
Szimpozion Siklóson 
zenei csemegével

Csehszlovák, francia, hol- 
land, lengyel, NDK- és NSZK- 
beli, olasz, román, USA-beli 
és magyar egyháztörténészek, 
filozofusok és más kutató tu- 
dósok részvételével, élénk szakmai viták közepette zaj- lott le az MTA Irodalomtu- dományi Intézetének Klani- 
czay Tibor akadémikus veze-t- te reneszánsz kutatócsoport- ja által, a XVI. századi uni- 
tárius mozgalmakról a siklósi várban rendezett, ötnapos nemzetközi szimpozion. A rendezők zenei különleges. séggel is kedvetskedtek a résztvevőknek: a Virágh 

László vezette Ars Renata együttes hangversenyével, amelynek műsora szinte il- 
lusztrációul szolgált a szim- pozion témájához. Különösen nagy sikert aratott az Öma- 
gyar Mária-síralom, Zádory Mária előadásában, Palestrina és más olasz szerzők Báthory Zsigmondról szóló madrigál- jai és Lassus tréfás motettá- ja, melyben magyar szavak- 
kal tűzdelt latin nyelven —* 
bestia curafia pulices —• 
szidja a pozsonyi bolhákat. A tudós hallgatóság fergeteges tapssal kösfcönte meg a ki- emelkedő zesnei élményt. t
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Szeretettel köszöntjük 
névnapjuk alkalmából 

FERENC 
nevü 

kedves olvasóinkat.
A Nap kél 4.13 — nyug* 
szik 19.09 órakor. A Hold 
kél 18.24 — nyugszik 4.13 
órakor.

Jakab Sándornak, 
SZOT 
nek 
Pécsett 
bizalmiak jog- és hatás- 
körének érvényesülése 
címmel Baranya, Csong- 
rád, Somogy, Tolna és 
Zala megyék SZMT vezető 
titkárai megbeszélést tar- 
tottak.

a
főtitkár-helyettesé- 

vezetésével tegnap 
A szakszervezeti

♦

Választási 
közlemény

A Baranya megyei Ta- 
nács június 10. napjára 
Pécsett, a 2. és 53. sorszá- 
mú választó kerületekben 
tanácstagi választást tű- 
zött ki.

Felhívjuk az érintett vá- 
lasztópolgárok figyelmét, 
hogy a 2. sorszámú vá- 
lasztókerület választói név- 
jegyzéke az 5. számú ügy- 
félszolgálati iroda (Pécs- 
Vasas, Búzakalász u. 3.), 
az 53. sorszámú választó- 
kerület választói névjegy- 
zéke a Pécs megyei város 
Tanácsa V. B. hivatal 
(Pécs, Kossuth L. tér 1—3. 
szám) hirdető táblájára 
— május 11-től — köz- 
szemlére kifüggesztésre 
kerül.

A névjegyzékből történt 
törvényellenes kihagyás 
miatt a kihagyott személy, 
a névjegyzékbe történt 
törvényellenes felvétel 
miatt bárki kifogással él- 
het.

A névjegyzékkel kapcso- 
latos kifogásokat Pécs me- 
gyei város Tanácsa vb- 
titkáránál — május 10-e 
és 18-a között — lehet 
írásban vagy személyesen 
bejelenteni.

Pécs megyei város 
Tanácsa Végrehajtó 
Bizottsága

SZÍNHAZ
Nemzeti Színház: Alomjáték 
(este 7 órakor) Szabó Samu 
—József A. bérlet.
Kamaraszinház: A holdbeli
csónakos (du. 3 órakor). Az 
utolsó tekercs (Linka György 
önálló estje, este fél 8 órakor)

MOZi
Petöfi: Fehér csuklya (f3, f5) 
Sógorok, sógornők (f7, f9) 
Kossuth: Sógorok, sógornők (10, 
12) A Vihar fia (f3, f5) Fog- 
juk meg és vigyétek (f7, f9) 
Tanárképző Föiskola: Apacsok
(5) Levelek Marusiából (f8) 
Fekete Gyémánt: Vadember
(6) Jószerencsét: Fekete kalóz
(4, 6) Rákóczi: Szöktetés (5, 
7) Május 1.: Kialudt tüzek fé- 
nye (f6) Bóly: A Scotland 
Yard vendége (8) Harkány: 
BUÉK! (6, 8) Komló, Május 
1.: Pokoli torony (f5) Komló, 
Zrínyi: Kaszkadőrök (4, 6)
New York árnyai (8 órakor) 
Mohács: A javíthatatlan (6) 
Forradás (8) Pécsvárad: Min- 
denkinek a maga keresztje (7) 
Sásd: Bocsánat, Itt vernek? (7) 
Sellye: Olvan, mint otthon (8) 
Siklós: Együtt és külön (6) 
Hét tonna dollár (8 órakor) 
Szentlőrinc: Októberi vasárnap
(7) Szigetvár: Az erőd (6, 8) 
Villány: A tóparti ház asszonya

• Várható időjárás péntek es- 
tig: általában kevés felhö, eső 
nem valószínű. Mérsékelt, nap- 
közbenidőnként kissé meg- 
élénkülö, változó irányű szél. 
Hajnalban egy-két helyen köd. 
A letjalacsonyabb éjszakai hö- 
mérseklet 3—8 fok, a legma- 
gasabb ncppali hömérséklet 20 
fok körül. A Balaton vizének 
hömérséklete Siófoknál 14 fok 
volt.

Távolabbi kilátások szombat* 
tól keddig: eleinte kevés felhő, 
Száraz idő. Az időszak végén 
a felhőzet idönként megnövek- 
•zik, elszórtan záporeső való- 
színű. Legalacsonyabb hajnali 
hömérséklet 5—10 fok között. 
A legmagasabb nappali hő- 
mérseklet 18—23 fok között.

— Több védöruha Szent- 
lörincröl. Tíz új gyorsvarró- 
gépet vásároltak a Szent 
lőrinci ÁFÉSZ védőruha 
üzemében. így lehetc__
vált, hogy a tavalyi 40 
ezerrel szemben, az idén 
már 50 ezer öltönyt ké- 
szítsenek speciális — láng- 
és kopásálló — anyagok- 
ból a hazai gyárak dol- 
gozói részére. A „T” véd- 
jeggyel ellátott kiváló 
szentlőrinci termékek
aranyérmet nyertek a lip- 
csei munkaruházati kiállí- 
táson.

ent- CSQH1' 
uha X
tő^

— Autszex tyúkos ga- 
lamb. így nevezték el azt 
az új magyar húsgalamb 
fajtát, amelyet ^Forgács 
József, a Környei ÁFÉSZ 
galambtenyésztő szakcso- 
portjának tagja állított 
elő évtizedes tenyésztői 
munkával. A rendkívül in- 
tenzív, kiváló hús-csont 
arányú galambot, az elő- 
zetes teljesítményvizsgála- 
tok után az OMFI önálló 
fajtává kívánja nyilvání- 
tani.

— Országos harmadik 
díjat nyert a tejtermelési 
versenyben a Szentlőrinci 
Állami Gazdaság, ahol az 
árutej mennyiségét tavaly 
az előző évhez viszonyít- 
va 43,3 százalékkal növel- 
ték. A versenyben egyéb- 
ként, amelybe 797 tsz és 
állami gazdaság nevezett 
be, különdíjat kapott a 
Szentlőrinci Állami Gazda- 
ság.

. ♦

Beiskolázás
A pécsi Zipernovszky Károly 

Ipari Szakközépiskola dolgozói 
esti és levelezö tagozatain 
1979. szeptembertől még tech- 
nikumi modellű oktatás folyik 
a 4 évfolyam keretében. A ha- 
gyományos vasas szakmunkás- 
bizonyitvánnyal rendelkezők ai 
I. osztályba kérhetik felvéte- 
lüket, az emeltszintű végzett- 
ségü és érettségizett szakmun- 
kások a II., illetve a III. osz- 
táiyba nyerhetnek felvételt. A 
technikumi modellű dolgozó 
tagozaton szerzett műszaki 
érettségi közvetlen lehetőségel 
nyűjt szakirányú technikusi 
diploma megszerzésére.

Az esti tagozaton (gépész és 
müszeripari szakok) heti 3 al- 
kalommal, a levelezö tagoza- 
ton (gépész és erősáramű vil- 
lamos szakok) heti 1 napon 
van az oktatás.

Jelentkezni az iskola titkár- 
ságán lehet naponta 8-tól 16 
áráig. A jelentkezés határide- 
je: 1979. június 20. Az iskola 
címe: 7601 Pécs, 48-as tér 2. 
Pf. 53. Telefon: 12-116.

Szombaton délelött 11 
órakor a pécsi Centrum 
Aruház földszintjén, mini 
divatbemutató keretében 
sorsolják ki a HDN-divat- 
klub e heti nyereményeit. 
A helyes megfejtök között 
az áruház 3 komplett A— 
Z kozmetikai termékcsalá- 
dot tartalmazó csomagot 
(benne lesz az öszulést 
gátló sampon is) sorsol ki. 
A Centrum meglepetés- 

lagjában egyebek

közt tükrös fésülködö- 
készletet, Fa habfürdöt, 
Rimmel szemspirált talál- 
hat a sikeres totozó. A 
Baranya megyei Fodrász- 
ipari Szövetkezet 10 utal- 
ványt sorsol. Egyebek közt 
sztaniolos melirozást, hab- 
dauert, fiatalító arcpako- 
lást, mellrugalmasító, va- 
lamint csípőkarcsúsitó 
elektromos kezelést kap- 
hat díjmentesen a szeren- 
csés nyertes.

*
— Uzemi könyvtár Va- 

sasbányán.
Dolgozók Szakszervezete 
kihelyezett fiókkönyvtára- 
ként 1200
könyvtár nyílt tegnap Va- 
sasbányán.

A Bányaipari

kötetes üzemi

A Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtudo- 
mányi Intézete reneszánsz- 
kutató csoportja a buda- 
pesti, a debreceni és a 
szegedi egyetemekkel kö- 
zös rendezésben nemzet- 
közi kollokviumot tart Sik- 
lóson május 15—19. kö- 
zött. A Dávid Ferenc ha- 
lála 400 éves évfordulója 
alkalmából tartandó, Áz 
antitrinitarizmus a XVI. 
század második felében 
címú értekezleten a ma- 
gyar előadókon kívül len- 
gyel, olasz, angol, cseh és 
román tudósok is tartanak 
előadást.

A kollokvium megnyitá- 
sára május 15-én délután 
3 órakor kerül sor.

— Aranyminösítés. A 
napokban fejeződik be a 
Magyar Néphadsereg iro- 
dalmi és színjátszó cso- 
portjainak háromnapos or- 
szágos fesztiválja Egerben. 
Az MN pécsi Helyőrségi 
Művelődési Otthonának 
Arma felnőtt színpada 
Moliere: Doktor Fregoli 
címú vígjáfékát mutatta 
be, és elnyerték a zsüri 
aranyminősítését. A feszti- 
válon huszonegy csapat 
indult.

♦

♦
— Csütörtokön hazaér- 

kezett Lengyelországból a 
Magyar Partizán Szövet- 
ség küldöttsége, amely 
Uszta Gyula főtitkár veze- 
tésével részt vett a Sza- 
badság és Demokrácia 
Lengyelországi Harcosai 
Szövetségének (ZBOWID) 
kongresszusán.

tan

Névadó
, Szeretettel értesítjük kedves

lér- ismerőseinket, barátainkat,
hogy gyermekeink,

BEDÖ KATALIN
STOCKER JANOS 
UNGER ANITA KATALIN

névadó ünnepségét 1979. 
május 12-én 15.30 órakor ren- 
dezi a Konzervgyár társadalmi 
vezetése és a szervező iroda a 
Szigetvári városi Tanács dísz- 
termében.

*■

Új épületet kap az ELTE
Döntés született az 

Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem rekonstrukciójá- 
ról, az új, lágymányosi 
épületéről — jelentették 
be az Oktatási Miniszté- 
riumban csütörtökön tar- 
tott tájékoztatón.

Az Állami Tervbizottság 
megtárgyalta az ELTE fej- 
lesztési célját, és elfogad- 
ta az oktatási miniszter 
előterjesztését. Eszerint, c 
bölcsészet- és a jogtudo- 
mányi . kar az egyetem 
épületeiben marad, a ter- 
mészettudományi kar szá- 
mára pedig új épületet 
emelnek Lágymányoson, o 
Petőfi-hídtól délre eső te- 
rületen. A TTK mai épü- 
letét — felújítása után — 
a bölcsészettudományi kar

kapja meg. A teljes re- 
konstrukció mintegy 4 mil- 
liárd forintba kerül és 15 
éves időszakot ölel fel.

A minisztérium több el- 
képzelést dolgozott ki, az 
Állami Tervbizottság végül 
is két javaslat közül vá- 
lasztotta ki a megfelelőb- 
bet. Igy az építkezésekkel 
egyidejúleg az oktatás is 
nagyobb zavarok nélkül 
folyhat.

Újabb állomásához ér- 
kezett a Marx Károly Köz- 
gazdaságtudományi Egye- 
tem felújítása is. Az ille- 
tékes magyar és lengyel 
külkereskedelmi vállala- 
tok várhatóan a napok- 
ban írják alá a szerződést, 
amelynek értelmében a 
felújításban lengyel építők 
múködnek közre.

Ifégfr Antal:

26.

Bálint másnap rossz hangu- 
latban ment ki a hídhoz. Már 
voltak ott néhányan, de leg- 
többen még csak azután szól- 
lingóztak. Amióta megjött a 
hideg, egyre többen maradtak 
el a munkából. Pedig most kel- 
lene mindent beleadni!

Ellenőrizte a létszámot, száz- 
tizenhatan dolgaztak aznap. 
Amikor a hídépítést kezdték, 
négyszázan voltak. Legalább 
kétszazötvenen lennének!

Két hete az oroszok se jár- 
tak ítt, velük talán még lehet- 
ne elérni valamit. De hát ne- 
kik is más a gondjuk, úgy láit- 
szik. A kapitány segíthetne, ki-

parancsolhatná a hídhoz a 
szamosházi gazdákat.

De mit mondanának Bá- 
lintnak? Ráhozta a falura az 
oroszokat...

A szegény emberek egy ré- 
sze sem jár azóta a munkára, 
mióta az oroszok nem küldenek 
se szeszt, se krumplit, se csiz- 
matalpat.

Meggyújtották a tüzeket. 
Kormolva, füstölve fogtak lán- 
got a tűzrakások; kellett a me- 
leg. A hideg, nyirkos vízparti 
levegő hamar átjárja az em- 
bert, csak úgy vacog tőle már 
dél felé.

A tüzek megraikására ő adott 
parancsot. Eleinte a forgácsot 
hazavitték az emberek. Vitték

A szakszervezeti munká- 
ban élenjáró dolgozókat 
tüntettek ki tegnap Pé- 
csett, a Kereskedelmi, 
Pénzügyi és Vendéglátó- 
ipari Dolgozók Szakszer- 
vezete Baranya mégyei 
Bizottságának ülésén. A 
Szakszervezeti Munkáért 
kitüntetés arany fokozatát 
adományozták id. Lasszer 
Ferenc, a Pécsváradi 
ÁFÉSZ, Diamant Gyula, a 
Vörös Meteor Sportegye- 
sület, Luxenburger Mag- 
dolna, a Baranya megyei

Élelmiszerkereskedelmi 
Vállalat dolgozójának. A 
kitüntetés ezüst fokozatát 
kapta Takáts Gyula, a 
Konzum Áruház, Naszódi 
Jánosné, az MNB megyei 
Igazgatósága, Szöllősi Já- 
nosné, a Baranya megyei 
Vendéglátó Vállalat, Ko- 
vács Imre, a Mecsekvidéki 
Vendéglátó Vállalat dol- 
gozója. Huszonöten SZOT- 
oklevelet, tizen emlékpla- 
kettet vettek át. A kitün- 
tetéseket dr. Varga István, 
a KPVDSZ központi veze- 
tőségének tagja adta át.

♦
— Gyermekrajz-kiállítás. 

Pénteken a mecsekaljai 
óvodások rajzaiból ren- 
deznek kiállítást a felújí- 
tott patacsi művelődési 
házban, ahol a helyszínen 
is rajzolhatnak a gyerme- 
kek. A kiállítás 12-én és 
13-án is megtekinthető 14 
és 18 óra között.

— Szerdán este fejezö- 
dött be a Pécsi Bányász 
Lakásfenntartó Szövetke- 
zetnél a második szabás- 
varrás tanfolyam, amelyen 
a szövetkezet tagjai közül 
húsz fő vett részt. A tan- 
folyamot Madarász Lász- 
lóné vezette. A záróün- 
nepélyen minden egyes 
tanfolyam résztvevő — 
szebbnél szebb — a ma- 
ga szabta és varrta ruhá- 
ban jelent meg a szövet- 
kezet könyvtárklubjában.

Rendezvények
A Tanárképző Főiskola nyug- 

dijas tagozata ma 17.00 órakor 
a főiskola klubtermében nyug- 
díjas tagjainak és az érdek- 
lödőknek műsoros elöadást 
tart Móricz Zsigmond életérői 
és írói munkásságáról.

*
A Pécsi Akadémiai Bizottság 

irodalom- és zenetörténeti 
munkabizottsága május 14-én 
16.30 órai kezdettel nyilvános 
felolvasó ülést tart Pécsett, a 
bizottság székházában. Az ülés 
elöadói: Tóth István (Janus 
Pannonius problémák), Boda 
Miklós (Janus Pannonius sirhe- 
lyének és sírfeliratának kérdé- 
se) és Molnár Imre (Schesaeus 
Keresztély munkásságának 
ranyai vonatkozásai).

ba-

*
Balatoni szimfónia című, 

részes színesdia-előadás 
részét mutatja be ma fél 7 
kezdettel a Doktor Sándor 
velődési Központ és a Mecjeki
Fotóklub, a Művelödési Köz- 
pont nagytermében. A második 
rész bemutatására 16-án ke- 
rül sor.

két- 
első 
órai 
Mű-

is a hátukon, a nagyobb dara- 
bokat bicikli-csomagtartóra kö- 
tözve. Amikor a gerendákat 
rakták fel, kevés volt a forgács, 
de vinni akart mindenki — ösz- 
szevesztek rajta.

Az egyik szombaton még ve- 
rekedtek is. Angyal Sándor fül- 
tövön vágta a Bódy gyereket, 
amiért az hozzá mert nyúlni az 
ő forgácscsomójához.

Akkor Bálirnt megparancsol- 
ta, hogy senki nem vihet for- 
gácsot a hídépítéstől; azt 
mondta, kell a tűzre.

Más ok is volt: az ácsok egy 
idő óta többet faragtak le a 
genendáknaik, oszlopoknak ki- 
jelölt rönkökből, csak azért, 
hogy minél nagyobb, kiadó- 
sabb forgácsokat vihessenek 
haza.

Ide jutottak.
Reggel Sándor bátyját el- 

kűlclte az oroszokhoz. benzinért. 
Ha nem kapnak üzemanyagot, 
két nap múlva leáll a fűrész.

Csak a jég ne jönne még; 
legalább két hétig, hadd tud- 
nának a jeges ár fogadására 
felkészülni.

Tíz ember éjjel-nappali szol-

KOSSUTH RADIÓ

versenye. 23.10: A Magyar Rá- 
dió országos zongoraversenye.

PECSI RADIÓ
8.27: Miről ír a Társadalmi 

Szemle új száma? 8.37: Nép- 
dalkórusok, népi hangszerszó- 
lók. 9.00: Bartók: II. szvit. 9.30: 
Énekeljünk! 9.53: Lottósorsolás. 
10.05: . ■•
öszi séta Debrecenben. Ver- 
sek.
náta. 10.59: Lottóeredmények. 
11.02: Katapult. Vladimir Páral 
regénye. 12.35: Hétvégi pano- 
ráma. 13.57: A sevillai borbéiy. 
Operarészletek. 14.44: Magya- 
rán szólva . . . 15.10: Forgács
Éva Sugár Rezső dalaiból éne- 
kel. Zongorán közremúködik: 
Freymann Magda. 15.28: Domi- 
nó. 16.05: A Pamir árnyékában 
I. rész. 16.45: FMmzene. 17.10: 
Világhy Erzsébet nótákat éne- 
kel, ükrös Oszkár cimbalmo- 
zik. 17.35: Láttuk, hallottuk. 
18.00: A párizsi Polifon együt- 
tes Jannequin madrigálokat 
énekel. 18.15: Hol volt, hol 
nem volt . . . 18.30: Esti Maga- 
zin. 19.15: Gondolat. A Rádió 
irodalmi lapja. 20.16: Puccini: 
Pillangókisasszony. Háromfel- 
vonásos opera. Közben: 21.05: 
Busójárás. Versek. 21.11: Az 
operaközvetítés folytatása. Köz- 
ben: 22.20: Tíz perc külpoliti- 
ka. 22.30: Az operaközvetítés 
folytatása. 23.04: Ránki György 
múveiből. 0.10: Filmzene.

Visszapillantó. 10.35:

10.40: Debussy: Triószo-

PETOFI RADIÓ

8.05: Az izraelita felekezet 
negyedórája. 8.20: Kína 30 
éve — IV. rész. 8.33: Kórusda- 
lok. 8.41: Slágermúzeum. 9.36: 

Riport.
11.45: 
Népi 

ötig... 
17.30: 
Kókai 
daljá-

Pályaválaszúton. — I 
10.00: Zenedélelőtt.
Tánczenei koktél. 12.38: 
muzsika. 14.00: Kettőtől 
17.00: Mindenki iskolája. 
Otödik sebesség. 18.33: 
Rezső—Romhányi József , 
tékaiból. 19.00: Üjdonságaink- 
ból. 19.25: Harminc oerc alatt 
a Föld körül. 20.00: Régi nóta, 
híres nóta. 20.33: Őrökkön 
bonqanak a harangok . . . 
21.13: Tomsits Rudolf szerzői 
estje a 6-os stúdióban. 22.28: 
Népdalcsokor. 23.15: 
muzsika — világhírű

HARMADIK MÜSOR

17.00: Hírek. 17.05: Tíz perc 
a Jókai téri zeneműboltban. A 
fejtörőjátékot Ivasivka Mátyás 
vezeti. 17.15: Művészeti mago- 
zin. Szerkeszti: Rezes Zsuzsa. 
17.45: Ritmus és dallam. 18.00: 
Dél-dunántúli híradó. 18.15: 
Zenés percek. 18.30: Szerb-hor- 
vát nyelvű músor. Somogyban 
jártunk. Riportmúsor. — A 
„Dráva” folklóregyüttes múso- 
rából. — Hírek, tudósítások. — 
Harmonikaszólók. — Miről ír a 
Narodne Novine?
Márk lapszemléje. 19.00: Né- 
met nyelvű műsor.
magazin: Hírek. — Németokta- 
tás Mecseknádasdon. 
ter: Gráf Vilmos. —
együttesek músorából.
Músorzárás.

MAGYAR TV

Márkovics

Kulturális

Ripor- 
Hazai 
19.30:

8.04: Tévétorna (ism., sz.). 
8.10: Iskolatévé: Fizika (ált. 
isk. 6. o.). 14.30: Iskolatévé. 
Fizika (ism.). 15.00: Napközi- 
seknek — szakköröknek. 15.15: 
Orosz nyelvi vetélkedő (ism.). 
16.10: Hírek. 16.15: Pedagó- 
gusok fóruma (ism.). 16.50: üt 
perc meteorológia. 16.55: Sze- 
gedi Volán—Tatabányai Bá- 
nyász. Bajnoki férfi kézilabda- 
mérkőzés. 18.10: A Kékszakállú 
Moszkvában. Dokumentumfilm. 
18.55: Mindenki közlekedik . . . 
19.10: Esti mese 
Tévétorna (sz.). 
adó (sz.). 20.00: 
Jókai Mór: Mire 
Tévéjáték. VI/1. 
21.15: Fiatalok , .
22.15: Chila: Rend, munka, en- 
gedelmesség. A Svájci Televí- 
zió dokumentumfilmje (sz.). 
23.20: Tv-híradó 3. (sz.). 23.30: 
Reklámműsor.

(sz.). 19.20: 
19.30: Tv-hír- 
Delta. 20.20: 
megvénülünk.

rész (sz.). 
órája (sz.).

MASODIK MOSOR

Népszerű 
előadók.

vonósné-8.08: A Juilliard 
gyes felvételeiből. 9.00: Isko- 
larádió. 9.30: Operaegyüttesek. 
10.00: Hídfők a végtelenben. 
11.05: Ernest Ansermet vezény- 
li a Suisse Romande zenekart. 
12.50: Nagy László: Adok nek- 
tek aranyvesszőt. 13.07: Karl 
Richter Bach-múveket orgonál. 
14.12: Az Ifjúsági Rádió doku- 
mentumműsora Radnóti Miklós- 
ról, III. rész. 15.08: Zenekari 
muzsika. 16.30: Tip-top pará- 
dé. 17.00: Jurij Mazurok opera- 
áriákat énekel. 17.30: Feren- 
csik János vezényel. 18.00: 
Kapcsoljuk a Csepeli Munkás- 
otthont. 19.20: Iskolarádió.
19.30: Wagner operáiból.
20.15: Versek. 20.20: Dzsessz- 
felvételeinkből. 21.17: Iroda-
lomtudósaink fóruma. 21.47: A 
Drezdai Allami Zenekar hang-

20.00: Festő a Tiszánál. Port- 
réfilm (ism., sz.). 20.20: En-
rico Macias, a párizsi Olym- 
pia színpadán. Francia zenés 
film (sz.). 21.15: Tv-híradó 2. 
(sz.). 21.35: Ot perc meteoro- 
lógia (ism.). 21.40: Női torna 
Európa-bajnokság (sz.).

JUGOSZLÁV TV
17.10: Magyar nyelvű tv-

napló. 17.45: Az otthon és az 
iskola lcözött. 18.15: Társadalmi 
témák. 18.45: Zenebarátok.
19.15: Raizfilm. 20.00: ünnepi 
est a milícia házában. 21.00: 
Golgota — filmsorozat. 22.30: 
Latin-Amerikai1, dokumentum- 
sorozat.

MASODíK MÜSOR
16.00: Gyepkorong: Jugo-

szlávia—Belgium. 18.45: Ember 
határok nélkül — dokumentum- 
sorozat. 19.15: Az el nem köte- 
lezett orszáaok produkcióiból. 
20.00: Vendégszerkesztő. 21.20: 
Arcképek. 21.50: Külföldi szó- 
rakoztatózenei músor. 22.40: 
Aleksandar Lajokic: Nem min- 
dennapi nap — balettmúsor.

Kiállítások
Kiállítás nyílt a szigetvári 

várban. A Janus Pannonius 
Múzeum és a Pécsi Modern 
Magyar Képtár 1919. és 1945. 
között alkotó müvészek fest- 
ményeiből válogatta a kiállitás 
értékes anyagát. A tárlat má- 
jus 28-ig 
kivételével 
óráig.

Kórházi 
felvételes 
ügyeletek

látogatható hétfö 
reggel E órától 1S

*
Nagy Előd festöművész ké- 

peiböl ny lik tárlat ma délután 
5 órakor a komlói 
Müvelődési Házban. 
mond Morber János, 
ros tanácselnöke.

Május 1. 
Megnyitót 
Komló vá-

gálatban meq tudja védeni a 
hidat a jégtől. Hosszú rudakat 
faragtak. A híd korlátján áll- 
va, ezekkel szét lehet törni a 
jégtáblákat, el lehet piszkálni 
a vizen a nagyját, hogy ne üt- 
közzenek a gyenge oszlopok- 
nak, ne torlódjanak fel. Az a 
legnagyobb baj, hogy alacsony 
a híd.

Nyáron majd meg lehet erő- 
síteni a híd oszlopait. Van 
nyár, hogy térdig ér csak itt a 
víz, akkor lehet majd dolgoz- 
ni. Minden oszlop elé jégtörőt 
építenek! Bálint már kitervez- 
te, jó erős oszlopokat kötöztet 
egybe, bevasaltatja, elöl éles 
vasa lesz, hogy tudja vágni, 
szaggatni a jégdarabokat.

Nyárra a kapitány cölöpve- 
rőket ígért; olyanokat, amelye- 
ket gőzgép hajt.

Este találkoztak.
Beesteledett, Zsuzska vette a 

kendőjét, kabátját, és mint 
máskor bejelentette:

— Megyek a tejért.
Berci tudta, hogy Zsuzska 

nemcsak oda megy ...

Mindennapos felvételi ügye- 
letek gyermek belbetegek ré- 
szére Pécs város: POTE Gyer- 
mekklinika, Szigetvár város 
és járás, a pécsi és a volt 
sellyei járás: Megyei Gyermek- 
kórház. Gyermeksebészeti,
gyermekfülészeti betegek, égett 
és forrázott gyermekek részére 
páratlan napokon: POTE Gyer- 
mekklinika, páros napokon: 
Megyei Gyermekkórház Pécs 
és a megye egész területéről.

Felnőtt belgyógyászat, sebé- 
szet, baleseti sebészet: II. sz. 
klinikai tömb. Égési sérülések: 
Honvéd Kórház. Koponya- és 
agysérülések: Idegsebészet.
Felnőtt fül-, orr-, gégészet: 
POTE Fül-, Orr, Gégeklinika.

SOS-ÉLET telefonszolgálal 
hivószáma: 12-390, este 7-tól 
reggel 7 óráig.

ÉJSZAKAI UGYELETES 
GYOGYSZERTARAK

I. ker.: Pécs-Vasas II., Beth- 
len G. u. 8. 10/52. sz. gyógy- 
szertár, Pécs-Meszes, Szeptem- 
ber 6. tér 1. 10/3. sz. gyógy- 
szertár, II. ker.: Pécs, Kos- 
suth L. u. 81. 10/8. sz. gyógy- 
szertár, Pécs, Munkácsy M. u. 
4. sz. 10/9. sz. gyógysjrertár, 
III. ker.: Pécs, Veress Endre 
u. 2. 10/7. sz. gyógyszertár.

♦

(Folytatjuk)

Pécsi kiadvány. A 
Pécsi Tanárképző Főiskola 
tudományos bizottsága és 
könyvtára megjelentette 
,,Lev Tolsztoj a pécsi saj- 
tóban” címú kiadványát. 
Az annotált bibliográfia 
az 1945 előtt megjelen* 
tíz jelentős pécsi sajtóter- 
mék olyan anyagait vo- 
nultatja föl, amelyek 
Tolsztojjal, műveivel, a vá- 
rosban bemutatott darab- 
jaival foglalkozik. A kiad- 
ványt dr. Hajzer Lajos fő- 
iskolai dccens állította 
össze.



Egy w• A, 
négyszáz éves 
vitáról

Négyszáz esztendövel ezelött halt meg a börtönben Dávid Ferenc, 
A XVI. század egyik legérdekesebb egyénisége. Az évforduló kapcsán a 
Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete nagy- 
szabású nemzetközi tudományos tanácskozást szervezett a baranyai 
Siklós várában, ahol az antitrinitaizmus európai és amerikai szakértöi 
számoltak be legújabb kutatásaik eredményeiröl, mérlegelték Dávid 
Ferenc és társai ideológiájának súlyát, vizsgálták ennek az eszmerend- 
szernek a kapcsolatát az erdéfyi társadalmi és politikai viszonyokkal, 
igyekeztek felfejteni a szálakat, amefyek a mozgalmat az európai esz- 
mei áramlatokhoz fűzték.

Manapság, ha az antitrinitáriusokkal jelentkezö eszméket nézzük, 
temészetesen nem elégedhetünk meg azzal a tömény teológiával csu- 
pán, amefynek fogalmi rendszerében megfogalmazódtak - ezt állapít- 
hatta meg az, aki az értekezleten elhangzott húsz elöadást végighall- 
gatta. Noha többen is a teológiai kérdéseken inszisztáltak az elöadók 
közül, ennek burkát láttuk megrepedni, majd pedig szétpattani azok- 
ban az elöadásokban, amefyeknek a szerzői kiléptek a XVI. századiság 
vonzásköréböl, és szabadabban kezdték interpretálni az antitrinitariz- 
must, megmutatva ebben a nagyon is racionálisnak tartott mozga- 
lomban a logika csödjét is, amikor a teológia egéböl a történelem föld- 
jére kényszerült leszállni a gondolkodás.

A XVI. század derekán úgy indult a Szentháromság-tagadók moz- 
galma, mint a racionálisan gondolkodók nagy európai összeesküvése, 
s ha kissé túlozva is, már-már az orvosok vallásának lehetett volna 
akkoriban még nevezni hirdetőit, hiszen többen is orvosok voltak azok 
közül, akik ésszerüsíteni akartáka biblia tanításait, lefejteve az évszá- 
zadok során rátapadt misztikát. S valóban összeesküvök voltak, min- 
dig menekülésre készen, sokszor titokban nyomtatva ki eretnek nézetei- 
ket hirdetö könyveiket is. Olaszországból és Spanyolországból még a 
katolikus inkvizició elől kéllett menekülniök Európa friss protestáns 
országaiba, de Genfben Servet alatt már maga Káívin gyújtatta meg a 
mágfyát, s ennek a fénye világitotta be azután az antitrinitáriusok út- 
ját elöbb Lengyelországba, majd Erdéfybe. Jellemzheti talan öket, 
hogy elsö nagy, valóban európai rangú egyéniségük, a mágfyahalált 
halt spanyol Servet Jeles orvostudós volt, aki többek között a tüdö vér- 

keringését fedezte fel, Erdéfybe pedig egy olasz orvos, Blandrata György 
csempészte be orvostudományával együtt a Szentháromság - tagadók 
eszméit. Természetesen államvallássá sehol sem vált a hii, amefynek 
természettudósok voltak a legtüzesebb prófétái, talán csak az erdéfyi 

fejedelemeségben egy rövid időre, amígJános Zsigmondvolt a fejedelem.
Az eddig elmondottakból is kitetszik, hogy egy egészen szélsőséges irány- 
zatról van szó, és nem egy tekintetben a végsö pontot jelöli: a vallási 
gondolkodás eddig ment és mehetett el, mert utána már az ateizmus, 
az istentagadás következhetett csupán. „Egy az Isten!” - hirdették, ta- 
gadva ezáltal a Szentháromság tanát, Krisztus istenségét. Tudjuk, 
eza kor nem csupán a reformáció kora volt, hanem az emberi test fel- 

fedezésének, természettudományos megismerésének a korszaka is, cso- 
da-e, ha éppen orvosok következtették ki a bibliából a katolikusok és 

reformátusok üldözte eretnek nézeteket? Nyilván bennünket legkevésbé 
a Szentháromság-tagadók teológiája érdekel, de arra már felfigyelhe- 
tünk, hogy a vallási viták nagy századában, amikor ofy türelmetlen 
héwel csaptak össze nézetek, az antitrinitáriusok a vallási és ideoló- 
giai türelem elvének képviselöi voltak, a gonolkodás szabadságát hir- 
dették, s elmentek egészen addig, hogy elismerték, amit egyik egyház 
sem akkoriban, például a mohamedán vallás üdvözítö voltát is, a zsi- 
dókéval egyetemben.

Elöbb a gondolkodók egy értelmiségi köre, nemzetközi szövetsége 
hirdette az antitrinitárius eszméket, spekulációjukat késöbb is csak a 
mezövárosok polgársága értette meg és kezdte követni, ofyan tömegbá- 
zisuk azonban nem volt, mint egy-két évtizeddel elöttük a reformált 
egyházaknak támadt. Mágfyák gyulladtak, de például már parasztfel- 
kelések örtüzei nem lobbantak fel tanításaik nyomán. Virágkoruk sem 
tehetö többre három-négy évtizednél. Mintha Dávid Ferenc halála 
1579-ben a közelgö vég kezdetét jelentette volna, akinek a páfyafutása 
nyilván önmagában sem érdektelen, hiszen katolikus papként kezdte 
és Szentháromság-tagadó prédikátorként börtönben fejezte be páfyá- 
ját. S mert említettük, hogy gondolkodásuk meg is tréfálta öket, hadd 
említsük meg, hogy ezek a racionálisták egyúttal miszti'kusok is vol- 
tak Dávid Ferenc például kiszámította, hogy pontosan 1570-ben fog 
lejátszódni a világ második teremtésének aktusa. Azt mondanuk sem 
kell, hogy a jelzett esztendöben semmi ofyan nem történt, ami erre en- 
gedne következtetni. A másik, az antitrinitárisok fóldi gyakorlatát ille- 
tö szélsöség volt a feltünö és hangsúfyozott törökpártiság. Heltai Gás- 
pár, aki élete utolsó éveiben Szentháromság- tagadó lett, örömét fejezte 
ki Szigetvár török kézre kerülésének hírére.

Az európai intellektualizmus történetének egy sajátos epizódja 
iránt tehát okkal nagy az érdeklödés világszerte, de a magyar iroda- 
lomtörténészek körében is. Voltak közöttük jó költök, mint Bogáti Fa- 
zekas Miklós, kitünö prózaírók, mint Heltai Gáspár. S talán az sem 
mellékes, hogy a magyar antitrinitáriusok müvei közkézen forogtak 
Európában, mint négyszáz esztendövel késöbb Lukács Györgyé majd!

BORI Imre



Bartók Béla főgondnok angliai látogatásaAz angliai unitáriusok 1979 áprilisában Manchester városában az egyetemi város Owen parki épületeiben tartották évi rendes közgyűlésüket, melyen meghívá- sukra, egyházunk képviseletében Bartók Béla főgond- nokunk vett részt.Hazatérte után az alábbiakat mondotta: Eredményes és szépen sikerült ülési tartott az angliai unitáriusok Főtanácsa, melyen több, mint 400 képviselő vett részt a különböző gyülekezetekből, Anglia, Wales, Skócia és Észak-írország területeiről. Imponáló volt az évi ünnepélyes istentisztelet az „anniversary service”, melyen közel egyezer ember volt jelen a manchesteri és környékbeli unitárius gyülekezetekből. A liturgikus részt Eileen Kielty — az egykori főtitkár, dr. John 
Kielty leánya vezette, a beszédet Eric Wild lelkész tartotta.Az egyháztörténeti szövetség ülésén dr. H. J. 
McLachlan elnökölt és dr. Alec Peaston írországi lel- kész, irodalomtörténész tartott előadást a teológiai szabadság korlátairól. Az angol unitáriusok béke és szociális kérdésekkel foglalkozó szervezeteinek közös ülésein két angol parlamenti képviselő Peter Archer és Frank Allaum tartottak előadást a fegyverkezési ipar és a leszerelés kérdéséről.Az ülés elbúcsúzott Brian L. Golland eddigi főtitkártól, aki több, mint tíz éven át közmegelége- désre töltötte be ezt a tisztet és hivatalába beiktatta 
Roy Smith-t, aki korábban már a helyettes főtitkári tisztséget is ellátta.A választások rendjén 79/80 évre elnökké Hamilton 
Birtles birminghami lelkészt, alelnökké a mozgalom régi harcosát dr. June Bell orvosprofesszor asszonyt választották meg. Elbúcsúztatták A. Graves eddigi tiszteletbeli pénztárost, s helyébe a lelépő elnököt 
G. Head-et választották meg.

A megnyitó ülésén az elnök köszöntötte a külföldi testvérdelegátusokat, dr. Carolyn Howlett asszonyt, az IARF elnökét, Bartók Béla főgondnokunkat és dr. R. 
Senghast, az amerikai unitárius univerzalisták ügy- vezető alelnökét. A kiküldöttek a közgyűlés megnyitá- sa után beszédben köszöntötték az angliai unitáriu- sokat és főgondnokunk szeretettel hívta meg képviselőiket augusztusi budapesti zsinatunkra. A zsinaton a nagy-britanniai unitáriusokat Roy Smith új főtitkár és Bruce Findlow, az oxfordi teológiai fakultás dékánja fogja képviselni.Főgondnokunk a’ záróülésen meleg szavakkal bú- csúzott el Brian Golland nyugalomba vonult főtit- kártól, egyházunk régi barátjától, és átadta egyházunk ajándékát — Bartók lemezeket.Az ülésen hozott elvi határozatok közül kiemelünk hármat. Tiltakoztak a fegyverkezési hajsza ellen és állást foglaltak a mielőbbi leszerelés kérdésében. A személyes beszélgetések rendjén sokan elismeréssel szóltak a folyamatban levő SALT-tárgyalásokról s azok mielőbbi befejezését kívánták. Kifejezték szomorúsá- gukat, hogy az anglikán egyház tavaly tartott Lambeth konferenciája, melyen a nagyvilág több mint 400 anglikán püspöke vett részt, ismét állást foglalt a nőknek lelkésszé szentelése tárgyában. Érdekessége miatt említette meg főgondnokunk azt a kisebbségben maradt javaslatot, mely az egyházi központnak Lon- donból Manchesterbe való áthelyezését szorgalmazta.Manchester város főpolgármestere Trevor Thomas lord-mayor fogadást adott a gyűlés résztvevőinek és külön elbeszélgetett a külföldi vendégekkel.Köszönjük főgondnokunknak értékes külföldi szol- gálatát. Manchesteri útját követően Párizsban a magyar Liszt Ferenc Társaság képviseletében Liszt-emléktáb- lát avatott fel.

ANTITRINITARIANISMAnnak a meghívónak a címlapján, melyet a Magyar Tudományos Akadémia bocsátott ki, a Siklóson 1979. május 15—19. napjain tartott tudományos ülésszak al- kalmából, a fenti angol cím olvasható.Dávid Ferenc halála négyszázados évfordulója alkal- mából a hazai és a XVI. századi unitárius törekvések kialakulásával, az arra gyakorolt külföldi hatásokkal, és az európai hasonló mozgalmak fontosabb kérdései- vel foglalkozó ülésszakról korai lapzártánk miatt csak lapunk következő számában tudunk beszámolót kö- zölni.Az ülésszakot a Magyar Tudományos Akadémia kép- viseletében Klaniczay Tibor akadémikus nyitotta meg május 15-én délután 3 órakor. Üdvözölte az egybe- gyűlteket Takács Gyula, a Baranya megyei Tanács el- nökhelyettese. Az első előadást Pirnát Antal kandidá- tus tartotta, Dávid és Blandrata szerepét ismertetve és méltatva.Este a Múzeum termeiben dr. Ferencz József püspök és Bartók Béla főgondnok fogadást adtak az ülésen megjeléntek tiszteletére, melyen püspökünk magyarul és a tanácsl- >zás munkanyelvein üdvözölte a résztve- vőket.Előzetes tájékoztatásul megemlítünk néhány nevet azok k< zül, akik az ülésszakon előadást tartottak. Va- 
soli C sare firenzei professzor a humanista kritika és az ai iitrinitárizmus kezdeteiről beszélt. Aldo Stella 

padovai professzor Padua városának és egyetemének az antitrinitárizmusra gyakorolt hatásáról szólt. Lech 
Szczucki varsói professzor a XVI. századi lengyel és erdélyi unitárizmus kapcsolatait elemezte.A külföldi unitárius egyházak előadói között megemlítjük elsősorban George H. Williams profesz- szor előadását — a Harvard egyetem egyháztörténésze a Radikális reformáció c. hatalmas tanulmánykötet szerzője — aki a Dávid Ferenc és Socinus Fausztusz közötti vitát elemezte. Erdö János a kolozsvári Egyetemi fokú Protestáns Teologiai Intézet rektor professzora Dávid Ferenc biblicizmusáról tartott előadást. Jan van Goudoever a holland remonst- ráns egyház moderatora, duisburgi vendégprofesszor a XVI. századi hollandiai vallásszociológiai mozgal- makat állította szembe az erdélyi törrekvésekkel.A tárgyalások nyelve, angol, francia, német és I olasz volt, az előadások és a hozzászólások is ezeken ! a nyelveken hangzottak el.A kongresszus résztvevői látogatást tettek a nagv- harsányi református műemléktemplomban és a pécsi f Mindszentek templomában. Mindkettőnek XVI. szá- zadi unitárius kapcsolatairól lapunk következő; számában szólunk. Az ősi siklósi vár helyreállított termei történelmileg érdekes és belső modern beren- dezésükkel kellemes otthont biztosítottak a tanácss kozásoknak.

Római katolikus főpapok kinevezéseII. János Pál pápa dr. Paskai László címzetes püspököt, veszprémi apostoli kormányzót veszprémi me- gyéspüspökké, dr. Bagi Istvánt, a Pápai Magyar Intézet igazgatóját 
esztergomi segédpüspökké, dr. Sza- 
kos Gyula sárvári plébánost székesfe- hérvári segédpüspökké, Marosi Izidor címzetes apátot, kecsekeméti esperes plébánost váci segédpüspökké nevez

te ki. A kinevezésekhez a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1957. évi 22. számú törvényerejű ren- delet alapján az előzetes hozzájáru- lást megadta.
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nyilvávalóvá akarta tenni azt, ami't Isten n?ö dani és adni akar az embernek a mindenkori ado \ időben és az élet minden körülményei között. A Jelenések könyvében Dávid. kulcsát néha azonosítják a lélek kardjával, mivel — így, vagy úgy — mindenik meg- nyitja az utat a jobb és igazabb emberség felé.Annak ellenére, hogy Isten gondolatai nem a mieink, azok majdnem mindig felfoghatók az ember számára oly mértékben, ihogy az igazság prófétai zsi- nórmértékévé váljanak. Ha a lélek kardjával kemény igazságot formálunk, úgy járunk el, mint a sebész a késével, amellyel gyógyítani tud, és amely nyomán békességben lesz részünk. Ha igazságot szóltunk, a megfelelő időben örömben és békében lesz részünk. Ha pedig elfogadjuk egymást az Örökkévaló fiainak 

és leányainak, akkor a nyelvek összezavarodottsága megszűnik, és Bábel tornya rommá válik. És mi bí- zunk abban, — hogy túljutva gyengeségeinken —, beszélünk egymáshoz a szívnek szavával.Egy az Isteh — mondotta Dávid Ferenc, és Ézsaiás- sal szólva, mi nem imádlhatunk más istent. Dávid Ferenc, amikor már Báthori Kristóf fejedelem foglya volt, 1579. április 27-én ezt írta: „Hiszek Jézus Krisz- tusban, a megígért Messiásban, alhogy az megíratott az idő teljességében... aki. a próféták szava szerint hirdette az ó tanításait az Atya akaratából... akinek igazsága az egy Isten, az Atya. Isten beszédével 
miénk a léleknek kardja.” (Ford.: F. J.)

Tudományos kon ferencia az antitrinitárizmus múltjárólA tudományos világ nem adózhatott volna méltób- ban Dávid Ferenc emlékének, mint azzal a konferen- ciával, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Iro- dalomtudományi Intézefe Reneszánsz Kutató Csoport- ja és a magyarországi egyetemek régi magyar iroda- lomtörténeti tanszékei rendeztek ez év május 15—19. napjain a Baranya megyei Siklós szépen helyreállí- tott történelmi várában. Aligha hangzott el hazánk mai területén annyi tudományos értékű előadás és hozzászólás az erdélyi unitárizmus kezdeteiről és ki- teljesedéséről, mint ezen a konferencián.Jólesően állapíthattuk meg, hogy Dávid Ferenc ér- tékét, jelentőségét és a XVI. század vallásos mozgal- maira gyakorolt hatását a szaktudomány milyen nagy- ra értékelli, és hogy immár mennyire elfogadottá vált az a vélemény, hogy ha a reformációt nemzetközi val- lásforradalomként tekintjük, akkor az erdélyi anti- trinintárizmus, az unitárizmus, a reformáció legforra- dalmibb irányának tekintendő.Az elhangzott előadásoknak még kivonatos ismer- tetése is meghaladná a lapunk megszabta kereteket. Azonban a konferencia egész anyagát, nemkülönben nagymértékű nyelvemlékünket, az 1588-ban a pécsi Mindszdntek-templomában elhangzott disputa anyagát kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Ezzel olyan tudományos anyag kerül nyilvánosságra és válik hoz- záférhetővé, mely mindennél értékesebb megvilágítás- ba helyeZi egyházunk szerepét mind a magyar, mind a nemzetközi szellemi mozgalmak életében.A tudományos konferencia egyházi vezetőink sze- rencsés bekapcsolódásával méltó módon hangsúlyozta azt a jelentőséget, melyet múltunkban az unitáriz- mus a mai számarányán túlmenően képviselt. Már a konferencia helyénék megválasztása is emlékeztető volt arra az időre, amikor a Dunántúlon, de különö- sen Baranya megyében az unitárizmus nemcsak gyö- . keret vert, hanem mind létszámban, mind jelentőség- b?n kiemelkedő szerepet töltött be, hiszen Pécs város lakossága 1572 táján szinte egészében unitáriussá lett, és 114 éven át a dunántúli unitárizmus központja volt.A konferencia előadói között szerepeltek neves olasz, egyésült államokbeli, lengyel, holland, cseh, ro- mániai és magyarországi tudósok, köztük dr. G. H. 
Williams, a Harvard egyetem nemzetközi tekintélyű unitárius vallású egyháztörténésze, dr. Erdő János, a , kolozsvári Egyetemifokú Protestáns Teológiai Intézet rektor-professzora, és dr. John C. Godbey, a chicagói unitárius fakultás dékánja. Nagy örömünkre szolgált, hogy a résztvevők között üdvözölhettük dr. Kovács Lajos romániai unitárius püspököt.A tudományos konferencia résztvevői meglátogatták 
a nagyharsányi disputa színhelyét, a szépen felújított középkori gótikus nagyharsányi templomot, ahol a magyarországi unitárizmus első mártírja, Alvinczi 
György emlékének adóztak, majd a pécsi Mindszen- tek-templomában hallgatták meg a pécsi disputáról az iratanyag sajtó alá rendezőjének, Németh Katalinnak német nyelvű előadását.

A konferencia megnyitó napján egyházunk képvi- seletében dr. Ferencz József pöspök és Bartók Béla 
fögondnok a nagyszámú külföldi és belföldi vendé- get jól sikerült fogadással tisztelte meg, amely alka- lommal püspökünk méltatva a konferencia jelentő- ségét magyar, angol, német, olasz, francia és lengyel nyelven üdvözölte a megjelenteket.Az ünnepélyes megnyitón és az egyházunk által adott fogadáson jelen voltak még dr. Nyiredy Sza- bolcs e. tanácsos és felesége, dr. Vernes Gyula e. ta- nácsos, Huszti János közügyigazgató-lelkész, dr. Fe- 
rencz Józsefné, dr. Ferencz Emese és Gyergyay Árpád.Meggyőződésünk, hogy e konferencia magyarorszá- gi unitárius egyházunk életében is jelentős mozzanat, minden tekintetben emeli egyházunk tekintélyét, tu- dományos anyaga pedig számunkra különösen fon- tos és maradandó érték.

dr. Vernes Gyula

Siklósi beszámoló
TISZTELT NEMZETKÖZI KOLLOKVIUM!

A Baranya megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága ne- 
vében tisztelettel köszöntöm külföldi és hazai tudós 
vdndégeinket, s szívböl kívánom, hogy programjuk 
célkitüzéseinek megfelelő eredményes munkát végez- 
zenek. Azt hiszem, a nemzetközi kollokvium vezető- 
sége helyesen járt el, amikor éppen Baranya megyét 
választotta tudományos tanácskozása színteréül. Me- 
gyénk és székvárosa, Pécs, évszázadokon át a szellemi 
előretörés, a felvilágosuit eszmék érvényesüléséért 
folytatott küzdelmek egyik központja volt. E gyak- 
ran vallási köntösben jelentkező mozgalmak a sza- 
bad vallási felfogásért folytatott — gyakran harcos 
— kiálláson túlmenően, jelentősen befolyásolták az 
élő magyar nyelv retorikai szépségekben gazdag fej- 
lődésének kialakulását; a filozófikus, tudományos 
gondolkodás elmélyítését, s ekként gyakran a saját 
korukat is meghaladó szabadgondolkodás érvényesü- 
lését.

Ezen elgondolások alapján nézzük a Dávid Ferenc 
halálának 400. évfordulója alkalmából rendezett nem- 
zetközi értekezlet célkitüzéseit.

Köztudott, hogy az antitrinitárius, vagy más néven 
unitárius mozgalom elsősorban Erdélyben bontakozott 
kif ahol a tordai országgyülés 1568-ban biztosította 
számára a szabad vallásgyakorlást.

Az Erdélyből a Dunántúlra is átcsapó antitrinitáriz- 
mus megyénkben bontakozott ki legerősebben.

Baranya megye a XVI. század második felében 
nemcsak el- és befogadta az unitárius koncepciókat, 
az Erdélyből jött prédikátorokat, de sajátmaga is kül- 
dött Erdélybe olyan baranyai vagy pécsi származású 
egyéneket, akik tovább fejlesztették e vallási tanokat. 
Családja eredetét tekintve ilyen baranyai származék-
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