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"Bő gabona legyen az országban" 
.,Bő g(lbontl Jegyell a: ors:iigba n c. lU'gYl!k t,l'wjlm I S: 

rcngjen gyiimölcse, mi lli a Libanon, s vi r/Ifjon II váro
sok "épe, mint II földnek fiivc," 

(72. Zsoitár. IG. veT~.) • 

Ha ebbő l ~I "D,ividi könyörgésbör' ldhagymím II Ll
banonra való hivatkozús\. és ncm jegyez ném hozzál hogy 
a 72. Zsolt.4rból idézem s körkérdés formájában juttat
IHím Cl a mai emberhez. hog)' áUapítsa meg: kitől szll l"
nmzik cz a gonC'lolat , bizonyos, hogy sokan valnme)yi)t 
modern szociális lelkülett. ember szellemi gyUmölcsé
nck gondol nák s még a bibliás embel'ck közül is ke
vesell vennek észt"c, hogy II kcresr.ténységet mcgelóz6 
korábbl $.zflzndokban egy királyi lelkű pásztOl' ember 
lelkéb<.!n ~zü[c lett 45 írÓdo\\. rá élő követe lmé nyképPcn 
:~z .. öl'ök e';lbcri célok elnyűhetellen vÚs7.nát'a, hogy az 
orokkévaloság se koptat hassa le onnan, amfg egyetlen 
elégedetlen embel' lesz 11 fö ldön, 

Nagy értéke ennek a mindig [tissen IlMl'udó l'cJ:li g0l1-
?o~~ ~ nuk, hogy egyszenien és mindenki últal érthetően 
Jelo!! meg II munka célju\. Azél't dolgozunk, hogy: Bő 
~egyen a gab?nn az orsz<Ígban még a hegyek tetején 
IS, hogy t'engJen a munkánk gyümölcse, mint a Liba
',l.?n, s hogy vi ruljon a vúrosok népe, mint a földnel( 
uve. 

És ha r~!p'clmcs,en végig olvassllk II 72. Zsoltál'!, észre 
J(~ll v.en~unk :IZt IS, ho!-(y van ennek az időben l.osalmem 
t,\ ~ l t:IJc~IIhelcl1en gondolainak egy nl<ísik örökkévIlló 
él téke IS, m:IY!I~.k ,'nlódiság:Il'ÓI soha egyetlen nemze
dé.k nem gyoztidott meg: olyen közvetlenü l m int ez a 
lnlcnk ~ az u!I.Y:,~nis, hogy e logtcl'mészetes'ebb emb~l'i 
~í~~~:u.g telJeS,uléSénck elsö feltétele, clengcdhetet!e>n 

c c a !béke, Nhll07_ IIOgy a dol~wLt ember 
munkl1jának \!redményekeppen : Bő ga'xma i ,. 
lIZ ot'~z{l"b'U) é ' ~" k ' • , cg) cn .. ",' . S d V'IIOSO né oe vlru l,lon, mint n föld
ne~, fu:e . ~hhez n.yul{Odt lcgkör, feszlilt~égtne!1tes aL~ 
"!.0~~CH1, kleAY{!nsul\'OJ:otl lelki hanAuluttl embcl' dc
r us Il't~emlé lCl ~ell; egYSzóviiI fejezve ki, ennek fd
~6~~~ei~~~d~~,~tlmrlt .m:lE!:ib:Hl r~lal (:s hatál' talan khc
tnr lu',(t idQllke' el. a béke. H iszen U1, egész 72, Zsol~ 
ménv h' ppen nem ee:yéb, mint egv zenj.!ő kölle-

I. "~nH~1, vae:y hm:s{lnnn a békcssée:cRinfI!6h C"z 
ste>nem . . Milyen hamut' felejt az embel'. M<:.c: ninc"'~n 

músfél ('vI11,ede annak, hogy rI fóvfll'osunk pc ~ " 
aS~7.0nyok J!Ye,'mekúk J.' • I m n 
rl<i l;ík a f' ló~ 'k k ' ~~ ,tlhonmul'nd l ö\'e~ck eZI"C1 
radi kukO~ic!:t fglda~ .1 ,fll S,S .~C'lések~n~ töretlenlll mn
l 1 " e cn, mlko!-bcn su ru uknnzúpol'- Zll_ 

(U t a Vá~OSHI és II "tet'vS1.CI'uen kiül"Ítcl,\" területek rliI 
~omlott zUI"",:.a\'urb~n menckülő csn putok cgységei lova i ~ 
~a l II pcstkorny~kl ,\'á rosok gyümŐle<;ö<;ciben szi\Il{i~o'

t~lk cl S gulY{l~-al!yulknt a vi rfigos Ilcl·tek úl!\, {li;ni kll 
101l helye1.ték t "· 16'11' ' • -. h 'I ' ' ~~e il lI ~bu, a flivtll"os nép(' ]wdll( 
.1 ~ )e!t: hogy Vll'UI! volna, mint a földnek füve 111-
k{,1J1J vth;:u'verte, luzp('rzsclle tlljak kietlen mClfiihl'7. 
hasonlított, Hút l'\fclCj tCtl Uk \'ollÍn m{ir? _ Rellne'm olt 

él . mosL is a ké p, mely :Ikkor vágta b<!le véres bnt't'tz
dl\l l n le lkembe, 19H ószén, F.:n nem ludom clfelej hlll l. 
A Szeme re major külsö terü letén futóárkot ásott n ki~ 
rendelt lakosság, Mint lelklpá!';ztor, ott jál'kAltnm n so
rok között, hogy együtt legyek ll tyám fin ival ott ls. 
Vecsés és Gyt'l ! hutft l'á ból mind közelebb kerilIt ho1.
zún k IlZ nknn túz. "~clel5s vezetö, vng)' ir t'lnyftó-sznkért6 
sehol. Mindenki ott ásott, a hol éPPc!l1 akart. Amikor a 
l'obbnn6.1knflk közvellcniil fl dolg07.{) sorok mcll,ett vcr
ték fel a port - szétdob(llvn szel'S1.Am niknt _ H,: a~z
szonyok flll {tsnak eredtek a moJOr felé, Az é letösztön 
egy rohanó c~oportot egy kis akácos felé irnnyitolt. 
OU Ilzonbon - mi előtt 117.1 elérhették voJnn - o "védó
seregek" Uil'.előúllftSlÍnak fegyverl.'S örs~e tartóztnlta 
fel s mive.! fl némctü~ lendott felsz61Hnst nem ét'telté:k, 
de abban o Plíni k hangulatban tnl6n ne m is figyeltek 
I'etí, belélőtt 11 kis c~opor t bn fiZ órSCA s I). többiek csnk 
akkOl' e\>7.mé ltek mngukl' lI, a mikor k~t nsszonytál"j:uk 
mnr holtan esett ö.;:sze. 

HM ilyen rövid idd alatt elfe.lejtetl az e mbet' mindt'nt ? 
Hiszen még magl.lmeglagadásávnl ls II béke bl1.losltó
sá l'a kellene tÖt'ekednie s ehelyelt ujnbb h óool'uk bor~ 
zal mas szen vedései nek ut jflt egyengeti. 

Nos, mi nem a h ad itl1dó~flók cikkelből , nem 1\ hltbQrú 
utáni regények le!J'lÍsniból ismf'I'Wk meg u szem'edé
seket. A c<:ntaképek véres felvételeit sz,ilnunkra nem II 
filmoperatőt' készftelte: közvetl eni.\1 é ltünk :il mindent. 
Nu)::y árat fiz eltünlt nzé l't, hogy fl béltess(:,L!; népe lel
lünk. De, amit n !!alllt szel1\'edései nk :\rim trmultunk 
m~, a hhoz rn)::aszkodunk s tIITÓt n('m mondunk le senki 
kedvéért. Gazdl\~ tnPll~zt.lllntok leszúl't eredmén,\'ek~nl 
olyanná lelt nl'. éklUn k, mint rt 72, ZSOllII I': Zengő kl.il ~ 
t~Ill,:.'I1V, bOldQA h imnus1, és di csl5!<épc!' hllllcluifl, nmely 
édcs dn lávnl Itllvcr mindeni II egycdilI II békét d k~ólt i, 
1I1,t szolglll,ln. IIzl hirdeti. MNt llzl tlklll'JuJ(. hog)' "é/.: I'c 
va ló<;ú~g:ú vúljék (,z 11 l"éo:i és méRI~ (itökk,\ tli i'mberl 
cél. hogy munkiink NC'dményekepocn: "Bő j.!lIbon/1 le
gyen az o,·szúj.!bnn II l.legyek tetején is, rcnglen ,uvil
mölcse, mint u Li bunon, li virul jon 1\ vilrOSOI{ nép(', 
mint II földnl'k fil ve." 

Nekünk, I slcnhivő, vnlh1sos szemIélehi emller<'k ni'k 
<\7, elet mi nden vonn'l'in eszményképUnk a bő ijnoonútól 
terh el t mezőkön flt fll lul'ól ~ fnlul"fI, és vál'osról-Vi\I"OSI'1I 
jit l'Ó "jéz\lslIrcu"-emlJcr, :.111 s7.ellden hot'dor,m szivé
ben n béIH!~ség é~ II szel'ctel e\'llnJCéllum:\t és II·tól,lk 
minden hAborusuglÓl, gy OWll I) ~onoS1nuk més.: II s1.~n
dék(,l is, Ezt nz embcl'ségct 1[Z)'l'lt:'lzOnk Idulnldtllnl ön
mAgunkban, hogy cgy$Zcr mc.lo(,L!;yózheSliU k "ric IlZ ("\A~~Z 
vll{lJ.:ot. A1. C'.I(yhiiJ:nnk a (ölparccll!'lzotl munJtnl,'rO let('· 
ken ez :lZ el~ó dtilők, hogy Jézus'e llnl embcrckblíl bő 
,~nbon (l termé~(' tegyen a vlltiltllUk, nWI'! ml h l~1,Unk (Jb
ben n7, embl.'l'bcn li v(>I" nkm'Juk cl(iznl tl 1,t'tIJ()t'l)nnll 
mél{ /I l(on(\olHhH IS ;t gubonutl' l'mÖ foldckl'ÓI él II vl~ 
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Az unitáriusok viszonya az anabaptistákhoz 
A J' nuMi ~mb:ln megjelenI cikk folytaltisn ,) 

( " I " font(lll;nbb eredményet 97, elsö tctclb~_n 
:\ ;lliol~I~~I;:' Esrer,nl: KtiSZlus n~11l 1;Slen, ,Jó:z:se~tol 

~Olo:M'löt61 ;;ziJlclell ember, hnncnl Istent ero",:l lelJes, 
~,'.nb~1 lélelelk laglldjllk lll. nll,g)'alok lélC:.té~~l ck~P: 

. -" ,<>t ~'{1 poklol: az ulolso Ilc,el Ol 
Ó~y Jmll1 A& o.uOlo: co> 'I len 'k lel-
("&.'d~ A ki\'IUllsztounk t.lmadnnk fel. az lsten e e 

k~ , 'I\el ~-üll clpusztulnak stb, 
('I n te:.>, """"~'n 'in" (mint pl. :lrIHl~'osrjkOSl 

" . un l'lrlUS • ..,..'" -- , B I nd 
., _~I\' \ dt"i!.nzai "tflrsulnt" tagjniul emlegetle fI,S7.'tc --~ ~ 101, Grib,:lidll, Qcdlinot, Renatust, .verge .. ~~, 

~kl'I,:~:·~g.\'ediU Bunalo P:\duából "olt te.n):leg le-
\'cl('ncci r,s:nnlOn Mnnelfi szerint, De h:s1.en ::1 

!~~b~'k nem is lehettek j .. hm, mert Occhino és R~na: 
o Cl, 15'" 1:<"11 elmcnckmt(>k Olai'zorsz..~ból lU: mk
n!~, ~".'1 r -'ól _o, ' .. ,-guio hll~l(:rán\ls \''<llt, sooaSem \'olt 
"".0.:1 , , -L. .. __', ' ',.t -- B!af!oro la ""pli ta III 'g k,(,,,,,,,,u(! antI rU\l ~,nus, ' 
.II~~, ,~k:':"n :,7. c\l('k~n Erdel\'ben \"Ch, mint 12:1-
J)t."utg C l! """ " , k rk 
b('\111 kinUnle ud\'uri cn"08a s, ekk()~ meg 'at~_~ ~s 
\'olt, Glibald, pád:t:li f')Z,'etem\ tnmu' ,:o,lt l ::J~·lg, 
ó 011 lehetett \ofllnn, cle i\landfi nem endll!. 

,\ !. unit:irius hnsycnubynak a szenlollyek.re \,ona1.ko7.ó 
l~e Mve.'>. azonb:ln aZ ko!t~gtel~ \(~ny, hO,~- ~. ,'elCl~ 
~i zsinaton 1551)-b;!n {\7; anablPIISITI.k radlkálts, ont,l
trinitárius tMokat áliitotl3k fcl. Dfwid Fel"encnél ~I~~' 
tnltHunk innen Slaml:l!.o t:lnit.:}st, ~anem ~~ ~(ö_ldl 
.. \ mn)' Tnmasnal Igen, A velencei :zsmntol, i:'~\:eto C\'
ben a7.Oll00n 15S1-ben közbelépett az inknzlclO ;; ~,1~
nelfi ,'allornásn alapj/tn kinyomtnia s n helytartó u,\Jun 
összefogalta Vc~ence állam teriileten az a:;abaptlsl.:l
kot, E7:ek közill sokan vissr:n,artek a katolikus ~h?z
ba, mások nr,üldÖles elóI kúHöldre menekülte.\;., fők~p
pen Sdjch."l és MOn-ll.Orsz:igb.'l, Ezek kö::z.~tI \'ol t 
NI 19.,,) Poruta, :lki a JTlOr\'oorsz.-\g'i anab."lptlslákhoz 
csatln .... -n,-:o1t s később Erdélyben is megfordult, 

Dá\'idra s az ertié.J~ti unitAriuso!:Ttl nem az olasz ana
b3ptislák "01lak h31lL~1 min. ink--abb 9. mOr\'oorszá
glak, ök st> kóz.\"etlenűl. hanem s Hmg,rd unit.ari'!wkon 
kc:,€ 'llül, A lengyel uniláriusok: ugyanis sUando kap
csolatban \'oJtak 1'1 morva :mnbaptistákk:lI, A mon:a 
anab.'lptisták tanail es tört.enetet Ujllbban Lydi!! Miiller 
dol~tl'l fel: Der Kntnmuniunus der Mörischen W:eder
leáufer (Leipzig 19:27) c, mü\"o;!ben, Nem(':s."lk a kiadot! 
mÜ\"l~,:" alApjan dolgotott, hanem n len~,l_ és kéziranJri 
anyagot is figyelembe \'ette.. igy" budapes!i egyetemi 
könyvtár 9 l,."Ötetre rúgó keziratttir anyagai is. E munka 
alapján istnertetem a morva tlllBbaplisl3k törtlhetét a 
legT'Ö\lidebben $ to nai kal, men ezekből a lengYel u n ita
rius:OOt sokol a"'eltek, 

A morva egyház alapitAsa a chil:asmus hitétlek folyo
mtln.~'n. Hans Hut lS:2S-ro a \;Iág ,-éget jósolt 9, Krisz
tus mettielen~se.t. m ikor megkezdödik K risztus ezer
éves orsz.ága, Az Igtn: hh'öJ..-\elindultak Nikolsburgból 
&yenneke:kkel együtt \'tllami ketsz!izan, horo' 6x ne le
gYen~~ a "hilet!enclc' között .s ~\usterlit2be Kaunitz 
földesÜJ" befogadta óket, A kó\'etkezó é\'ben jön Jakob 
HUHer Tirolból. majd é\'ente jÓllek Németcrsz...4gl;ó1 
l"Iélnel anab!lptista.'c honajuk. Úgyhog" nt':msokAra két
e:;ren \"'Oltak, Az cl."ö \-ezetók papok ,"'Ohak. azonban 
\'(~gleGes tana ikat és szcr\-ezetüket Hulter ~észitelle, 
155-1-~ kÖ7.Ött \-{llt , fém'koruk. mikor sz.á muk 12-15 
&(!1Te nigoH, Körülbelül ~ Haushaben-re (Hazközös-

A :'!fIÍl'i!I6d;>.si :'!finis.::lerium élére pár hete Bellke Va

I~Jio kerűlt, kit 3t: Oruii.gos Bekelamksnál. majd a Rá 
dión"l ,'ég:r~u i~n temlékeny munkasságából Eg:' .. htl
zunk nagYon jól ismer, Fde!ö.~gteljes új m\ln.~3he
lyén Egrhát:i F Óh9tóságunk és hh'Co:nk szerete-1Iel kö
szöntik es sok s.ikert kivánnak népünk köznnh'el6d.!se 
inté1.ésének nehéz munk!t.jáh07_ 

2 UN lTARrus ELET 

s~} OUI\'{l éhcok. fl 7.őmUk szenthfu'Omsághi\"o "oh. 
... ~'\k kél Hnushllbe.n mgjni \'oltak nnlitr.nittuiuS<lk. 
1'i.lrclJn('s~gukcl mUHujn. h~' M.ért ezeket bt:'(ogadu'Ik 
mAJ:.uk .közel TöbbnyJre :lZ Olasrol"sz.\gbol menc;";'i!t(k 
volt:lk fl s7.t!nlhál'OIns.:.\gtngndók. 

Az ~trak k'"Orn~án'y ugyon kC7.dettöl (ogYa Ü!-l.o:tlc 
öket. de. hogy mcglS körii lbelül 100 évig megm.lradhnt. 
Ink Austcrli t':zben es körny~kén. azt u n'01"'\'R r.em ts· 
St.~lck köszönhették :\ földesurak csak saját h9.S7.l\\l . 
knl nézték s n királYi HIntom ellenére smJgálalukb."1 
fogadtnk öket. Ug .... ;m is U1. annb:lpti!;lák nlind~;kc \'a
lam<.'ly me~teN~get lIzött s ezzel az egész ors7..\gnn:, 
hasz.nara \'011. Cs3k II rehérhe~yi csata ulán. 16:!2-b<!n 
utnsitom\k ki 6kel az ors7111; teriilcteril1. ekkor relsí) 
l\la~raroltt1non "Iú7.ódtnk meg. ~\' csop;lrtjukal ptdlg 
Bethlen Gilb.:lr Alvinere tdepitette, Innen a XVIII 
százndb:m, M:\ria Te~ziától üldöztet\'e OroSZOrsl:l~b..'l 
mento.!k, Végi.lI midőn Oro,'>ZOrs2agbnn 1871-b<>n u('h07.
tllk az :\lInll\nos k:lIonai -kötelezettséget, Kannd:\bu \"~'m
dOI"OlInk ki ;; ott mintegy hÁromezren élnek ma is. 

Tan:liknt, Peter Ricdemnnn foglalta össze a2 15~O·es 
é\'ekben, dc cs.'lk mü\'ének 1-565-i kind:isu n1l1l"3ot fenn, 
"RC<'henschaft unst>rer Religion" eimmel. Soká:~ \'.\n
oOl'pi"\."dikótorn \lclt az _ltlab.'l9tisl~\kr,nk, beJnrtn Német-, 
Magyar_, LcnA:.velOl'S7.ágot, k1!sóbb püsPÖ,kké \'Uln.;zI,!I
t :\k. Munk(\jnl L~'din Miiller egész t.enedelmében IS
merleti. ~n c!!3k nchrnw föbb lanitmt kÖ7Jöm, 

Sl.erinte n k(!r~s=l.Súg nem okvetlen sziih-segcs 37. üd
,'össé.gre, Méj!,is n~gre kell hajtani, mert Kriszlus el
rendelte ji az igaz keresztények ismertető jele, A k~ 
reS7.tséA szerintük a jó lelkiismeretnek szövetsége Is
tennel. azaz a"1n\'ü jelent. ho~' kegyes ISIenem \'an, 
aki nekem II bönt !l1t'!gbocs3tOtta s at;rammt'letT, EZt a 
szövetségei gyermek nem kötheti, mh'el !!em a jól. sem 
a rosszat nem ismeri. Szerintük :l grermekkereszteles 
csa!.: felesleges mostis, A keresztelésnel nem ls~en teszI 
::I dónt\>t, flallcm oz cmb.!r, aki 5Z.."It-ad akaratbill: Ist!'n
;.ul "aló ismeretei olapján Istennek attldja magat. cs.~k 
Istennek es egyhl\zfma k akor elni. Tehát R ~ereszt~eg 
csak külsó bizon.vité.1\t1. a már elóbb, ,ole f>~~en fug
"etleníll \'égbemenl lelki elmén~-nek, _~z '!-lmeny s a 
belőle llz,,"U nlllZQ s7cllemi tökeletesed~ e:\'enyb-~r, In~
rad, még ha a külső jel nem is kö"etkez:.k be, An"3, IS 
h ivatko2ik, hO$:v o biblia se tud fl &)"ermekkeresztclcs-
1'"(Í1. (Uro MHller i. m, 53, lap,) 

A feln(ltlck kCI"(!szleIése.nek j~lentósege telllli ll.~crin
Hlk abban lill, hog,\" aZ ember a kereszteléskor m~n?e,"1 
földirn! lemond s mt;f,".l! e;észen Isten!\E'k s7.e,nteh, ,h
ulán eltöl n \,ilágtól egcuen feloldot~na~ ér7.1k ma,~\I,
kat ez~rt az állam irfml mncs se:nn',l kö~elczel!st::g_\l~: 
Hh:atalt nem \':lllalnak, h:lborúbn _ne~, mennek, blrol 
tiszls ~get nem töltenek be, A ieleloss.eget lsten _~k a 
pogányok sz,,<\nui.rll ndla, a!,i kere_szt~ny lesz a z o ~,tel
meú:sük szer:nl, annak nm~ szuksége mas, fel~los.s~
re, mil~t az 6 kÖJ:öss~g\lk , 'ez('tóire, Tí'\~bb~ Sl:lgH\I!',n 
kCl"t':szlúl\'inlk a ,'agyonközössége.t, szennIuk ~,~ulal
do bün Ezert közösségbe tömörültek, ahol kUlönf,dc 
ké~.miiip.~ITai foglnlkoztak s \'ag)'cnk!izösségben, é!tek 
, '.:ílaszto!t papja ik \"ez:etése alatt,_ A ,-nro:on~özőS:Se~~1 
ti hO QnAlllti 1 3rro:n~ra ~ az ét: .. ez .. ·sre is kllerl~~l,etl e.:'.: 
,-\7. \'~llt a nWgjt\'ozódésuk, hog\" 8Z ember 32: o~kéntc_ 
S'Z~ell\'!!él!.gel ep'\" fontos isteni parancsot ~~IJCSlt~ ~ a 
\~·onkÖ7.ös;::ég az ISlen áll31 rendelt esV:oz a z ud\os
~eJ!, E" lnyere5'!re, 

:'\1inl látjuk, :1 mOr\'a anaooptisták E"~\" z3rt szcklát 
a!kollnk, nn~ly belen\"ugodol! ab~, ho,;t'l' Krisztu$. 

" ld eh'onuH;;:\gb:m k tnA<'lelenésél_t!, ri pnru~,la-lg cs ,el es , ' d ' 
- h J -, D:ixi ls' munktlb.'ln loltsc napjait - m:nt II o;p o,. , 

:l7. an'lbr.ptilcmu,.. c- nuisooik kOl"S7.aldban, erre m!('tle 
hh'cit, Ba tá r Imre 

(Foh' laljuk) 



éli· f" '1 Az eLmg um eD' ·ene ... 
,..EofdfJgO.~ c le{ki s.:e~"""k. n ,fff Ot ~~ a. r.e,~y
'SYE''t::Il'k \l~Clia .- .\lat;:: ~t·. . r . .> . r. 

o ' .. _ lelki 52t:;.1:.-'lJ-6 \'Oltak azok. :lkik a 
Jem,. .<0l"3 ..... :1 t --' lkedn' _ nil--~ :'iltat m 3" nem tudt.ak OOloeme t az. 

~"U~~;; n!.<tk('l r ..... tr ~ nern el . ,,,,It ~i: ~\ ~l un.\d 
b . t!. te~ . t..n:tL-na es. u Ie!.i!knek ~mJo""3.kut ad.:. 
~ «eJe: aink ér<!uek. _ :s. t'\:~ tan :: 
tasok. mel'~ pedig az erkiiksl tlSZtas.'"lPlt es 

"

. ."e- lettek volna ht\"Utva blztCSi-
;,'\ \"3 3SCOS <li. • dök be 
t:lni. mar nem alkulm.:uak .:s n t"nl elege:!.. ru:en~ r 
tOl-abb' bets& eptt~ és \...;o:.!etO;'Sert'. MI~t 3. mncste-
, _'- . •. :íc:o"" -'durokka s:t~nyekke vaJtaI\.: lelen"",_ \""3..US~ .. .. " ..... • - - L " • 
ki . ben eh'eszite~!ék II t3 laj: :1 labuk a la • egts 
f>Z:re ~ndta J ezus : .. Boldogcl;: :1 lelki SZt'~~·ek ... -
'Milye .. dg:LSzta.!Ó volt ez sumcn'tr;l. Vag) IS t>p pen 
az ill-en embeNk jutottak abba ,u, ~elyze,tt~: 
hogy le\"\i!lkOO.,u 3. regi!_ k.,.q.en :\ itn !lZ UJ 
fel\~telére. Nem dult be"-nük teuo harc II regl 1!5 az 
új között. ),!ilye;t n3f..\~ istenáld.is. S. JdUS nem h~-oH 
ké tséget bennük 3 tekInteIben. hog,\ az O evangel.un:3 
3Z .J~ Uj. 3meh-re eppen szükségük \"~m. ho&l.· ~ne e;, 
jlt313 nyilatkozik meg 32 IStenne:- olnm uj klJell!ll. 
tése arne' ,'nek fel rOE:is3 és .megértese többe m::'l r "em 
~';5 ki\-iua:szrottakn3k az osztalyr~e. hanen~ m i:":· 
den embt>r. ak : küzd erette. f~UoghatJa es me o;: ... :-the!l, 
lb erkö!csileg k szellemileg e rre alkatm3~ tett .. ma· 
gat. Eze: ... bOl :1 .J 2lki 5Zegénye~,bül" kerülte k ki az első 
J ézus. kö\'e:tl.l(, Ezek \'Oltak azok, akik nem .. je leket'· 
"árrak Jézustól. mint .3 fa rizeusok és rmisok. ho~' 
meggyöződjenek ISie!'Itru kiildó lt " oha felól. h :mem' 
h:ldogan igyekezi ek e!tölten i magukat az uj eVMlge.. 
Hum, az uj isteni k :je~entés szeHeme\'el. amely mar itt 
a [öldö3. dolgozó ~ munk:i!kodö eletü k szam a rn, 3 

me::nye:~ orsz:iganak e ljövetelet jelentette. A szeretö 
lsten megtartö erejenek kies izel kezd tek e- rezni: a 
Ol!!"n",ek orsMiának.. masszó\'al : Iste n országának 
örök;,e\-aló értékeit - az isten i jót. szépet es igazat -
az uj idők 61tal le hetöve tett mödon kezdtek átélni. 
E:rezték. hogy " alósaggal megmozdu l benső emberse· 
gOk . 
Test\'éreim ~ a jézusi szeretet. az e\'angé!iumi eid 

szé;::sege e. gazdags3ga, amelly el a mi szerető j ó 
Aty ank megaj:indekozta ez! a \'ihi got. töltse e l mind· 
ann}'iu nk lelket, Ami ebben megakadályozna minket: 
emberi gy a riósága inktól. a z alkalmat lanhoz "316 ra
gaszkodasunktól szabaditsuk meg magunka t, ezektől 
üresitsük ki lelkünket. ,.Boldogc k a lelki szegen}'ek , . ," 

Ámen. 
Bencze Marion 

Bibliaórák 
A Nagybudapesli Un:rórius Lelkes.::ek Munkakö;:ös

sege a IX. Hőgyes Endre u. 3 szam alatti gyülekezeti 
teremben mind en sze rda n d él után 6 órai kezdettel bib
liaóral tan janu ár 22. óla. Eddig Pethő Ist\'a n A viM:_ 
gossag; R. F ilep Imre A teremtes: Gyá rIi Istvan A z 
ember teremIese: Huszti J anos A bún; Bencze Márton 
A fejlödis II fizikai l1i lágban eim a latt tarloHak biblia
magya razatot népes gyülekezet előtt . A to\'ábbiakban 
februá r 26--tm Gyóni Istvan A rejlődis II lelki és a szel· 
lem! vi lágban: március S·én Pethő Istl'án A.: el:al'gé. 
lium; március 12-en R. Filep Iml'e Az l sl,el! orszagll; 
m arcius 19--én Huszti 3 fl ncs Az ember a teremt!?s célja 
es ertelme: március 26-án Bencze l\'lArton tle l es halál 
eim a I:ltt tartana. .... blbllamagyan'i'.l.ltol. A gyülekezeti 
termet fütjUk. Hiveinket szeretettel varjuk minden 
szerdán du. 6 órúra. 

• 

!'I·agy TIl /I n/w elott . .. 
N~' munka elött áll n f\:o:s.t$t.~'lH,-\..~nei ~'hln;,w~" 

s~~, All:mu l!lkUl e!.epl l~m~lam,1t ~ a Ul\"3.U 
folnunil.!I ren<lbehi);."3tm • .-\ IlleSep!.tes otll eltett :::..! ... \. 
"1SZOnl11g.:>;J i:) -;; n~ utolso sorban az eimult habllru 
pu:~z.ti t·asa - .1 falak ki.i.ts\') \'akoHis~\na.~ len'.\lbs.:.t,\~\. 
\'~\1 h~'3 m~ nyo.m.'I. K utfW.ó:>en a toro~- mutat szo.. 
m.::lril !..at\ -.j.D\ ·t. E8,\"t:':ten n~""Li!teenum'to't~rn.-.'i h.l'~·t.'n 
ni.ncs meg II ~i \~kut.JS. De tmlanthat:,ula nn;i \-uh 
nerocKtk a tQrony . h~m It tem plom ~ II ~iil ... ke~i 
terem külső \-akl)lu..~ is.. n llamHH n l"SatQnhU:(1S tl'lj'-'S 
fe !ujitf.sa. tO\'~lhbá a kuls.ü es. a b.>lsQ. lestl-si. es m~\m
l.i.Si munklik e ln~:g~;uetese . 

Kis gyüle kezet nagy felad:ltok előu - nt erettük 
katOOösen akkor . ha felmérjük et'\.ii.nket es n~'ll&i feor-
ras:Ür.kat. n teljes mun.kulatnk e.lóttilr.k rek\"Ü 5-\ 00tl 
Ft.-os költ;;ég"etesével stem~.:l, Ebb6l az. /5.ssn>gbVl 
3-1. OOO Ft a tt.'.tjes külSIÖ n.lkolns:. es &Ildnyaz:\si mun..~u, 
Legruabb ezt :lZ összeget szenttnók ~'elure e lúterem
t e~i, Ennek erdekében indult nleg Egyh;iü~nk
ben 195. októberébt'n e~' &yÜj t;,>S i akció. melyne" eN!d· 
m~n.,\'eként 3 k""'Ül"Ó \"'3koldsi l'S ú.lh"t\nyoz Isi munlt:\. ltI
toknak csaknem egyhnrms.d rene. \'~'IS II ~ Ft 
lisszegyült. S en az ösut'g\'t m i:::dth"'iZ'e 67 l'SUl!ld ado-
m á nyozta s nem is teljes S%1imb."n u ni ti riusok. mert Ilo 

II 200 F't-os. &Szegben bent foglultatik nI :I 1600 Ft-os 
összeg. nmel\"f.'t m:.i.s n~ !lt'lsu test\'eremk adtak. A bIb
liai szegény a,,·' ... "'20ny :! fiUerjenek ptHd:'ljn szto:rint a 67 

• csa lád m?\-sotaban OH \'ann~k a 10-20 forintos ndom:i .. 
nyok. de ott \'!lMak a tehetősebbek 100 , 'a.gy töbhs'Vll. 
forinlin.i :.s. A .nlatem:nikai számítas máscdlng()S;:$Ü \·ft~ 
lik ann ak kiszfunitfis.ibsn. hogy milyen \'o lt 32. eddijlü 
ndakoz~is , hél 6'7 csakid l i 200 forintot tudott eddig "dni. 
Ezt cs..'lk lelkie.l;;:ben. az Egyhaz és cr templom ir:l.nH 
szeretet nagyságab..·\n lehet felmemi. Sajnos kis lapunk 
ha...<cibjain techn.kailag nincs hel\' 3'1. 3dom~\t\.\·oWk nl'
venek fe lsorolására. DE' igy ne\·telenill is.. hálás kijgó.. 
netünket mondjuk el EgyhtizkÖZSegiink hiveinek és 
Elöljárós.igJnak nevében uzoknnk. akik eddig mtir e 
nagy munkám adtak. abban 8 remé.nyben. hoSY lest: 
nek meg ketszer 67--en. akik a meglé\'ó e..1t\·h3rm!td melk 
a h iát\.\·Zó kétharmad ot is pótolni fogiák, , 

H issúik. hogy K öri Tnl1ácsunk a. rr.nl-!Il sz.,·ret\.\' 
an\l.\ o:ri le helösegeihez. ,z\lérlen. .. túbhi . E~'ht\,a. 
köZ"egünk igim,\einek felmen.."s~he;;( dSZOn\' II\'ll . se
g: t:s~.rünkre lesz nagy munkó.nk1:'an. oe b':.unk IIZ.~~. 
b.'ln az unitárius test \'ére:nkben is. akik- \'elunk e~'u~t 
lelkük otthonának érLik kis templonmnkul. ~tt a ro\"n~ 
ros küls6 negyedében. Bftl'ki l-és~éröl a legk isebb és n 
legnagyobb adományokat. Mli.~'tn es k?-Qönet l~I ,nyug
tózzuk. akár személyes befizetés ut jan tórt':ntk n l.. 
akár pedig az Eg.rház~özség 6856-VItI. !Wim~1 .. Pest
sze :1tlöri nci Unitórius Eg .... házközség.. jeJzé$u csekk~ 
szit miaján. ' , ;" kij... 

H iszünk h i"eink á ldozatkeszségében. U~' "!'1I1S . 
zös.ség\lnk temploma irAnti S2ereteté~n. s h'~dk. h~ 
n tavasz! élei l,j ebredesének az IdeJén ~IS _ te~1l101 
munk is me,ltújul. ma i szomorl' .. sil'al,::"s. k.IIISt)Sél!~~ ' 
s a h: m:ilIoH fa.lnk új köntös.be OItÖlzötte~it6° I\~~~ 
sz~p:ségben jllnl.lk majd l1jm. mml ame Y, ~ s ; 
az lstenMZáhoi'_ tlogy abból az . Isten d~es:osé~ ~;, 
megbekélI. hitet és szeretelet nyert lelkek öröme .uJ:.. 
l"07.zek lIus:&l1 János 

lelkész l 

A szülök CS n Innitók legelsö kölel;.sségo! "p(>
ri~tem az. hogy' (1 gyel'mekt>t:n (clo}bl~ssr.ék is lclll 
termeszNének tudatát ," (Channing.) 

E"'\' bölcs közmondas nzt mondja: ··Ar. Is t,cn d l-jŐ;; h 0Z7.nnk harangszó nelkUl iSM. :- ez. .'.IZI Jele,','.' ~ 
hogy ni ncsenek korlrltok a \'égtclcn"ég közt !.~S k~7. 
tü nk. nincs válaszfal nz emlJcr. (1l okoznt "':r Ish n. 
az ok között ". jEmel'son) 

UNITÁRIUS eu .. "]' :I 

• 

• 



NYILA TKO ZA T 
A Magyarországi Unitárius Egyház Kö7.itYűlésének es 

Kőri Tanácsának Elnök~ge azzal a .~é~s~l fordul a 
M 'velódlisűgYi Miniszténum EgyházugYl J:I,valalá~oz: 
hO~Y az 1949. október 7...en kötött egyezme~l)' szenntl 
:\.I!amsegély lolyósilásanal, már a gyakorla,lIlag csedé
)a ' ré 'vált 25 s:tázalékos csökke!ltésl 1958. Január l-tól 
kezdve ne a lkalmazza. . . 7. • • 

A MíivellXfé.sügyi ::I.'Iin ls:zterium ~.hazu.gYl Hl \'ata.l~ 
:\Iagyarországi Unita:-ius Egyház Kozgyulése és Kő!"l 

~anacsa Elnökségének ked-ét !elülvjzs.gálta. és az elo
terjesztett kérést - a római katoli~uS. refo:m~tus ,és 
evangélikus eg,rházakkal azo~os. m?d0n -:- ~g} le!]e
síti. hogy az egyezmény szerinti ~~.k.enessel bejllott 
hiilOyt 19j5. december 31 -:~ rendk lvuh államseAéllyel 

pótdja. k" .. bb 
Ezze! az an)'agi segitségadással nem ~\'an ~lJa .. az 

egyezménye;} tu Jmenöen kötelezett~g~t. vallaIni .. de k:sz 
arra. hcgy l~ okt6beré~n az Umt.~r:us E~yha~ Koz
gyűlé:<:e és Tanácsa EJnöksegével egyutt. az a.{kon hely-
zctel újból meg vizsgálja. . _.. _,. 

A Magy:nországi Unitárius Egyhaz Kozgrules~r1ek 
és Tamicsának ~Jnö~ge hit.Jás J;;Ö,<:.z~neté~ :~jezi :kl 
ezért a segiL<;égert. es ezt Ug! ,tekinti,. mm. amely
ben _ annyi más mellett - klfeJe:,~re )~t az a.z, elv. 
mciy szerint az állam nem tes.? kulonbseget a It 'S és 
nagy egyházak közöt!. 

Budapest. 1958. fe bruár 1 L 

Perhö Ist ró n 
püspöki fleJynöK 

Miklós I mre 
a ::\1ü\lelódésiigyi Mlr.:szlel'ium 

Egyházügyi Hi\'alaliinnk 
helyettese 

Svájci l e~'él 

A .:\lagyarors7,cigi· Unitárius Egy ház Konzisztó
riurrcifl3.K. 

Budapest. 
Kedves }fjttestvéreink és Eh'barátaink! 
A Szabadeh'li Keresztények S\'ájci Egyesületinek 

Központi EJölj;irósága ma gyült egybe Zürichben ez új 
esztendőben elsö ülésére, amelyen örömmel és megha
tottan \'ett tudomást arról az újévi üzenetről, amelyet 
önök szívesek voltak a mi képvjselönkhöz intézni, aki 
a Szabadelvű Keresztények ViJágszövetsegének Végre
hajtó Bizottságában bennünket képvisel. A testveri 
együvétartozás bizonysagának eme nyilvánításat kö
szönjük és jókh·át>.sagaikat viszcno7..zuk, a körülmények 
folytán ~jnos egy kissé megkés\'e. de azért nem ke
\'é bé szivböl fakadóan és teljes Os'Z:.nteséggeL Adjon 
a mindenható lsten önöknek szemelyszerint. gyülekeze
teiknek és az egész magyar népnek erót a megkezdett 
esztendő utján való vár.dorláshoz. 

Az evangélium üzenetének szelleme által és a SZ3-
~~el\."Ú 'keresztén}'s~g eszmei utján egybekapcsolódva 
o:1okke~: a ;,;ŐZÖS fe lelösseg tudata hat át bem}ünkél 
Mesterunk. J ézus Krisztus követésében, ors7.ágá nak. a 
S7.eretet: az igazsag-és a béke országának val6s ulá sáért. 
Re!oIl!lat~,.mk, H~Id..""Cich Zwingli által, mint Iste!! 
SU'rszamal. fels7.óhtottalrnak drezziik magunk a t arra . 
hOg}'. ten~kenyen mÚködjünk közre abban. hogya vilá_ 
got es mandennapjainkat áthassa az eva ngélium ereje 
és a ~tet szelleme. t:s mi h ;s7.ün.l.( minden komol\' 
odaadasnak az értelmében, amellyel emez Isten által 
~ndelt célt SZOlgáljuk. ~ kérjük Isten áldása I. hegy 
lc';t'en .me~ ~z _6 a:,;arata :ajtunk és á ltalunk. 

ml mel.) C)SS~tartozasunk jeg)'ében ebben a szel-
lembe, köszöntjük ÖDőkel " 
v~~badelvú KereSi.té~yek Svajci Eg\'esülele ne-

W:ntcrthur. 1958. január 29. 
Victor Ultuu 

ti{kar 
Rev. Amman OT, 

a ve-grE!tajtó biz. tagja. 

4 UNIT.-'\RIUS un 

Pa!ll Kulh 
elnök 
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HIREK 
Dr, Novak !\[JrOSlav. Prága püspöke, .ra Cseh:lzlov1k 

egyház pátriarchája. a prigai Husz János teológiai 
fa~ultás és a maga nevében meleghangú üdvözletet 
küldött egyházunkhoz az uj cs7,:endö alkalmábóL Örö
mét fejezte ki. hogy a tömegpusztító fegyverek elhmi 
harcban egyházunk is határ07..0lt tiltakozó álláspontot 
fogla~t el. Mindnyájunkat nyugtalanít - írja _ az a 
lehetoség, hegy ezeket a kísérleteket bekeidöben foly_ 
tathatják. Az uj esztendő elején azért fohászkedunk 
h-:>gy lsten őrizzen meg mindny<ájunkat a háború vesze: 
deImétől. 

Prof. Werner Martin, a berni egyetem teológiai fakul_ 
tásának dogmatörlénésze, ti kereszteny teológiai tudo
mányok igazi szabadelvű képViselŐje, 1!!57, nov, 17_én 
ünnepelte hetvenedik életévének betöltését. Ebböl az 
alkalomból mi is szeretettel és t-iszteleltel köszöntjük a 
dogmatörtenet nagy mesterét. 

G lles R. Philip, az amerikai uni\'enahs:a eGYház 
egyet~mes superintendensi cimet viselö egyhazi veze
töje. az 957, okt. 23--26, napjain a New York állambeli 
Atlantic City-ben tartott évi közgyúléssel kapcsolato~an 
írt c:x..Jtében hangsúl}'ozta .ra nevelés fontosságát. K i kell 
vennünk részünke! a tanjtásból. nemcsak tlzért, hegy 
az egyes ember lelkét meggazdagítsuk. hanem, mert 
így megjaVUl személyének nemzetek kÖ7-ötti kapcsolata. 
a~in á ll vagy bukik végered:nenYben a civilizáció jö
vo)e. 

A Rádió unitárius vallásos félórát közvetít márciu s 
g...;....n de. 8,30-kor a Petőfi adón, Szolgál: Ba jor JálKls 

.dunánluli lelkész. 

HALOTTAISK 

Látó Gizella és ÖZV. Jakobi fülöpne elhaIalozotl. Ad
jon ls ten nekik csendes nyugodalmat. 

Lap7..ártakor kaptuk a távirati értesítést, hogy dr, Fre
derick May Eliot. az Amerikai Unitárius Társulat elnö
ke. r~bruár 17-én New Yorkban váratlanúl elhun)1. 

Amerikai unilarius hittestvéreink mélll glIaszóban 
egyiittérzó szivvelosztozunk, 

,.A'Z cmt:e{ i világ eggy~ leU. minden (lap csOkker. az 
országOk elkü :ö:1ülése, men határaik r:em állanak ugy 
ellen. m int az elmult korban , . 

Az en küldetcS€m az, hogv siettessem a szi\'cl;. es el
mék talalkozását a z egész világon. az együttér7.est és 
megértést. és ne hagyjam, hog\' ezt a nagyszeru aJkai
ma t rabs7..olgavásáron az egyéni has7..on hitvany árán 
eladják . vagy a kölcsönös árlan:akarás gonosz \'ersc
n-"coP'! elmulasszák:' 

IRabindranath Tagore. P.jris. 1930. ma jus 3.) 

" A szülők (h'eirő! az ember n(' fefedkez7.ék meg 
soha; azért. hogy örüljön fölötte s azért. hogy aggód
jék m iatta: ' (KonfuciUS) 

"Ahoz. hogy az élet meghatározott menetét ma
gunk ban. \'alt..\' másol<ban másként alakitsuk. nem az 
események ellen kell küzdenünk. ~:;ne:n ama gvn
dala tok' ellen, meh"ek ' az t»ieményeket előidézték. ," 
(Tolsztoj,) 

UN IT An l US eLET 

Laptul3.jdonos a MEgyaroNOzági Un!táriu.,; Eeyha7.kÖr 
FelelÓoS szerkeszIó és kiad6: Pethö Is 1\-1n. 

~vi e,lő!ize tes i díja 12 fo:-in L 

Budapest, IX .. H05g)o'es Endre ut~a 3. 
_ ___ Távb.: J83--186. Csekksz.:~50:.:56~I~. _ ___ _ 

ZrinyI Nyomda , Budapo!s l. _ F e leUis: 801i:á r Imre. 
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