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XXXVI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1982. JANUÁR- FEBRUÁR 

Ojévi üdvözlet 
Az IARF tagjainak szívből jövő jókívánsa

gaimat küldöm az 1982 évre, és őszintén reme
lern, hogy ez az új év boldogabb es jobb lesz az 
eddigieknél. 

Visszapillantva az I9al-es évre, szomorúság
gal töltöttek el bennünket a szerencsétlen ese
mények, a viszályok szerte a világon . úgy vé
lem azonban, hogy minél jobban sújtanak ne
héz idők, annaI mélyebbé válik a hitünk -
miként az óceán hullámai is akkor válnak a 
legmagasabbakká, amikor a legerősebben fuj a 
szél. 

A béke él'dekéhen kifejtett munkásságunk
hoi számos út áll nyitva előttünk a világbéke 
akadályainak elháritásához, a nemzetközi fe
szültséget enyhítő tárgyalások fo lytatásához. 
Számunkra azonban az a legfontosabb, hogy 
miként szabadulhatunk meg az előítéletek, az 
önzés és a kizárólagos ítél kezes szemléletétől , 

mely oly sok embert jellemez. Noha a modern 
tudomány adott olyan eszközöket, melyekkel 
előrejelezhető, hogy hol lesz földrengés vagy 
tájfun, de képtelenek vagyunk a földrengés 
vagy tájfun óriási romboló energiáit szabályoz
ni. Az ilyen természeti kataszlrófákkal egybe
vetve a háború és a béke az ember i erőfeszíté

sek produktumai, ezelt tehát képesek kell le-

gyünk a háborúk elhárítására és szabadon vá
laszthatjuk a békét. Mégis egyre háborúk kö
vetik egymást az emberiség történelmében. 

Válság van szamos területen: nukleáris fegy
verkezés, energia és élelmezési válság. Az ilyen 
válságok azonban elkerülhetők akkor, ha az 
emberekben van egymás iI'anti könyörület. 
Azonban úgy vélem, hogy korunknak legna
gyobb válságát az a tény képezi, hogy az em
beriség fennmaradásához elengedhetetlenül 
szükséges mások iránti könyörület hiányzik és 
kiveszett az emberek lelkéből. 

Számunkra ma elsőrendű fontossagú az, hogy 
az IARF szervezet útján tovább erősítsük a 
testvériséget a vallásos emberek között és ko
run knak legnagyobb válságával szembenézve, 
segítve minden vallásközösséget, terjesszük az 
isten i szeretetről es jóakaratról szóló tanításo
kat. Mindannyiukkal együtt magam is hiszem, 
hogy nagy célunkat, a világbékét meg fogjuk 
tudni valósítani, s hiszem, hogy az 1982. év so
rán minden erőfeszítést megteszünk ennek ér
dekében . 

Fordítot1Ja: Vadady Vera 

Dr. Nikkyo Niwano 
az IARF elnöke 

Világvallások békekonferenciája 
l\IOSZKVA, 1982. május . IO-H . 

Az Orosz Ortodox Egyház feje , Pimen pátriá rka 1981 
nyarán javasolta. a v ilágvallások b ékekonfer enc iájának 
egybehi,·ását Mostkvába, és eb'Yháza. n evében telaján. 
lotta a rend e"f.Í:S munkájában való közreműködésüket. 

Az elsti előkéu!lő tanácskozás m eglartására Moszk. 
váhan 1981 okl6berében kerUU sor . melyről lapunk múlt 
~zámában már hirt adtunk. Az ott megvála.sztott elő. 
I..l,s·t itő bit.ott!iág det:. 'l-II. napjain Mos"l:kvában ülése. 
zeU, tartalmi ('s ~zervC'l;etl kfrd ésekkel foglalkozva. 

Magyarországról dr. Tóth Károly református püspök, 
a KRK elnöke, m int az elókcszítö bi:wttság egyik a l· 
elnöke vett reszt e talá lkozón. Elhalározták, hogy a 

világvallá~ok békekonferencláját 1982. má jus IO-H. 

napja ira hívják egybe .• \ témá t a következtikben hatá~ 
rozták m eg : ,,/\ vall ások és egyházak kepl'js e!őinek 

együttes fetlép 6;e a z élei S1.ent ajándekának az atom· 

pusztulás tót va ló megmentesőért. 



Ojesztendei Nyilatkozat 
A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EC?YHAZ p üs

pöke és f6gondnok.a. a lelké6zek, ~háZl. taná~ 
és II n.ag)'buctapesti pra'ibiLel"E!K örö~ és bizako: 
dáesa1 köszöntötték .at; 1982*ik esztendot az év elso 
napjlin tartott hagyományos ta lálkoz.isukon. 

Unitárius cg:,.'haztJnk éberen Hgyeli a nag)-világ 
os nényeit. Aggodalommal halljuk azokat az egyre 
smpmooó hangokat, melyek a tömegpusztító fegyve-

a nukleari.s há
az egyeol6 felle

meg"alÓ5ulllsa mel
a megkezdett 57.G':' 

és bizakodással te
);:.;ink hitének eJ~jét61 

tolerancia szellemébe.. üd
olyan törekvést, amely állaS', foglal 

a háború ellen éG a béke mellett. 

Ifj. Bartók Béla három könyve 

Az 1981. évi téli könyvvásár egyik érdekessége volt, 
hogy ifj. Bartók BéJa, a magyarországi unitárius egy
ház főgondnolta, egyszerre három könyvvel idézte 
édesapja emlékét. 

Az első és a mácoclik a zeneműkiadónál Bartók Be
la családi levdezése, illetVe A pá.m elelének krónikája 
cimmel jelenL meg. a harrn.'l.dik a Szépirodalmi Kiadó 
Műhely sorozatában &rtók Béla muhellleben eimmel 
Látott napvilágot. 1981-ben Bartók Béla születésének 
szAzadik évtordulóját ünnepelte a világ. A centená
riwnra megjelent száJnt;!l.an vissz.1.emlékezés, értékelő 
tanulmány, monografikus kiadvány köwtt is megkü
lönböztetetIt. figyelmet érdemel e harom kötet. 

Ifj, Bartók Bela apja halála után mintegy 35 évvel 
látta elérkezettnek az időt arra. hogy Bartók Béla 
(dádi leveleit, melyeknek legnagyobb ,Ú 're eddig 
kiadatlan volt, az olva6Ók elé bocsássa A több mint 
900, immár töl'ténelemmé nemesedett családi levél 
Bartók életdokwnentácl6jának új, hatalmas értéke: 
számos, eddig ismereLlen adatával nemcsak a Bartók
k u tatásnak ad újabb lendületet, hanem a szellemi 
.~ tettein tnnulni-okulni vágyókat is a "tisz
ta. forrds" eJ.menyével ajándékozza meg. "Bartók Be
idróL már eleteben, majd halála utdn lokozott mertek
ben sok eutrajz, visszaem'likezés es leir~ jelen.t meg, 
Ezek nagvresze meglehetÖ$en hiánvos vagy egyoldalú 
volt, és sok " OSSZ adat, teves következtetés látoU nap
világot, Jdószeriinek /.á tszott, hogy megjelenjek egy 
teljesebb összeállitds, amely részben a meglevő lorrá
soJ..:1'a, részben a még élő tanúkra támaszkodva, Bar
tók é'letpdlydjának hitelesebb képet adjaT - írja 
Apám életének tkrónikája címU könyvének elOsz.avá
ban it;, Bartók Béla. Ebben a 'könyvében Bartók min
dennap jairól, múvé!;.zi alkot6műhelyének hátteréről 
számol be, melyben a főszerepet az Apa és a család 
ál\lal ott és akkor fontot>nak tart.ott események lcapják, 
A vele élt CS-1tádtag kalaw.ol a géniusz mindennap
jainak során és apja [elnőtt. korszakának 17 OOO nap
járól 4700 adatot. gyüjtött össze, vagyis 3-4 napoo; 
időközökben követhetjük életútját, Fon·tisai saját em
lékel, a család tulajdonában levö feljegyzések, levelek 
és napl6bejcgyzések, 

E könyvből két - s7.ámunkl'a, unitáriusokra is -
fonto& rés:a ldéz~~: 19JO, augu,ntus 21-én délután 5-
kor bekiséri feleségét a Bakáts téri Erdey szanató
riumba, éjjel 1/:I_1g vele mal-ad, Augusztus 22-én reg
gel meg:;.<ruleti:k kisfiúk: Béla - a könyv írója. Bar
ftók éd anyjának. St. Rupn~'Ch tbe franciául tllViratoz: 
"FUs tout b!e:n" (Fiu, minden rendben" 

Augusztus 23-án édesanyjának. St Ruprechte tes7.1e· 
te>ebben beszámol. Kezdetleges l-ajzot is küld fi."lI'ÓI, 
"Nem. &került a rajz, mert ennél csúnyább" megjegy
~Jéssel. Megemllti, hogy Elrokel Ferenc egyik unokája 
lS Sl'médkezett az esemén.ynél 

"'" ~916, Hj Bartók Béla 'tanköteles 'kodxl lép, Az 
apa kívánja, hogy a köte1&ő vallá.soktat.ás SOI'án fia 
minél sz.abadelvúbb oktta.tásban részesüljön, Ezért fiá
val együtt. megjelenik a ráka;csabai római !katolikus 
plébá.ni.án, ahol bejelenti kilépést ~ndékát, 

Júllu3 25-én a gondolkodásmódjához legközelebb 
álló unitárius egyház,budapes~j egyh{u)községénél je
lentke"/.lk, és fiával egyott az unitárius hitre tér, E7.t 

2 lINITAIUUS eLE'l' 

a ~nyt ~ egyhá.zkör ' g áttérési anyakönyvének 5; . 
l.'lPJa 3. tételénél 187/ 1910-0& ilctat6sz.ámmal rög:z.itik, 

Harmadik köny .... ében :különleges feladatra vállal
k07,ott. A blrtokában levö hatalmas dokumentu m
anyag (levelek, feljegy7.É6ek, egykori mÚSQrfüzetek 
személyes Visszaemlékezések, felhas:r.náliis-1val a Bar~ 
tók Béla-i mühelyt mutatja be - valódi emberr közel
~gböl. ol,yan közelről, ahonnan azt csak a családtag 
lathatta, lsmez,hetle, El. a .könyv nem értékelő pal.,YQ
képet rajzol, hanem a mindennapokat rekonstruálja, 
azt a ~.ellemi, tárgyi és emberi hátteret, mely a re
melcrnuvek születésében is nyilv-ánvalóan szerepet ját
"otc 

A 7.en~.er7..öi , népdalgyújtői, el6adómúvészi pálya 
állomásain .túl. felvázol ja a ,könyv Ba.J1tók. II zeneaka
démiai d iák, a családapa, az irodalombarát a tenne
szetkedvelő, a nyelvészkedő. a hegymászó' és rovar
gyüjtő magánember port réját, és megismerjük belőle 
a töpz'enga, gondolkodó, uj eszmékre fogékony alkotó 
emberit. Egyéniségéről. \·i1ágnézetdröl ezt irja: .. Bar
tók egyéniségének ala. .... ulására - mint á ltalálxÍÍl _ 
környezete, a s zámára jelentös személY'ekkel való kap
csolata és oLvasm.myai voltak lényeges hatással. Ezek 
alakirottak ki világné7.etét is, amely :v.onban nem me
rev dogmákat jelentett, hanem :lZ idők váltacisával 
némileg módosult is, , , 

." A vallás kérdése szintén erősen foglalk oztatt.;l 
Barrtókot.. Vallásos kÖmYe7.etben nőt.t fel, t.'lnuhnányai 
során mindig jelese volt hi ttanból éveken át orgonált 
a diákmisék:en: de szabad szelleme sok kortársiihoz 
hasonlóan, nem tudta bírálat nélkül elfogadni a hit
tételeket és a merev elÖírásokat. Tanulmányoz1.'l a 
Bibliát, és néhány gondolatot vete tt papín-a az ott vélt 
ellentmondásokróL " FuI'csa, hogy a Biblia azt mondja: 
,Isten teremtette az embe!1;'! Ho lott éppen fordítvaálJ 
II dolog: embe!' tel'emtctte az Istent. - Fu!'QW\, hogy 
a Biblia azt mondja: ,a test halandó, II lélek hatha
tatlan', mikor .(17. is fordítva igaz: a test (anyag.a) 
örökkévaló, a lélek (a tert fonnáJa) véges. , .. " Ha én 
ke..'e'>ztet vetnék. azt mondanám a Természetnek, a 
MúvÉSrel:nek, a TudoTl\.."lnynWt nevében," 

Ez maradt a hitvallása. és amikor 1916-b..1.11 vallást 
valtA:YLlatott, azért tént. át az unitárius-. hitre, me..'t e z 
állL leg;kö7.clebb e hhez az állásponthoz.. illetve a sza
bad gondolkod.lshoz. Erről még 1942-000 is megemlé
kezet.t. l\Iikor Gombosi Ottó renetudós keresZlt.'lp..inak 
kér1.e fel am eJrogadt.'l, b{il' a kel'e'>ztelés szert.'lrt.is.át 
ellenezte: és ezt frtn: ,,.1.7- én vaUdwm (ll saját vá
lasztottam unitárius, azt mondja: ,.(1 keresztség nagyon 
aJánlatoo ugyan, de nem föltétlenül s2:ilkséges'''' !.\ 
.. hitvallás"""ban említet.!. három fOQllom közül ..1. Ml;'
vé$zet és Tudomány megismerése és mÚ~'elé;e magH
tól é1'tetödó tevékenysége vo lt B..1.I'I:ókn.1.k: a Természet 
és annak minden megnyilvánul3s.'l viszont wuóban 
mintegy v.a.llásos tlszteletet ébr('SZtett benne, és ~ész 
élete folyamán l.'Sodálta ti n;tgy mindenséget és Ig}'e
kezett a titk.'1.i.b.'l minél jobb.'ln behatolni." 

Ifj, Bm'tÓk Béla .könyvei nemcsak a szakenlbet'Ck 
sw.m.kn jelentenek !OITlístanulmányt. de iZg:1lnlas,~
vasrn.'\.nyok mincW.7.oknak, .\ldk val6b.'ln Barc61,; Belat. 
az cmv"" lIkal'ják megismerni. 
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AI/am és Egyház 
Ká.hlr J ' nm< : Szövetségi politiku - nem 'lcli el'ysé~ 

1\ tranm poIgáli nlQ(lclll áll(lm~ 
bcz"efld~~ .'1'1. I\Uwn ét< 

",wbál'·QZá..om. az cGyhAz./lk ' ~ 
S:d.ntc t~~Á(11)S. nOl'Cjnbel'ébcn 
Kád,ír Jdnos, .'lZ 'I c lsoS • P~I"i?:Sb..'Ul saj-
tót'!I'I.ckWelen fOGnd l./\ [lZ liJsdItÍl"Ókn.l, ctn'lku~ felletle 
II kCl'dffi l : milyen .11. CQ'llIunk és ./\1. fllInm .k~I)cs()~1l11\ 
!\1Hg)'tIl'OzWill."On. Al'; Idősebb nem:.redtl-k l.n~m tlzdJflk, 
hOGY c tél'(!ll tnckkor.1 vol l. .l1\lwk !dc~én ti l~jék01.<\.I
Inn.'>á~, rnUycn SOk ",oU II z'O:'iS1Jndll lntll. h1UlyllOI:l. hu'. 
s ,!.llg ket$égCL'i, hogy nyugaton most sem Igen lehet 
Illásk epp. S - ,-

KIS/Mr JanO$ közelmúltb,.'Ul mcgjclellt " '::QUllts gl 
politikn _ nemzeti cOyd,," ~f~~a. nz 19.18-81 ~,:ekbell 
clhnngzoll beszédeinek és közölt clk.ketnek gyujtemé
n)'l'ben ol\'ashatjuk ti kérdé6"re ad?tt feleletet: ,.lI l a
gyarOT$::áf1Oll a:! cilJam és (IZ cfJUh(l ~ak II lszonya ren
dr'::fllt. Mi IC IIIapja oz ál/om t:s o;:: cayházok rellde
;::cff uls;::ollyri nak? Egyfdó! o.! dll.o m tis;:: l clefben to rt 
Ja az cgyhd':/lk au l ollómlriJát. a IlIInnI kérdíÍselbe 110 111 
ol'olllo;::lk Ol' . MáS/cMl egyell.'r lés s:1II1>1611 ouban, 
110(111 a::: aallluizok /..·és;:ck Mmoonru/. a nlll guk es:;/..'ö
;::IIIIH" n nllp s:ocloli sta program jn r." " Ma a h~1lI5 e m
III'T uN,'essl!oben, nyl/oodt lul/..'Us llle rettel illhet. m ort 
miud a: óHam, mhld a= ogyMz azt ajó nlja, hOflY fÓ 
mOl/assn It s:ocialista IIp llés nwnkdjrit . Ha le l/..'i isme re-
1(' !iOIl kfud nja, éljel~ hitéletet ." 

Ezt nz dllnspontot tilkrör.i K.iclftr J dn0511ak a New 
Hungnl'iM Qu ... '\rtel'iy- ben t979-!.>en közölt cikke ls: 
.,A l\!o/1l/ar Népkö;tdrsaságba r~ o: ollwlmállll s a;:: ál
lami szcrl~ek O'yokoriati t ellékenystlgf' mindenki 5.::á
md ra biztosit ja ° .uo bod col lásglfllkorlns joonl. Mi ndig 
fon tos kérdésnek te/..' fn tet WI.:, hO/1Y s.::ocia lista Ila..::ank 
ucUli letcs, országunk c pitéstlbclI der(' kas Illunkrit lI~fl
;::ó t'al/ásos dllampolgd rait ne álIUsa f(' /oldhatatlan le l
kiis meret i proulémák elé a::: álla m rs az eOl/hdz 
IwnfToII-láeiÓJa. Hosszú ideio tarfó, l iir(Jhnes munkávol 
a.:: óllam és az f!gyllrizak ulszoll !ldllak rcnde:ésével u/
érti/k, 110011 a vallásos áRampolgrir egyldejú l eg lehet 
a t tlrsa /lalm l halad4s, (J. szocfa/i:::mus e lköfele;::etfje és 
egllhá:a nak. is hiue." 

Utszfunáb..'Ul viszonylag kicsiny, dc melyen n m.'\
gynr történelm! múltbnn gyökerező és mindig ll. tu-

hnl.'\dt\$, II lelkIIsmereti S1AOOd...ag élhnrco
elismert egyhhrunk ncnw..ctköz! szcrepének 

, ~s. \"ona:k~t.{lthatjuk KMd" Jnnc.<;nnk nzt 
Köz'Ilontr Brzottságl.! 1911 1 m(u'(!lusltba 

hanltZOt.t mcgáll:~pitá.'>.'\t: .. Az el1"hd :wk lojol i~ ~~: 
ra rr (t.~lr . I'OOY rnaskép pIll1 !ooa IUla~"/I kÖló lc t ' s g 
vd l/o!d so lIaglI jele ll tóséggcl bír . " a lIl e(l/ir~ellld~e r~p
mállUo/'" kÖlé lartozik. Ally khll t lelbceslnllt hog Vi~t 
jl'lclI l a gya./..·or/O!ban, 1100111111 scolH POlltikdllknl' .r;: 
'~"Z" ~s ;If',":ctközileg az a til ny. h0111/ a:: lillam é; ::; 
c"yhá~ak 1,Is~or~lIa MaoyaroTu:oOOll Teude :::ett." K~dri' 
,Já,n?S mcgáU.nplt.:\sn az cgyh{\:Qlkr'Ól az ls' N '_ ' , _._, ,," '_, _, ._, ' " ellJ~et _ 
,~ II Cll "" n pr n..: rdckelllek meolelelóe II II 
Jdk ~:ollllkat ,," Majd: "Az egyhrizak ls 101lt08 ~s ~na!= 
IIOS nemzetkörl tevékenységet lej tenek kl n~ enyh 'iI~ 
a béke és o bekés eOl/mos mellet! élés é rdeké" . ! " S. o, . _. 

K, d",'. János nern hallgat ja el: .,A harc természete_ 
scn {~J!IIk ~ .marrist~, mate rialista és /IZ idea'lista vi. 
Idp!lcd,t kö:ölt., Nekünk az coy/rózl emberekkeillem 
v l lag ll ézeli /..'fr~eseko.e~, kel! megegyl'znllllk. F;~, tek in. 
tett.cl. idool6giallk küloll b6z6séOtlre, lehel etlelI Ieri ne' 
pohh/..'af /..'C rdésekben kan - s 'Ill/ut c (/!lakOT /at, rnu ~ 
ta t ja. IC/WI is - s:::6t érteni/uk." 

KádA,. .J ftnOt; 11181 m..1JlL~t\b..'tn ti K{SZ X. k01'lgN.\'iz
szuslr.n . a fiatalok>Jloz szólva II \'ihmu évtizedek uuln. 
akULföld! s,nJ.tóorgltnu mok rm-gnyHatkoW."'Ill és a 1~
szélesebb köni S7.emél~:1 kapcsolatai ,'\ lapj..1n joggal ál
lapfthnUa Illeg: .. Tl:irtellclmi vlvllldlll/u nk az i.! hogy 
a Ililtiaball helyreá llou a magyar nép és /\fagya rar
szdg bólesiilete. '< Mem-öz6désünk. hogy ehhe-..: cgyál
t..'\lán Mm ~Is rnél1ékben hw.zájárult az dllam és ,'\]. 
cgyhIi.7 .. '\k közöm viszonynak mind az á llam, mind al'. 
egyht'l7.:ak 1 ..... ~7.ér'Ől megbecsült rendezettsége . .a lelk!is
IllCI"eti sZ . .'Ib..'\dsIlg és u $U\b.1d vlllh\sgynkorlnt b iztosí
tása. 

,A rcn1!c.1,lxm - lllpunk jellegére teki.ntettel - K6· 
da r Jdu os I.:Ör!yllflle/..· csak aZ agyhá.z.aknt é rintő rc 
szct ra I)OIrnlko:rólng iSllle rtat lfl u/'" né/lány gondolatot. 
;\ tartalmas kÖlI l/vbclI /..'özölt beszédek és cikkek tc r 
mészetesen Il a:állk egész élel ét át/ogjdk, s /lrra lel
lI iuJuk olvasói lIk figyeimét 

D r, Vernes <h'ullt 

Kocsord 

Konflrm llndusok Q kocsordi 8'l'iilukezet bcn 198 1-bcll 

A gyille kt'4et öI'Ömeh'Öl és SY ti
sr..iról szrimolnak be az alábbi hl
,-ele A ·koc.~O\"(li 1.cmplomban két 
beregi s1.6,·ványhivilnk kötött t~l\'.nly 
hM,assá!;o!.: Soll/IlIOs Min és Haklik 
MItlia vnh,lmint BIlIdorfIer György 
és d r, T örök K1\t.'\Hn 01'\'05n6. A be
regi s:lÓ1'\-ány h ivei köz(U egYTe 
többen fh:ctnek e l6 nz Unitárius 
eIelre, nml példamutató minden 
gyülekez.etben és föként szón·.!i.ny
b..'\n él6 h{vünk számára. AJ: 1981 , 
csztend6 ~morli hire! k(}.zé \ru't('o

zik II ~Ileke~cl két érdemes tngjrl
nak ('lhnh'll01Aisáról é nkczet t érte<í
tés, Ellw!t JHölnd r Cusztl\\'. nki 
IH)I'SSZl1 éveken dt mint pl'~bltcrér
derncs (;,~j ll volt .'I ,willckczetnek. 
Bajor .J~nos egyhlhi f6jCí!l'w te
melne _ 1\ lelkkz ~A'\b.1dság.<t id~ 
jén _, Aj/ol Endl'énét,. aki rérjéycl 
~'(ltt egyike volt 1\ g,t'lUekezct 1~
Icl.ka;ebb tngJnln:\k. Tontetélién 
tÖbbs.l:á1A'U1 , 'ettek n.\s~. 

Az ~'hlh:i Ké p\'!se16 'l'anrics el
ha.lál'O'Zla, hog)' néhlll Bartók GIlb
r1clm Cf:r hd:r.unkJlak Jutu\tott h1\
!:ynl(lkll tedlé l'c ml.')tjllvfttnljn II k(lo
e;ord \ Ilytltokczet tcmpl()ffil\nnk tor
nyr\t 

*=-- _ .. _-----~----~--



A reformátusok debreceni zsinata 

1671-ben Dctmxeubcn illése'.rett az add ig egymástól 
többé-kevésbé rUggctlenüt múködö öt magyarországi 
I'efonnátu.'!: cgyhá)'.keríilet, és megnlaldtották közös 
központi szcrveootUkct, melyet ma 7.s1nntnak nevez
nel<. En'C ,fl7, evfo)"dulóra cmlékc-..:tek a nov. ll ·én 
tal'lOU ?';lnati Uléson. melyen dr. 8artha Tibol' és dr, 
Zsebók Zoltán zsirwti clnökök vC7.eUék a tanácsko
záookat. 

A debreceni zsinnt törvénymódosítást hozott, és út
mutatást adoU a nók presbi teri és lelkészi swlgálatá
\'a] kapcsolatos"ln az a lábbiakban : "A zsinat a nők 
egY/lózi szolgdloMra. vonatkozó iC/Cll/cg érvényes 
1967-ben megalkotott törvény idevonatkozó részelt 
módosította. Ennek értdmebcn elhárította a jogi aka _ 
dályt a nők teljes joglÍ presbiteri és lelkésú sza/gála/a 
elöl. 

Tehát a IeJjes Jelkés7.i képesítésíi nök c7,entul ön
álló gyiilekC9..eti lelkészi szolgálatra is alkalmazhatók. 
A módooított törvény lehefóvé 1eszi, hogy a lelkész· 
nók a jövóben az igehirdetési swlgálat mellett úrva· 
csoraosztást. keresztelé6t, valamint konli.nnálási, te
metési és házasságmegáldási szolgálalDt <is végezhcs· 
senek; a teljes jogkörú lelkipásztori munka egyéb fel
adatai mellett . A módosított törvény értelmében a 
jövőben a leI.kés7.Jlók fekete ruhát. a hagyományos 1><1· 
pi palástot és a pa1ás"!:hoz -tartozó süveget kötelesek 
viSelni egyházi smrtantás vég-.Gésekor. 

A módosított töf1Vény az állami jóváhagyást köve
tően, annak lki hil'CIetésével lép életbe. 

Or.;endünk annak, hogy a református egyház is 
megoldotta ezt a tégóta vajúdó kérdést. A zsinat n 
nók felszentelé5ének időpontját leghamarább három 
év múlva tartja elérkezettnek. 

A zsinaton felsrolalt Miklós lmre államti.tkár . .az 
Állami Egyházügyi Hivatal elnöke. ·aki értékelve a 
zsinat különböző határozatait, többek kÖ7.ött a 1<övct-
kezöket mondott.1: 

"Fontosnak tartom a. Zsinat mai ülésének állasfog
Idl6sát, amelyet - a feszült nemzetközi helyzetet f i
gyelembe 'Véve - a fegyverkezési versennyel és az 
enyhüléssel kapcsolatban fogadott el. 

Való igaz, hogy napjainkban egyre fokozódik a · nyu
gati hatalmak körében a f egyver kezés mindenáron 
va ló eröltetése, téves és bÚllÖS e~méleteknek _ mint 
pl. a korlátozoH nu.kleáris háboru lehetóségének _ II 

propagálása. Az emberiség döntö többsége ráébredt 
en.nek a folyamatna k 4 haJlatlan veszélyére, és külö 
nösen Európában. százezres nagysógú béketüntetéseken 

juttatják ';ilej~zés te tiltakozá~ukat a Ileutronfegyve. 
rek, a nukl~áTls hdborii ellen . A népeket , a különbö
ző lelfogá.~u CSoportOkat egyesit/5 tfltakozások 10 t 
szerepet tol,tenek ?e az emberiség jüv(ljénck me ~d~ 
sdért, egy ujabb, Immár végzetes v !!ághábot!l. cI~eru-
1éséért folytatott vllágméretl1 kilzdelemb' -", , 
m Od' bb' ".tta mr 

ti! . evese . en Vi tatják, hogy minden cselekvésre 
kész, )6akar at u erőnek össze kell fogni a Ilábo . 
szély elháritása érdekében." tuS vc-

Heltai Gáspár Krónikája 
.. A l'égi .. magya r irodalom egyik legnép.szenibb 

konyve .ke·.ult (Kulcsá r Mm'gib és KulcsM Péter gon
d~ munkája ;éVén) ismét az érdek:16dők oke-l.ébe: Hel
Uli G.áspár hlI7.'" müve, a Krónika az magyaroknnk 
dolg.uról. A konyv szer!.Ője a tizenhatodik S7.á?.ad 
magya.r szellemi életének jellegzetes egyénisége volt: 
el'CI~YI szász családban született, a nevezetes \vitten_ 
OOrgI egy.~erl tanult, hazatérve a kOIO'lSvári lute. 
rán~ gyulekezet. lelkésze lett:. k6sóbb Kálvin, majd 
DáVid Fet:e~c hitvallásához csatlakozott. Kolozsvár 
ebben ~ ldoben k~7.dett el'Óteljesen magyarosoon i: a 
lelkész 1S átvqtte hiveinek nyelvét. Nyomdat alapított 
l~lkC6' magyali<:én.t ~ kiváló üz.letemberként magYal: 
könyveket állitott elo, s hozott forgalomba. Kiadvá. 
n~a1t nem~r m.1ga irta, s jól tudta. hogy milyen 
konyvekre vágyik az ébredező rn.1gyar értelmiség. 

Ezek közé a maga írta és nyomta~ta könyvek <közé 
tartozik a Krónik.a is, sokáig a legnépszerűbb magyar 
törTténelmi mű. Forl·ása Bonfini humanista latin nyel~ 
vű magyar töliénete, amelyet azonban Hel tai nem
csak nyelvében tett magyal'l'á, hanem \Szellemében is 
bövebben helyt .adva a. magyal"Ság tÖl1éneti hagyomá· 
nyalnak. Történ6ti könyvet írt, a múlt eo>eményeinek 
azonban stivesen adott eplikus keretei , szerette a 
mondákat, a néphagyományokat, bőven OOnlő mese 
16kedvvel adta elő a Csodaszarvas és Lehe l kürtje 
mondáját. Báp.k bán és· Zách Felicián hist6riáját. Hu
nyadi László szörnyű végét, vagy Mátyás király és a 
kolo;a;lvári bíró vidám töflténetét. Ezek a történetek 
egy nemzet történeti k.öztudatába ágya7.otmn óI~k a 
tudós prédikátor és ügyes tipográfus emlékét. Helta i 
Gáspárnak elbeszélő i r odalmunk klasszIkusai között 
a. helye. (Magya r Helikon) 

Pomogats Béla 

Heltai Gáspár magatartásmodellje Heltai Gáspár a XVI. szá:r.adban a 
magyar n.ye!vú vHógi széppróza 
egyik kiemelkedő megteremtö;évé 
vá li k . Vallásos tal·la lmú könyveket 
nem - adhatott ki, világi Irodalmat 
tel'emtett; tehát, hogy ennek segítsé
gével és kön tösében szóljon, és épít
se korának társadalmAt. magyar 
nyelven, A rn. ... gyar Dekameron, a 
Ponciánus császár hisfóriájallak 
ajánlásában ffi(ln dja Hel tai: "Bi
?.Ony a?~ hogy egyéb dolgaink vol· 
nának, melyekben ~e1lene foglala· 
tosaknak Jönnünk, melyekből na
gyobb haszon is követJköznék az 
emberi társaság között, kiváltikép
pen lelki dolgokban, h~ne.m. mint 
ez Ponciánus csás? ... ir hlst6náJából. 
De miért. hogy a jó Isten megenged
te hogy akadály es.'iék az f6dolgok
~n előnkbe, nincs mit tönnÜ1lk ... ". 

Ezen a címen jelent meg Binder 
Pál U:inulmánya a HE:T, 1981. jún. 
19·i számában - Bukarestben _ 
me!yre válaszu!. a HeT, 1981. júl: 
17-1 számában Molnár Szabolcs kri. 
tikai mc;giegyzéseit Olvashatjuk. 

Binder Pál a7.t álHtja cikokében, 
hogy Heltai Gáspár lojalitásból vált 
magyar ir6vá. Mindezt azért tette, 
hogy hatásosan tudja képviselni az 
erdélyi szász érdekeket, és soha
sem tagadta meg s?.ász származását, 

Molnár S:r.abolcs meglátása S7-C
r int H~ltai nem válhatott a lojalitás 
bizonYItása kedvéért magyar iróvá , 
a magyar nyelven v.aló megnyUat
okey ... .ásban rejlő nagyobb lehetőségek 
felismeréséb61 fakad6.an .azonban 
annál Inkább. 

Itt nincs helyünk annak bl?.Onyl. 
t(l.~ára. hogy C'~ a kértlés nem Ilyen 
L'gyS?.eru. Bl nder Pál tanulmánya é., 
Molnár S?.abolcs lkT1tikal megjegy. 
:ri:se II 'kérdé5 Ö!iS?..et.cttségét eléggé 
él"l'&elteli. 

Figyelemre méltó azonban .annak 
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hangsúlyozása Molnár Szabolcs 6~.e. 
I"int, hogy Heltai Gáspár egyénisé
gére milyen egyértelműen jellemző 
adávidferenci refonnác!óhoz, vagy· 
is az unitarizmushoz való ragaszko
dása. Csak abban a szellemi Iközeg· 
ben tudott kibontakozni, csak ab
oo.n a szahad'iágban tudott szeJleml 
alkotóként jelentős egyéniséggé fej
lődni , melyet a tordai ör\S7..ággyúlés 
(1 568) teremtett meg, .a hit és lel
kiismereti s:r.abadság elvének tör
vénybe Iktatása és gyakorlati al
kalmazhatósága révén. He ltai Gás· 
pár munkássága töretlenül viszi to
vúbb ezt a szellemet, aklkor is, ami
!kOI' János Zsigmond fejedelem ha· 
lála után (1571) Báthori István cen
zűra-I'cndelete megjelenik, me1y fő
&.; jÓ5zágvesztéssel fenyegeti ,'lZ uni· 
Ui.rlus. tart.almú könyvek kiadóit. 
Heltai Gáspár a maga meggyöződé
!Iével ellenkező tmtalmú vallásos 
könYVek; kiadására nem vállalkozik, 
Dc éppen ennek II cenzüm-rende
lelnek lett II következménye, hogy 

KénYS7.en1ségból lett tehát a ma· 
g.va r nyelvű swrakoztató, .. hlvs<ig-os" 
vl]{l j.!i ml1vek terjeszl6jévé, s ",kény· 
s7.eI'1Íségből" vált a magy~11· vl,lágl 
S?.éppl"Óza legremekcbb XyI, SWUI
di mOvelójévé, _ mondja Molnár 
S7 ... 1bolcs. 

n cncite Má rlOlI 

" 



A középkori Udvsrhelyszék művészeti emlékei 

A román ini KI'lterlon Könyvkiadó 
Bukal'cstben 1981-ben adta kl Do
vid László ismert ctdé-Iyi mÚvés7.el
történ«>z fenti címu, 395 oldalas, 
sz.ám06 !képpel illusztrált munkáját. 
Unitárius vonatkoT,ásai mlabt e 
munkát 1~:cIc~cbben ismertetjük. 

Több mint ISzM. eve é.t az a 57.cl
lern .amely Orbán Balázst arra 
k~tte, hogy a "Székely/öld Idra 
sá".ban isrnert.e6SC szülőföldje tá
jajt., a Székclyföld népének életét 
és omJókeit. 

Mind " lTl3i napig fon'ásmunkflja 
és illapja maradt ez a ma az: ilyen 
jellegű modern kutatásnak. Ez a 
57,enemi örökség lett Dávid r...ász.ló 
könyvének is -a célkitűzése és illap
ja. A múemlékckne){ újabb 57,límba
vétele e területen azértt vált <Sürge
tővé, mivel Orbán. Balázs 6t.1 az is
meretek gyarapodtak, az emlékek 
egy évszázad óta megváltoz.Utk. és 
végül időszerűvé vált az ujabb 
módszerek alkalmazása is. 

A fentiek él1elmében a sze.rzó 
szükségesnek tartja egybegyújteni 
és közölni mindazt, ami az idetar
tom emlékelcr'ól ma ismeretes, Nem 
mulasztja el számba venni a törté
neti lkut.1.tás újabb eredményeit , a 
gazdasági-társadalmi élet részlet
kérdéseit, továbbá a terület mllem
lékeinek az egyetemes művészet 
fejlódésininyába val6 helyezését, 

A középkol'i Udvarhclyszé.k em. 
léknnyagu [chiIt szervesen iHesz!<e
dik bele - a S7,ókcly(öld közepko
ri művészetének részeként - az ál
t.alános köz.ép-európai kulllÍl'körbe, 
melyet C".0'énl vonásaivn! tovább 
gazdag it. Tudnunk kell. hogy az 
egymást követö stilusok fOl'lnlüják 
a középkor emlékeit.. s igy ezeke: 
csak változásuk folyamatábnn lehet 
értékelni. A műemlékeket a S7.aza
dok folyamán az idó áll.:mdÓan 
l'Om!JolLa. A foly·tonos háborúk és 
tel'mészeti csapások bizony erősen 
pl'Ób.'ÍI'a t~té.'<, Sok el is pusztult és 
pus<'ltul ma is. A lköZÖ$Ségeknek 
Jl..1.gy erőfes7itésébe került a múlt
ban és kerill ma is ezek megör1.ése. 
Ilyen et'ófestitést jelent mag.1 ez fl 
mű is, akkor, amikor 75 udvarhely
széki helység körepkOl'i eredetű 
emlékeit ves7.i swmba. Az. itt tár
gyalt emlékek kÖ7-é tartoznak a vá
l'ak, udVal'ház..'I1t, ,templomok és 
azok fe lszerelési rtárgyai. S7,<Í.m06 
középkori emlék már csak músod
lag05 elhelye-u>Sben, vagy csupán 
levéltári adatoklból és lelrásokból is-

""''''''''. Ma általában az efféle anyag-
gyOjtést kutatócsoporl:ok szokták vé
gezni. Szer-ronk azonban 20 éven ál. 
egymaga végezte mind a helyszíni 
kutatómunkát, mind az anyaggyuj
téöt. 

A munka fol)'aman tlAtA&m Or
b~n 8alá7.1; nyomában tv. azóta be
követJ.cC'~ett vhlt1Y.(.ásoklll., és nem 
mulruw_tJil cl fehltut.atnl mlndnzon 
hcl~eket.. amelyekröl n sl.nklrodalom 
eddIg nem jelentett középkori emlé
keket.. Ennek keretében sikertilt is 
néhány _ ':l:1ásodlago!ian beépitett ét; 
mcgőr~ödl)lt egyéb középkOri kő
f:wagvanyl, löl'edéket felfedezn' 

S7..(l1·ény e81.kÖ7.ókkel. de ~ziv6s 
munlk.1.v~1 g)'üjtötle az emlékeket 
forrás.muvekCl, de ahogyan m.'1g~ 
n~ndJa: "Elmélyült ÖSSzehasonlitó 
v lr~álatl'a máz' nem válhlkozha v 

tott ... " Nnb'Y jelentős(-gü 'ered~ 
n)':,. '.'.égül is az, hogy ezt llZ iiss7.e-
gyujW\lt. g..w.dng anyagot _ OrbóI! 
Balázs és Kelemen Lajos szellemé
ben.-: sajtó alá rendezhette és 
~CfI,ön~kite.tte, Könyvét S7.ámos sa
Jálkezu l'llF.a, fényképfelvétele Íl'()_ 

dalmi jegyzék, név- és hclrmulat.ó 
teszi teljessé, 

Megjegyezni kívánom \'églil. hogy 
sz.1.munkra kU\önösen nagy er.teket 
jelent, hogy a fent emlílett ke.: uni
tál~i us s7.eliemú nagy tudó.', nyom
dokain haladva val6sitobla meg cé:! . 
kitü7.ését és feladatát.. Továbbá, 
hogy a 75 udvarhelYS7kki müemlék 
közül 31 oly,an helységböl való, mely 
valamilyen vonatJ.co:t.á.sban ikapcso
latban ill .IZ ullilárizmussal, köztük 
a Homoródmenti templomaink, Ko. 
rond, Rava. Siménfalva. Székely
derzs, Vargyas és a többiek. 

Kaplayné Sehey Ilona 

• 

A Mindszentek temploma Pécsett 
Hazánk egyik legkiválóbb múve

szettörténésze, dr. Genthon Istvan 
1959·OOn megjelent " Magyarország 
müvészeti emlékei" I. kötet 261. lap
ján tömören ezeket írja: 

A "Mindszentek temploma hom
lokzati tomyocskával, eredetileg ro
mán volt, a XV. században g6liku
san boltozták és háromhaj6ssá Illa
kHolták, Ebből az időből való a 
szentély és a déli mellékhajó bordás 
boltozata, a falkonzolok, a támpillé
rek és nyugati egycsúcsíves kapu. 
Különben XVIII. századi a főoltár a 
figurális szószék, or gonaház. Toro;'y 
alatt 'középkoM és XVIII. századi 
medence. AlIitólug 11 57-ben szentel
ték fel, 17H-ben újraszentelték, 
1923-tól a pálosoké. Környékén sok 
X VIII. és XIX. századi sírkő". 

Kotla Janos: Pécs. Útikönyvek. 
Panoráma. Budapest, é, n, 157-159. 
lapjain a következöket írja: 

" A templom a városfal épitésekor 
a falon kivül maradt, ezért a törö
kök ezt az egy templomot hagyták 
meg a magyar lakosság használa tá
ra. A reformáció ideJében a lulhe
ránusok, reformátusok és unltáriu
sok használ t.ák, sokszor közösen II 
katolikusokkal. Az egykori forráSOk 
emlitik, hogy a templom három ha. 
jóját delizkaCulla l elválasztották 

• 

egymástól, es egyidoben három fele
kezel is tal'lot! istentiszteletet. 1588. 
augusztus 29-én itt tartották a híres 
hitvitát Vtilaszuti György pécsi rc
farmatus lelkipásztor és Skaricza. 
Má té rackevei unitárius lelkész kÖ
zötr. amelyet .Pécsl disputa' néven 
ismerünk. Az ötnapos vita lefOlyását 
Válaswti GYÖl'gy irodalmi formában 
is megörökítette". 

Sajnos, hogy Kolta J anos tévedé
sét, mely szerint Vala szuti a refor
mátus es Skaricza az unitárius vi· 
tatkozó átvette és további hibával 
bővítette a MagyarOl'Szág Útiköny
vek ötödik és hatodik kiadása is, 
ahol ez olvasható: .. Ebben n temp
lomban tartották 1588 augusztusá
ban n ,Pécsi disputa' néven ismert 
never.etes hitvitát. Válas7.uU György 
pécsi r eformátus lelkipásztor és Slul· 
riCUl Máté ráckevei unitárius let
kész között. A török idökben ugyan
is a magyaroknak egyetlen templo
mot hagytak meg a megs7.állók, a 
Mindszentek templomát: s ezt fel
váltva, llletve egyidőben haSl'-náJtll 
három keresztény felekezet". 

A Péosi disputát valóban 1588 
augusztusában tal'toWik, de azon 
Válaszu!i György pécsi unitdrius és 
Skaz'\cza Máté tdckevei reformá.tu.~ 
lelkészek vitáz/ak. A templomban 
levő gépelt tájékoztu!ó s7,övcgében ez 

F 

olvasható: "Ugyancs.1.k ebben a 
templomban folyt le 1588. augusztus 
29-én és 30-án a hires pécsi disputa, 
nmikor a reformálus Skaricza Máté 
szállt nyilvános hitvitába az unitá
rius Válaszuti Györggyel." A temp
lomban olvasható tájékortató szer
kesztője elfelejtette megemlfteni azt, 
hogy c templom hoss7.Ú é vtizedeken 
keresztül az unitáriusok birtoküb.'1n 
volt. A hagyomány szerint e temp
lomban az unitáriusok és az akkor 
kisebbségben levő katolikusok, a 
templom deszkafallal elválasztott 
két k[iJön rés7.ében, felváltva wl1ot· 
tak istentiszteleleket. 

E megjegy7.ésbőt az is nyllvánva.'ó, 
hogy a P allOl'áma útikönyv szerloje 
tévedett, amikor azt mondta. hogy ,[ 
reformaci6 Idejében a luthcl'ánusok, 
)'cformútuSOJc és unitáriusok hnsz
nlillák. soksr.oz' közöscn a katoliku
sokkai a pécsi Mindszentck tempIo· 
mát, Ugyanis az cgykoni adatokból 
ncm dCliil tény arra, hogy Pécsett a 
\örök hódol1~úg kezdetén I~ther~~~!s 
é$ l'efOl'nlútus gyülekezet IS mu kO
dvtl volna. 

Végül mep:emHtjük, hog)' a .. Pé
csi disput.'1" kiadúsa a Mag,r;lr Tl~
dományos Akadémia ~iadójánál Ne
met/I S, Katalin és Dall Róbert gon
doz/\stLban 19UI-ben az olv.\Só ke
zébe került, (Ára: 1~5 FL) 

UN ITÁRIUS ~LET lj; 

• 
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Dr. Mllrkos Jen6 
1918-1981 

D MárkOS Jenll egyházi tnná-
r. budapesti presbiter, 1081. nov. 

f;o~'n 66 éves korában ,elhunyt. tü
relemmel viselt hosszu szenvedés 
tá Vele néhai MárkOs Albert ko

~ozs~ári unitárIus kOllégiu~1 .tanár 
három fia közül n harmadIk IS el
távozotl kőrUnkl:>i)l. A no.gyobbj~. ~s 
a legkisebbik fiú édesapjuk sz,:!I~
földjén pihen. dl". MárkO~ J,cnolol 
az óbudai temetőben bucsuztunk 
H~szU János lelkész szolgálatával. 
Hamvait II kismarosi temetőben he
lyezték örök nyugalomra. 

Az egykori unitárius főiskolás. ott .. 
hon lakója volt az az érettségIzett 
fiatalember, aki Budapesten kezdt~ 
meg egyetemi tanulmánralt .a jogi 
karon. Társai és barátaI II ]Ó hu
morú mindig vidám, mosolygó ar
eú székely fiatalembert tisztelték és 
szerelték. Jogi tanulmányainak be
fejezése után előbb éveken át az 
akkori Közlekedésügyl Miniszté
rIumban szolgált. és számos alka
lommal vett részt Genfben a vasú
t! mcnetrendek nemzetközi adatait 
egyeztető fontos tárgyalásokon. Ké
sőbb a Legtöbb Ügyészség közleke
déspolitIkai osztályán jelenH'js be
osztásban dolgozott nyugalomba vo
nulásáig. 

Kora ifjúságában megragadta ér
deklődését a "nagy székely", Orbán 
Balázs nelleme. Elhatározta, hogy 
ennek a nem eléggé megbecsült, 
sokoldalú tudósnak, a hatkötetes 
"Székelllföld lelrása" fáradhatatlan 
munkásának változatos életútját 
megírja. Torzóban maradt kéziratát 
velem ls elolvas laUa. Megszámlál
hatatlan órákat töltött könyvtárak
ban és levéltárakban, és kereste, 
egyeztette az Orbán Balázsra vonat
kozó adatokat. 

Egyike volt azoknak. akik swr
galmazták, hogy Orbán Balázs ma 
már könyvtári ritkaságnak tekint
hető nagy munkája új ra megjelen
jen. Fclkutatta azokat a példányo
kat. melyeket Oi'ban Balázs élete 
utolsó éveiben sajátkez(l betoldások
kai látott eJ. Ebből az Unitárius 
elet egyik számában a szentivá nla
borfalvI unitárius templom és gyü
lekezet történetére vonatkozó új 
adatokat ismertette ls. 

KU1!öldön é lő magym' írók akik 
• • • 
uJabban Orbán Ba lázs nagy munká_ 
jának újra kiadásával loglalkoznak. 
sokat Ianultak t6le. Gazdag gyüjté
se anyagát szereteltel osztotta meg 
mús kutalókkal. 

Egyhá1:1 életünkben komoly és 
megfontoh tanácsait nagyra értékeI_ 
tük:. Benne az Unitárius tlet egyik 
legom~etlencbb munkatársát gyá
sl.oljuk. 

EmU,két megöríl.zUk. 

Dr. Ferencz J Ó"M;cf 

6 VNl'fA W US e LET 

Dllvid Ferencr6/ engo/u/ 

Az 1981 -~n kiadott. DáVid FCl"(!Tle 
életét és munkásságát. ismertető 
dl'. Va!"ga Béla ·!.<'Inulmányt Harr iny
tonIIé S",ónthó Vilma forditotom an
golra. A könyvet <'I nyári hollandiai 
kongn~sszuson többeknek ál"adt.uk, 
és azl követöen is számos jelentős 
külföldi unitárius személyiségnek 
megküldtUk. 

Maj alkalommal dr. E. J. Kuiper. 
a leideni egyetem rcmonstráns tan
székének professzora Icveléből idé
zünk magyar fordításban néhány 
mondatol. ,.A jól megírt könyvet 
nagy ÖrÖmmelolvasbarn. A tömör Is
mertetés egyaránt megvilágitja esz
méit és személyiségét. A sl.erzŐnek 
az a megállapítása. hogy Dávid Fe
renc kísérletet tett a teológia 
transzcendens és immanens szem
pontjainak szintezisére. véleményem 
szerint igen jelentös. és útmutatás
sal szolgálhat jelen helyzetünkben. 

Dr. P. D. van. Roijen. lelkész. a 
hollandiai unitárius szellem li 
Zwingli folyóirat szerkesztője ls 
örömét fejezi kl e könyv megJele
nése alkalmából. A szép kiáIUtás\! 
könyv dr. Varga Béla teológiai és 
filozófiai gondolatait kortörténeti 
keretbe foglalva mutatja be az an~ 
gol nyelvú olvasónak. 

• 

Reményik Sándor 

A-r. ismert erdélyi költól'ól újab
ban egyre több méltatás jelenik 
meg a romániai és a. hazai sajtóban. 
A rerOl ",átus Confessio-ban olvas
tuk Imre Mária visszaemléke-.:.ését 
Reménylk betegeskedésér61" ,.Diako
nissza-testvérek egy költő betegágya 
körül" címen. Az írásnak ikét uni
tárius vonatkozása is van. Arkossy 
LajOsné. akit a költő is Irén néni
kent tis.melt és szet'etett. néhai Fe
!'enez József pÜS'DÖk családjáho~. 
tartnott. Férje az idős pü.<;pök \Ino
lkaöccse volt. Trén néni volt az. nw! 
az első Reményik-verseket még gé~ 
oelt s:r,övegükben elhozta Fel'etlCZ 
József püspökhöz bemutatásra. 

19:14-ben jelent meg <'I költő Ke
{lyelem c. verse. Ekkor a betes,:et a 
kolozsvári református kÓl'házb.'ln 
fr6t..'irsai és barátai ,közül sokan feJ~ 
keresték.. és egy lapot aláírva kő
!W,öntötték. Az aláírók. ,között volt 
Szent-lvánlli Sándor. aklkor kolor.s
vári unitárius lelkész. a Tizene{lyck 
e. kötet ma 80 évesen Ls hála Isten
nek életben levő egyik munkal;írs.'l. 

• 

Dlln Róbert 

ogyetemt \.nm\r, lrondldátus. a XVI_ 
XVlI. sz.1wd es:anc. teológia! és 
irodalmi ára.mlatainak kUlatója é$ 
ismerője, a tudományok doktora. 

A jnn. 21-én .t.'lrtott nyilvánosu.lé
.'\co az elnöki tisztet Varjas Béla 
professzor, a kot'S'.t.a.k Jeles ismerője. 
il titkári tisztet Bitskctl István k.an
d idátus, deb!'C<:eni ta.ná!:" látta el. A 
doktori éz:teke-ds ~úne és tárgya 
nem annyu'B a fÖClm, "Az anUtri_ 
nild.ri.us ideológiai mozgahnak a 
XVI-XVll. században," mint az 
alcímként megadott nA szombato_ 
sok és PéeM Simon irodalmi mun
kássága" volt, amint ezt az OPPO_ 
nensi vélemények is megallapftot_ 
ták. E tisztet három jeles kutaió 
KUlniczall Tibor akadémikus, Benda 
Kálmán és Tarnóc Márton kandi
dátusok. látták el, széles köm szak
mai észrevételeket és jó tanácsokat 
adva a később könyv alakban bő
vebb tartalommal rnegjeJenö érde
kes tanulmányhoz. A bíráló bizott
ság tagjai közül Pirnát Antal kan
didátus l-észlelit:1m Indokolt, feIs7.ó
lalásában rámutatott an·a. hogy a 
szombatossfig erdélyi .képviselői nem 
annyira a Dán Róbert által ismer
tetett GliTius Vehe Mátllás csak 
kül(öldön ismert könyvéből merítet
tek, mint a ·kolo.xsvári unitárius .... 
kollégium könyvtárában olcé7..iratban 
fennmaradt SommeT és Palaeolog 
kDtetek1ben ki fejtett radikális uni
tárizmus tanitásafból. A bíráló b i
zottság a tudományok doktora dm 
viseJésével ruházta fel Dán Róber
tet, akinek írásaival időnként la
punk olvasói is találkorlak. 

Unitárius falinaptár 

Az erdélyi uni táriusok minden 
esztend6ben hive ik részére jelentős 
példánllszdmball falinaptárt adnak 
ki. A z 1982. évi falinaptár szerkesz
Mje Bandi Dezső. ismert marosvá
sárhelyi képzőművész volt. A nap
tárt bal oldalról egy, a művész ál
tal tervezett székely kapu felerésze, 
a. másik o!dolon pedig e(}tf szép er
délyi kopjafa foglalja keret~e. A 
naptárt llZ unitárius címer f!.s ~.z 
énlaki unitárius templom fatablal
nok motívumai díszítik. A falinop
ráTOn az 1600-ban épült és 1978-ban 
javított sárosi faharangláb és a 
XVIlI. ~zázadb4n épült a l!l6-felső
s-entmihá/yi templom képei Játha
t6k. A naptári részt minden .h.étre 
egy-egy bibliai idézet gozdagdJQ . 

Az 'egész évre szóló utm!,lató .. két 
bibliai idézete a következo: ,.Tort>
kedjetek mindenki Iránt bé~es!léfJ-

A I'I::CSI DISPUTA re- (Zsid 12,14). és "Az igfJZsagossag 
a I'Ilagyar Tudomá nyos Akadélllia Jclmogasztalja a népet" (Pél~. 14..3~). 

A bibliai Idézetek gondos valogot'!
kiadásában megjelen t. Kapható a sa dr. Erdő János szcrkesrl6 es 

Protestáns Kijnyvesbollba n. munkatársat körüUeklntésér6l ta-
Ara: 145 F I. Ituskodik. 
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KÜLFÖLDI HlREK 

o'U'. 
Der.a. 
ueJ>!. 

Ortlóll: Gyul;in ~. sdllctctt ClonrOI 
egykori unitárius lelkM~ lS~v~'1f)'e. 
ll-én elhunyt. 

m". 
ld. \'~gb i\llh,Uyn"'s'" S:nbQ Allna Sep

slsZC1\lgyÖl"gybn hunyt cl m~g luan-ban 
elhunyláról csak a nemréglb ... ", mcg&ke· 
leli Keresztény !o1agvet6ből éru:>lU !tünk. 
NélY ea:yl>á:r.kö~ben végzeit érdemes 
ének,'ezért mWlkilI közel negyven ClSZ
lendan flt. 

Or. :tloh'ú lS,váDJ:I~ U. Péterffy ~bet 
a kereszturkörl relil.gyel6 gondnok 65 
eg)'koron tarulr és muzeun>l.8azgató dr. 
Main'" IStvan relasége Székclykcresztu
ron hun)"t el 1981-Den. 

D r. H. II . Vogel professzor 1982 febrodr
Jáb.vL ujra Budapestre &kctik. Mol II 
MTA vendégeként tovább folytMJa kuta
tásall &i eg)ll tunllko<:hl,sét magyar tudós
t<I raaJ. \" aL 

uinom4nyl 
ro", n NDK ,'e

\1'l&ta ." EVT köz". 

Bartók Béla tér 
Párizsban 

Párizs városának ve7.etöi a cente
nariumi év alkalmával megkeresték 
Budapest Főváros Tanácsát; Bar
tók Bélftról kivánják elnevezn i a 
fl 'ancia főváros kö:!:pontjában, a 
Szajnapart mentén található Braz
zaville tér egy réSzét. A tárgyalá
sok eredményeként ncmCSHk az új 
névtábla hirdeti II magyar zeneköl
tő emlékIH. hanem elhelyezik a té
ren Va rga Imre SZQbrászmúvész 
Bar tók szobrát is. Az ünnepségre 
várhnlOan május végén kerül sor. 

Nemes Nagy Agnes 
kitüntetése 

A Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa Nemes NaGY Agnes költő
nek, müforditónak szü letésnapja al
kalmából, eredményes munkássága 
elismeréséill a Munka '€rdemrend 
arany fokozatát adomúnyozta. A ki
tüntetést Tótll Dezső müvelődési 
miniszter helyettes adta át. 

Az ismert költónó diák korában 
d r. I vóII László vallástanító lelké
szünk kedveli tanítványa volt. 

Papi Békegyülés 

Nép!ront budapesti 
Itru· tott papi 

az. ismert 
előadást 

is reszt 

Csizmadia Andor 
a krakkói Jagelló Egyetem 

díszdoktora 

Krakkóban nov. 18-án a JngeUó 
Egyetem auUiJában űnnepélyes ke
retek között iwatták di.s7.doktorrá 
Csizmadia Andort, II Pécsi Tudo
mányegyetem nyugnlmazoU t.,n
s;r.ékve:r..eló tanárát, az Osztrák Tu
dományos Akad&nia IcvelC'JJÓ tag
ját. Dr, Csizmadia Andoo' 1 940-4~. 
kÖ2.ól.t a kol<m>"Várl egyetC'lllcn ta
nflOtt, 

A tudós pl"OCess7.o1· ml. Mlam és az 
egyhÚUl.k kÖ7.öltl Jogi kapc.so!uA.Ok 
történeti reJlódé5ónek tudományo:; 
vi:.:sgála\.a tetén S1.(ll-.oo~~ IIcmzcl;kőz! 
megoc'<;Sülést. Munkllssii~1 ug,.Yiln
akkor a trnal{Yill'Of!;7itgl cgyhá1'..a.k és 
az állam közötti jó vIs7.ony klalll
kulása.t ls segítette. 

Tájékoztató 
ldil.,zerfi NépJrollt Je/(ldIlIOk eCmen 

t'16l1dást tartott dr. lIfoluá. Béla II 

HaUlrtas Nép[l'Ont ors?.ágos titkára II 
Magyar Újsúgh'Ók QM?.lÍgos Szövel~é
~c és ~z Allami Egyházligyi Hivatal 
a ltal kozösen rende7.(!U jan. 19-j kon_ 
zultáción, melyen az egyházi sajtó 
képViselŐi vettek rÓSzt. 

HíREK 
,lZ .;Syh 4z1 K é pd"dll Ta n :!.(s dec. 8-I 

IIlés(\n Sa"ók D4)la 16gondnOk elnökölt. 
A hOdmc~6vlk.8i\rll"'yL és ko<:sordi !!yUle
kezet.cl< t.emplom_ és toronyJavfl.á.sl k4)r
déscLvcl II Tanács behatóan foglalko1.ott. 
és mcStelcL6 hIlUtOM.to\u!.\ llowtt. EUs
merl:sllel szO]\ II hOdmez6vás.árhcly] la
vitás munkálatalt ltányltO dr. E'd6~ W
hály és dr . .oenc~~dl ~'(rcnc munkiiJá
rO]. A tanllcs clhattiroztól. hogy 1!J82 öszén 
f6taná""'l Qlést tan. mcl~'cn számot ad 
81: elmuLt ~t.end6k mu.nkllJárOI. A má
sodik hatA!,,~ c1klus leJártak or. 1913 ok
tóberében pediS ulnaU tilost tan, mely
nek Urgya II lelJes tbztÚjit.ás. 

A k arllq<.>nyl Islent ls~t(lelek(t budapesti 
és vl~kl gyÜlokezete!nkben hiveink a 
szokottnál 1.i!I nlllyobb Számban Játogat
ták. és adOmányalkkal egyházunkho~ 
való tartozá~ukról lettek tanublzonYBá _ 
gOl, 

Sunt_Iván)" Uona Ic/11hz, pÜSpÖki th. 
kár tartotta a deeember 21·] Petófi adón 
k6<lVeUt.ett WlhárlWl vanbos lélónlt. Igy 
el.s6 Izben nol4lált umUirius nölelk~z a 
rad.1ÓS l4)lOra keretében. 

"':.nln S le m ö llrr IiG 4),.1'.$. Az i5men n .... 
met eaYhád vez.et6 és bö;ehat'<::O!; t:ISZte
letére a Ráday KolléChlmDan szimpoziont 
tanottak. mcll'en dr. V41Vl NCfIV Ervin 
professzor tartOtt ",15.dtl.sl. Az , 'ejö
v etelen eaYbázunkat Bamk Béta fO
gondnOk k~p\'lseIle. 

Dan611 (l éhi f6!,!on d nok ko!P,~seU eR)'" 
hhu.nlult II na.gy_britannial u.nlt:\rlw;ok 
19B! évi áprU.lt els6 napjIIiban D wale
sI LompDlIlroon tartandÓ é'.1 kGzgyollt!sén. 

Frankfurtban m~..,hls. 18-1'. n~~ 
tartja évi rendeli taná <:Sdlésb ~ J öz:sd 
melyen "8)'bázunklU dr. F<m1nc:_ .... ~'"1 
p Uspök. a tantl.cs ta;J1l tatUa lIév._· · 

",,,,,.pall.J"" al C,lfY~O,n. ",",;',';i~~ t:;,~~ 
lomnall mllteumm H. ~ l6re 
kdlfUa! bclejero. d6u "Unal<. és e -
Ultnatólag 1M2. m'· ... <aán kerul majd 50~ 
at >lJ m\\uum fclavaU\Jl.'Ira, mclYen cfr.! 
h~unk !.il lIépVlldtcg,J fogja mIlgál. 
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EMLtKtRMtK 
HOIIY mUeor IC"zdt(,IC IlZ c\!l/l Crmó!<N 

kb;zIl.CI'Il. 6" blzonyUl]"n. MJnd&;uC CSak 
M n yl blzQnyos, 1l08Y nllm II lCJ;r~jbb 
kulturnépeknck, /IX CII)'huomjnkn"lC. bo
bUontalCnRk I!.s fönlclnlnkM.k. h anem n 
g/lrtlllőltnllk k ell 'ulnjdonltnnunk ll .. ér
mélC rcltaU.I~~fjnak dICS6séJlél. A nu
ml.matlka _ ér~tan - nŐ ls II 81)
rógb61 crcd. 

A hátla p ér"mképe: II "cncszcn6 ICal.<,_ 
p".. port réja " vlJágl.érkép pel II hdlt~r. 
1)"". Szimb olikus Jelentés" CflyértC1m(l: II 
"'iiL'el m"gh6ditOIt vll.il10t Jelkiipe'.I. 

A most kiadot! (IItlllik(irmc Inem voll 
elézmény nélküli , mert 1961~ben. Dílrlók 
szllletésének 80-Ik évfordulóJa alkalmá
val ls készült ~5 Ft és SO n c1mletol 
ezi1sI, valamint 50. JOO és 500 n <:Imletol 
arany emlékérme. 

Mindkét Idadás t bemutat juk o lvas6lnk_ 
I nak. 

lIazánkban az érmeket II keresztény
sllg. lehAt Szem lStVin hozta be. első ér
ménk Su. IStván dcnára nlJOO-.lU3B) 
volt. A forlnt korszak cmlékcrmólt a 
mag~'ar történelem nagy hordereJ(l ese
ményeinek éVfordulÓIr". kiváló szomNyl
ség:ek. m(h'észek. tudósok, Ir/lk ILsz\ele
tére. v~Y aktuAUs. n vilAg közvNcmé
nyét megmozllató csem~yek alkalmá_ 
bó l adja kl II Magyar Nemzeti Uank. 

II UNI'I'áuWS tL1':1' 

D r. Kls5 Jóu~r 

KüLFÖLDI HíREK 

Da, ' id P a rke u n itárius lelkén! bl7. t8 
meg az amerikai unitárius unlven:8lls tll 
egyház elnöke. dr. Eugene P IcklIII az llSy
ház központi lapja az ,.Unltarlan Unlver_ 
sallst World" főszerkesztől teend61nek el
látásá'·al. D r . Parll:e jeles egyháztö~n(!sz, 
aki Eplc Of UnUcrlcnlsm e. könyvében 
nagy szeretettel méltlltta az U68. évi tor
da i orsz.ággyollés Ismert határozatai t , 

Szécs i A ndr,1.$ Ismert erdlllyl rest6, akit 
3z erd élyI unl tárlusOkhoz meleg knpc50-
lat toll.. 1981 októberIIben a k OI01.$vá rl 
Korunk galllr1ájában tarton lijab kiáll! . 
tása meghiv6Ját me-gkllldte püspökünk 
cimlire, A meghlv6ban a molvÓ51. u jabb 
munkált SÜl6 András. a Jelenleg legneve
s~bb erdélyi mngyar kó meleg ~zavnl 
mlllt<ltJák . 

MEGufvO 

A Magyarországi Unitárius Egy ház 
Képviseli) Tanácsa 

1982. március 25-én. _ csütörtökön, 
du. 5 órakor 

a budapesti Nagy Ignác u. 
templomban ülest t Ilrt, melyen 

köszönt i 

DR, EUGENE PICK ETT URAT, 
az amerikai 

unitárius univerzalista egyház 
elnök-Ielkeszét. teleségét es kisérctét, 

a kik egyházunk meglátogatására 
érkeznek hazánkba. 

A Tanács tagjait és IlZ érdekliidökct 
szeretettel várja 

az Elnökség 

HALOITAINK 

A BUDAPESTI 
UNITARIlJS EGYIIAZKOZStG 

IIALOT"rAS ANYAKÖNYVf:BÖL: 

I~. 13.) 

• 

lIr lzzUk halottaink emlékét 

Berki Zuárd Illés 
protOierej, a Magyar Ortodox Ad~ 
minuztratúra titkára és a budapes
ti Petöfi téri templom lelkésze papi 
szolgdlatdnak 31, évében súlyos be
tegség után flOvember 25-én el
hunlIt , a Farkasréti temetőben he~ 
11Iezték örök nyugalomra. 

Egyhózunk részvétét dr. Berki 
Feriz esperes-adminisztrótor meleg
hangú levélben köszönte meg, 

LAPZÁRTA UTAN: 

Gothard Zsigmond egyházi tanácsos 
budapesti presbiter, ATffiánkó Miklós 
pesUorinci presbiter és Sebestyén 
Ist van né, Rebi néni elhunytak. 

Róluk lapunk következö számában 
tudunk csak megemlékezni. 
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Uzlelelben & a P osla KözpontI Hírlap 
IrOdAn41 (KUl I~ B udapest v .• J'6zs~t 
nA" o r t~r l .) kijz"etle nQl vagy posta utal· 
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