
ezek a kiváló ~r.el!emci egy \Iszta, magasrendu Világról, egy eszményi, boldog állapo\.ról ál~lodtak, .amikM
<l szeretetnek nagyobb értéke lesz, mlOt az aldozotnak ' amikor a farkas a báránnyal. a párduc II kecske[júv~l együtt fog feküdni; amikor folyni Cog az igazság, mint a bővizű patak; amikor a bölcs az ő bölcsességével, ar. erős az ö erejével, a gazdag az ő
ga~dagságáva] nem fog dicsekedni; amikor lsten tisztelete és félelme telje.~sé fog válni; omikOI- egyedUl
Izrael Istene fog uralkodni kiválasztott népe felett,
és az ő uralmának vége nem lesz soha.
A próféták lsten országáról S7.ó]ó nas)'szerü tan itásiinak azonban voU egy nagy hiányossága. Ifjaik
látomásai, véncik :í1mai még kir.árólag m: izraelita
népnek szóltak, igen gyakl-an más népek rovási!ra.
A szeretet bennük egyetemes, minden néphez szóló
tanítássá, mindenkit magábaCoglaló diadalmas eszmévé válni még nem tudott.
Ai':tún "az idő teljességében" robog va, tű7.s~ekéren
eljött a v iliigba a legmagasztosabb eszme: az lsten
orS7.ága egyetemes embel'i életpi-ogramja. Hordozója.
hirdetője és megvalósitója példaadÓ tanítómesterünk,
Jézus voll Ellenállhatatlan erővel lángolt lelkében az
ótestamentumi próféták öntudatos, Mtor, félelmet
nem ismerő neme.~ tüze és szent lend ülete, de awk
mindegyikénél minden tekintetben több és nagyobb
volt. Az lsten ors7.liga fenséges eszméje az Ő lanitásain
és példaadásán kcresr.tül magasztosult minden embel-hez szóló, boldog örömüzenetté. Egész életében
ar. Isten ol'szága eszményi világáról álmodott, arról
a boldog életről, ahol egyetlen hatalom uralkodik:
II szcretet egyetemes törvénye; ahol ai': iga7-ság és
békesség világa a szeretet eszközeivel vállk áldott
valóságg:í; ahol nincs lelketlen űr és nyomorult rabszolga: ahol nincs gYűlölel és bosszűiill ás; ahol nem
áll ragadou> farkasként egymás.~a l szemben ember és
ember; ahol nincs hatalmi önzés lis I'avnsz képmutatás; ahol az iga1-ságot nem t iporja lábbal senki; ahol
az ember embertát-súban felismeri, becsüli és szereti
ri felebará tot; ahol
nincs áthatolhatatllln szakadék
1~len és ember kÖ1.ő1l; ahol Isten gondviselő szerete.
tevel lehajol gyermekeihez. és mint simogató, védő.
oltalmau> édes jó Atya, magához öleli minden teremtményét; ahol minden emberben tisztán rajzolódik ki
a :Ilnséges .éle,leél: Istennek_ mint gondviselő Atyánal(
tisztelete, Imadása_ az erkölcsi törv~nyek feltétlen
mcgtarlása..az. ember szolgálata, a köteles~égek m:wndékta!<ln teIJeslté.~ e, e~yszóval a teremté.~ koron,íjához
méltó, Istennek lels7.(í élet
A valós(lg az, hogy tni, kivétet nélkül mindannyian
?ugyon távol vu;:yunk az eszml!nyi világtól, a Jézus
" Ital megMmodolt tiw.la. rnagasrendű é lettől. De épIX'n e~.ért szünet nélkOl. .:illandÓan han gzik l(özel
<I UNITÁ RIUS
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20O(J esztendő óta minden keresztény templomban a
jézusi evangélium; e~. ti valláserkölcsi követelmeny
Ismétlődik vasárnapról vasárnapra minden unitárius
szos ~.éken. minden lsten tiszteletére és ImádáMIra épl·
tett ~/.enl hajléknak a $7..ószél,én. idösz~ r ű~év:él soh<l
cl ncm veszítő, őrőlt érvénnyel. Ez al. egyhúz, ez a
templom, ez il szószék soha meg nem szűnő. nehéz.
de ,t;yonyön'iséges, á ldott, magas7.tos fcl!ld<ltll.
~n , ez áldott ünnepnapon, l sten il'Únti mNy 'lhizattal, S7.cnt hivatástudattol és öntudatos felelösségérzettel ezt mondom: egyházunk, mely minden Időben próbá lt az ls ten országó.hoz közel jutni, é.~ egész törtenelme folyamán az anya gi, lelki, sr.ellemi [ejlődés,
a szüntelen tökéletesUlés 7.lÍszlóhordor.ója volt. szent
hivatiisát az évszázadok viharai, kisértései, megpróbáltatásai és megalúztal..'\sai között, és a közelmúlt.ban ls, mind a mai napig hűséggel teljesítette, az
egyszerű, tiszta, [enséges egyistenhitet megtartotta, a
szeretet evangéliumi parancsolatait hirdette, gyarló
módo n. de buzgó Igyekezettel gyakorolta. és az ősök
magasztos szellemét meg nem oltotta. A hit fényéhez
m indig hozzákapcsolta az értelem világosságát. Mindig azoknak a körében érezte jól magát, akIk az
egyszerű, tiszta istenhi t é.s a józan ésr. szemüvegén
kel'csr.tül tekintettek a világbfl, és nem (110 mképeket
kergettek, nem elavult életszemlélethez l'aglls?kodtak,
hanem a való élet tényleges adotl~ágaira Igyekeztek
épiteni. Az unitárius ember minden igyekezetével
a?on volt a múltban, é.~ arra igyekszik ma ls, hogy
fá klyahordozóként, a szellem erejével. az ésszerű hit
fé nyé vel, a gondolk07.ás tisztaságával, az értelem fegyvei·ével. de ugyanakkor lsten iránti végtelen aláza~
tal. embertársai iránti megbocsátó szeretettel, szelid en és MtOl- evangéliumi lelkülettel minöségi emberként teljesítse hivatását, ame lyre a múlt nagy szellemeInek, de elsősorban a nagy J ézus-tanítványnak,
Dtlvid Ferencnek példája kötelezI.
Ünneplő Gyülekezet. Aty1\mfiai, Testvéreim! A XVII.
s~.ázad utolsó évtizedeitől a XVIII. század végéig terjedő S7.áZ esztendő a z erdélyi unitárizmus történetének legválságosabb idős7.aka volt. A török uralom ~
befoly ás fokozatos me gs zűn ésével végetért Erdély v2szony lagos [üggetlensége. E?zel egyidőben megkezdodölt a Habsburg nbsr.olutizmus uralma és a katolikus
ellenreformáció mind el'őteljesebbé válása. A cél a
pmtestánsok életének minden esz_közzel való ~~r1á10zl\sa és a7. unitárius egyház teljes megsemmIsItése
vo lt. A kezdödö elnyomás első lépéseként az erd.élyi
un ltlÍl'iusok kény telenek voltak 1692-ben Kolozsvaron
a i': óvári rőiskolájukat feláld07.ni. Ai': üldör.és tetőpont
já t 171 6-ban érle el. amikor az egyh:\)'; elvesztette a
150 évig birtokolt főtéri temp lom:ít, főtéri fólsko~áját:
szinte minden Vllg)'onfit és egy egész 501' Vidéki
templomát_
De ez a szomOI'ú szÜ? esztendö ugyanakkol' egyházunk története legh/'lsibb. legdiCSőségesebb időszaká
nak bi zo nyul t. Amikor teljes "olt n kiliitástalansá~
és az egyház összeomliisa elkedilhetetlennek ]áts7.ott,
annak megmentésének ü~yét az egyházi ve7.etok melle tt elsősorban világi híveink vették kezlIkbe. 1718
hntárk övet jelen teti c,:.! yhá zunk életében_ E~kol- ~e~
dódött és fokozat osan vált egyre erótelJeseb;be ."
vi1 á~'i elemnek az egyhüz ir~inyitás:iba való inte7.menyes' bcépülése. Mep;szerveződtek a p~~T?ök .l}1eJle!t
az esperesek. II f/'lgondnok mellett? kOI-! rel~gye!~
J(o nd noki. az Igazj(a tók m~llet.t ar."lskt?I?, feIu!?'.elogon dnoki tisztsé~ek, valamInt az UJ kÖzlgazq1lt.lsl és
tö r vénvhozási s7.er vek. Etlemi1lhatntlan e,r.ővel .. tö~t
uta t magá na k a felt élten élniakariis és ar. uJj ás ~u_Ie.tes
II ldolt szelleme. Közm9 nd ásossá vált az U!lItal-luO
összetart/is. na f!Yszer ű módon él-vén}'esült aJ: 11Idoz.1.~
ké~ 7_~é g és a 16ngoló, öntudatos egy há7-s7.eretet. a~l
nek c rcdménveké ppen egyhüwnk minden ll)egpr6balt H tfJ ~ t és ke.~erű mCj(l1hí7. tl.1 tns t eredményesen átvészclt:
M,, _ ~,mikol' fi hitatos ér1.ésck közölt :1 nl;'l)(yarorszn.~l
v l'l t áriu~ tcs !\'{>I'N:vház köztiszteletben é~ ~ egbe~SU
\(Isben Mló fŐ(!ondnok.1 t 70- ik születésnnpjll n /'l SZInte
ti ~ ztelettel é .. szeretettel, szívünk mindenmelegél'el

•

•

,

•
kős?őntjük,

hiU{LS llcgyclettcl emlékezi!nk

cgyhfizunk

h&korft nnk Mdolt emlékü "ihlgi ve7.etöll·e. elsó fógondnokninl, kö!'i és iskolai fclilgyclógondnokni!'u. II
kiHönböző tiszt.ség"l seJŐkre és
az egyszera. buzgó.
aJdo:wtkész gyiHekezeti I.3gok,·u, akik kitörölhetetlenül
befrták nevüket cgyházunk tö rténcténe k fényes lapj;airn.
UgyanakkO!' ked\'cs főgondnok atyánkfia te&lVéregyh;.izunk elömenctclét ~zolg:iló tovúbbi tevékenységére
e~ Istenünk gazdag áldását áhitatos lélekkel ~érve.
őszinte tisztelette l és megbecsüléssel adó7.unk a Jelenlegi vilftgi "ezetöknek. és az öntudatos, buzgó férfiés női gYiJIekeze ti tllgoknak, Ilkik e1tY~ázunk állandó
előhaladásál szívükön hOl'do7.71ik. és akiknek nem csup án ajk:li n hangzanak az eszme. az evangéliumi ör öm-

üzen e t szent p a ra n csolatai, h anem akik a tisztel etre_
méltó. clt:(hflzl ~'eze lökkel Ieijes egyetértés ben jézustanítva" )'l lclkul<',lcl rés?l ves:r.nck minden olyan
nemes IÖl'ck vés ben és célkitü7.ósben, amely a testvér_
egyhú7. minden vona tko:.r..1sban való állandó gyarapodágnl, fejlödését és gazdagodását s1.olgalja.
"Az eszme jő robogva. l űzs?ckéren" '. Valahol
rnelll;ZC indyl cl!Y VOI?<lt. ('5 maga előtt megkondí t ja
sorra lelkünk ol'hfi7.albnn il harangokat, Egy vonal
ind~ll a, mcgemlékczéls áhitatában arccal fögondnok
atyankfm felé fordulva, és lelkünk háúköibót tip.telegni kilépünk mi. a~. ünneplő és jók.iváns.'tgait az ünnepeit felé tiszta SZIvból, ItHek szerint ál'asztó , gyü!ekc7.ct. Ámen.
Dr. Ko \'acs Lajos

ITT Áll SZOLGÁD, URAM
Az 1980. október l-i zsinaton mondott köszönet
Szerelalt G y íllekezet , Kedve s Egybegyílll Testvéreimi
Mély és őszin t e II!i!amat szera lném leróni ezért a z al kalomért
mindazoknak, (lkik titamon idáig
segít euek.
Elsősorban
dr.
Ferencz Józse!
1)Üspök úrnak azért a lelki s atya i
{jond oskodásél't, melyet leológiai talIulmtinllaim során tanúsítotr, a fópapi s a szemé l llU jótanácsokért , az
utegllellgt t éséért .
Bartók Béla f{jgondnok tirnak,
mint IZZ egyhIiz viló:gi vezelójének,
~ unitárius lelkészt ársaimnak köszöIlö m, h091l mindig SZIVesen ;ötle k
segitségemre akár teológiai, akár
gyako r la li léren adódtak probUmáim, IlOglI a nehézsegek ide;én
va lóban lel k ipásztoraim volt ak.
Nem felcdhetem a Ulliilekezet odaadó fi:1l1e1mét, mellllel vég igkísér t ék
ta nulmányaimat , szolgála lalmal , s a
tá vol ban is megnllugtató volt magam mögött tudni t ámogatásukat,
eUllüllérzésüke l.
Külön ös Mlával tartozom
az
Evang,Hlkus Teológiai A/:adémitinak,
profes.zoraimnak, a t eo ló(lla t ud ományán t úlmenöen azért a te stvéri
ma gatarM 3ért, szerelet!!rt . mellveL
kÖriilvelt ek. ők és teológus társaim
a z A/mdém!cin.
K öszönett el tartozom eglJ há zamnak, ho,"y lehetóvé t ette oxfordi
ta nulmányaima t , IlOglJ id egen mester eken is csbzolódjék elmém, s a
College-nak, amely befogadott.
Gyermeki há/ámal szere tném kifejezni uüleimnek. csa lridomna/. akik
mindig mellet/em állIak. akik' minden léren. mindi" biz tos támaszaim
l·ol! ak. s ta nulásom terheit részb(-lI
vállalt6k
Hólát adok ezérl az alkaloml.,.~
1101111 Idáig eljutllattam. hogy Jsle~
és az emberek szolgálatáoCl óllhas"ak ezen a v i/ágon. ahová elküldeu e",.
A /.ii/detésberl a názáreli mester
l)é ldája ti~lt eUlltem , aki valóban
ma"a az ut. /lZ Igazság é. a:: élet .
A JéZUSI kOllelőknek az Ö szp/lImle_
bel! é_ (IZ O szivév.-I kell jótékonll"oonivk; megért re, {>s aler.-Ztll'
hO"1/ miaden ember fe let/a rdl,

•

•

Jézus követésc l stelltöl nyert SZtIbad akaratunkra bizatott, de ez az
elha tdrozás nem te tszőlefJes vá la sz tás
onkénlJes eredménye. J lÍzus követés~
az emberi szemé lyi.~li'g tel;es el/latá rozotfságót és millden ér té ké t megl:ívállja.
Jézus az igazsághoz vezető tit az
é1etbe11, de a hozzá veze t ő ösvén:J
fdras.!tó, buktat6kka l leli, ezért sok.~zor olyanok vagyunk, mint a $Zom.las ember, aki liszta forrá s ulan
kutat, s a hozzá vezető benőtt ös1:tÍnll mellett bedőlt pi ncére t alá l, 5
szomját II hord ók mélyén pálló borr al oltja. Lehet, h ogy csak J'Ór /épios a tiszta forrás, dc menlelése
még kockdzattal jár. Iszik, és szomjas marr.tJ .
!;i·i·~~_~,;.,~~.::: a t ÍSZ1a fortáshoz veú tm ut atókent mindia
lIZ arra rászorulókna/•.
Az I gé t mondó ember felelősségé 
re legjobb példa a Csillaf1 a má glyan. K a/vin kénytelen a m erev
f Ol'm akhoz raga szkodni, mert tudja,
hogy elvei, eszméje tarfalmilag scbezhe t őek, de Sze r vét mer ember
le nni elmondja, /loOY fél a fájdalmaktó l, tehat igazán ember, aki
megengedheti magának azt az otdottsagot , ami maoa az tlct, mert
gondolatainak,
hitének
tat'tahwl
mé ly, igaz, érvényes, átfogóbb.
David F'erenc az igazság hordozój a, a keresztény szabadság fogalmának mef1l estesiilt szobra leU, mert
i'letében v alósággó vál! az Ige sza l'a: " Ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én !anítv!!uyaim v agytok; és mef1lsmeTitek a::
igazságot . s az igazság szabadokká
tesz t itekel ." K Öllessük Dávid Ferencet. maro d j un k meg J ézus beszédeiben, hoOY megisme rh essük a::
igazságol. és iOY szabadokká {;,
tökéletesekké leh enünk.
"Az úrnak Icike nyugszik rajtam.
mert felkent engem az Or. ElküldOIl, lJOgy örömh írl vigl,lek az alá·
~a tosaknlJk, bekötözöm a megt ört
l'2Íveket."
Küfdl'lesemnek érzem az Ige f%l'ltcmibö l f akadó éle t hirde té.él. 1negdését. Kii/delésemllek tudom az
rgyellen ~s őrok Jezt/s é/el ~v<!l
min dauuífÍllllk l egbensőb b él chile-

genith et et/en tulajdonává lett Igazság tartlllmána k kere se3tÍt, s lia a
Min de nh ató érd em esnek tart , a;!
örök 19a z~ag új árnya/ataina k meglá lástir, lál/atását.
Maguménak v all om unitárius eul,I házunk e lm ult évszázadainak llagyománydt:
állhatatosságát I st ell
tör vénye és műve i ránt , megértést
az eltérő hilfelfogásúakkal szemben.
az emberi esen d őség IsienI nem
~értó oormi/yen formája iránt. Hirdetem a szabad akaralot, mely vállait hiliatdsomon eUnd/tott, a felnőtt
ember felelősségére meglanitou, es
a;: uni tá rius hit minden szolgájának
C1zt a fl'le lőssegge l járó méltóságot
adta, hogl,l az ,.Újszövet ség·'-betl elnyl'rt emberi méltóságára támaszkodva, lehessen egyen/ó par t ner,
lÍ"ha t flto.~ szöve t séges az isteni fluí
ct'ilágl ki te ljesedésében.
,.Mit ér, ha az ember az eges::
1'ilá"ot megnyeri. lelkéb.-n pedig
ká r t vo ll?" Ez II f igyelmeztetés
1l1indannvillnkhoz szól: I Slen r endelt szolgnjához, állhatatos hiveihez.
IJi/ükben meg ingott tcirsa inkhaz. 1;
II/vatás kezde t én m in(ie nnél fOllt osabbIlak láloln a lélek építését, kilel;esitését, és mindozt, G!'lit anyaIl lJe lvii nk OI,lÖlll/Őrti szavaval kl/ejezue a lelk/pá sztortó l gyii/ekezet e
elvár/lat.
Örökkévaló Egl,I Igaz lsten,
a!6::lIlos szivvel adok hálál Neked,
IloOY érdeme snek tartottál , ki llá~G sz
lottal . elhlv MI Jézus 7I1Iomab(111
I ga::ságod hirdetésére, Akaratod bet I' l jes!t ésére.
Kerlek. add Szen tlelked ~ rejet.
hO"y sZOlgála tod hoz méllóon jorhas:
~ak az emberek között, hordozni
tudjam terheikel, enyhiteni fájdal1naikat. seg!leni gondjaikban.
Add, v"ram, hogy mindi!? az e"!berek javára leheS$ek. s ker /ek, 1:1IdgQsfUc!. meg mindig i/?~ e!m ém
ez i goz, a becsüll'tes, o. }eZUSl élei
litka/ról.
Ura m szere lem a Te házad~a.lI
/u" o::!!st , a Te dics{js~ged MIII"
kállak hell,lét."
lit ál! szol gád. Ur am. rendelkezz
"elem ! AmClI.
Sl!ent- h 'ányl Uan a

j.dió

UNITÁRIUS eLET ~

Apécsi unitáriusok és

főiskolájuk

péc<lf egyetem jubil e um i ko n r<' Ten clá t r c nd e 7.c U a Nagy Lajos kirá ly á lla l
a lapito lI. 600 II'v~ p é~i eg-y et e mre cml Ck ~ve.
A 7.<i r 6ülésen 11lIn gzolt el dT. K o p as2; Gá b or
196 ': ny a r án

il

Ic lsz úl:a11Í5a . a m e ly " A 600 é ves jogi fe l§öoklali.s

wrté n c té rör '

.. im o, I'ccs e ll 1968- ba n k indo tt
köny "be D j e l eni m eg. D r , K O II a s t. G á b o r
a nn a k idej én a Barany a mcgyci leveJtá T l óJc vc ll á r osa "oli. ma. má r a m egérd e melt n y u ga lom é , 'e it é h 'ezi. és örömme l a d o U c n g ed é ly t
a rra. h ogy lanu lm á ny n a k beill ő felszó la lásai a z
a lábbia k ba n közöljük.
•

:'oHnd a ..Jubileumi tanulmányok a pécsi egyetem
törtenetébór' címú kötetben. mind az egyetemtörténeti
konferenciá n elhangzott lelszólalásokban kevés szó
esett a XV I -XVII. szár..adrÓI, Pécs iskola -. főiskola
ügyéről ebbe..'1 a jelentős korszakb.1.n. A tanulmányok
is. a felszólalások is úgy foglalkoztak a pécsi egyetem történetének problematikájával, hogy II Nagy
I..ajos által alapított középkori pé(:si egyete m vagy
utódja. a schOla major. amikor 15'\3-ban a törökök
Pécset elfoglalták, Celtétlentül megszűnt, és csak 1185ben jutott Pécs ismet felsőoktatási intézményhez,
amikor a gyóri Ki rá lyi Akadémiát Pécsre helyezlék.
!\Iivel híres iskolája. valószi núJeg fóiskolája volt
Pécsnek a török hódoltság ideje a la tt is. legyen szabad röviden kitérnem erre a m ásfé lszáz. esztendős
időszakra.

Először

vessünk néhány plUan tást a közvetlen. 1543
utáni évekre. Amint a gyér adatokból nem feltétlenül
bizonyítható, hogy Nagy Lajos pécsi egyeteme vagy
jogutódja a schola major fennállott 15'\J-tg. az sem
bizonyítható meggyólÓen. hogy a förök csapatok PécsI'e való belépésével azo nn al megszűnf.
Regi történészeink közül Fehér és Toldy pl. azt a
meggyőződést vallották. hogy működött a pécsi egyetem egészen 15H-ig. Támogatni látszik ezt az álláspontot II baranyai kisasszonyfai szül etésű Istvánífy
Miklós humanista nagy történetirónk is. aki 1543-ban
9-10 éves gyermek lehetett és Pécse tt járt iskolába (l).
Még messzebbre tolja ki a középkori pécsi egyetem
fennállásának idejét Kollányi Ferenc a múlt s7.ál.ad
végé~ írt tanulmán yában (2). O ugyanis kutatásai
alapján arra a következtetésre jutott. hogy lJIic!ni
Péter, korának ismert jogtudósa a pécsi akadémiának
1550 táj~,!. ~nára, söt igazgatója volt. Kollányi leirja.
h o~ IIhclfll Olaszországban. Sienában született. OlaszorsUlgban végezte fóiskolai tanu lmányait. ahol megszerezte a "doctor utriusque juriS" fokozatot. K ésőbb
~ krakkói egyetem~n a gö~Ög nyelvet tanította. s nagy
Irodalmi munkássaga réven ne ve MagyarOrs zágon is
Ismertté lett, és meghivták a pécsi akadémiára taná rnak: Nyilván nem hap:yta vo lna ott Kra kkót P écsért.
ha Itt az .a~::tdémia már nem állott volna fenn. va~y
a reform~cló gyors terjedése folytá n már ti. protestánsok bIrtokába kedli t volna.
T~~ulmánráb~m . Kollán yi felsorolja Il licini Péter
muvelflek clmelt. es ezekből arra következtethetünk
hogy .m~r ~ rakk??an i~ a görö!! nyelv tanítása mel~
lelt .g?rog ~lloZÓflaval. Jogbölcselettel. kánonjoggal és
teologlal kerdésekkel is foglalkozott.
. mini.cl.nek 1550-ben Pécsre keruJést.'-t Kollányi azzal
blZOf\YltJa .. ~ogy 1549-ben még K I'a kkóban jelent ~~
egy mU~káJa. 1551 · ben pedig már Bécsben van. tehát
a két IdŐpo nt kŐ7.ött kellett tart:>7.kodnia Péesett
U!O'anis Bécsb61 mint ismert iogtud óst Nagyszombatb~
~~ták. ahol ~z ujonnan szervezeU iskola iGazg~t ója
. : de_ e~nklvOl a kanonokoknak rendszel'esen tartott
JogI eloadasokat is. A mü lt Sl'.ázadbeli kutatók közö tt
vannak olyanok is. akik elöbbre teszik lJlinki Décsi
'bartózkod~t, de akadnak olyanok is. akik lIz t állít ják.
?gy 1II1n.~cl csak 15:52-ben jött Pécsre. és inne n ment
közvetlen ul NalO's7.0mbatha.
Tehát 1~43-lÓI kezdve 1551 -52-ig 8-10 é',.' is eltelhetett, amIg II bolognai mintára szerveze1.t "egyfakul" UNITÁRIUS eLET

a XVI- XVII. században

tásos'- pé(:si katoliku.s jOgi főiskolát a gyorsan I . d'
rcfonnáei6 ~ó IránYUlUinak hivei, a lutheránUSC::l~r~
tokukb.1. vettek (3). A reformáció ugyanl.s Ba
yá
sem ..J~üres" térben terjedt, hanem _ ha ~~d ban
mondaru -: vallásIorradalmi hitvitak. dJsputáctók
ján meggyozve a régi rend pupjai.t tanítóit h .
meglev6 e gyhá7-S7.ervezeti kereteket,' iskolákat ~~ n
mokat is birtokába vette. A pécsi jogi föiskob.
. 0ls m~l ~r protestáns kollégium lépett, ahol ah~~~
mácló leIJ~z~ésének megfelelően a jog tanítása he.
lyett a teologla foglalta el a legfel.s6 fokot. Han -.
lyoznunk kell azonban. hogy mindez. nem
"""1
kül törté nt.
enet n Közben a t.örök ~a t a l om is egyre jobban berendezke _
dett ~ megyebe!l es egyes helységekben nagyobb lét_
számu katonaságot helyezett eJ. Ezek városokká lettek
soks7..0r nem is a nagyszámu lakosság. hanem a ka~
naság létszáma miatt. Ilyen várOlSOk voltak Pécsen kivp.t: Szentl6ri.nc. Pécsvárad, SWZ\·ár. Szentmárton.
Nádasci, Moha~. ~~, Nagyharsány. SikJÓS, Sellye,
Baranyavár, Go.rcsony és Pellérd. A városok még ln _
ká?b támogatóI lettek a reformáció gyors terjedésé-

:ti:

atm·

n~.

A retormáció lutheri irány:z.a.tát Pécsett 1558 tájan
a radikálisabb kálvinizmus váltotta fcl. hiszen Sztarai
Mihály 1544 óta ~r a dél-baranyai Lask6n tevékenykedett. Amikor a kálvinizmus kerekedett felül Pe:;seU
a hú-es kollé giumot is birtokukba vették.
'
Magyar kézen a török csak a r.Undenszent.ek templomát hagyta meg. a többi templomot. a saját céljaira
alakította át. Ismeretes. hogya törökök rendelkC'lésé_
I'e a Mindenszentek templomát a kálvinisták és a katolikusok közösen használták. Amikor azonban 1572
táján Pécs város szinte egészében unitáriussá lett, a
templo m használati joga is az unitáriusokra szállt át.
Az elenyésző S'ámban maradt katolikusok pedig kisrorultak a kis fatemplomukba. Igy a l\lindenszentek
temploma 1572-tól kezdve 114 é\'en keresztül a dunán .
túli unitárizmus központja lett.
Ha elfogadjuk Kollányi FOl'enc es Kanyaró Ferenc
unitá rius egyháztörtenész (,I) megállapításait. és ezeket a pécSi jogi főiskolára alkalmazzuk. akkor a Nagy
Lajos által ala pitott studium generale katolikus jellegű fóiskola voJt egésun 1550-ig. vagyis 183 éven ke resztül. Utána, amikor a lutheránusok foglalták el,
nyil ván a zonnal teológiai föiskoláva alakították át é&
kb. 1551-155i-ig. azaz 7 évig volt a birtokukban. Ka nyaró ugyanis azt áUitja. hogy mielőtt 1572-ben az
un itáTiusok 114 évre hatalmukba kentették volna. csupán 14 évig volt kálvinista kollégium. vagyis 155815i1-ig. Utá na pedig unitárius kollégium maradt
15i2- 1686-ig. a t örökök kiüz:éséig (5).
A refonnáci6 unitárius irányzatat 1566-ban kezdte
hit"de tni Erdélyben Dávid Ferenc. Néhány év múlva
kilépett Magyarországl-a. kü lönösen az Alföld déli részén kezdett elterjedni. Már 1570-ben megjelent a Dunántulon is. 1572-ben pedig Pécs magyar Jak~ga
csaknem teJjes e"'észében un itáriussá lelt II városI tanáccsal együtt. Altalában mindenütt n~omon köve!~e
a kálvinizmust. Ha a refo\"IT\áCió:. mmt nemz.etkoZi
vallásfol'radalmal tekintjük. akkor az unitárizmus volt
a re-fO l1l1iició legtorradalmibb iránya. ~ényet;eseb.b
hitt.ételbeli különbség közte és a re forl'1UteJo máSik ket
iránya _ a lutheranizmus és a ká!vin.izmus - s6t.~
a katolicizmus között. hogy az urutánusok t.1.gadtak ?
szentháromságot. Mivel ebben a tekintetben hasonlItottak a IV. szá7.adi Arius eretnek ~Imához. Baranyában 1alál6an az unitáriusokat ál"lAnusokfl:ak nevezték. 19y fOl'dul eló a nevük a Pécs-barnn~al levéltárban órzötl török utáni első ös.sz;eírásokban IS (6). ?e
hasonlitottak abban is. hog ... a IV. sliizad~n al: ál"lánizmus ugyanolyan elterjedt \'olt Pécsett es .Bar,anyab.~. minI a XV I-XVII . S7..-'iuldbOln a.z u rutá:lvnus~
I::nnek a IV. századi an;:mus eretnek m?l',I:'al?m.1UIk em
lékét öm a Pécstöl nem meS.5ze fe~\'o ~ran) os falu .
amelynek neve az ananlls szóból ~z.1.~Zlk..
._
Pázmány Péter is amikor 117. un,tánusokró! Ir. áml
nus néven emJiti öket. Arról emlékezik meg pl. 1609-

.....

---------------~.'

ben, hog)' zwmC:;1tk EnMI,rben, hanem Mag)'az'Ors7A'\,Il0Jl is sok unitárius c l, k(llöno,~en fl DUllántw déli ré.
szén, Pécs és $?.lgct. kŰl'nyékén sok..,n v<1l1jak magukat
nvilt.'!n árlánusoknnk, fl lOlllplomok ál'iánus ké7.lm vannilk és 11 prédlkálorok is tóbbnylre áriánusok ezen II
\'Idék.cn, Az unitál'lr.ntus illeni tél'ltÓ(lit{OSál'<1 jcllcnw.6
!lZ is hogy Pécs :17-dik püspöke, a tudós Dlldich And_
rás s~ntén sz.entháromságl<1gadó\'á leU, és IStn-ben ~\t
tént ar. unitálius ValUISt:l (7,.
Az llnltáril'.mus tCI'jesz\ésCnek cs7.kózcl II disputliciók
\'olmk, A7. unitárius prédikálOl'Ok a " háromsdgos" papokkal h!t\'ltákon mérték össze erejüket, és mindig
nagy hnUgatósáS:, élén a városi ta~;'I~al, figyelte, hogy
mel)'ik Cél Icsz n gyŐl:tcs. A budlu d isputa egy~esen a
Ulrtik pasa e1ótt folyt Je, és ahitvitában 6 volt a dönt6biró, t;gy-egy h itvlw wksl'.Or egy hétig is elt.,rtott,
Baranyúlxln is több hitvita volt, ezek közül a Jask6i,
kO'.l.l'lr i, pellérdi, de külőnöscn a nagyharsányi és pécsi
d isputák volwk nevel'.et~:.
.. _
A nagyharsá nyi hitVita ugy zajlott le, mint dönto
kÜl.delom .n klllvinisták ős unitúriusok közölt 1574-ben.
Veresmart)' Ill és ref. szu perintende ns elnökölt a hitvitán, káJvlnis\.'l !'ÓSl'.l'öl Siklósi M ihá ly ós Kál málles~!
Mányoki Péter, unit.árius z'észről pedig Alvinczi Györg)'
és Toln;li Lukács volUIk a hitvit:h:6k, A vita végén Vez'Csm.:utly u két unltArlust vesztesnek nyllvánítoUa, és
Nagyharsány opp!dum tanácsa öket halálz'a, it.élle. Alvincrit nyomban fel is aktlszLOtlilk, Tolnai pedig PécsI'e szököU, a hol mlÍl' akkol' az cgés7. civi tas unitárius
volt, A kIYégl'kst a nagyhar'Sá ny i városi magisztl'átus
végezte\l1.e cl, s igy Jon Alvincl'..] az unitáz'jusok első
vértanúju.
A pécsi disputa 1588-\)J.tn fol)'1 Je a Mindenszentek
templomában, UnHárius részről Válaszúti György pécsi, református z"és'I'.l'öl pedig Skariel'~1 Má'\.é l'áckevei
pap volt a vltaféJ. A pécsick előszöl' Decsi G á.spárt hívták fel '1'0ln tll'6l vit.'ira, dc ő nem mel1.e II lábát betenni Pécsre, mez'\. a tolnaiak ncm a legjobb viS7.0nyb..1n
\'oltak a pécsiekkel, és II törököktől is félt, mert a török hatóságok ink{lbb m: ltn tit.rinitáriusokat támogatták,
Ska ricza is csuk miulán biztosllékot kapott, hogy sem
t öröktő l , scm a pécsi vát'Osi tanacslól banlódása nem
les7~ mert vállalkozni a pécsi Utz'a. A viia itt is több
napig torlott, Jelen VOll a vÍll'osi tanács, sőt még Istvá n
PUI) is, a kisS7.amu katolikusok 1)lébánosa, Válaszúti a
vita lefolyásá t irásban is foglalta, és ez ma is P écsi
Dispu tll eimen jelentős XVI. századi irodalmi emlékünk, amely tnrtalmaz néhány helytör téneti és ipa l'történeti lldatot is,
A baranyai unitlil'ius d isputázók kOl'Uk slJnvonalán
álló művcltséggel és j ó vitaké$zséggel rendelkeztek, Ezt
!'észint az ez'délyi unltál1us iskolákban, részint a pécsi
unitárius főiskolán saJátitoll..... k el. Ugyanis erdélyi, teológiát végz.e~t if jUk is Sl'.ívesen jöttek Baranyáb.1 hal'om évig w.n[tÓSko<lni, mint akadémikus I'cktor'Ok, de
pécSi fmskoliÍjllkon is k<meztok unitúrius papokat. P écset\. tanu!t;;.lk: Siklósi MálÓ, Sl'.Obol'i (1..'l.Ián Szabal'i)
Mlkió~, Némfli Do::melcz', Arúnyosi Is tván, St.e ntkil'úlyi
István és a Na g}'rruu'OS I'n vnló Csap6 G yörgy,
A pi:csi fólskolán az unitúziusok grammatikát, poé?..ist, rctm'ik1'lt, fil ol'''ófiú t, dialoktik..'i-t és teológiát. wnitollak , Méltó utódja volt II hajdani .. schola major"nak , Az iskolának OI)'Ull hires tanuz'ai voltak" mint Bog1'ltl Fal'.ekas Mikló.<;. Já szberényi György, Válaszúti
György, Vásál'helyl Mihály és Bel'Cki ls:tván.
Bogáti II teológia hallgatóit okt;ttta, és i'Lt írta 28 tételét az Igal'.stlg kin)'om07.ására. Valószinű, hogy Sztárai hlltás..'ita fordftott;1 Ic az i.isS7..cs zsoltároka t magyal'
nyelvl'C. Munkáit az unitárizmus alapvető művei kö71;: sorou.ák.

KBK ülés Eisenachban
A kereszteny 8ékekOTi!crcnclll bizot\.Sá~a
okt.- ben
llZ NDK-beli
~;i$('I"le " bn" la1' tOtl ü\és~ dr, Tórh
KMo ly pfu;p{lk cln()klelC ulatt.
Dr, Tó lll Kfl roly püsp.Jk nyilatkOZlltábun Wbbek kozt ezt tll(mdot-

A t!kök klű~élie utáni minIegy IQ évvel késöbb kés1.1um elsll öss7,c!l'ásaink (1:1) Baranyában ll) olyan koz_
ségot emliknek, amelyekn..,k lakót a töl'okök Idejé~
1;!Z1llá~iusok \'oltak, 1!.'7.ck a költSégek: S1.cnUő1inc,
~1.Cnhván (MaS,Yat's7..cnllvi\.n), Velény, Gilvánfa, Ru~:\sd, ~lslClek, (Magym'telek), Gel'de, Kh;ass;ronyfa, Té,.,C?y, Sumony, Baklio, Pá7.dány, Gadány, Zók, Regenye,
SZilvás, Boot.a, Babarcsl',óHtis, Ol'.dlalu,
EzenkíVü l még jeiun 1.Űs sZÍlmu kó1.Ség lehetl..t unitárius jell~gű clsősorb.1n <17.on 64 község közUl, lImelyek_
nél az ÖSSl'.eIn\sban a vallus nincs leltüntelVe, Nem
S7-crepcl a felsol'Olt unitárius kö~ek közü\..t. Nagy_
peterd
Aranyos sem, pedig mindkét községről tud juk, hogy unitárius volt.. Al'ányosrn vonutkowan egy
k~SÓbbl összeirásunkból (9) al'. ~ünlk kl, hogya közsegnek egy U1, áriánusok által 80 .h'vel azelőtt épitett
(kb, II török uralom. végén) f..'iból készült temploma
van, umely inkább nevezhető kunyh6nak, mint templomnak,
Egyébként a IÖI'ök: utáni összeirásainkban 22 kato_
likus, l:.l görögkeleti (IQ), 12 re!o zmátus (I I) és 5 lut.hel'ánus kÖl'-W1l sl'.eJ.'Cpel a nwgyében. Nagy általános_
ságban vév e II hegyhati I'éSZ k ll tolikus mara dt, il megye kÖl'..cps6 I'éSze többségében uni táli us, a déll része
pedig refozmátus lett,
A péc..<;i kOllégIum elvcsztése utiln a kálvinisták.nak
Vörösmarton, 1'olnn megyében pedig T ol n án momdtak
még hil-es is1colálk. A tolnui szin tén főiskolai szinvo!laJl'a emelkedett. El'.ek az iskolák. magukból l'<1jokat ,
bO~{ltot tak kl. Ilyen kll'aj1.ás eredménye volt. többek
között II Duna-Tiszl.l-köz('fl u "hlllasi oskola" (2),
amely lÜ64-ben ünnepelte fenn állásánll k :.l00 é\'cs év!ot'duI6ját, Baranya és T olna megyék neves iskol á ik
ős élénk vallásfOI1"adalmi mozg.almaik folytán országos
jelentőségü ccnlrumok voltak, Aki abban Ul. idöben
megfordult, tanult, idö7,ö1L Baranyában, Talnában, széIC!:5 látókörű, művelt embe.rnek számitot1,
A töz'Ök kiűzése után Hadnay Mátyás katona, püspök mintegy :.lOOO unitáliust téríteu vissza a katolikus
vallá!!ra. A volt unitÓl'ius [u lvak - Nagypeterd kivételével, amely kálvinistává váll - mind katolikussá
lettek, Ma máz' csuk néh(my le\'é.Itari adat, irodalmi
emlék, t.,nulmány, könyv tanusilja baranyai működé
süket a XVI-XVII. Században, és emléke:z;ik meg hires
pécsi röiskolájukl'Ól. ame.ly protestáns utódja \'olt a
középkori "sch olll major" -nak.

es

J egyze t ek
m Várady l'eren",; Daran)'a muttja
kötet, ~G:I lal>.
(2) "",!Ilinyi .'erenc: lIllnlcl p~ter, -

.;s Jelene. Pécs, I"". n,

~\'r.
(31 3,A t1'l,.el.
XIV_XV,

vv' ,sr,•1(.3 d et s" fC o."

ná~n(lb"n, ~öl m~1:

s~á~adok, 18!1S (XXIX,)

z..,ben ls korai nZ e!lyClemekcn 1\ fakultMos S1.CrvCU!l1 ~nd_
szer k(lre.1~g(l, E:< l e1j.eI 6~zör n p(,rlr.sJ egyelcmen nl~kul\ kl, de
III ls csnk II XVI. ftl\~~1d m~sodlk felUe, Az olasz studlum
I:cn(lrale~k m~1l !IOk{\11l IUtnldO.nk~pp~n Jo!:l S1~1klsko\ilk m~
rMUnk leJtteljebb \.IInulmllllyt ~zlllt "nJIY fokozn t szertnt II Utnutók 'kOJl~I:\\lmokbn tömlll'!I1ICk. l\i é ll lov~lJb fenn~~O!1 /lzt~~
ez a kOlJ~JthLulL'ends7,cr " .s7.lnl~" klld,pkorl runPL I ~" nllGo
ellyet~l"eken: O"fordb'''' "S cmnbrldIlC-bcn.
( ~ 1 Knny",rÓ ~'crcnc: Uni t artusok MIl~yllrof8ztlllon. Kolozs,'(h'. lijDI.
\ 5) KanynrÓ l,

m.

l3~.

l,

\61 Pécsi A11"ml U:V~Ullr. Conscrt1>I\6k: O.~.
(1) Vtlrady J. nl. II. kötet UO, t
(81 T'ksl A11nml Le\·',Lt tlr. COll>iCrJI>1l6k: U, ~'á 'OlI "c~lcs",m
lOI UO, Con$Crlpllo eecle.-iZnrum: d. - Ar n~
a
habel Itb a rtnnb clr<:.a mt1~ 80 anno~ es lIKnIs aedlfteat tn, ..

poU"" dleenda Mt harn, q""m t,<:cllSlll,

tlW

~:~:~'k ÖSl!zclr6.,a1nk azonban nem lerJednek kl
baranyal k ormtlnystlz;d köuéKekrc,
4121 Kiskunh..1llllll Sz1lády Amn Gln,ntlzlum.

ta: _ Munkánk alapjául a következő témát választottuk: .. Isten ígérete és a mi felelősségün k keresztények II bl7.atom légki.>rének kiahtkilásáél't. az enyh ülésél't, II Ic~zcrele~ért, és :tZ Igal',sflgosságe l'l,"
A nagyszámú j el enlevő az ö t kontinens protestáns és o rt.od ox egyhá.-:nit képviselte, Tóth Károly püspök
megismé telte az ulapftó elnök, dr,

/1

dél-

Dr, Kopasz Gá bor

cseh profess2:0r gondolatát: mi kel'esztén)'ck nem elsőren
dűen polJlikal munkát akarunk vl-ilezn!, hunem ahhoz J;zeret~énk h02:zlijáru lni hogy olyan légkör I.llukulJon kl ll' nemzetek kö.zöll és a népek kö:d)\ti kupc.~oZn tokb.In, ame lyben u politikusok kÖn~?eb~n,.do~:
gozhntnnk a bék~rt cS ig.lzsn~os
sfl,llért,
Hromadkll
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Adatok az angol.-magyar uni tárius kapcsolatok
történetéhez
Altalánosan lsmet'l, hog!' az angol és magyal" un it61'iu·
lIok kÖ7-öttl knpcsolat 1821-oon Ju;:z<.!ödötl, amikOL' Lon donból (I)'. unlt(lIiusok KOlOl'. svÚrra levelet IIUldtek;I
nwgyar uniádusokhoz. Néhány olyan 1ldatra bukkuntunk, mely azt bIzonyitja, hogy mind kél oldalról m(lr
korábba n történtek kfsérletck II k(lpc50latok felvéte-

hogy további tájéko)'.t:ltú~t kapjak. erről a k ' v~ló
mélYiségrÖl, II Kl'l sztusérl s7,.envcuctt Dávid ;.,'" lIZC'
aki c korai korSl'..okban szilúrd és Jól nU!l:al c~c,wrőt;
l'.onyságot \.ett u;.: c!:IycLlen egy igaz IstcnrÖlUPo~u b!junk atyjúról, ukiL egyedül illett lll: Imádás: ~mdnj'"'
n~gyo~ keveset tal áltam." Megismerve I)á~lde sa !'~

Jére.

5(111,

Teolll a londoni Essex Ha ll-ban 1774-ben tal'toua az első nyilvánOs unitáriuS Istentiszteletet, Undsey később EkdcklőtJést mutatoH az unitárizmus tŐI·té·
neti kiulakuUisa IránI, és nagy ut(inj{u-ással 178:j-ban
e~ könyvel "dott kl: "An Hi storlcal Vic w of the
Statc ol filc Unitarum Doctri'le ana Worship, /lom
tlle Re/armada!! 10 Ollr own Times" - Történeti állekintés az unllárius tanításról és istentiszteletről, II rc[ormáció ka rfItói napjainkig. E könyvbe n a szerző
mintegy 40 ' oldalt s1.ent.e1 annak a vil1ínak a leiráWra,
amelyet 1579-ben Kolozsvárt tartott, a magyal· unitál'i1.nlUSt megalapító Dávid Ferenc és Socinu$ Faustu8,
ak i később a lengyel unitárius mozgalom vezetője lelt.
E (ejezel~n a követke7,Ó megállapllásl olvastuk: " A7.
unitárius mozgalom Erdélyben igen humar gyökeret
vert, és különbö1.6 sorscsapások és ellentétek ellenére,
n11pjainkban ls éJ. Ugyanis 1578-ban püspökük és ve1.et6 lelkészük,...-a mllgyar "Francis Davides", igen tanu It és helyes ítélóképességgel rendelkező ember,
Ilmint ezt há trahagyott írásai mutatják, nyilvánosan
elleni mondott II Krisztus imádásál"61 rzó ló tanltásn::ak,
és a munkájáhan s7.ámos lelkésztíLl·sa támogatta,"
Lindsey JJdliid vélekedéséről csak Soc!nus_ Beza és
Mos/laim munk(ilból szerzett tudomást. E gyér adatol:
ellenére Lindsey Igen nagy érdeklődést mutatott Dávid
tanításai Irunt, akll "az is teJli ifJazsá{J kiváló tanítójáIlak" nevezett, és szeretett volna róla további ad!Lto~
kat szerezni. I déz~,ük ujra Lindsey-l: Megkíséreltem,
Lllld$C1I

Lmdsey kapcsol!ltot akart laUdn] hlttestvé~~~taNéhán~ évvel később, 17!)4-.....97 között egy fla\.ai
lo.zsv~n unitá r ius diák, KörmÖ(;z! JJnos - késó~b
pUspok (1612-1836) - Németot"Sz{lgbun il gott'
'
egyetemen lHnult, Eg~ itt tanuló angol diáktól ~~.~~
s~lt arró l, hogy, Angliaban unitárius mozgalom indult
és hullott az Essex HalJ megnyitá.'lillól. Levelet iri
'~in dsey T eof ilnak , mivel kapcsolatot s7.crctett
l
te~:em~n~ il két ország mozgalmai között, Ezt ig~!n~
/{ornwczmek l,.Ihir l .!tván püspökhöz (l7116-IllU) Irt
levele,melyet néhai dr. Boroo G1Iörgy püspökünk
(192~-19~8) ..fedezett tel az egyháZi levéllárban. Uzd,
Istvan. puspok kértc, ho~y Körmöczi haladéktalanul
továbbltsa KOlozsvárra Lmdsey v(.laszál. Sajnos e leve l~.zésre .vonaikozoon cz~~eig semmiréle uj adat nem
kerult nYllv~nosság~'a: /{O~~~CZl levelét nem találjuk
meg. - egyIk anglIaI umhmus töl<ténészünk közlése
szen nt - LimLqey-nek kőzreadott és ké7,i ratban {ennmal'adt levelezése között. Sajnos, fcl kell tételeznünk,
hogya Körmöczi á ltal GöUingából Londonbu küldött
levelet Lindsey nem kapta meg. Igy KörmÖ(;zinek püspö~éhez Kolo7.8vAna kUldött levele a~, egyetlen bizonYLtéka annak, hogy máI' a XVIII, század vegc felé a
magyar unitárlusok ls kapcsolatot kerestek az ango l
un!lúriusok relé,
A fenti adatokat közl6 írásom kOI'ábban angol ul oxfordi tanulmány u Lam idején, a7. Inquh·er 1035. éJi jnnu!., 26·i számának 44, oldalún Jelent meg.
Dr, Fcrcn cz Józ.."ef

t"·

_.~----------------~~

Mlívelődéstörténeti
Kriterion kö nyv.kiadó Bukarestben 1979-ben megjelent és Cse\1'i
Elek, Jak6 Zsigmond i!s Tank Sándor által ő8st.cál1ítolt kötetének
eg~'e.s unilfLrlus vonatko1.ásu \..anulmányait ismertették a Keresztény
Magvetöben, t nnen idézt,ük az aULbbiakat :
Hnphael HolJ/Jaltcr váradi és gyu·
lafeh(:z·vál·i nyomdájiinak ismel'telésével nyomon kiivelhctjüJ( nemcsak
a XVI. H7.ázadi erdélyi nyomdászat
egyik jelentős S7.emélyiségének az
i!lelutját. hanem aZI a törelwést ls,
amellyel támo~aUa Dávid Ferencet
és körét, Kiváló szakmai kép7.ettségc, lelkes közrem(iküdése kéL~égle
lenm nagymértékben előmozdította
n7. unitúrius rcrol'máció eszmélnek
terjedése\. Cyulufchérvári mukődésc
olatt a meggyí)kere7.Ö unitnrizmus
tevékeny munkása. Et're ékes bizonylték 23 kiadv(inya, c~,ek közül 20
vaHlI~i, 2 :tlkalml költemény és
I
jogi mú. Ebben az időszakban vallási tárgyu kladv(lnyai unltáriu~
s/.ellem(iek, s7.eI7.ólk ZI dllvid-fcl'encl
reformáció hlrdeltji: Császmal István, 8asiUu8 István, Sommer János,
O!urtdrala C yllrgy; n legHlbb kiud~,Ú)'Y DáVid ~~erenc nevéhe7. [uzMik.
S7.am sze!'ln t 11. A klmlv{mynk IIlU7,(.l ják, hogy Dávid Vel'ene és kiír"
o"/. unitúrlus e~l. llle rcnnmm·lld{IMlért
folyó kÜ7.delemben egyik el'l~s t6A
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tanulmányok

maS7.t Haphael HorrhaJtel" s:r.emélyt:!ben kapta meg.
ChL'islian Schesacus, a7. erd<!lyi
57.áS1. humanizmus kiemelkedö alrlkjMól írt ismer"tetésből két unitárius
vonatkozásu adatot emelünk ki: az
egyik, bensóségcs kapcsolatát Dávid
Fel'encceJ. amely a kÖ7.ö~ hitnél kezdödőlI, de amely akkol' scm S7.Únt
meg, amikor DlLvid Ferenc teológiailag már messze eltüvolodott
t ő l e; a másik Bckes Cáspür esküvőjére írt nás~.dalll, az Epithalamium, 1567-ból.
Scliesaeus főmúvében a Xli , ének
elején a hires 1568-as gyulafehérvári hitvitá t is Isme rteti.
Az e l'délyi fejedelmi udvm' ~,enci
é l etéről s7.óló tanu lmány a
magn
gU7.dagságávnl s7.1imunkr'u egy érdek:!s d olgot turwlrnnz, MegcmHti.
hogy a kürt, amely főleg II Ifi bod
életben kapott szel'epet, nem volt
ISlIlel"Ctlen kisé rő hnngszerként II
templomban scm, !l7.onban Dávid
Ferenc nem Ilu'tolla helyénvalónuk
(,ti, és nem engedélyezte használatát a templombun,
A kötet egésze kétségtelen li! múvclődósWrténetUnknck nemcsak !liftnybt jgyckc~.eU pótolni. h .. nent vftrudlllnwl(at is ebres:r.tclt: újabb ('It hez hnsonló villlulkO"/.ások folytultt sttt várjuk!

Hajdútánc
A j'erOl"mútu50k Conressio cím G
s:r.cmléje IfIlIO. évi első szárnilban
Szántó György h·ó Hajdutánc címu
regényének az eddigi kiadásokból
kimar<ldt részleté l mut.uUák bc. E
részletben többször szó esik Péchy
Simonl·ÓI. aki kt'sőbb Bethlen Gabornuk kancellárja '·011, és az erdélyi szombaLOsok számára s7.ámos
imút és éneket rordított
Péchy Simon a re~ényrészletben
elmondja " ... hogyan rogad~ meg
g6ssy István ur két fia mentorának
II KUküJ!ö menti Szenterzsebelcn, és
amiko!· lsten mag{Lhoz szólftott.a a
két gycl·meket és f.:óssyné nagyas?szany t, hogyan fogadt~1 ót. fiának,
re:'1 Icstálva minden jószAglIt.
_ Azmit B1andrata doktor elkC",(delt és Dúvíd Ferenc folytatott, az
én nllúmuram végbe is vitte, elválasztotta, az Ó,~"/.öve1.~éget az Újtól.
_ Mert. J ézus nem voll több' és
nem volt kevesebb, rnlnt Mózes és
:1 többi próféUil 1?"I'aelnek. Isten
hangja VOll, ar. pusztába kl:íltó szó,
Szentlélek
me;He<ilesmése,
mint
minden igaz ember. Igazság himöke.'·
hOST
Szántó
Megjegyezúlk.
Cyörgy e rcgényben ;1,( erdélyi szom·
blltosság vezércgyénlliégének, 1!:6ssy
Andrá~nak keresztncl'ól Isl"ón alakblln használja, nyilván ellrtls következtében,

SZEMELVÉNYEK
O r hiin Ua l áu fő m ih'ének
I cn'c~ell

m ásod ik kl ntl ás{iból.

A 1I1u~\'ur Nem;,:et C7. idei N ilus 23: sZlLn~:i ban . I"~S7.~.
lt'tcst'1I t>eul\moltrtlll antlt. hO ~ ól .,Sze.kc:lyrol~ l ~l ras.J

e. hntkötelCS Orbán Bulfl:tS mol másoolk kutdasfll a
57.('1"1.6 bő módo~itt'lsokkal LoS kie~(:s7.Ílésekkel nyomdnkéS1.re összeallitott:I, li hOIo.')' ezekből:lz Udv.:u·h!;"IY',Cslk,
Hdromszék és lI!nross7kk leírfisára " Ollatk ozó kéz\UI IOS
kieg~zi l ...sek tdókö7.bcn e16kcrUltck.
Az ismt\llésekbe bot'l!lltkoz.:ísokal elkcrmend6, ezuttnl esnk a háromszéki kölel 197. oldulának - unltál'Ius \'onntkoznSii - eredeti kézirásos módosít:isát közöljUk kicsinyftcH r:lkszimilcben.

vklenl ktl-.~z unltúrlu s Icmlon\iíl n szentivfinyl unltárillsoknnk a legdul'\'ább kei!yetlens(oggel rabolták el
t 03 c ",'el későbben .. '. az alatt a7. osztrák uralom fészkelte mei! maglIt Erd élybe. 5 az unitárius erényekben
mindig diszlett I-Icntel'ék hlwllal ('$ czlm~rt kalholizáltnk. s n bár6sáf,:( ls kilátásba helyeztetett SzL l ván átterltéséert. Ennek aztán S7.0moru eredménye a lelt,
hogy 172:1. dee. 2~-cn Henlcr D(I"ld. J(inos. Elek. Kálnoky Mihály fó királyt biró vezetése alatt ka!onnsággnl rohanták meg n sepsl Szt. h'fmyi unitárius egyhil za\. ~U: ellenmond6 papol elhurcolták, a n~etort agyba főbe "erték. mindenUket ti durva katonák sz.1 bad prédájára dobták oda. Az unitarium consistorium közbe
lepett, a S7.cnU"á n yi papot, Harnn g lnbi AndrásL meri
olyan könnyen engedett. elmozclltá. s Bedóházy l\likIóst
rendelte helyébe; azonban a Henterek 1;26. jún ,-én
újból 40 német katoná t h ozlak és S7.állásoltak az uni tárius hivekre. kik nzokat h6napoko n át kinoz ták. ,'er•

'" '
••
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A. kicsinyitcll fénrkép apróbb betüiból _ az :íthuzasok ,miatt is - nehl'7.cn Vo\nll kiböngészhető II szö,'eg.
t\m~nl fl f«n)'k~pen \üthato, Orb..'in BaUll's e szö\:eget
áthuzln, s helYffe , a m(\sodik kindlis céljúra, a fénykepen IlIthat6 hosszabb kédrtísos szö\"ertel 'lku'la kin~'onltutnL Eu n7. új szön~&el öS5zefüÜ6e~ ~z aliibbmkban ol\'ashatjuk;
~enth'án ]ak61 mar J:'mos Zsi~mond koraban al'!
uOi,tórLUS hitre h~nek, s abban meg is marndtak a nemzeli ft'jooelmek eg~u uralm,l alatt. A l7-ik század
elliO, fl'~ében UiP'8n megkisérelte az e\\ reformátusok
(u~ ne\ el!'.!t Orthodoxok) eI"Ós1.nkos püspöke, Keseru
Da)ka Jónos lelllplomuk clfoglalósRt, dc a $zenli\'án)'on lakO H.e nler Andrns. ennek fin P M ~ ennek fiai
GfibclI' M ~hhflh' - kJk mind bUl'!i!6 uniláriusok vol~~~
sz;\ndékálxm 1ll1'J,:.I::\toltak, az erÓl;1.ak ellen
~ ze
t'R."vert rt.IRadni és minO I;unyjn az e<eménycklIt'k tl-Ji nl l'~lbefL S1h' \'áltoZ3!Qss.:'iI.!!mak. hogy éppen
,"1t.'~ 1~\tl:'S
bul.gó unitárius csllládnnk utódai voltak
n!.o ,
nz OseJk I\ tt nl m egturlott s verük kel is meg-

k

t

."

-

tek. mindenükből kiprédált:ik, u~'. h ogy e szegény
nepnek befaló kenyel'e nem maradt. lll' módon kén~'
szeri tették azokat k ö telez"ény alá1rásfirn. melyben kimondt.ík. hogy e7.után unitárius p..1pot nem tartanak.
isteni tiszteletre mdshunnan nem homnk. kepét (papbért) n katholicus lelkésznek fizetnek, annak lakást s
minden fek ..6siget átadnak. Az uni tarius ronsistorium
igyekezett "édeni elnyomott, elkínzott hitfeleit. de a
ró kiráh'bír6 es Henterekkcl szem~n nem boldogulhatván. Daniel Péter és uz unitárius urak az orsZ!iggytlles
t>libe vitték :\z ügyet, ez e lrendeItt>. h ogy n szenti\llny\
kntholicusok nz egyhdzfosztott Szenti"ányi-Iabo.rfal\'\
unitáriusoknak templomi ..'s parochhi1is helyet adjanak.
s lIrra lIZ elvetthez hasonló t'gyházat es p..'\pilakol épI!sent>k: ez nzonb..'\n It'ljeslh'e so hllsem lelt, s eh'égre lJi
n sanynrj!:ltott unlt.'irlu;;ok mnguk ,·eltek L:l.borfalub.'\n
I('mp]omhelyet, épitf'Uck nrl'n szen'ny ~gyhawt "
dersl Bnlogh A ndrást válli~ztollák lelk{><;:;tnt>k Az akkori
;aemi\'ányl knth. lelkbz. B"rthn Laj os IIHzent hogy
"álasztott p.1 pjukat el ne IllerJék h ot.n i. mert ehl:retl:
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dC Dl'.: elkeseredett un lUll'lu50k 17~8-ban áth'atban tudlltt.dk II t!szteJcndö Urnl!' ,hoss hn az OI'SznF; tUrvéf!y~1
ellen erósT.8ko~kodtk, ök IS er6szukknl feJeh~ek, En c
nZlán meghunyáswdoll a pá ler, s a Jtét évtizeden !It

gyötrött é~ lsten!lszlelettöl elUltoll untl4rlusok elh01-lák
pU]ljukol, s eGé~zen napjoinkig meGtnt'tAk 6Selk \'111111sáto
Köz li : Or, l\I A ItK OS JP.NO

A "Vendégség"
Há,'OI1l5~.or IOGlalkw:ott már Páskándi Gw.n drám~;
JlIvu.l :lZ Unlt(uius ~let (1970. 3, sz.; 1971. I. sz.; t !l._.
2 SZ )' A háJ'om elkk közül kettőben én Igyekeztem
n~Wililnl e problem.'lIikus munek In:?ndanivalóját és

szepségé1.. Ogy \'~cm nem slkertel~w., főleg awlán,
hogy kJtúnő sl-inéSZglirdlÍval eloodm lauam. Am.! ellenl!r:resem \'olt, őszintén elmondtom róla, Ugya nakkor védtem v,épségét és mélyen embel; igazságait. "bi_
ZOnyos apothOOz,is-normához szokott" unltlilius kömé Icménnyel szemben.
A ,.vendegségröl'· mIl is vallom azt, amit 1912-ben
f!'tam: .. '" Az iró nem akar:t.'l tö!'ténetl tablókeppé
mcrcvít.enl Dávid Fcrencet, I\légkcvósbé akm·t ujszempontú tört.éneti megvilágitást elkövetni rajIo." EgyS1.el'Uen mcgrag."ldott e~ történeti sz,itUllciól. azt.. h ogy
Dávid Ferencnel megszál.l egy olns.z uniu'lrius hittudós
_ talán ,nért, hogy al. á llandó újftások helytelcnségéről meggJlőllZe, taUlll mo..él'\., hogy besúgÓja legyen - ,
mc!'t ennyi II történeti vlllóság u drlimában. E sl.itu:lelót az író, embert ér2Ó s7.Uve rénitással, ugy bontakoz...
tatja ki a besúgás dn\lIlájávlt, nhogy teheUiége, meggyőződése, emberlsmcrcle és irói becsülete azt megengedI. Felfogásával lehet vit..1.tkozni. Azt lehet kriUz..'tInl. De nem leheL a vlw. kJ'itériuma a töt'lénetl tények
igazsága, csupán az író Iél.ekistm:,rete és Irodalmi és
dramaturgiai szempontok., Más sz,,'wakkal: Végbemehetett-e il \'endégség ugy ahogy az i.ró Almondta?
Egyotemes emberi szempontból (tehát még a hu sz.adik
S7~1l.!1d s~..cmüvcgén kel"CSztUl is) Iga7..ság-e, hogy Soeino
- rokonszenves vívódásai ellenére is - el b ukik erkölcsileg és összeomlik lelkileg? Igazs:lg-e. hogy Dávid Ferenc - bármennyire is elére eldöotótl sorsa :l
mf,!'tiromság - tisT.ta és szen t, gyengeségei ellenére
ls? Ilyen mórt'ével feltótlenül jeles osztálY7.n!ot érdemei II "Vendégség", Met'\. lúlmegy tÖl"1.éneli kereteken
és egy mJnden kOl'S7..akban előforduló jelenséget, emberi magatartfis\ elemez. al. árulfist. a besugást. "Amit
ezen a téren Páskándi od, az :lz emberi lélek terml\.sz.ctrajza."
Onlgaz.oldsul i::léztem saját ÍI'ásomat, hogy bizonyitsam nem 'a "Vendégség" c, drámát é,...f.effi kritizálandónak. hanem a belőle készült televiz,iójé!ékot hamisnak és azéI'\. I'QSSl'.llak!
Kellemes meglepetéssel OIVast...'l ffi o Rádi ó es Televízió újság 36, számából. hogy ujra elöves1.lk a Ven~et. A bevezető tájék(T.l:\.atót maga a S7..et-,ro adta
hOzzá, A kellemes érl'ks már akkor kezdett elszálIni és
mar:ldt a meglcpetés, amiko l' e1.t olvils \am. Úgy láts~Jk a .. tempol":l mut..1ntur .. ," nem kiméli II d,'ámni
s~.erzóket sem, Páskándi 1970-ben így ir: ",., El. a
dráma az elvek. az észérvek önhltegetó, önúmftó, lelkiismeret-7"sibbas'Ltó menedéke mögé hÚT.ódÓ é11elmlsCgi tragédiáJa. Szt 5o<:lno képviseli . .. " (Ifjúmunká~
1970, augusztus 27.1. 1980-ban pedig Igy: .,Egy pm'anOid..gklwld ITl('gfigyeló. pl"Ovokátor drámája ez egyrel6l, :l Sodno-i pimaszság. amely élvezvén a pilspök
házának vendégszcretetét. nemcsuk áru lkodik, de meg
erkölcsöt. eszmét is támaszt hoZ7~" ... megidooI6giT.álJa":
önlga'1.Ol." Kétlem, hogy Soclno (_ sOcinus Fa\lstus,
akIt il nem1.eUtözi tudo""'''ny II XVI. sz.-i hal adás hősei
között tart nyilvánl ekkorát változhatott lll. évalaU.

tévéjáték

Ilyen e1ölnIenyek utAn érthető Izgalommal ültem le
szcPte:n~ t 2-<én a t.elevÍ7..ió elé. t\ kellemes ITl('glepelés ILL 's mcgvOlt: SaJn06 ugyanúgy, mInt u müsor
Olvasásnkor. A tV-Ját.ék Il.lkotói az indító kó psorl:lllO
felcsillantották: lehet ra~yogó játékOt adaptálnl Idek tani drámából is. A havas tl. jon vegig gördülő batAr, a
fcgyvercsekkel és a belsejében vitázó beszclgctö két
emben'el, egyetlen jelenetben lelvlllanlOt\.n Soclno
kénYS1.ct'[te~Uiégét,
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és

ál~lában

mJndal.Okat a külső admtságokat, amelyek ól besügá.s_
ra kényszcn tik.. Ettől ke7.dve azonban rélelmetes ütem be kC7.dett lekopni a kcllemes jelző és egyre smmo_
rúbban fáradtam bele a mcglepctésbc.
, A7.7.n1 :l ténnyel. hogy I!gy gondolatmenetet, egy
IgaZSflgOt meghal'lnadol valaki, megöli, Azzal II ténynyel. hogy egy háromfelvonósos - nl!m ls lillhosszu
- drámát II tv-Játék alkotÓi 50 pen::re ~ugontouak
össze, meg foszto u ák a d ráma lételemétól. S?.ctdnrnbolódott a fOlyamatosság, Nem érookeljOk 37.t a lelki feJlődési folyamatot, amely 5o<:ino Össz(."Omlasáho1. 6; Dlivid Ferenc diadal ához ve1.ct. Többszö l' hallunk a besügásl'Ól, d e nem ére7:tük meg az\ :lZ ördbgl kört,
:lmely so rán n kezdetb:m (!,,'kölcsi indokokat kereső
Socino, hogyan kénys7.crUl egy re mélyebbl'tl és melyebbl'Ei awn az Ulon. amelyen elindult. Hogyan magasodIk egyre jobb.'ln föléje és II szituáció fölé Dávid Fel'tlne. az. elvcs7.ésre itélt hitvalló. A "Ve ndégség" szavai sdlllta k felénk, de nagyon idézet-gy(jjteményil~7.el.
es ennek az iznek még egy félelmetes vCS7.clye villant fel o tv-játék kapcs."n. A drámn legtöbbet vi~toU
személye Mária, II szolgálólany. Amínt kh'ehető, a
cselekmény egyik e lől"~viv6je és ösztönzóje. A tények
egyik cszköze, kénys1.erit6je sőt. Szerepeltetése lélektani dn'imában érthető, még h:l történetileg soha nem létezett személy. MlndenféJe Indokolás mellett ls epizódfigura. A dráma kivonatolása révén azonban \.elj esen
más lett belőle, mint amit az iró mondani akart szerepcJtctésóvel. Más sznvakkal: tli\'iális központtá vál t:a k
olY:ln jelenetek, amelyek n cseJekményt előre viszik
ugya n. de teljesen epizód-JelentÖSégüek. (Mlirla és
Socino nyilW.inú "sex-tettjét" már a Pesti Sz.inhaz...
beli előndásnlil is klfogá.soltuk. Egyrés7.t. mert n incs a
d rúmúbll.O, másrészt mert l'ipaesfogásnak él'el.lÜk. Ot t
ozonbnn feled\.ctte :l dl.'ám:l tel'mészetes menete. Itt
ízléstelenségnek él'el.tük, S ebbe-n
.
:lZOk
a levelek is. amiket felhábot"tldott
kaptunk.
Oszinten s,1jnálom a S7..ereplókel.
n nnJl}'kultül'ájU S7.inész - úgy érCl',l.uk ságba menekült. dc sehOl nem volt benne
I .
fétaisága, Danl(1sndl ÖSS1.chllsonlitllst iS lehe\.
I
his7. a drámában ls, a tévéjatékban lS Ó júUi~.m.ta
dnot. A . . . elsőben sziporkázoU. édesen-Iágy volt, gyulőlködó, ha kellett. E. . . ek a súnúrnyn llltok most ls fel·
bukkantak nálu - csak éppen aki nem ismerte :1 drámát, ~em ~l"\etle. mién dühös. mIért édcsen-Iágy, miért
szipo,'kázik. Ugyanigy él'C7.tem a többi múvÓ$znél is,
Kál· volt erre pazal'Olni nagyszeru tehetségüket.
Csak mint egys1.e!·u telev!zión é1.Ő, hadd kérdezzem
meg, mic!'t kellen fttdolgozni :l dl"úmút. amely olya n
nilgysl..cl'Ü a maga valóságában és nmelyről e,t(ésl'.: Jó
relvétel van Do Telev ízió birtokában?!
Szas>; J á n os

Unitárius egyházunk címere külföldön
A vancouveri unitárius gyülekel:el
ls megrendelte Var~a Béla' Dávid
~'ero!nc és (Iz unlllirhu V(ll lds c, kladványunkot, E könyvet a lelkész:1
vusárnapi Iskolai - gyermeklstentl!;zteJeti - hoUgatólnak ls megmutatta, El: az UjÜ5ágt csoport "yOJti

számklvetel.t.Ségé~

és gyOleked~si helye lalán megörökitl II világ kü\önböw tájaIn múködő unI tárius egyhtiz.ak :Htal husznált
szimbolikus Jeleket, E:~.órt ar!'o kér_
tek, hogy magytll'flzzuk meg nekik,
hOKY e címert kl vette hMznála tbn,
mikoI', és ml annak a jdenté!ie.

so:

A tájékoztatást megadtuk, közölve, hogy n elmen e j:wlHlzun k II XVI.
sdlzad óta hasznáJjll.
Igy most a kiadványunk t'1.0111I.pJún látható unitárius clnl~l· lIIo.'/lfcleM 1Il1Igyart\7'ó s~.öveggd n j." dben
dis~Jti II vnneouve,'j (KlI.nndn) unI tárius l:Iy ülekC';..ct l:I}·el"lrn..>l< - I~wntlu;
teleti termének a lalftl.

SZENT GELLBRT ÜNNEPSBGEK
.'\ hnzai ró ma i knto lik us egy hliz
_
ti ll1a~ym' konnáll Y Jelentő<> lállIol!.:J tó,sfival _ Szent Gellert p(J:;J>ök születése ezredik é vfordulóJ u
IIlklllmából rendeze tt (lnnepsligclI'ő l II h1W..ui slIjtó is ré:s1JeLCscll mcgcmll!kel.ett, A." ünnepsógek clölti nllpon szept. 27-én dr, Lékai LúszlÓ
biboros é:s munknthr:ml meg\';<-*IzoI'úztók a budapesti Gellért st,obrol.
Szepl. 20-án dc, az 6'>7.tergoml bllzlllkfib<ln al. űnnepst'-gre érke~.c tt
A8ostino Ca$aroli bíboros I'atlkhnl
:\Uamtltkl\r mut:ltt.1 be n szent ml561, dr. LókIII L,is~Jó bfboros . CS 11
magyal' pUspijki kar, I'nlamult n
szomszédos és Inl'olnbbl ÓlllUllokból érkezell neves egyh:\1.i személyiségek kÖl.I'(lmúködésével. Az ünne psegcn ré:sM veu M jkló,~ Inwe
óllamtitk.ír, az Álla mi BgyhózUgyi
Hh'ata l elnöke, nki n misét követő
fogadt'lson be>zédel m ondott. A bazilikú l és kÜl'nyékét a h ivők és Cl'd cklőd6k haullmns screge löltötLe

JlkM)lUl ugynncsak Casuroll bfbol'os bcn lov6 Lui gi I'0UIII érsek. 1,6pal
vC7.ctÓSÓ\'cl vcsperást tm' toUllk tele nuncIUSI, A tlllólkozón Jelen volt
templomban.
dr, L~kn' Lás7Jó biboros ÓlI /l Ukhb
1::'~ I<l n budllp01t l !lÓtna! KlIlOJlkUti Inwe ÓlltlmlltkAr, 111. AJlnm l ~~yház
I l ltludományl 1\1cndcmln rendezett U~yl Hl vlI\.al elnöke. A z M 'l" kÖ1.Ié:sc

ilnllcp,s.h:ct, a hol dr. l..úlwl L.".,;;z1ó
l'$ dr. V/lIIIIÓ 1.A~l'.ló dekán ÜdVI:\7Jő
sl'.:n'lIl után dr. SZC llIlCllI And rt'ul
pnnnonhlllrn! fÖl.\ IIi\1 tartolt gondolnlokbnn
gH'l.dug
megemlékezést
Cellé.,! püspökről, akinok nllll.Y é r-

dcmd

vo lta k

n

kereszté nységnek

mngym' földön Wrtónt mcger{\:sltélé·
ben. Casflro/f blboroo fcJsz6lnlttsnbiln rn élbo lla n~. Unnepségc.k jelentŐ
ségét h. meltkö~zö ntc II hivők él'dcklódés(ol.
A msfll'nnp ~tl clöndÓsok utAn II

dÓkll n! szobában Casar oli bfborMnak

bemutalt.(\k 11 le:>lvé"cgyhM..nk
j el cn yo l~ ké pv Iselőit, Idl.-;tUk ]){lspö·
k Unkel i s.
Kádár János, nz M SZMP elsO 11t-

kllrll (os LOsonczi Púl M, Elnökl Tnnú<."S eln öke sze pt. 29-c n a Parlamentben fognd41 AgosU no CasaroU
b<.
Ugyanaznap du, a budapesti Bozi· b íboros úllamUtkúrt és a kfsérete-

Heltai
UnItó r ius tie! kö?.Ieményeit
klegészltendő h'ja egy nyugnt ne·
met leológlal folyóiratban dr, Pa lI!
Philippi heidelbergi profess?.or t udomrumnk ra jutolt Pn ul BlIl c/er
erdélyi ku\n tó ket adaléku. melyek
új érvet szolg {iIUltnuk Ilma hUllás
alát{imasztására, hogy Ka s par H eitIl
(Heltai Gáspár a követke1.6kben ls
- ~~.crk.) Nagysl.ebcnben szUletett
bizonyos Johllnncs H ellner syel'me·
kekénl.
Mn g.'l Helltli Gósp{u' is használjn
egy helyen ChronikáJ{lIlak 1500-as
nl:met kin dlÍsflba n II Hellnel' Góspflr
aeve t.
H eltai Gáspát· 1 5~~·bell kell és
Eperjes vnros tanácsához intel'.ct t
levelében cmlllést tesz Bel·talan
nevü testvét"ér/)\, aki a szebeni pa.
pl tcs lUlet kUlc\öUével, hlellner Ber.
tala n nal leheL nwnos. R óla v iszon t
m Ar korábban gyan ltottAk. Ihogy
tcstvél'e lehetett azon Hellner MagAz

s7.cdnt II t.ulálkozó l~zLVcvöl hHlA ,'ozott 1I:dllldékuka l Icje~.ték kl a magyur lilLant és II katolikus et;)'hAz
kÖ1-öut rende-lctt ku pcsolntok fo1ylutflsAl"o, A megbcszélbicn Illu gy o,'
CS vatikfl n! l"Ó$zt'ől eu)'.u·Ónl h;,nl;\sű l yozták ~;urÓJ)1l és II v!lág népeinek, valami nt a kUlönbö1i1 vllógnézetű em bereknek kö ...ti6 felel6sségét
II béke védelmében és II kUlönböző
orS7,:\.gok kÖl'-ö1l1 IxnJllv kapcsolatok
fcjIC:'lztl!aében.
Dr. Lllkai L.1.,zl ó blboros el.t követően ebédet adon II külfö l dt vendégek t l~zteletére, melyen ré!izl veu
Aczél GyOrgy, II M lnlszte.l·tAn(U:ti el,
nökht.'lyeUese IJI.
C asaroll blboros l'I5 kiséreIe délutá n 1\ Ferlhcgyl repül6terr61 hm~a
tert nÓm:'tb.a. A repüJÖlÖren dr.
Lé kai l,.....uw.ló CS Mik ló! Imre búcs ü.ztnttAk.

születésének helyéről

dalénán uk, akinek eljegy ..kse ügyében
kéL
humanis In
család,
u
ReichNs tol'rrerek
cs a H echtek
1521-ben
pert
folytatlnk.
Egyes
n llgyszebenl clswmolások éi fl perl'e vonalko?,ó h/rek alTU n kövel·
kczte télJ rc juttaU{,k SImlert, hogy
JOl'g L<.'<ierer (Cerdonis) HelthnerHccht M agdalén a gyómJu vo lt. II
II Hcllh ner, Lcdercr és Becht e8nládolt kÖl'-ött j ós zoms?&J1 viszony
óllt (en n. Amldlln B e ith (Hellal
Gáspár - sze rk,) a jel'-sulta Bonfini
Rerum Hunga r ic um Dccades elm a
műve l has1.nól Ja fel s egyben
meg ls l'övldill; Ch ronikáJábun kl II;
egész/ti azL nagyszeben i a nekd ótákkal. melyeket az o lt a ni su'lj hn\!)'omflnyokb61 Is merhe l.cl t. I gy K or·
vin MÓlyós esete Ledercr Bóli nt
özvegy6vel, sejtelI, hogy e törlé·
nelel Beith (Heltai) éppcn II .Jon:
Lcdere,· csa](ICtjn körében haUhAt-tu. U tó bbi ugyunls !Ja vo lt neve-

"ett özvegy nek, s 'ha Magdaléná·
nnk gy{imja voll, lehetett Kas pM
HeJth-nek (Hel tai Góspárnnk) ls.
8gy másik csso pusl mesébe Illesztett
llnekdóta ls egy na gyszebeni u.ücsmesten Id éz,
Végül

BJnder rt'lmutllt arra is,
hogy H o nterus, a smsz e \'nngélikusok els6 püspöke és Dávid Ferenc
egyará nt tlmfLr (b6rfeldolgozó) csaIMból származott. Dd vid Ferenc apja, Hcr! cl Davi d csizmad in, \e;h'l!re
pedig b6 rleldolgo1.ó mesler vo lt.
A fe nti -adAtoknt Binder Pál két
nlóbb\ tnnulmfmya támasztja nlá:
" H eltnl Gáspár s7.Uletésl helye és
esalódJa", Nyel \'- és Il'odalomludomónyl K özlemények. BukaresI. 1975.
80-84. I. és ,.lIellal Gáspár nagyszebent s~1tnl'Ul~1t s a " fl kolozsvári
Utunk e. he tilnp IU71, évi 2, s~{ima.

(né rne/ból f ord fl vll}

PESTLÓRINC
A miko,' M. cgykol"i állnml l(lkóte- templom ra néző egyik lakóház e me-

lepc~

lebontolt t\k , csak kH é pOllll
m Ilradi mell u lönnelék kÖ7.t\tt, nl.
unitárius és II kllt ollkus templom .
Mil mar hatulmns Ifl'.emcletes lakóhn7.ak köUlU szép Iskol" (-::; tornu ker t álL A XV II!. kerli leti 'l'nnflcH
ve1A!től II lilbon tá~ k or meglg...... ték.
hog)' (I k atolikus ptl:bA nosnllk ('- s 111
uni tárius Il"lké:;7.nek,
templ nm nlk
kozell:ben meglelelő lakfLst é!! II'(Xluh elyl~l:sel b('c ~Ajhlllnk rend cl\l,.zéN_
,·c. r ~érc\(Jk t'l meJ,:turl()\tflk. ~ c~.(",t
u kÖ·f~yülé~ kfutwnete t mOll!loH.
Mire e lIOrok m"'J.:)ele nllck, mÓ ..
Ld.: ló Andor lelké~/. és c;;'1!Adju II

A közl\yűlCs a1. elhunyt gOll dnok.
dr. Bartall,t AkOl! hdyéiX', n clk l'fs
há trulc vö res~ére II gy(l lcke~.c t eAY lk
n!gl érdemes tngjá t, Kozm/! JAnOIlI
válaszlo tta Illeg, A Ilé nztá rO$1 teend őket /Ja /OO'I Béll\aé vél!zl, hfi ron>
önkén tes pénzbeszedll $egflségé veL /I
mej: Urcse(\ell ~_~ Inntl helyekrc n l\O~
I-:yülé~ K ozma Jáno~ és Z/JIMu GyulA
személyében (lj In)lokat vá lnulo tt , ,
Oklóber 2~ -én jur loWlk. hOSli~u
Idő ó tn 111. e lső l!yUlckc~.et1 b~s1.eJö
ve lell melyen M , lihft(l\ ol n római

letél'öl flgyclhúll tem ploma környékénel! IllcgszépUJését.
A "I. Ölni hálaadó istentisztelete n
dr. ~'eretlCz Jó~-sef püspök p l'éd lkfllt
é~ buzdltotl(l a szép s71immul megjelent régi és új hfv('kel 111. (,jrnépl lé:;
munkfL)úrll. A1. épltkez~s Idc Jén II
~úrball cS /IZ ú ln élkii1l Inllovflnyon
csnk kevesen bfLtOl'kodtnk c l II
tem j)\(Jlnbu. A z új széles rő .... 1 li t
uni tárius lem lllom elOU vez('\ d, ~
köll tlxwle /l l. Onől u tul n kol'l,bbull
feMjlUl t KI $Z·lnkó tcJe ppc l, E:,:t'll nz klllollkU .~ IlJ Ó bá no.~. $1/JIIOQUI 1 ~~Z I ~
úton nu tóbuS~1.ra1 ls mell lehet mujd tartotta ukl II lemllloméllJtll I Uli
btvón ~gykO rj lclkés~nck ls jó bnkU:.:clll\m l tc m )llomu nkllt.

ON ITAKIUS eLt:J' II

rtllJo volt. AT. Ils~..:{'J(),,{'tC!{'11 dr. 1'1' - kotin·sak. érdemeinek a mc-~elll1(t{~l-
rl',tc: ./M"{'f pilspilk cm!ck..,zClt Il1l'l! ről sem.
A Jlyülekc..:CL lclké~..:e, LászlO AnII tl'm plotllo:p ito le!!(cS7. Petltfo I SI\'{m ,
kesőbb ]lilslWki hl'I.l'niik mu nká ~"á dor jó 'i?mé tl}'scS~e l tekint ti Ill"'~
~1\n"'l. nem fele j lkc7.vo e l II Illll m /Il' ujuló s yiJleke7.etl élet elébe. és \'hrju
na!tyreszt elkőltli7.6tt el!ykorl mun- rt régi és ú j m unkat ár sak , l!ymeke1.e-

Magyar hírek
A hll1;..... 1 k(:pcs folyÓirlltok közül
a külfőldlln élő magyarsilg jobban
ismeri 11 most mtir XXXIII. é v(ou,.'lmáblln melljelen6 Magym' Híreket. m int a hazai közönség. E lapol a Magynrok ViJfLgszövetsége adIII ki, és az elju L a föl d kerekség
minden országában élő magyarokho..: ('s tudósit ja öke t a h37A1 életérol, sorsáról.
A közelmúlt ünnepi alk alomból
64 old.:llas kellős szám tarta lmi gazdagságával tlinlk ki. cs sl.é]>cn mutatja azt a missziót, a melyet e7.
a lap betöl!, és melyet s7.olgál n
Mag)'arok Vihi gszövctsége minden
munk ájn n külföldön élő mngyarok
életében.
,. Nem lesz többe v[zözön" elmen
Apmt ol Andr:\s, a la ]) főszerkesztő
helyettese intei"júl közöl. melyet
Mikl6s I,"réve!. az Állami Egyházügyi H ivatal (1Ilamtilká r-elnökével
készít e tt amerikai útjt'tról beszélget\'e. A kepekkel illusztrtilt in terjúban a mag)'ar-ame rikai ka pcsolatokról és a fejleszt('S távl3 tairól
szólva. /lf ikl6s Imre államtitkú r ezeket mondOlIa:
_ A bibliából tudjuk, hogy a7.
özönviz után. Noé civilizációjúnak
az elpusztltása után. Isten rt szivárván)' jelével adott biztosítékot
Noénak, hogy nem lesz úja bb ö1'ön\'iz. A s;(iv{u-v{my sok szinböl áll.
de e ze k II s..:inek csodála tosan harmoni7..l\lnak, és a7. emberi eg)'ség
szi mbólumM, az emberiség túJelésének az alapját kell latnunk benne.
Valltisi és politikai különbsegek ellenel"e, az ócefln feIelL is kezet
nyújtunk egymásnak, hogy n megértés. a béke, az egyűtlmüködés 1'1\(Igát épItsük fel.
Hallgatnunk kell a kOI' pm'anc~ára, a r e ndklvlH relgyorsult idó
sürgető követelésére, s ÖSS1.(l kell
fognunk a béke szolgála tára, országaink, népei nk. családJaink, ki sebb
és nagyobb kÖ7.össégeink. békés 1'11'm .'myaink
megolt.1Imazására. T ovabb kell mennünk a közös rellsmeL-é.> ut jAn. szorgalmazva elvben
már elhat{lro..:ou teendők mielőbbi
I;rakorlatba vllló átültetését, El're
kell öss7.pontositanunk erőfeszíté
seiket a vath'tso5 meggyőzöd~üek
nck és a materialista vllágné7.etel
valló~nak
egyaránt. Ogy vélem.
amcnkal hítogatásom. a megbeS7":'"
lések sorozata eh he..: j:írult. hou1l
feJc..:te be nyi l atk07~'\tát Mik.lós
Im re ftllamtitkfu·.
-
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ti tagok támogat(,sól. A..: Istc nti s..:tc-

l('\eken e!.!;yre lly a rn]lOOÓ s7.ámban
vcsznek i""0szt a körn ye 1.ű h{luokban
lakó másvl\lh\~ú énlck lód6k \s, akiket a gy(l!ekezcl S7.erete tt el v/' r ... ~
íogad.
.

Két X VI. századi e,.etnek gondolkodó
e:rlékes
munkával
aj á ndék 01.:ta
meg az érdeklödő kutatókat a Magyar Tudományos Akadémia lrodalomtudományi Int ézetének Reneswnsz Kutató CSopol·tja a Hu manl?mu s és Reformá ció sorozatában ,
1980-ban. fenti elmen megjelentctelt kötettel. A mu nka len gyel eredetije 1912-ben jelent meg V arsóban. A s1.:er..:ő nevc a1. unitári zmus
történ etével roglalkowk előtt jól ismel·t Lech Szcwcki len gye l kuta tó
u..: oLIani tudományos akadémia
munkatársa, aki részt v ett és é rdekes előadást tartott az MTA fIltal
1979-ben
rcndezett /lIttitrinitár ius

rlusok kolo1.5vár i kOlléglum{iban néhány évig ,tan!t ottak és hatást gy akomltak ugy a lengyel. mint az
erdélyi unitá rIzmus fejl ödésére.
BÓl' a szeru> lengyelül megjclent
r;nüve ha sznúljn a7. eretnek szót,
ugy gon doljuk, hogy ft s1.:erkcszlök
ennél lahitóbb ki feje 7.ést ls hasznt't lhauak volna e kö tet címéül.
Az n té n}', hogy valaki a XV I.
században Ul: akkori többségi egyház nk k al szemben mús lan ltást valloU a XX. s7.ázad ban nem jclent
szüKségké ppe n eretneke\.
A ké l gondolkodó munk á jából 37.
els6 részt. lc ngyelböl Var sányi Ist·
szimp6zionon.
A kötetben Jacobus Pa /aealagl/s ván. a második részt németböl
gö rög
SZÜl·ma7.áSÚ
és
Chri stian Schulek T ibor [ordította. A fordí tás
munkájút Pirnát Antal el1enól"izte.
Francken német szármal...;sú XVI.
s7.<Ízadban élt és tevékenykedett
A sokoldalu régi és új ismeregondolkodók életútját és tanItasaik tet össze(oglaló tall\Llllltinyok részle(öbb vonás ait ismer teti. Mindketten tesebb méltatására még visszatéegI/arant éltek len gyel és erdélyi rünk.
-fjf öldön, ahol mi nd ketten az un itt't-

Klingberg
E név ti Deutsche Unit..1l'ier uj nya_ egyeznek, akkor az 1983. evi nyári

raló _ és üdülötelepének a m cgjeJölése. Lassan Cogalomm á válik ti
mi ntegy 10 OOO tagOl szümláló nyugatnémet human ista unitárius közötL De rajtuk kivül feHedezte c
hel yet az International Re ligiou.'i
Fcllowship is mely idei nyá r i kon_
ferenciáját., melynek tárgya .. Közösségek. életközösségek" vol t. itt tartotta júl. utolsó és aug. elsö napjn ln.
A konferencián, melyen hét OI'SZI\gbó! mintegy 50 rés..:tvevö volt Jelen.
ott volt Szcnt- I ván!li !Ion a un!t!lr"ius
lelkés..:ű nk is, az egyetle n. aki szocialista ol·s7.<Ígból el·kezelt. s így felszólnlásai az érd eklődés küzpont\\ában á lltnk. ahol ki emelte ;t család,
mint nélkűlözhelet.!en életl,ö7.ös~ég
II a "allés közössegforlllól6 ereje!.
A konferencia befcjezése utá n n
r észtve\'ök bHoj:(a tilst tettek a közeli
ösi német városban. Lübec kbelt. nhol
ti vá ros föpoIgármestere fogadt il II
I"Csztvevőket, s aki ké l évvel e7.előll
hivatalos úton jéri !-."lngyarol"SZót!on.
I~ külön kős7'önlÖttc 11 konfel"{'llcin
magyar résztvevőjét. E tábor részére egyhaw n k iS elküldötte ajimdékál. egy s?.ép magvams íali terHü\.
Ahogyan Horst Prem 11 Delltschc
Uni tariel' elnöke PÜsllökilnkhö:>. Ir t
köszönö levelében írta. e terítő "
ba rat.s:ig szimbólulllakén l nz egyik
lan:"lcsk07,ó tel'em fallít díszíti, ho.!!"}'
a re-szt"evők mindi g ~ondo\jnn a k
un'a. hogy az ősi unit:ídus I'ondo lat
magyar rÖ]dn>1 ind ult el litjára.
A klingbcrgi ko nferencin nual 1.1'1rull. hogy ha u \'endéglátók i~ bele-

túrát n1. IR I-' Magyarol'Sw.gon rendezné,' hogy nag)'obb számba n ismerkedhessenek m eg a ha?.ai unitÚt"ius i(justiggal.

Frankfurt
A fl"(lnkIu rtl - NSZ K - un itá rius gyi.ilekezet betöltötte második
lelkészi állástit. Ez a szép hagyományokknl rcndelke1.6 gyiilekezet a
m ásodik világ háborúba n elveszte tte
teml'lom:ít és l-:yüleke7.et i otthonát.
Részben a vtiros tám ogatásával modern formújú templo mot építettek,
melyhez új gyülekezeti tennek csat·
lalwznak. KUlön helyiségei vannak
;IZ ifJ úsftgnak a tem plom alagsorá ban. Az újJúépltés munkajában M1.:\
veti két lelkész, Clemens Tacsler es
dl'. Herbel·t Todt néhány éve majdnem egyszen"e von ult.'l k nyugalomba, A m unktit éveken .it Walter }\.fayer, kol"ábbl mainzi lelkész hordoztrI. akivel mélt 1972-ben megismerkedtO nk. 1978 ószén 6 adott otthont
IIZ első magya l" nyclv ű un itárius istentiszteletnek. Most a gyülekezet
megfelelő PI'óbaszolgiilat után végle.t!csilelte a második lelkészt, dr.
Manuel Tögclt is. IGY most ismét
két lelkész látja el a népes frank{uL·ti gyiilekezct és a hozzá wrtow
tiz olyan swr.... üny .szolgálatát, ahol
rendS7.cres Istentiszteleteket t.n rtanllk. Temctésekre néha több s~,i z ki lométerre is clutazn ak. egyko"i h iveik utolsó bllcsúztat.\st'tra.

,

A BUDAPESTI TEOLÓGIÁK ÉLETÉBŐL
A budapesti Római Ka~likus Hittudomán)"!

Akadémin

198()--81. évi

dékánjo. dr. Vanyó LáS7Jó profcssr.or.
Az évnyitó ünnepségen kWföldön
lartó:dcodó

ben Huszll
vett ré57.t.

pöspökÜJ1k

János

képviseleté-

közügYhlnzgut6

A1. Evangélikus Teológi ai Akadé-

ml;l dékánja dr. Groó Gyula professzol', A megnyitón /iusz tl J!\nos
közilgyigaz.ga tó képviselte cgyhá:wnkal. Több esztendős külföldi táv ollét után hawtért és tOl'úbb foly wt ja nen:-Iői mWlkiiját dr, Nagy
Gyula professzor. aki Genfben nemzetköz[ egyházi szervezetekben munkálkodott.

A Refo rmátus Teológiai Akadémián ri megnyitón Bartók Béla fógondnok és Huszti

János közügyigazgató vettek részt, akiket az ú,i
dékán. dr. Tóth Kálmán kÖs1.öntölt. Ennek az intézetnek lIZ életé-

ben az új akadémlnl év jc]entö.~
VáU07..úsOkat h07.oU. J::vtlz«lcs sikCl'ekben gazdag neveJöt c:; tudományos munkásság után nyugalomba
\'onul! dr. Bllc$all Mihály egyhú~
történész és dr. Sarkadi NaOIl Pál
nz újsl'.övet.ségi tanszék profess1.ora.
A7. egyetemes egyháztörténetI tan~zék
új pl'ofesszo l'a d r. ZslndellJ
Endre a zül'ic hi egyetem docensc,
... ki .• A l'eformáció s~ái'~1dánnk lelkivilága" c. si'kkfoghlló ér tekezését
mnr megtartoU.... SebesIvén János
plvfesszo r velle át az újszövetségi
tanszéket. és a l'endszcnl'; I.OOIÓgiai
tanszéken dr. Valvi Nagv En'i n kutató plvfesszor folytatja belföldön
és küUöldön egyaránt jól ismel'l
s:tolgálatát.
A debreceni református teológiai
akadémián dr, C~ohánll Ján~ személyével betöltötték ... második eg)'ház történeti tanszéket, melyen megkezdte előadásai\.

Angliai ismertetés
DAVID FER ENC
RIUS VALLÁS c,

ts

AZ UNITÁ-

kö n y,'ijnkről

Vo.rga

tunk és d T. Vo.rga Béla írá sának
legjelentőseb b fejezetét ungol [01'dításban is kö:u'eadtuk . trtékelése
mellett az egyik elírásunkra is figyelmeztetett, amirő l az Unitárius
f:letben is írtunk a könyv megjelenése u tán e1. azt jelenti, hogy
alaposan és figyelmesen olvasta el
könyvünket. Dr. Varga Béla teológiai tanárunkkal, :I későbbi püspökIlel Kenne th Twinn 'Is megisme rkedett a második vi lágháború előtti
magyarO I'szági és erdélyi útja alkalmából. Magyarországi utján füzesgyarmati templomunkban és később K olozsvá rott is malU'at· nyelven prédikáll. ami valóban tÖI,ténelmi ese mény voll. s azóta sem
talált ismé tl őre,

Béla egykol'i püspökünk
fenti eimen közreadott tanulmánykötetét a külföldi magyar uni tári usokon túlmenően, magyarul is értő
angol unlttlrius testvéreink közUl n magya rok l'égi barátja Kenne th
Twlnn, ma má r ny, unitárius lelkész -. a londoni Williams könyvtál' egykori vezetője is illlanulmiÍnyozta.
f:szrevéte!eirő! hosszabb cikkben
számolt be az angol unitflriusok
lapjában. az lnquirer-ben . Orvendünk annak, hogy köny""ünknek angol nyelvl.Í szemlében is visszhangja volt..
Köszönj ük Twinn le lkészt es tvérünknek az elismerő szavakat. öröKöszönjük,
hogy
könyvkiadÓi
mének kifejezését, hogy a könyv- munkánk folytatásához írás11ban és
hö1. angoinyelvű összefoglalót ud- leveleiben is további sikert kívánt.

Ferencz József: Unitárius káté
18. Átdolgozott kiadás
KOl o7.$vál'. 1979, 44 lap,
~ V:~llá stanításunk történetében ha t~r~ övet jelent ~'erellcz JÓ7.sef .. Uni-

tal'lUS káté a konfirm ációi vallás tn n~tásra" címCí. 18M-ben K oloz.wáJ·\
ktadol\ ké?.ikÖnyve, A káté a konfll'mác! Óru elökészítő i:smeretanyu~ot
k.ét,
_ a hit t{lI'~Ylli és il
-, 150 kérdés_ fclelelI ' Szelltábraluimi Mihály
szellemében. A s~erzü
'1
nem tat'\olla teljesnek.
\'an tőlem Ul. :1 ~ondol<lt
e kézi könyvecskét tökéletes:
lal'ham irjn a z előszóban
- , II mi különös ká téokn:\.1 szin te
elérhetetlen s éppen ezé rt szívesen
felkérem s:.:.olgatársaimllt, ne sajnúllók lehető ésue\'ételelket meglenni,
hogy a~.okhoz képest , ha azt o"rjOk,

egy másod ik
kiadfIs alkalmával
egyet-m:ist jav{t~lOi s e1.zel ól munká t tökéletesf\.eni lehessen." Igéretéhez híven Ferenc: J Ó7_,>ef kátéját
hitelvi szempontból kiadlísl'ól kiadásra (é letében 10 kiadást ért
me!:!) javította, n~fo l·málta.
Ferencz JÓi'.sef kátéja a~ 1973. évi
t7 , kiadás vól t oza tlan s1.övegű utánnyomása. Az unitárius hit- cs életfelfogás lényegét: ulapfoga lmllk. lsten, lsten gyermeke, Jézus, szentlélek. un itarius a nY:lszen tegyhóz, bűn
és bűnbocsa nat, örökélet és szel'tal't;'lsok eimen 135 kérdés- felele tben
ismerteti.
Ferenc.: JÓl',sef 18 kiadást megért
kátéjának jelentósége az unitárius
hilelvek
tö r téneti
kifejl ödésének
bemutatás:iban áll.
And rú si Gyö rg)'

Hamburgi vendég
Kedves vendéget fogadott szepl..
,-II, napjain a budapesti egyházközség, Helmann Holstein es fele=;ége
lIzemélyében. Részt vettek a szepl, 7-i
Hógyes Endre U.-i iSlentlsztele1.en,
hol Bencze Mári on helyett, aki nyári
szabad~ágon volt. dr, Jakab Jenő végezte a szolg.'\latot. Másna p. hétfőn
HU$zl~ Jónos és felesége, valamint
R. Filep Imré né vendégeiként. n
Nagy Ignác utcában voltak dr. Jakab Jenő kiséretében. Holstein úr a
hamburgi unitárius gyüleke~.etnek 16
évig volt gondnoka és ettől a tisz·
tetői csak egy esztendeje vált meg,
és építészmérnök fia lépelt a helyé_
be. Tőlük tudtuk meg. hogy Hamburgban k b. 25 évvel ezelőtt alakult
meg a1. unitárius gyUleke7.et, ma valamivel több mint 400 családja kö7.el 1000 h íve van. A z oltani u'nitál'iusok kivétel nélkül valamennyien
más vallásból tértek az. unitárius
hitre. Néhány évvel e?.elötl egy
nagyméretű romos patriciu.'; házat
vásároltak meg, amelyet teljesen
I'endbehozva imatere mmé, irodákká
és lak..1ssA alakltottúk át, mind a
vételt, mind a tatar07.ást önerőből. a
hivek adományából fedC'l:\'e,
Minden vasárnap összejönnek és a
híveIt. egymás kö?,Ött elosztva és felváltva tartanak óhltatot, és val1;isos
tartalmú előadást. Elmondta azt is.
hogy nagyon örül annak, hogy turistaként Magyarországra látogat\'a
megismerked hetett az unitárius leIkeszekkel. részt \'ehetett az istentisztelet en és láthatt.1 budapesti két
templomunkal. Bucsll7,ásko\, al'. egyházközség vendégkönyvébe, egy Rabindranath Tagore versidé7.etet irtak be, mely szabad fOI'ditásban
ig)' hangzik:
.,Isten alszik a kőben,
Léleg'llk a nö\'ényekben
Álmodik az áUatokb.1n
ts felébred az emberekben."
H . J,

A halálfélelem ellen
stockholmi Erslo. kó r há:::, me lyet a svéd lutheránus egyház lmt
fenn, orvosai a gyógyilhatatlan betegek l'észére új gyógymódot ve~tlek
be. Dl'. Bengt WadetlSjó, akorház
igazgatója adta a tájékoztatást, h~
a kórház gyógyíthatatinn betegeI
egy küIönJeges .,cocktail"-t. ke\'e: ré ket kapnak, s ez l'lZ ital megszünteti a tes ti fájdnlmak'lt. Ez a gyó~
mód a legtöbb betesnek lehetové
teszi. hogy élete utolsó hetét. vagy
napjait ffljdnlommentesen élje á.t.
teljes szellemi öntuctntban, tg}' fáJdalom es félelem nélkül II I>ctegck
humánus köriilményck között néznek s~.embe a halállal.
Dr. Wadettsj6 elmonda tlll. hogy
a gondollIt tlZ nngoloktól szánn~zo~,t .
és mind teológiaI. mind o rVOSI .ko.
rökben széles körtl érdeklődést kel lett.
A
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Magyar kápolnát avattak a Szent Péter bazilikában

Hódmezővásárhely

A _mA.~odik vilfight'lborúblln a hM_
polnát diszl t6 m üvészek megörökiba n ok tóbel' 8-án reggel felszen telt e teltele {lZ á llamala pitást és a mu- me:rovásfll'hel yi szép unit4rlus leml)_
II ",/Igy ar kápolná t. amelye t d r. lA- gyun;ág bel UCl'i zked é~ct ar. európai lom sénllC!:it s~.envedcu, A háboru
kol u b :ló bibol''OS. esztergom i érsek né pek közé. K ieme lte a nl!pe-k közti után II vál'osb61 SOkan clköltoztek
kérésére VI. Pá l pápa nján dékozott béke, a Pax EI/Toplica fon tosságAt. OlYli ll helyclu'C, ahol több volt IIZ
a malU'ar katolikus cgyh á?.nak. A Krisztus nevében ..emberiességgel te- Ipar, Jobb voll a megélhetés,
A gyillekezct lelké:s1.ei II háboru
kápolml felszentelésé n részt veltck: il U békéért" szállt síkra, Ezut.'in meg11. Jdno$ I' ri ! pápa II Vatl k ánval'o~

kérte a pápAt, hogy szentelje feJ a utá.n egy mást \'áltogatták. VégiU is (l.
lillandóan helybenlak6
vezetésével. tovlibtl!\ a kápolnaI dl- Magyarok Nagynsszonyanak kápol- &Yul;kezet
lel kesl'; né lkül maradt.
_
lI1.it ó m\1VE$l.ek, val amint n h n z.ánk- náJát,
. A tem plom állapota megfelelő se _
ból és II vil(\ g más tájairó l ÖSS~.ese_
ll , J ános Pát (l l. egybegyűltekhez glt.ség nélkÜl tovább romlott. Főkén t
regleLt w rlmdokok . A magyar kor- intézett beszédében méltatta a kámány t Mlk lös I mTc fi ll a m titká r, a 7- polnAt díszH6 m úvészek szép mun- a to rött torony és templomablako_
AUami Egy h ázügyi H ivatal elnöke és káját, Reményét reje7.te ki, hOGY a kon berepülő és 011 tanyállÓ galamStita János. romai nagykő\'ct képVi - kápolna is h ov.ájru-ul egy olynn szel- bok O,kOznak. állandó kárt, d c ehhez
howJárulnak a környéken lakó
selte. Megjelent Agosrino Cllsoroli lemi
közösség
megfol'málásflhoz. f?Yermekek ls, akik közÜl néhányan
bíboros, vnUktm i áUnmtitknt' is.
nrnellyel megőrizh etik a békét, le- Játszótérnck tekintik az Üt'CS tem plo _
A Szent Pél er bnzi1lkll a ltemp l okü &lhe tik nl. egyé nek és a népek el- m oC
mában felépftett kápo lnába n monA rég! iskolából átalakított gy Üledot t beszédében d r . Lékai László fel- lentéteit. A pá pa ezutá n felszentelte
idézte a magyar történelemnek azo_ a 14 méter hosszú és 4 ,5 métel' szé- kezeti teremben, mely jól [üthető
'tartják már évek óta az istenUs~
kat II momenl umnlt. melyeket a k á- les do ngnboltowtú kápolnát,
teletet. Most az ország különböző
részeib61 a hónap minden masod lk
vasárnapjára leutazó lelkészek tartana k isten tis zteletei', A n agy vúr os
messzi tájairól kis gyiUekezet jön
A Tem pleton -d íja t, mel yet. új ab- S7.ora, aki nek a d fjat május l J -án össze ezekre az al kal makra, a z idő
ban a vnll ásos életben dolgozók Londo nban Fülöp herceg, Ir. Erzsé- seket az idojru-ás ls befolyésolj n a
temp lomjárásban,
Nobel -dijánnk szoktak nevezni, 1973- be t a ngol kirdly n6 férje adta át.
BUl'hoe p ro fess7.o r t az eM sajtóba n nla pította J ohn M, T em pic Ion
A gyülekezet elad ta régi orgo náa meri kai üzle tem bel" aki református közleménye k b.1. ptlstaként ismertet- ját., hogy an n ak árából megjavíttassa
vallású, és alap!tványát Lo ndonba n ték, h olott ko ra (iat a.l.<;(igaI'ÓI k ezdve a tem plo mo\. Sajn os e z a z össr.eg
kezelik. E nagy jelent&égü és mi nt_ a7. a m erikai unitárius egyház tng- kevés Ll leljes reno" á1:\s hoz, A z egyegy 200 eret· dollúr é r téket képvisel6 ja. evlizedeken keresztül Chicago- házi központ Budapesten sem tud
é vi díj leg:utóbbi kitüntetett jei köz~ ban tanított a Meudville Lombard annyit összegyúj teni, hogy Cl. elég
a követket6k \'oltak: Teressa anya, teológiai fakultatáson j alapitója \'olt lenne. Bál' a templom állapota rontaki az indiai Knlk u tta városban te- egy egye temi Intézetnek, mely ri ja a v:írosképet, károsan befolyásolvé ke nykedik; Roge r utya, T ai7.e vallás és a tudomán y \'1Szo nynt kI - ja az idegen fol1~a1mat. sajnos a váalapítója; Suenens belga kardin ális ván ta tisztázn i, Az általa a lnpítoll l'Osnak ni n csenek ala pjai. am elyekool
és 'Nikkyó Niwa no a jupá n sUibad- és emlitett célt szolgáló Zyyon fo - segítsége ~ t udna nyu jt.1ni,
lI,l osl lehetőség nyilt a földgáz oeelvü budhtstn mozgalom. a Riss h o lyóiratot a chica gói egyetem adja ki
\'ezetésél'e, mely a tem plom mellett i
Kosei-Kai alapítója. A;: 1980, é\'i
is.
Templeton-dij kitüntetett je dT. Rnlph
A magas kitüntetésben reszestl\t utcából bekapcsolható, Ez. is tete~
W , BUThoe,
Burhoe pro fessZOr tiszteletére Lon- mes költséggel jár, de a ke&leti
Dr. Ral p h W. B urhoe a7. umerikn! don város föpolgú r mC!ttere és az a n~ munkák elindultak,
Hódmewvásárhely megértést e.s
Chicngóblln székeló uni t átius teoló- gol un itári\lsok központ.jll is fogasegítséget keL' az ország u nitáriusn jgiai fakultntás nyuga lmazott pl'ofesz· dást adott_
ló!. Remény va n arra, hogy masvnllású helyi lakosok is adakoznának,
ha a renoválás megindulhatna. Több
terv született. ido kell azok mérlegelesere, Vannak néhányan, akik 571_
Or, Geo rge H. W i l!inm,~ a merikai mllnyt vá logatta, jegyzetekkel és
vükön hordozzák a te mp lom helyreunitarius lelkész. aki évtizedek ót a bevezetéssel látta el. s res r.be n an- állít!\.stlnak II gond já t. Töb b emberre
a Harvard' Egyetem egyháztörténel- golra fordí totta dr. W illiams. A két volna szükség, aki hasonlóan á ldo;:ami tanszékének rangld6s professzo- kötet köze! nyolcsz.'i;: oldalon közli lot t udnn vállalni.
ra. uj könyvet jelentetett meg len- a gazdag anyagOl. mel.v méltán kiA z adom á nyok postá n \ 'agy S'itegyelországi kutatómunkájáró!. Wil- egészíti az angol nyelvú olvasó ré- m elyesen Benrze !\Iár lon admi nisz t liams professzor 1979-ben egyike szére dr. Wi/ bul' és dr, WiIIillms rá tor 1('lkész kezéh e1- küld end ök.
1055 Bud a pes t V .. Nag y Ig n ác u. -I.
\'olt II sH:lósi nemzetközi t udomá- eddi.:
megjelent
egyhá7.tö t'téncli ci mr!' ,
nyos találkozó legne\'esebb vende- munkáit, A kötet megjelenését :IZ
geinek, Új, k6tkötetcs munk:i jAt
umerikai unitfiriUS_Imivel'1:alls ta törA BUD.4.I' ESTI NAG \' IGN •.(C
megküldte pilspökünk eimére. A
ténehni lursu lal és a plllndomi unlUN ll'A IU US
TE;\IPI.O:\I
munka cime: The Polish Brethren. l!irlus gyülekezet Veatch alapítvá- UTCt\1
T l z tV\' t.;), E Z ELŐTT T RA G I K US
Oocumentntion of the Histol'\' of
nyának a nyagi támogatása tette le- UIRTE L ENStG G EL
i"lI EG I Jt\LT
Thought of Un ilarianism in th e
hetóvé, Az anya gkö:rJes kiterjed L E LK tSZE, R , FIL E I' IMlt E t: M Le Polish-Lithuanian
Commonwealt h
SOCi l1US
Faustus. Os t or odl. KreB. K EZE'fE: n l;;
and in the diaspora, 1601-1685,
Slegmnuu. S:licll ting. Lubieniecki,
19110. deecmber 11 -l' n
Okmány tár u lenl'sel teslvérek _
PrZIIPkowski, Wi,UOWIHy és m(\,l;ok
\'II.s:írna p d u. 6 óra ko r
Uli unituri zmus - gondOI;ltúnak tör_
ir!isaiból vett válogatások közlésére
Uinetéhcz Icn R}' el-liWán földön é.'i
és magyaníz.'isát'u. A kÖleL gazdag ernh'kis tenti.szte ld et la rt LI budallcs tl
a s~tsz6l'ÓdAsuk utfLn. a z 1601- 1665 Wrtalmnnak Ismertetésére még vlsz- eg)'házkU"lSrg. Err e az a lk:,tom ra su'kÖzötti Id6ben.
rt' teti el " lir juk az cn lckllidli I's cmA két kutetben közreadott 35 okIc k c itü h ll'cke t.
- lj mag)'Ur p iispöki kar,

Léknl

~sl.ló

A Templ!3ton.díj

=

Bracia polski

U UN l TA RlUS t L ET

Külföldi hirek

Hírek
U,h ' id Fe rt' n,' Urm 'iá rinm

~.

küny -

. 'iink U~ Eg \'el e m i Nyo md a szép k iIi lli lásá b:lIl . JlIcgJd l'.n t. K Il \lhal ó .1
\lils lIÖki (os :1 bn d :lllcsli klk ('S ~, i hl ·
\'n llll ok bull, l'os hin is I1l c); r e nd l'.lIU:!I/i .

•\ 1 "mcdl<'"
uull/lliUS Imln'l'1:aUsl1\k
lIU WONt.D c. ""thcl!'uk"nl nWl>Jelt'1l0
ia pJdblm II ","erk~IO .. P OOP/(l'.' ember" ..
"'''II U~I " b u dll p ... ~tl IIp.1tpl~b''''''osnnk
IIJ.
OpU$ P ncb U,g)"'UC \Ó l.Ba~:"')Ján"k
r. ro'·"lt>.~n "n11~kc~cn
u..rrol.: lJ<'nr;
.lIIa
m t':$ II katoU k u. cgyh b k öldllll
'''' en k11UnlCt t-..,'\\I• •\ klllollkU$ .. OJ
Emb.'r" 1"'S$ubb irll~\)/"l 11\<'IIIU111 rlI- jo ,'!u.on)' munk Ai:ba. " a lami n l n pnpi
gonQIlokullk
S1.\w," .... nllpla
nlknlm:\I),.'1 l>tk ... molilllom blm k ilej te t< "-rMmt'n)· ... ~
~g)'hJ.~u"kbal\ ,-(ll:lCII StOlj(.\l",,':.
I("\'ek;::ny~ég e ctlsll\ero..l"I. ~n t 10. "",Ulett-~
n,.pj a alk nlmltbÓI n r; I::lnö kt Tantic$ II
O'·II"'·...... "b.·" " hptm ''t'ron,,6.tus <$Y- Ma g y nr
N cpk lltt tl nit.~tl8
1;I\Uló ,,,,n d j c\
h'" mt'j(Cll\lckC~,'I( Omhl"" GnOor ,'rdl'· udo mllnYOJ:.t ll .
1111 /1.')<'<11'1 '.'11' ~"üIClt",(lnl'.k ~OO. ",ve" ." .•
fordulójáról, mclYf'11 ~...!,,,\\o< kö"~lcll <'s
c j;!)'há&l $:tcmt'lylst'jC 'I\nOIl d()"d~$oknl.
U$I'YAnott iJl~l:l.ett " N"mtClköl.! KHI"!n
kongr(:nus dr. W. II. N(lI,${'c Ism"-rt
n/:-mel .>&)·h:!;Zlart':;nu;~, p l!J'.e1"\·ezcl 111k 'ra \·el;MC:s,'\·eJ. A tnn,ksko;úl$on p kOl'ótdlek k !ltall 011 "011 dr. Juhc$: ' slI'on
kOloudrt \colóalnt Ilm:!r ls.

"'''j( "

U r . n . • "UC I' ,U a d :!;", ny. t601"\'00 <'!lyhll,unk nnk ndom6.nyown "'Il:-' .....81 UI\'~lcll
Kohllfl' ulc:tl ,emplolll\lnkrol. Jo: fel"Nd
\)\\'J: Ilkkor k&'-IIII. 1I11)\kof lll; ,\ lkolmllll~'
\llca mt-g n ... m "olt b~1l11"., s I/l Y n
,<'mplom szuszék lelll1\ oIdnIa Ul.!hn'ó.

n u b" r l S \=< I\ I.·, - l llU-l lNIO - frllncl D'
~"&Jt:1
..ubadeL,'Ü INIt("'1., IR4 ó t=< a
~\'tlld n,melll Trl~.·,:,., \... Ug,O' ctdg,nl·
"gli III":y'''OJO. 1~48-I.n kou a L.. Pr-<>resra" , lI,,"fl hA "1 .. teml" J.Lerkell'uOj",
" Gyl"l,,,un k It) bnrth Ja Clhu,,) I. CsaItId ID
~ bnr .•,n' gyAsz.\ba ll mt ls OS7.lolun k.
LOCllr n <l ..."" \1I 1t 1l1t~ ~lIbnd~"á nlllt ell)'

rt""'''1 dr. t'c ..... c: Jő1_~cf pllspOk f~LcscIHl" " 1 r~yu t1 . .. CIIJI.R Loc:l M\otllln. II s " AJCI prol"", Ans ClIyh:\za k ..e1l~lynet",cJ.et ~
nck - ,·.'z ... IOle dr. 1111'''' Sehlltrcn mcghl\·.I-.Jr:t, Al. "'Sl k \'lI~mllpon réu
'· ...11 IIz olI/mi proleflUl,n s "Syhh \\"n'pIOmtIb an Illnou n~et n yeh'll ISlem wleh·, ... n, ahol m ... gl\.lóln d t-ko&IAI< II Tfdno
klln lon QI""l; él nemei n}cJ\"u prolC:lA le lkl!l:o noH>lI.Ó DnUh \ll rrr tll ln 1Illl\Xlll " h' 8n Lnlll< fOI)'lllrnl:'\\' at . II I1dUnlontibll n
umuLmllnYI .Ir. Z$l lldcl ll E n d re lUrlchl mCIIJcJt:ntS " Vfta E l'nlly.'liro"-l'Qt E . la p
h'oLÓIlIIIL d ocen s . 1\ Uudll p ... stl n ctO rmf, H" ol" ~l .... n .'n' ''1 nY I'Lvll Intsuk nt k 07,,,I.
T eoLóslnl ,\ kud é m h\ mCllh!\'o n proles",- Sl<rr k CllT.IÓ}C A ndrell~ """ 1~l k .!o;! . a k i
NlOI'l\ .. b bIIn n k lll(:tb ... n, m e l)' lll; 1975. tv l "1I"be n n Murnll O t!.'I ,\~ctlnll ",Iro,"k:\k cml/; k Un n cpél,y nlknhn tl\"n l j ... l ... m mc" tlll;\ levő p rol esllln5 lyütek eUlek ct I~
nt'me t n ~'el\'en zUrt e htle.n . A tnnulm:ln)' t pAoQlorotJa.
If ~. 811c$a1l Mihály p rot .... ur.or Ismen ... lte n
T hcológlni S :r;cml /;bo"" .

HALOTTAINK

UNITÁRIUS 6 Lt:1' Hi

Bélyegsarok.
B'B U ,\

A BlbUa • k<!Te<ztények szent l<ónY"<=.
A .. blblla'· ne'- görög uO. JelenIk<!:
k,myv.-k. &bból .az ls kbvetl<",,-jk, hOfi)'
• 61bUa ncm egységes mu. hanem kll-

'OnMz6.
)d.s('bb nagyobb
terJedeLm"
könyvekt)C'll lI~cállltoll gytlJtcmeny.
" BlbU" 11 kIlllekI'" cmll'kezct pá ra tLanul J:azdllg oIV8S6kön)'ve és egyik órz6Je 1\:< ell'yClcmes kUltura ala pjainak.
N ... pck

nemzetek éLet(-t garo081101la. hl-

lek

, -aiM sok sarjadt::lk belOle. oIVIl!-

b

A nag)'omanyos kcres~tcny "''''''II.a a
Sl!)''''' I<vnyven egyl0nnan b
"lIyU<1
lartotta ervényesnel<, OGt'!G Fer..:ne el·
zel s~emben azt tanitn!tn, hogy aZ 0- es
uJs~ovelSeg, a Szentíras konyvel. l:"~k
ben egymnslól lenyegescn kutonbQznek.
Ebben a megálla p fla$l)an mllr benne
rejlett a BIblIllnak mint emberi munkának a gondola ta,

A j a pá n k •• ny,·klad6k 'Ult,j,U" el6 .. lel!'
k >nyve<:.~k(!kel. amelyek 2 mm

klseb~

hosszuak k uél""ek M elY mm "8';taIIOk. EIY nyugat-n1!met «II al. SO-e!J
évek elején ~.I mm·1lS 20 oldnlns kladvlinYI k6szltel1, mel~'b61 több mint :uo
fér el eg}' (tyufásdObozbttn, Ez a k5n)'_
vecske hél nyel"cn közli II "' laI1l6nI<01.
Euel szemben a ,'i IIg llljlnogyobb könyve jelenleg egy
t könyvtárban lill·
ható. 1.$0 m map5 eo $o cm néles an'"
l óm!<J1 aIIU:. melyet a X·L..... ullzad 20-as
éveinek "ége felé nyomlattak.
kolozs" árl .. KucszIény lIIa~'e I6"
1!"1 ~. száma ncm~gl ben érke:tett
meg Rudape'!tre. D~. S:abd Arpád professzor szólt ,",oc6e' t.ajo~ pn~pök 10
é,·es s:zillelesl 1!,'!ardulÓJ:l.rÓI. és !smertette az unnepségen részt vettck rels.:óIOlásait. kóztllk pllspökilnk és főgond
nokunk kÖuÖntésOt. ,\ nemrégiben elhunyt Pé r e~1I11 Gyul ... voit teológia I zenetanár a .. Passló"-róL irt figyelemre
méltó InnulTnányt.
A
1919.

$.1k. \.jz.sgáIJ'k évezredek 6ta. A ma törlen~e.
regészc nélkíllöznelctlc n anyai:0t

la111.1. blmne kUta . ásalhoz . A

••

ö z\', d ,. Borbé ly I~,,·:l.nné sz(l\etett Ko ·
caes Erzsébet 86 é"es korában még taDr. Kiss J ózs'" valy elhunyt. A nagyajtai unitárlus tI"metóben h('L~'ezték 6r6k
nyugalomra
férje. egykori nagyne\'a teológiai profesnorunk mellé.

mú,-é-

szeti és irodalmi a 1k o \15ok Jelen tős rt:sze énhclellen a h~uerel. Ihl..,tCT. képCl<ö
bibliai töni!net iSmerete nélkOI. A malYaT nép Icgt"églbb o!\'asmán ya aBIbIla
voll.
A BIbliaI Igen sok régi és ujabb nyel'-'
re jcCordltouJ.k. a stat!~tlkusok szeri n t
Jóval lubb mlnl 1300 nyelvre. A laUn
tord.itllMlk k{\z(ll a v II l fl a I a v alt a lcg-,
c!terJl"dtebb, A Vulgata jelent mc!: ető
ször Mainzban nyomta tásbnn u sa-ben,
G utenberg kes:dtctte, ma ls a kllnyvn~'omtatás
remeke: a G u t enb er {J a l b II II. Nasyon el6mo1Aitonn azonban
a BlbUn. elterjedését az él6 ny e lveken II
p ro tClltantl7.mus, mely n BIbllát egyetlen
hhlorrásnak és hllSzabálynak tartván.
annak olvWlát mindenütt sú rletu~, A
protcstáns tordilások köz! legnagyobb
n",'uetességre tett szert L u t h e r német tordilasa (1522. 1S3~ ). mel~' több szöros 11I,·ltás után a mal napig ha~ználnt
ban "lIn. Hazánkban már al. els6 hIthI rdetök Lefordltották a :r.soltárokat i!:s e\'ang~lun\Okal, A Bécsl-. a M(lnehenl-. az
A POr- éoc a .Jord:U\szky kódexekben
(XI \ '-XVI . u,) már a BIblia nagy ré:ne
melftalálhntó magyarul. Bdthorl Unió
budaszentlörlncl pálOS sr.en:ctes az egész
nlbU't leforditotta magyarra. A feltevés
szerlnt ~ n magyar biblIaforditIis o tt
volt Mátyru. király könyvtároblln,
A
M' llfYa roI'S.7.ágon nyomtatotl elsö mn gyar
n)'elvt\ könyv ls blbllafordltas volt:
SI/luester JánOS
Oj T e f I a m e II t unt O. Tl1.entlt es~tend6vel MoháCll
ut:l.n
1s.lI_ben Jelent meg, Hello I G :l.qpá r 1562ben Kolozsvárott adta kl .n Ojtestnmen turnot. TelJes magyar blbllafordltásra
.......k ISJO-t>cn kertll SOr "Vl$Olban", A
VluO!1/1 Biblia halott " magy"r helyes_
lnls fell6dt:sér e - ina Tróc$dnyl Zoltán.
1<<1..011 G :I.~D:l.r gönCI refonndms lelk~1.
b!bllalonlit.isa mlndm:5.lg a lelolva~ot
tnbb b
a kluszlkus magyar nlblla.
1«ldl G)'örJIynek a v u I fl al" nyomá n
val'" fOnllu\5át n.:i~~dok óla mini katOIlku. nibllál használják.

Külföldi hír e k

nyos Akadémián tanotl bes:l:édében rehabilitálta GalUeo Galilei olasz fltikuSI.
h Ibkö rebe n al': elmúlt hónapokban tlSZI- akit annak IdeJ1!n az Ink\'lticló kén)'szeujiló k özgyuléseket tartottak, A !'égi esperesek ct a k olozsvárt. ma"",1 "'-~ szé- Mtelt hel!(>(:entrlkus elmélet ének megta kelyud\,arhely-s1.ékelykeresztúrl
könik· gndására. A tudósnak n pápa megálla ben vlsszaválautották Bunedck Sándor, pltása szerlm n tudományt kevéssé ISKo/csdt Sándo r és Béró József szemé- mer6 szel'\Jek é<; U~ egyház miatt kcUell
lyében, A haromszékl egyhá~körbcn a S%en~'ednle.
lIyuga lomba "onult l<ijkijUI/ Kálmli.n esperes utódn M6JoII Endre brl!'SÓI lel k ész
Gye~n'ekk a r:l.esony fa IInneptlyt tanUnk
lett, A k örl jegyz6! tisztet Klu K :holy dec. ~I_én du. 5 órakor a Nagy Ignác utbaróti lelkész látja cl. Az egyhá1.körl relilgyel6 ~ondnokQk sortiban meg\'ált tlS1.- cai gyülekezeti teremben. melyre S1.eretét61 a kolozsvárt körben /IIerton Snmu tettel várjuk az érdekl/ld6kel S!'lileikkd
és P61/i Lőrinc. helyIIkbe Slntal\'árol egyUIt.
Balla .Józsefet ,'álas~tották meg. A másik
Szen' . h':l. nyi Ilona lelkes1. IUl-ben min helyre jelölt Módi Pál. a válaszlás napden
hó második 6. nCfyedlk "a!<árnapjlin
jának reggelén ~'árat1anul elhunyt, illY
ez a hely egyel6re betöltetlen mIlntd t. n Nagy Ignae utcai l, c' kön}""láncn::mA háromszéki egYházkörbcn visszavonult I)en de. Il órai kC1.dettel gyennek -lsten !15~t5égétól dr. F'1l:ekas MiklóS, helyébe
tisZteletel tart. Ide ,,;irjuk 6-U b:es gyera baróti Szabó Sándort választották meg. mekeinket. konflrmáelól c16készLt6 oktaa másIk tiszlSégre dr, KIss Dezs6t uj ra - tálirll. AZ els6 uolgálatot 1981. jan. ll-en
válantolták. A marosi és udvarhelyI kötök ben II felügyelö " ondnokl tIsz tségek- tartja .
ben nem történ i "áltozás,
L.'lpd.rtn ", á n' ,I : IAHf' frankfurti évi
\'l:grehnjtó
IlLzotlSágl
il1~(:~
A maros\'ádrh e ly l tI" ltll.rl ,,~ gyUlekezet rendes
temploma ötvenéves jubIleumáról okt. dr, Ferenc: J ózse! pUspők 6; Szelll-h'(lnl/
U-én emMkezett meg. A1. finnepl 5z01d- Ilona k l:p\'\sel t e egyházunkat .
latot dr, K oudes Lajos pil~pök ~ K ol·
cs6 r Sándor e.~peres-Ielkész végezték.
A románilll unit:l.r ll1$ ecsház n .!;gs cC y-

.\ kolozs" i ri " 011 B l' rd e M ÓZC5 Iparos
' IInu lók 35 é\'e8 találkozó,án az elmult
n)'áron !úbb mint ~O \'olt tanuló "eit
réut fl'leségével együtt. akiket " l'mes
Andr:ls tanár. "011 Ipari tanuló köszöntött. A névsort dr. /z,6k Vilmos tC01Óa1al
profCllS7.0r n bentl~k4s ,'olt "l!Zct6je ol\'a~ta
fel.
A
háuongr:ldl temetőben
me~koszonl~.\:lk kornbbnn elhunyt I~r
~alk 5,rj,\t. Az IInnepl közcbkle" dr. 1<0"dcs r.aJo, pllspllk d, f<:les<lgc ls r"~zt
vett. Sok leve!et kapi nk " kUlföldön
él6 w"ulÓlársaklól. Igy Magynr",,,,z.:I.J:"ró1.
II S~o"Jet"nlóból és aZ f;gy""UII AlllImokból.
.1.1. egybegyültek kegyelettel
eml,;kenek me~ az Ipari otth On mc.<Ca1apltÓJliról. Jó~an MiklÓ' p[!ql)Ökr6l.
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II. J ános Pál p:l.pa a Vat1k:l.nI Tudomá -

.

,

LapUl/J.' m inden. ked ues ol.v osójá llaJ,'
J,.,'lIeme.s Iwrácsony i. iillnep ehet és boldog új tkel hil'fí,IlI I1 J"

,

VN l TAR I US eLET

LaptulaJdaoas
a Ma;ynrorsdgl UnllArlu5 Ep' b b
Fele l6s szerk ",ztö és "'Iad~'
Dr, F'erene:r. Jóu d
V .. Nagy I(: n ác u . t. Budapest, lO~J
Táv b .: 11 3·Q'~ .
s ze r kesz Il " szerkC'sz t6 Il lzoltd;
Te rjeszti a MaJ:yar polin. Et611zelh elti
Il;l. rmely "osUlhlvnlaln41, a pOSta hl~la p'
1I~I QteLben 6s n Pon" K özpon,i n .. I~1'
Irod:\n,U (KIII 1100 Budapest V" József
n;l.dor tt. t .) kOzvetltnll1 ""'Ill' pos lnulal'
vállYon, v:!lam lnl 6 1ulal6ua l a KJtI
~t r" 1$2 ptn~lorc. tml JelzlLn.:I..,,:iU.
E,' j c lMb.elUI dlj 41.- forinI
.-UlfOld.e é" 1 00.- forint
_ _ __ _
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Z rinyi N)' o" .. la , lIu<l;>p<:s'
t'. ~,' Ual.Ar t m", ,-..z1!.I,,,qaló
ilU 155:>; ~U3-1:!!
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