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HIT ÉS CSELEKEDET 
Jakab leve l e 2,24 . 

. ,úH jótok lehrit, hogy cselekedetekből iga~ 

zul meg az ember. és nem csu pán hitből:' 

Alap /génl.: o lyan , mint egy f ogós kérdés, melyre II 

helyes fel eletet azért nell(~z megla/á/ni. mert ugy VaT! 

megszerk eszl ve, hogy t ét,,~t ra VCZCllse a felű/etes gOIl 

do lk ozó!. Ol yan ez az ige. mi n t egy kelepce, mint egy 

lahiril!lUs, melybe aki beichived, többé ?lem találja 

meg a k i/1c:efÓ u tat. S zin/e suga lmazza az apostol el· 

melkedése, hogy szemoeólliUu k egymással II hitet és 
cselekedete t és e lvirarkoz~ullk a teológia egyik nagy 

kérdése, örök problémá ja Jelelt: melyi k a fonto sabb. 
Egy ilyen vita lel le t élvezetes szellemi lorna azok nak , 
akik t észluesznek be nne. d e meddő és terméketlen, 

mert a kérdés ugy v an m egfogalma w a, hogy ne le

hessen felel et et la laIni ra. Egésze" m asképp j elenl ke

zi/.: a probl éma és mas jelentősége t ny er az alapige, 

lia a h01lgsúlyt, e rre a szü r ke ,"elen ték telen különös • • 
k is szóukara helyezz iik: ,.CSUpti l l", Ez o kulcsa a 
rej lélyllek, ez u kiveze t,ő Ül a teo lóg iai vita /abirintu 

sabó /, ebben oldódnak fe l az ellentétek , innen ki

ind ul va tÓrul fel e lőI tii nk oz apostol bölcsességének 

mélysége, gondolkozastinak nag!l vo llOlúsaga . E bben a 

szócskóba)! je/ell l kezi k Jakab aposto lnuk un itariz musa, 

~n l eha t e szócskát figyclmen Id viH hagyj uk , a /lit 

es cselekedet olyalI ellent ét ben áll e lőlliink ebben a 
mOlIdat ba n, me/uet unl tfi rius szem pon tból se m m eg

!' rle n i. sem mcg nHl gya razni lIem tudunk. Ezzel a kis 

sz6cská va l k iel1és:::ít ve aZOllbfllr eltű llik a lá tszó lagos 

ellen tét , f eloldód ik fl fel színen nUl/atkozó k iilön bseg és 

m i igazoh'o látiuk benne unit ri ri us vallri stmk fel 
fogri sri l. 

I ge ll , mi ulli táriusok, am in t azt lIIw ünk is megható 

ron a, s~ri m iiZ liik va l/ ri s lml .. bó{ a kettósége t. Mi va/ó

ban cguségiIÍl"ik vapyu ll k , Szerin lii nk fl vi lág az élet 
harmOn ikus e,,,,,,,, k " t " .' " epez. s 'IIIlnden la/szólagos 
elleltté l csal ' a ~ 1 b ' , " " • , 1<:0 ll y 110, hogy Is mereteÍlt k meg ne lll 
leljesek. fl dolook /é nl/eyéről sze rz': lI tudlí su!tk, alko-
10 1{ l ogalmalltk Illeg 1Iem l ökélelesek 

N4!künk ' , Unll()rtUSOkllak sohasem képe! ell problémáI 
a hil es a cl1olle kedef. A ke rdés. hogy mell/ik az é rt é-
kf' sebb "' I ,. , " 

gyu nu cs, fl htf- c vagy a cselekedel , !te m li lii . 
la rita Itllekbe t ' " 

I ,nu eretl meg. MI sohase m foly lau u ni .. 

meddő t'itá/ e ket foga/om üd vözítő voltát illető/eg. 

Ettől minket mepóvoU a mi unitárltu életfelfogásunk, 

mety az apostollal egyiiU hangs ulyozIa: lát;dtok tehát, 

cselekedetből igazul meg az ember és nem csupán 
hitből. 

Mi sohasem próbáltuJ..: és talán nem i s lehet meg
állapftan i, hogy hol kezdődik az egyik és hol vegzódi k 
a má sik. J\Hnt ahogy nem lehet elválasziani, még 
kevésbé szembeallilani egymással a virágot és a ler~ 

méSI, az érzést , gondolatot és a szót , a beszédet, me/u 
az! ki fej ezésre juttat j a . Hiszen nincs olyan cselekedet, 
amely ne hitből születne, és nincs olyan llit , me/y ne 
törekednék a cse lekedeteken keresztül a megvaiósulás 
f elé. Az a cselekedet, mely nem hitből fakadt, nem 
la r lozik szorosan lényegünkhöz, és az a hit, melynek 

nin csenek cselekedetei. meddő v irág lelkünk fáján, 
mely hu lehullt, l Jyomaban nem mara.dt lé/ét igazoló 
t ermé.~ . A hit és cselekedet ug!lanazon lelki folyamaI 
k ét szélsőséges pó/usát j elöli meg. Az egyik a folyamat 
elindulása, kezdeti szakasza, fl másik a cél hozérés, a 

befejeződés. A z egyik a forrós, a masik a csermely, 
mel y a forra sbó l fakad , táplálkozik. A hit a lélek leg
intell zÍ'vebb /e l:ekenllsége és millt ilyen fl legmagasabb 
akt'ivi tás. A tett , a cselekedet 1I1egnyilatkozási formá
ját megtalalt hit és igya legértékesebb lelki maga

lartás, tgy vesziti et o maga kiilön létét, egyéni élelel 
ez a két látszólag ellentétes fogalo ln vallásunk min
denben egyseget kereső lanításában, Nagy ;elen/ősége 
van l ehót alapigénkben a " csupán " szócskának. Enel
kii l nem is kepzelhetné unitárius szószéken prédikáciÓ 
lórgyót az alapige: látjalok tehát, hogy cselekedetek

bő l igazul meg az embtlr es nem csupán hitből. 

Cselekedetei nk a hit melységebő/ fakadnak s iIW 
'vallásultk azt követeli M veitöl, /rogy legjobb eTőikkel, 
képességeikkel vegyenek réSZI a fejlődó életbelt. 

Minda nnak. ami a2: életet szolgá/j a, a vi lág lőkéle · 
lesedését előm ozditja, joga );an az elethez; mindaz, 
ami gátQlja a fejlődést, akadólyozza a szebb, tökéle~ 
tesebb é let kibonlakozasat, önmagát itéli halálra. 

Mutde n áldozatos cselekedet , minden szeretetb"/ 
fakadó szó, minden komoly kötelességválIa ids hűsé
ge.~ szolgólat , mellyel mi. unitárillsok jaru!tHlli: /lozzá 
a/J/laZ, lIoglI az emberiség meg lO /alja a békés éleI 

fel é vezeló U1a/. 

K eresztény l't'Iag velő, 

J9 71. évf . J . sZlÍ muM/. 
MATHt ZSIGMOND 



IN MEMORIAM 
DR. SZABO IMRE PUSPDK 

D Szabó Imre lelszente ll pilspök, esztergomi apos
toli 'itormállYZÓ, korábban n budapesti Kriszt inaváros 
s?f'retett plébánosa, május 21 -én, 75 éves korában, 
hoss:l:u betegség után elhunyt. , .. 

Egyike volt azoknak. akik hosszu esztend5kon ke
resztUl róradoztllk fl klatollkus egyház utkeresésének 
munkálásában. 

Rövidde l halá la előtt , pilspökké s7.en le lésének 23 
éves ~vforduI6Ján . ~zemélycscn köszöntötte dr. Ukai 
~aszlo biboros, pnm ás é rsek és Miklós Imre álla m_ 
tItkál', a 7. Allnmi Egyh ,ízügyi Hivatal el nöke V I Pá l 
pápa levélben üd vözölte. ' . 

Me legszívú embe., volt, aki az ökumenizmus szelle
m et öszinU:n ápolta . Em léket megÖrizzük. 

DR. BALOGH ISTVAN 

Dr. Ba/ogll István, a Budapest-belvárosi Szent Mihály 
templom vezető lelkésze, c. apá t, nyugalmazott állam
titkár július 21-én 82 éves koróban elhunyt. 

Változatos életpályója Szegeden indult. Már a há
oorú alatti prédikácIói Ct' ltúnésl keltettek. A felsza
badulás után a Kisgazdapárt országos fötitkára. A deb
receni Ideiglenes Nemz~lgyű1és titkára. Amikor az 
JdelglE'nes Nemzetgyűlés hadat üzent a hitlerista Né
metországnak es a regyvel·s~üneti tárgyalásokra Moszk
vába küldö ttséget kü ldött, ennek is tagja volt. Éve
ken át főszerltesztője volt a .Magyar !Nem zetnek. O 

eszközölte k i ti ma is megjt'lenö ka tolikus hetilap m~ 
Új EmbeT megjelenési engedélyét. A politikai él~ttöi 
ha m a r v isszavo nult és, m int lelkipásztor tevékenyke
de tt gyülekezetében . Szere tetreméltó egyénisége sok 
ba rá tot és t i sztelőt szen~ett neki. Egyike voll II kato
li kus papi bé kemozgalom megindí tóinak. 

Temetesén dr. UdvaTdy JÓ~.sef csanádi m egyéspüs
pök szolglll t és M ag B éla p répost m ellalta é r demeit 
Teme tésén jelen volt Miklós Inw e á Hamti tkfu· az Alla 
mi Egyházügy i Hiva ta l e lnöke. Egyhózunka t püspö
l<ünk képvi seH e. Emléke legyen úldolt. 

DR. SElFERT G~ZA 

DT. SeiteTt Géza, a Magyar Izraeliták Országos Kép- Népfront és a z OL·szá gos Béketanács munkáiban és itt 
viselete és a Budapesti Hitközség elnöke május 28-án együtt működött a h a1.ai kereszté ny fele keze tek kép-
rövid betegség után elhunyt. vi~elóive l , ak ik tisz te lle k és megbecsülté k emberi ma-

Megpróbáltatásokban gazdag élet koronájaként vál- gatartását. 
lalta e l egy évtizeddel ezelőtt a magyar zsidóság bu- T e m e tésén , m ell' nagy részvét mellett történt, jelen 
dapesti és országos ügyeinek vezetését. Jónevű ügy· volt Mi/dós Imre úl la mtitkárral a z é lén az Állami 
véd vo U. Színes egyéniség, kivá ló szónok, irodalom- Egyházügyi H ivalal képviselete és a hazai keresz tény 
ban és totténelemben j árta s ember. egyházak képviselői is. P üspök ünk külföld i u t ja m iatt 

Egyházi O1unkás.~gának elis meréseként t öbb magasl nem vehetett réS7.t személyesen a tem etésén . 

~k~O:,:'":o.\~n:,~k~~~tu~:· :~~~~"'~be~. :. n:._,:~~. :. :.u~··~~t.~. ~É:t~.:~~j~':,:~a~H~.:~~7.~'~~~~~.~ __ E~~ké,l , ~ •• g_~_e .. l e.:_:_~.' .m._._g_o._r ~_,_~_"_~_ . • ____ ._._ • •. •• _. __ 

KOSZONTES 
DR. HORVATH RICHARD 

DT. HOTvách RicháTd ,templo migaozgalónak, az Ors1.ágOS 
Béketanács Katolikus .Bizottsága fötitkárának a ma
~ar állam és a katolikus egyház között kialakult jó 
ViSzony munkálása, valamint a papi békemozgalom
ban kifejtett eredményes l\!vékenysége elismeréséül 
70. születésnapja a lkalmából a Béke és BaTá/ság éT
demTendet adományozta. 

A ki t üntetés t dT. Trau/mann Rezsó az .Elnökl Tanács 
he lyettes e lnöke ad ta át; az áta dásnál jelen volt Cse
teTki Lajos a z Elnöki T a nács titkára, Miklós Imre 
államtitkár, a :: AJlami .t:gyh ázügyi Hivatal elnöke és 
dT. ljjas J ózsef kalocsaL é rsek, pápai Iró ná lló. 

Az unitál"ius egyház nevé be n is s7.eretettel köszönt
jük az egyhÚ7.a k közötti jó viszony igaz ápolóját. 

A nemzeti egYSégrő l 
Részlet Káll:ai Gyulának, a HazaCias Népfront OL·

~~ágOS elnökének, II Népszabadság címU napilap 1976. 
Junlus 27-én megjelent " Szövetségi pOlitika és ideoló. 
giai harc" dmű írásából. 

"A nemzeti egysig re lvetl al: á llam és 3IZ egyházak, 
valam in t a hivo és a nem hlvö ember ek viszonya~ 
a szocializm ust épiti) társadalomba n. H azánkban a 
vallásos USm egek is meg vannalt gyözödve róla, hogy 
a sz~c lalista társada lmi Tendszer jobb bármilyen r é
gebbi iá r sadalom nál. A t ények m eggyözö hatására éli 
az egyházak bel8Ö fej!ödé:sének tö rvényszerű követ -

kezm é nyeként az á lla m és a magyarországi egyházak 
között n em csak korrekl viszony alakul t ki, hanem jó 
együttműködés is:· ' 

" Az á llam ar ra törekszik, hogy viszonya és együtt
működése rlz egyházakka l a m egkötö tt szerzödésck s 
az a lko tmá ny szellem ének és be1űjének megfe le~ö 10;
gyen. Az egyhb.ak vezetöi v iszont m ag uk is e losegl
tik , hogy tevékenységiik ÖSSl:hang ba ke~ülj~~ .a ~
c ializmust ép itö m Agyar nép tár.;ada lm l ceiJaIval t.'< 
törekvéseivel. A v ilágn ézeti különbségek elle~ére ez 
biz tosítja az egyhlliZak helyét és s zerepél nipunk po
li tikai és tár.;adalml kÖ:ZÖl>ségiben:' 

Dr. Kovács Lajos püspök, az IARF elnöke novemberben Budapestre látogat 
Dr. K ovics Lajos r om á nlal unitárius püspök, m int 

az IARF e1n llke etsG h b en tiszt e li m eg Já togata.sával 
egyhizunka t. Mtgbeszél&t foly tat egyházunk ve1.t IŐJ
vel, a lelk&zekke l. P rédikálni fog a Nagy Ign ác II . 

~ UNITA1UUS "tLE1.' 

templomba ll a vasámapl i~ t e ll lls:r:l el e t en novem ber 
21-én lIe. II órakor és eJöull tlS I tari Ilovember 21-én d u_ 
ti ó ra kor a lIögyes E nd re u. le lnplon.ban ta rtandó Dá
vili Ferenc emlékünnepélyünkön. 



Napjaink 
k gyIk legjelentősebb esemenye cb- Az együtt vállalt és végzeU munkánk nak belső, lu-

Hazánk élet~~~ e il Ha7.a(las Népfront szeptembel'i honi céljai és feladatai azonban soha nem szabad 
ben m: eszten ~ június l olY<lrnún mcgIUl"!otl kül- annyira lekössenek, hogy ne tudjunk kIfelé, határain_ 
VI kongrc~zusa. ' ·· lé lÓ té t meg ha- kon túlra tekintenI. Sajnos még mindig vannak olyan 
döttcrlckezlctekcn nemcsak il ~elo ~ .~ ~. k.' r 1_ i nt ő. fj"velmczlctö jelek a na""villlgban, amelyek . l !l7')·IÖ] ] 970-ig eltelt cvck Idöszak.ana a c o-' "" 

nem. az. ~ 'y lwrnoJy számvetés az eddIg elvég1.ctt minden dolgaink 1cgfontosabbjává a béke fermtarta_ 
mére~ .es .c

g 
.. elért eredményekl'ol. És ez természe- s;\ra és megőrzésére lett igyekezetünket és erőfeszíté_ 

munkaro! es .11. , . ' cl ' ztönzest és segít.séget seinket teszik, Most, amikor egyesnendós évforduló_ 
"
., '~ hts~.c:1 ez il fe meres, ", ~', . ' , . " . .. , "k, '" k H-' 'k'be m , ' " " ., .'?' bb " k ' tüzések elére;eben es megvalOSltasaban, Ja 101. e l z un a '" sin I n cg ar o europal 

az uJa l"C I . , k t ' , biztonsagi és együtlmüködésl él' tekezlet zárookmánya 
A hazankban élő különböző tlirsadalml fetege al; ünnepélyes aláírásának látjUk: azt, hogy milyen 

terCI kapnak a Haza fias Népfronthan .. a. le.~f~ntoS?bb alapvető fontosságú az alairó államok kötelezettség-
feladatokért végzeit munk~. és ~ sZO.~!ahs osszefog~.s - vállalása o. hUnlánu5 szemPOntok alapján figyelembe 
hoz. Ennek érdekében bővu l, SZIn.le o~n:t.ng~.~ó2 a k~r: vett népek közötti bllráti jó viszony és a kölcsönös 
és szaporodIk azoknak szarna, akik ~ ulo.nbozo boosz biza tom megteremtésének. A különböző tarsadaimi 
tásban és munkilkörben végezve hlval~suk~t, meg-. erők megmozdulásai, valamint a diplomáciai kezde_ 
tnlálják az együttm~köclés útját és lehet~sé~et 11 les: ményezések bizonyIIják, hogy Helsinki szelleme mind 
fontosabb társadalmi feladalok megold~s~hoz. ts ~n jo bbnn érezteti hatását és érvénycsül a felvetődő kér-
nek az együllmüködésnek útja és .lehetoseg7 ':lap mini désekben és a megdldásm váró problémákban. Mind-
nap szúkiti azoknak számál , nk,lk azt hISZI~ , .. ho~ jobban bizonyossil válik, hogy a kölcsönösen elfogad-
munkájukból hazatel've bezárhatjuk maguk mogott az ható feltétel ek mellett a fegyverek kizárásával kell 
ajtót abban a hitben, hogy más e lctet élhetnek odn- rendezni dolgainkat. Egyeunenyekkel, a rés:ct vevő álla-
haza mint amilyen arculatot mutatnak a mu~kahc- rook megrelelő intézkedéseivel kell újra és újra tar-
Iyen: Viszont szélesedik és ~övekszlk azo~nak .Immá~ talommal megtölteni az e lfogadott irányelveket. 
népcs tábora, akik önként, onmagukt61 mind tobI? ~s Unitárius egyházunk belső é letében már évekkel, 
több munká t és feladatot vál!alnak és igényelnek kozös sől évtizedekkel ezelőtt világossá vált, hogy jövónk 
dolgainkból. biztonságának és kiteljesedő magas szintú életüknek 

A szocializmus épitésében o"S7.águnk biztosan hali~d e lengedhetetlen és legfóbb feltéte le a: B t K E. Egy-
előre és a megerősödött alkotmlinyos rend és törve- háztáfsadalmi élctünkben, szószékeinknek vagy bár-
nyesseg nyomá n crosödik haz~nk n~mzet~öz~ Sú.ly~ és mely más papi szolgálatunknak végzése közben igye-
tekintélye. Az elmúlt, több mint haram evhzed blz~- keztünk mindig hangot adni, s igyekSzünk ma is han-
nyossa tette népünk előtt, hogy gazdasági és kultura- got adni ennek a Ils"-la meggyöúklésünkből fakadó 
lis felcmel kc<lésünket csak az a megvalósult szocia- álláspontunknak. S amikor most, a z idevágó fontos 
lista társadalmi l'cnd biztosíthatja, amelyben ma élünk két'dések szem e l őtl tartásának jegyében napvilágot 
és munkiilkodunk. De ez biztosithatja további előre- lútott az új stockholmi felhívás, mi ennek szellemében 
lépéseinket is a megkezdetL úton, igyekszünk újra elmondani támogató és részt vállaié 

Államunk és Egyházunk közötti jó viszony nemcsak véleményünket és h íveinkkel. népünkkel együtt k ivá-
lehelÖS~get ad , de kötelezettséget is jelent arra, hogy nunk küzaeni azoknak az eszméknek a jegyében, 
együtt hordozzunk gondjainkat és együtt vállaljuk a melyek az álta lános és teljes leszerelést szorgalmaz-
problémáink megoldását. Mai életünk már sokszor d lk és akarják, 
bizonyitotta, hogy hivők és nem hivők, marxisták és ts amt:nnyire lehangoló és fél elmet keltő számunk-
vallásosak meggyőződésük feladása nélkül együtt tud- ra, ha ebben az igyekezetünkben megtorpanás, leféke-
nak munkiilkodni H legfontosabb és il legdöntőbb fel- lCS, gá ncsoskodás vagy akadály jelen tkezne, úgy nagy 
adatokban. Társadalmi problémilinkra kÖlösen kell ril ör'ömet es nyugalmat jelent az, ha ezen az úton, eb-
irányítani figyelmünket es sem a hivőknek, sem II ben az igyekel'.etben eredmény és előrelépés születik 
nem hivőknek nem slaoad e lvonni a figyelmet a közö!. népünk és minden békére és jó akaratrn törekvő nép 
fe ladatokról és n közös célokró!. és nemzet számára, Az élet számtalanszor bizonyí-

Amikor mi vallásos, hivő emberek népfront politi- totta már, hogy nem lehet választóvonal az, hogy ki 
kánk mellett ki:\l1unk és irányvonalával együtt hala- milyen néphez, fajhoz vagy társadalmi réteghez tar-
dunk, akkor ennek a meggYŐzödésünknek is hang- tozik, vagy milyen rdeológiai vagy hitbeli álláspontot 
~úlyozottan kifejeze~t adunk. Kel'eszténységünknek vall a magáénak, mert mindenkinek ezek a celkitű-
Jélustól tanu lt legnagyobb elkötelező ereje: a fele - zésck adnak lehetőséget az együttműködésre. Béke es 
baniti szel'elet, - igy hitünkból e redöcn ern? kötelez. hazasleretet és az ezekért vállalt feladalok teremtenek 
A jobban és el'edményesebben vegzelt munka nem- közös nevezőt II szocializmusért végzeIt munkánkban , 
csak önmagunk, hanem felebarittaink javára is ke- Egyházi életünk, gyülekezeti munkánk minde~k 
resztény, hivő magatartásunkból kell fakadjon s igy Szem előtt tartásával és mindezek szellemébe!", folyl~ 
hitünk alapján leliz céltudatos és eredményes a közös- munkás hétköznapok és ünnepi áhftatok egymas~ valto 
ség érdekében vegzett munkánk. és egymást követő sorában. Huszli J a noS 

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

Köszöntjük az Állami Egyházügyi Hivatalt 
Mélyen Tisztelt Elnök ÚI"! 

Elnö~i Tanácsunk mai napon tartott üléséből tiszte-
1,~lI~ 1 es. megbecsiiléssel köszöntjük az Állami Egyház
ugyl H.i\latalt fenn;illasa huszonötödik evfordulóján. 

NépkÖztársasagunk Elnöki Tanácsa 1951-ben az AI
lumi Egyházügyi Hivatalt "az állom és a vaUásfele
kezetek közötti ügyek intézésére Igy különösen az 
egyes vallásfelekezetekkel kötött egyezmények és meg
állapodasok végrehajtása es a vallúsfelekezetek támo
gatása celjára" létesítette, 

Negyedszázad nem hosszú idö e'gy á llami intézmény 
étetében, de az eltelt huszonöt év történelmi szakaszt 
jelentett. 

"
" során A megkötött eOllclménllck - melyek alrasa 

-k k " "" " " alapkövek voltak, egyházunk az elso 01.0 vo - . él I 
melyekre a mindennapok gyakorlatát, a változo e_ 
problémái t kellett felépíteni és a gyakorlatn~h~:;k 
felel6en megoldani. A feladatok az egyes e • 

<- r ában Jelentkeztek s viszonylatában mús és m.... orm , r , 
'E hú' ügyi Hivatll eez megsokszoroztIl III Állami gy z 

adatait. k társa kezdeUó! fogva 
Elnök Úr es néhány mun a Állami Egyházügyi 

fontos őrhelyeken s?.olgAlta az . él tét és 111. újab
Hivatal mi ndennapjlllnak .s.ra~orl.'yt~tt ~indlg lüreJem
ban csatlakozott beosztottJalva e 
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I , m,gértéssel foglalkozott az cgyhá~ak, köztük 
mes " 1 . 

m " egyházunk probJemálva IS. 
II A I mtárius egyház lélckszllmat tekintve II kisebb 
cgy~á~k közé tartozik. Elnuk Úr és munkatársai a~OI~
ba elmult negyedszá7.ad alatt mindig talállak Idot 
és "altZalmat kűlönlegC5 problémáink, go~.dj~i~~ mcg
értésére és megsegítésére. HaJas . szivvel kos~OnJ~k ~eg 
a segitő szándékot és a fa~a?sagOI. arml ugyemk m-

I "zéséve! kapcsolatosan tanusI lottak. , . I 
Egyházunk azok közé II vallásfelekezetek köze ar

lozott. mely megértette II lörten,:.lmi for~u~ó. par~n
csolta új rendhez való igazodás szukségesseget .es, mm
dig azon munkálkodtunk, hogy dolgaink a S.z<>C1ahZffl1:!.S 
adta új lehetőségekhez igazodjanak.: Szereny l ehe~o
ségeinkhez képest kiveltük a reszunket II Hazarl~s 
Népfront és az Országos Beketanács köz~ iránye~vel
nek a való eletbe lórté~ő át.~ II.~t~b~n es ~zolgal!uk 
a beke ügyél idehaza es kulloldcm IS, amikor arra 
mOd es lehetőség kinálkozott. 

E!n?k Úr és munkatársai munkájábIln. irántunk 
tanus1\ott fllllgalm·t ásaban k6$zi:>njilk az államferfiui 
bolcsességet. me!y mindenkor II ml'ggyo7.és eszk(y,.ét 
használta akko,·, ha a jelentkező problemak ú,· m ,_ 
oldasl kivántak. e 
. ,~ jó~'~, · e vonatko~ó..~n igerhetjűk. hogy továbbra is 
,genyeJJuk az Állami Egyházu,,·, Hivallll bö·I~ . . _ 
m I tá ' ké ··· k • ...., ,rany 

_ II ~ < ~I I . rJ~ I mogatlisukat es seg,\segűke\ az 
e"-utan Jclentkezo feladatok megoldási,hoz Úgy .el ·'. k 
ho~. " .. kölcsönös jóakarat és allamunk bölcs e~~~z: 
poh.f'kaJ" lll: . ezu.tán való esztendőkre is biztositani 
fo~a a~ . eddig ~mlakult egyűtlmu nk .... kodást. hazánk 
~'ndnya)unk elolt szent cel jai megvalósit;isa érdeké_ _n. 

A MaJ:ya t·ors7.ági Unitárius Egyház lelkészei és hivei 
nevében. 

Budapest. 1976. junius 25-ltn. 

Bartók Bela, 
egyházi főgondnok 

ŐSzinte tisztelettel: 
dr. l-'erentt J ó:uef, 

unitárius püspök 

Keresztény felelősségünk egymásért 
Unitariw; fel/ogós szerint az ;let I sten ajándéka és 

benne oz ember a teremtés Icoronójo. Hivotóso, '\Ogy 
Istentől kapott tehetségé ve l Széppé. gazdaggó es ~o.l
dogga lor ma/ja o löld~ lét . ~ondokk~l terh~s nop)~rt. 
I sten esodálotoson szép v llagteremto terveben mm~ 
den ember reszere megleremteUe elhivolósónak, .fel
adalanak küldetésének minden lehetőségét. A lellen 
poradieSO'mr boldogsóoot az al~otás szent vtÍ,gya. l'tÍ~-
10UII löl II a mu nka left IIZ a merce, mely egyeneket es 
néJH!ket a teremtés isteni sodrtÍbo örökre beallitott. 

Unitarius hi!i.ink szer int _ Isten minket nem szen
vedésre ktÍrhozatro és bűnre hil:oft ef. hanem orra, 
hogy b;allva oz Ö orsztÍgtÍnak épÍfői 50ráb~ .. v~ss~k 
az emberi szicek borázdóibt! o hit , o szeretet es 1ósag 
aldott magvait. Hiliink fé nyénél vilógoson látjuk, 
vlllljuk és hirdetjük, hogy $zÓmu nkra. o legszentebb 
feladat egész eletünk lolyorná n megmarodni a t e
remtes koronajónok , szolgálva lsten orszó~ 
gónok megoolósitasót! 

A aolgotai kereszt es Jézus bizonysagte vese löldi 
küldetesenek halaidig való hiilleges betö/teséről a leg
nagyobb 1igyelmez/etes a mo embere szamára is, hogy 
igen sokszor tövisbó lIont korondI kell verző homlo
kunkon viselnü nk. hogy életunk noOypéntekjén tlil is 
megmarad;unk lllten gyermekeinel:. 

A lentiekból világosan látju/..:. hogy ozon o szom
bil/ napon Jézus a farizeusok lele örök időkre kimon
dotta a nagy igozsógOt "drógóbb pedig az ember a 
juhnci!'". 

Vallósunknak er/yik 11agy crteke éppen abban von, j 
hOQY lelszinre hoz/o a jéZUSI evangélium legtisztább 
értékeit, és radőbbenteue a vi/ág lelkiismeretét orra, 
hog1l szeresse, becMitj e, szolgáljo. apolja es gozdagitsa 
ozt oz arasznllí létet, melyet életnek nevezünk! 

Az ember évezredes kiizde/me wan, szazodunkball 
tudósban, hitben, értelemben végre felnőtté left. Az 
ember büszke mindarra. omi{ tudományban, gyógya
sza/bon, miiveszetben és az élet minden vonalón meg
valómtott . De ozt is meg heli lassuk. hogy érzéseiben 
nem neme3edeu, Qozoogodou ,igy. ahogyan azt ko
runk emberető! lsten megköveteli. 

Több ember.séget. több megértést. több együttérzésl 
kereSÜnk és va runk emberlarsainklÓl, merI Jézus 
szeTint a paU lor i$ otthagyla a Juhakol és elmenl, 

Külf ö ldi hir e k 

ol Vloi'lTARllJS e LET 

hogy megkeresse és kiemelje azt a~ egyet a verem 
mélyelJöl. Napjainkban is, vannak akiket a ve rem 
mélyéből ki ke/!ene emelnü ' lk, de hideg szivvel és 
"I reso közömbösséggel megyiink el mel/eltük. A gal
gotoi ke r esn terhét csok Simon veHe fel valióra és 
életünk nagypénteki szenvedéseiben oh! hanyszor va
gyunk egyedül, mélllre zuhanco, kia/tvo az igaz em
berseg utá n. 

Egy nagll f izi kus teHe fel a kérdést: l1ajon mie rt 
érezzük szüksegth a z igaz emberségnek és miért be
szél nek es írnak erről annyit ? Szerinte ennek kel oka 
von . Eg,lelől IIa/)jainkbon úgy egyhati. mint lórsa
dalmi éleWIlkben szorosahhan IQnódunk egymtishoz. 
mint bármikor o letűnt $zázadokban. Ez a s~orosabb 
együHélés hO'::la lels.::inre és élezte ki egymashoz ,",oló 
viszonyunkot. Mós/elől - mutat ra a nagy tudós - o 
modern technika. o rollanó mindennopok raébreszte t , 
ték az embert, hogy sziikséfJe von lelki melegségre. 
egyiittérzésre. egy kis ,zeretetre. Ennek igozolása -
mondja ő - az, Ilogy kerl!ssiik o romonti kus zeneI is 
irodalmo l , a va/!ósban a melegséget és kii!ső öltö
ze /ünkben a s.::inest . keress/ik a mezők tarka virtigait.' 
Ime. nem is annyira anl/ogi j avok lIiÓnyoznak éle
tÜllkböl, hanem a.:: az emberi me/egség, amit a vol/as 
kell sziveinkben meggyökercztessen, 

Nem reg ezt Oll'aSlllln eg"ik lO/lban: .' E g Y e m b e r. 
oki elvesztődött". E(Jy idős asszonyr talóllak 
az egyik garózs sorkóball meglll.)zódvo, Az öreg édes
anya 78 éves I:o lt s csak. anllyit mOlldotf. hogy I~.::ik. 
Jcirodt, aludni szeret nil. Hogy hollokik? Több Cimet 
mondott. de m/mlclt/wl aZI. mOl/dtcik: /lern ismerik. 
senki sl'm fogadt a be. Vcgiil az egyi/"· kórház a~all 
szál/ast szómára. A cikk vegén ez ciII: .. Ha valakmek 
elvész kedvenc ól/alja, ker('~i. tudakozódik utá no. MerI 
úgy erzi, hicillyzik. hozzá la rtozik. Van egy ember, e~y 
lehér hajú. ösz édesanya, aki II/ón se nki sem érdek/o
dött ." 

Még nelll késő. II00Y le/ébre.djen. be:nniin k o lele.
lósség ér.::ésc cgymasért. Erre mt es Ilgye/me~,e l ~e~ 
'::US: ,.Mennyi ve l drtigább pedig oz ember a }uhnal' 
(MI. 12:/2). 

Kolotsva r nr. Izsák Vilmos 
teológiai professzor 



ÚJ KÖNTÖSBEN A BIBLIA 
Lapunk kH utdbbi számában reszle teket m u ta tiunk 

be a két uj bi i.l liak ladásból. A m a i a lka lommal be: 
mulal andó részletek elött Idbzük 0 : d r '. 8 fl r k ~ 
Fe ri znek, a magyar odhodo" admin lsztra tura haZ~t1 
vctelöjéne k a R cror m á lu s O .~ La p ja c:gY1k 

nemrégiben IIlcgjelen' 8za m á ba n kozreadott megJcgy
zé!;einek idcvonatkow rés1.líI: 

dtnkban jelent ~e~ kűlön-kulon 1973-ban, majd 1915-
b~n, egy-e~ telJ~sen uj katolikus, illetve protest<ins 
,~Ibharo~'d ltas . V,aJon nem szolgálta volna-e jQbban az 
okumene e~z':tléj~t, ha s ikerült volna _ bármilyen 
neh~zne~ ~,unlk IS ~ megtal<ilni a felekezetek közli 
egyuUmukÖf\és módJ;'.t egy olyan fontos dologban 
amilyen a bibliafonlitás? ' 

."0. nyelvezet, asiilus résdetesebb értékelése nagyon 
messzire vezetne. Engedtessék m eg az0n.ban, hogy. -
egyrészt mint a magyar ökumené szer~n:r mu~":asa , 
másrészt pedig mint regl liturgia- és blbl.Larordlto -
keltó tisztelettel és az ünnepronIás le.gcsck.elyebb szán
déka nélkűl, néh.lny c<;öndcs észrcvetelt IS tegyek. 

Első és kifejezetten öku menikus szempontból lett 
megjegyzésemet mtu' közzétetle~. a hazai , ?rtodox 
egyhazi folyói ratban (Egyházi Kromka! 1~76, e,vl L s~,) , 
it t csnk megismétlem nagyobb nyJlvanossag elott, 
Ugyanis a nujlt év őszen a pftriz~ i ~~tre Dame-b.an és 
az EVT gen fi központjába n egyldejuleg mu~atlak b: 
il hivőknek a SzenIirás új , okumenikus, franCia nyelvu 
fordítúsát. a melyeL ,katolikus, proLestáns és ortodox 
teológusok e la'üttes munkával készítettek el. es ez 
nem is az l'gyetlen olyan eset, hogy egy nép, fe leke
zetre való tekintet nélkül, ugyanazt abibliafordítást 
hasznMja, Elgondolkoztató t~hát: miért éppen ha-

Szorosan kapcsolódik ehhez az Úr im<idságának 
M,iaty:'tn,knak ~ szövege, amely a két fordil.ásban 'to~ 
vabb ~'a IS ,némileg eltél' egymástól , ha kisebb mérték
ben IS. mint a. korábbi katolikus és prQlcstáns textu
sok, ,:" m ost, 1,~ mutatkQzó különbségek között _ a 
doxologlán kl'Jul, - a leglényegesebb a megszólit;isban 
talál~ató : ':' ',' kl v.a~y a mennyekben" (MI. 6:9). A 
ka,tollku~ blbhafol'dlt}Ls végl'e szakított C'~ze l az id.ejét
mult szorenddel. s Igy szól : "'" aki a mennyekben 
vagy", Es ez igy helyes, mel'l a "vagy" ige iti nem 
hangsúlyos, miutún az eredeti göz'ög SZÖvegben nem 
is található ( .. ho en tois oUl'anois"), Hadd jegyez?.em 
meg, hogy il második szórend ("", aki a mennyekben 
vagy") nem uj , Megta lálható már a magyar ortodox 
liturgia 1955, évi kiadtisában is, A "vétkek" és a 
"vétkezők" kifejezések továbbélése a Miatyánk magyar 
szövep,ében llZ eredeti "udóssügok" (ofeilémata) és 

Ti azérl igy imádkozza tok: 

Mtit e 6, 9-13, 

Mi Atyank, ki vagy a men/II/ekben, 
szenleltessek meg a le neued ; 
Jöjjön et a le oruagod; legyen meg 
a te akaratod, mini ti mennyben 
úgy a földön is, 
A ml mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, 
t s bocsrisd meO a mi uétkeinket , 
mikel)en mi is megbocsátunk azok
nak, a kik ellenünk vetkeztek; 
ts ne vigy minket a kísértetbe, de 
szabadí ts meg minket a gonosztól. 
Mert tied az orszrig és a hatalom 
és a dicsöséu mind örök/cé. Amen! 

Az 
Az Egycstilt AUamok fennallása 

kétsz.izéves évfordulójára emlékezik 
fe~ti ci ~len, ~ Magyar Nemzet július 
4-J vasarnapl számaban dr, Urbán 
Aludar profeuzor, 

A ,ma~Y~I' jakobi nus mozgalom 
fels7.llmolasanak esztendeiben nem 
,'olt tanácsos il B, fronklin . Th, 
J~ffe!&On és G, Washington es;tméit 
tukrou3 gondolatok s igy a • .rüg
gellenségi nyilatkowt" ismertetése 

A haal i olvasóközönség részlete~ 
seb}l tájékoztatást a XIX , század 
eleJlm kapta, amikor megjelent a~ 
erdélYi és u nitárius Bölöni farkas 
Sandor "Utozris tszak-Amerikabon" 
c. litleirása, Dr, Urbrin Aladar eze
ket Irja : 

•• A~ 183I-ben az Egyesült Alla
mokban és Kanadflban telt ki.\rUt ta-

~~~~:o~'~s~~~~~~~~~a ~~~~~~t~~:'Ogadható, több évszá-

Okumenikus 
Ti teh á t így imádkozzatok; 

/Uáté 6, 9-13, 

Mi Atyánk, ki t'agy a mennyekben, 
szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, 
legyen meg o te akaratod, 
min! a mennyben, 

ugyofoldön is; 
a mi mindennapi kenyerünket add 

lIIefJ nekűnk ma, 
es bocsásd meg a mi vétkeinket. 

miképpen mi is megbocsatunk 
oz ellenünk vét kezöknek ; 

és ne vigy minket kisértésbe, 
dE' szobadit,j' meg millket a gonosz

tól ' , 
meri tied az ország, a hataloIII és 

a dicsöség 
mindörökké, Amen, 

nyilatkozat 
pasztalatairól Bölöni Farkas haza
té r ve rög ton könyvet irt, amely - II 
cenzuran átjutva - 1834-ben je
lent meg KolozsvárQt l. A munka a z 
amerikai kÖztál',sas;.ig alkotmányos 
élelét, a feudális Európdban isme
retlen személyes szabadságot, vallasi 
türelmet, az oktatási intézményeket 
és könyvtal'akat. az esküdtszéki 
rendszert és a humánus büntető

intézeteket mutatta be olvasói nak.. 
A rajongastól füt ött politikai utle
irás sikere o lyan nagy volt , hogya 
következő évben ujra megjelent, el
nyerte az Akadémia nagydiját - és 
a szerzó ellen fordította a kormfmy
UH haragját. 

Mi vo lt Bolöni Farkas sikerének 
titka? Saját maga igy fogalmazta 
meg C'.lt naplójaban : "Terjes: rellem 

Katolikus 
T i így imádkozzatok : 

Málé 6, 9-13, 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 

s:::enteltessek meg a neved, 

;öjjőn el az országod, 

legye', meg az akaratod, 

mint a mennyben, ugya földőn is, 

lIfindcRllal)i kenyerünket add meg 

IItkiillk ma, 

s bocsásd meg a uétkellJket. 

amÍ/It mi is megbocsatunk 

az elIeniilIk L'étkczöknek. 

ts IIC vigy nlinket kbertesbe, 

hanem szabadit~ meg a Q07l0SZlÓl, 

mindell demokralial eIveL" Mindezt 
if.!en úgyesen tette, talán ennek is 
köszünhette. hogy a cenzor sok gon
dolatlÍt érintelenül hagyta, Igy ~ 
amerikai illkotm~ínyról - igaz. mas 
szájab.1 adva a szavakat - elmon,d
jn, hogy ha azl otthon átvennek. 
"annál boldogabb hely ne,!! lennt; a 
földón", A kvékerekról swlva , mód
ját ejti. hogy kijelentse: ,.szawdo
kon út vHGtott elv volt, hogy pap 
és király nélkül sta~us fenn ~e':tl 
állhat, S ime a kvekerek, mas!el 
század, s Amerika ölven_~egy ~sz
tend6 alatt az ellenkezojél blzo
nyitják be," k ' b " 

Az "Utazas ÉSzak-Ameri ~ an, 
ncmCSllk statisztikákal , megbl,Zh,a!o 
adatok kÖ.lol , 5lCrzóje publikal}(J 
New Hampshire óllam alkotmányat 
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Inml'lycr mclt 1784-ben, Vnltyi~ :IZ 
állumsz\lvcts6;1 nlkotln/lny clr()~uda
~n l'luU hagyluk jóv:il, valIImint n 
~'ilf1(/(III('u$éOI Nyllntko;:1II0/ hö. tl;Y 
l;ldl<ml ~·tltkl1.~ 5IIl1dol' 111unl<ojll -
nmdy eJ:)' Cv ... l'i kuraobllll jdcnt 
mell:, mIni TOCquCl' ilIc h fl't:'S tmll
cl" nyclvü bcszlÍmolojn. ,,/\ demok
nicht AlIlcrlkllbllll" - lll. ('bö ma
,ltYlIl' ulldds !\mcl'lk(iI'ól, IImely C!;y
ben /I JcJ.(s1.clescbb o]vnsóközönség
hez Jultnlju cl mag"or nIlC~ 1!CII ;'l 

jo'üllllctlcns('si Nyillltko/ .. 1t szűvcgót. 
Böltlnl Fnrkas torditasabun 8zólttltak 
Ill('jol Jj!ffc rsoll hires szavni. ulllelyck 
n..: ,'mOOl" nlnpvch'l . sziHelutt jOll:lli~ 
dckllll'1\ljlik: "MI II kÖtlClkc;:cndo 
iga:sdf1oknt 1IIII/IJallOsOl.: es csa/ha-
1III/0IIOk/llll.: /linzi/k, ugymint: hogy 
mirufcn ember (JI1Yllllló rwk feremle
lelt s a Teremtőtö! milldJlydjoll bi-, , 
,Wll!l0'~ /JeWk. $;;;illcII!It $ c/fdcQcnH
Ile/cr/cll ;ussokknl ruhdz/otra/o; fel; 
és 1I0DY ezen jussak kő;:c tarto;:ik 
a: é/et cs szabodság jussa s o bol
dogsdg u/dIri $.!obados törckedlwtés:' 

A könyv m~onbrln nemcsak leközli 
e1.l, U1. nddig magym' nyelven nem 
publlkllJt fontos okmanyt, hnllcm 
kellő crtékelését is ndja: "es C1. azon 

el/.Ysl ('nl !rom/llly, melyen n lalJul 
AII1t'rlkunnk m inden léh 'lt'", E;, 
minden jUII~oknt n ncp luluJdom\nuk 
1IIl'I, s II nép ültlll 11Ill,:Cfllct nCl11e
l,vckcl nz l/o:l\l.~nI 6knllk ," Az ilyen éli 
ehhe1. IlU~onh) kiléte lek ekkor. II 

mn~'m' l'crormmOl.j!lIlom klbontnko-
1.IÍSI\ Idején. crthetöcn Amerlka, III, 

nmeriku! :\Ilumé1ct [elé rordfloU::\k 
II figyelme!. Stú(;/lIlIIl/l e1,L h'W Bő/ö
Ili l:'a rka,~ munkflj{II'ól: "I [úlu II 

Mlnf1enhatonnk. hogy elen könyv 
nu])vil:ip;r'a jOtt : hnszna honunknl 
nc.we f<.>lslÚmílhalallan:· Az Üj"ilóg 
il'ant megnövekedett cl'deklőclés 
eredményeként IB:II)-ban Peslen és 
Bud:in két kiudó egyszel'l'e jelen
tettl' meg u~yHlla l.L a könyvct Ame
I'Jk:lról," 

Az amel'ikuJ fü~g,e llcnséf.:i nyilat
kozat rOI'dltil~1\nuk teljes szöve~c 
1MB-bun jelent meg Mn,L:yurors1,<Í
gon, f'ejtegetcseit dr, Urbdll Alud,íl' 
a küvetkező f.:ondolatokkul fejezi be: 

.. Akkor umikor Kossuth Lujos ja
vuslatára ~a magyo r Iwm.::ct clide
gellflltetetlell természetes Joganal 
fOflva az európai .~I,atuscsallidba Öll
álló és függel/cl! szabad slatuskénl~ 
belépett. majl,(ltól értetődöcn kínálw 

mind az érveket. mind n sérelmek 
e[~ol'tJlusill1uk m odj:.t aT. nmerikal 
peldu. lJ;:y Ichetett _ 11mint U~,l fl 
kutut:os rlleJ;:I\1!upitullu _ nl. 18.m 
fI 'l1'II\s 1,1-[ deb,'o:.'Ceni n}'llntko~at 
.. lelo:lln~yobb J.:YnkOI'I:'lli mlntHkél)L'" 
ar. nmerikni F(\~!l.ctlenséf.:[ Nyi ll1lko_ 
I.u l, Ez II hnsonlósfl ):: ls két s{!gtclcn 
SlCI'cpet MISl.ol! u/,uh\n !IZ El,:yesUlt 
A1!nmo~ kUl'm ünyköl'elbcn !\1lll:ym'_ 
ol'szfll: lI'úllt IU4!} nYlll'lln rclhimndt 
cnieklódésben, i::z I)(.'<t l ~ - hu mflN 
eredménnycl nem is Nrt _ me~_ 
tCl'emtette Kossuth emlékezetes 
/lmet'lkul útjlintlk feltételeit," 

I{ossuth /.AlJos [unel'1!\11i útju sike
rének biztQsi tlis(,bun Jelen t6s szere
[)e voll az nmerikni unltúriusoknllk 
is, d~. Miku Imre II kolol-svúri Ko
ru"k e, szeInie 1976. Júllu~i s7,úmu
bun "A F' iiggetlenségi Nyllutkozal" 
c, tanulmdnYlinnk befejező l'és1,é
ben crdt::kes mcgállap(llisl lesr.: A 
Fi,lgl:\ethmségi Nyillltkol.l.It eszméi ';\z 
enlélyi rOmLin értelmiségre sem té
vesztették el hlllilsukal. hiszen Geor
ge Baritiu iL'jn. hogy II blllúzs[lllv\ 
(to:.'ológiai) s~,cminúriumbnn él'del,ló
déssel olvastál, Wesselényi és Bölöni 
Furkns munktHt," 

A kocsordi templom a Tükörben 
Képes Géza író és költő nemrégiben hazalátogatott 

szulö\'ul'ostibll Mút cszulkórn, A Tükör c, hetilap api' , 
13-i sdmuiban lllelef.:lwng,u I'ipnl' tbun emléke7,ik mc~ 11 

tapnsztultukról, r'éslekröl és újnkról is .. Rjgófilttyr~ 
hold tÓllco/ja el n ;: életem" címen , E bcszámolóhtl~ 

Bals,ínyllól id~zi "Tekints II mt/Unkra, lIézz a jöven
d6re ,." gondolatot. 

elmondlJI "mcn~gére", h~ ó nem kocsordi őslakos. 
h:it nem is ismerhette nagYllnYlinUlt, i~ szólt: ,. Ak
kol' kihozom a kócsol'" Kiderült. hogy II ·templom
kulcSO\. értette, mivel mcgswkla m,ir. hol:/Y az idcgc
!wl.' Kocsord unitárius felllplomdt nkarjlik Idtni bcliH
r61. Ű ugy'l/li~ az e~yház[j. Bement s jött ls már kl ~ 
[dc. nemCS<lk II k6csol. hllncm II papot is hozta mn
/,I:.lval. M<.>glepó, mel'óben ujszel'l,l lálvtiny ez II templom 
lit H Nyil'hátOIl - teljesen m~ crdélyl templomokn! 
idézi. !\'leglepó II történet is: nhogylln 1936-ban il falu 
rerormt'Ltus {Xu'asztjai öss1.ekülÖnbÖl,tek Tisl(1 Lajos 
gróffal. meg :1 p:lpjukkal, kltér'tek unitüriusnak és 
El'délyból hoztak pa[mt mUl;uknnk, A m ostani pap 
Végh IM ih1ily mondjll el il tcm[)tom épitó~é!lek hi~tó
l'i1ijilt é~ ml.lgylll'li z1,II cl HZ epOlct belsejének és küt 
scjének 1'észleteit. A templomból kijövet mél,( vissza
néztem a hatalma~ szom().l'urü~..I'C, gyelmekkorum ele
ven eml~kmüvél'e s mentünk tovább Györtclekre,. ," 

M;\tés7.lllkiir'o! rokonlátogntobu Kocsordra i~ kinin
dult. En'ól igy il': "A KrUSI.llIl-hidon ,\tmcl,(y IlZ embel' 
s miiI' ott van Kocsordon, Iionfoglal:\skori lelcpüh~s. 
mint Szalka is - ne\'cben szeri ntem az ösi kocl'i és 
ordu sl .. wak rejtóznek s n név Igy szekértóborl je
lent .,." Korsordra bcél've kel'esni kezdtem II l'égi ut 
clikul. h:í1 ... 1.k.,l't, fúkllt, tlSr.lúsOkat, <tombokut, f.:yel'· 
mekkol'om helyeit. A gyermekkor jó l'ésr.Ct itt töltöt
tem apai nagyanYllmntil. Képes G<iborné, késóbb Jaknb 
Fercncné, EI'őss ZsuzsánnánlÍl ,. , Mikor nagyanyám 
második [érje n'-'VéI. em[[tem. mentcg:ctózve mondják ~ 
"lU II fél falu Jnkab". 

"Isy aklldok össze egy ol'egembel'l'cl, aki miutún 

A I i!lOrtot - többek kŐl.t - 11 kocsordi unit1il'iu~ 
templom tornya nni, képc liisr.ili: Kékesd!1 Kltroly szép 
felvéte le, 

Külföldi hír e k 

li UNITARIUS t:I.IIT 

"7, c lh ,my! kedve,," hllloll emt<lkcle! ~1 ke
l:ycI"'ItCI mClllll'l7.l.lIk, 

.\1. I A II~' Kilzlllny<lnck 1976, ,),"1 <lls6 ~a,
illi • • mclyet OIClh"I' GC I/ rm,,,,,, Wtltk~r 
s1"rk<!~1,I, lllltdnll 111 '111/0111111111 Jel"nl mC8, 
bm""'I"U az IP18 evl oxrordl vUfl,t.:kOnll
rc,su,s lcm!\J4nak: ".0'\ 1I1I1/,IsI ft/reWm 
mol /(<l",I1o'" eiómllnkttlatal l . II'~ CISŐ CS 
a 'nll~O<1lk ""4n,,, 1.llzousállOk elnOkclnek 
dr, Andrcns RInNI"r. NSZK <l. Ilcn 
l)ow,,'''Y. Atlllllll cIŐ1.eIC~ 18mcrlclésell, 
I<Ul,U dl', L, J , 1>"" Ilo/I< hQUllnd ny, 
"IlyNemI proreSS1,or r~nyképél , ilkI "." CI
..ti vll'llhdbOrll utdnl <l\'ekbcn "C~Cl1e n~ 
I"H~' IrOdáJA.I, 

lll', !lOss l c r AntlrCMs ~1"l1~u,rll Icik~u' 
nek, IIZ IAIW l, 11:' .. ICoról;llI1 bllOI1MIHl 
ulnök"'''Ck 1011!1l)ol c ,'dckc,, ' "","lrn~"y Je· 
Io::nl nWII .. ol" U.:raOw" "II !',,,,, 7'lIIch~ 
Itlr ,Ile ,(I'CI,/lcl,,, 1'1'"..,1." c' kOIClben. 
Inc ly nz EVlln\olell~ch O Verl,,~" ..... crk SUIlt
A"'" klnd4s~blln JClent mCII IP7G-ban, ... 
IPnulm~ny chne: .. 00. SII"lbOh"t,&,tI"d' 
iti. l'<Iul TI/lich. h, ."Inu, /.J.'dru'u"f.I fil' 
dl .. klre/,lIchu I'.a..,lo" eJmen, 

,U, I A IU ' ,'hrehnjl(\ bl~DII"'It" éVI ren' 
dCN llIés'!t " hOllllndl,,1 lIoor""lJuD'luan 
lMlJII, Vfr<'c!lt I(~~débun, OkI. I_~ "nl" 

JR ln, Az ,.lII'"cn "'I:yh[\zunklll, milli" vég' 
r"'h!ljtó bl1:oll'(\1I rCndC:i l"IlJII dr, t ·.;,,·,,!>: 
.róz,cr püsptl k kér>vlscU, .\7, Ol~g r"l~n"l
jll "" 1918, <lvI ox/ord I vll"'gkOni,:rCSSzll ~ 
'ilök~s1.h~se, . ,:;,::~;~ 

--------___ _ __ -".L __ . _ _ ., ___ __ ~ _ _ _ _ 
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Hírek 

EGYHAZI KOZPONT 
HaNól/; 1J~1;l tőgondnokunka, ... nk! .<'S' 

renl\~,..sJ"" ""zarlU Népfront ;>;: 1. kerU· 
'NI b!~oU$1I8ának. Il "emréglben ,IIrIO" 
"~la"~ I"""k ~or:ln "70 Elnökség tnttJnl kő-
700! ,'álasUOllák. 

I,ay rc ulhball _ NSl. l':: - Un. Fer""" 
hn/6/0 kU"",,"""l'd lk h-/ordu/dlri" mn
g"a. el nemc,"yeldl mtor"lIny "mlek· 
dbld, h"I~·('%"1t el a MII/lyarou1.lIg1 Lls>.t 
~'"re"c Tár..,.SIIg. AX emléktáblÁI , .. 1,,,,,,· 
10 beS7.édN Barrdk Béta /ógondnokunk. 
II Llv.\ ~'crenc Tál'Sll~tllI elnőksegl ,lalIJ" 
t~nOLt". Ilcs?édé. blllcgstjl;c mlnu ~orrol 
M ikl óS OIVIISHI feL '" k(lldölt~eJl n tUn' 
gyar ku ltu rális <,,, '.cnel eleI s7.:ln"'5 IlC' 
VCS k.'pvl«elúje ;s Jelen "Qh. 

Az t:gyh:lz Kép"!Seh1 Tamii<:" Jul. IG-' 
OlL.,;';ben lJarfQk 0.;1" rógondnok ch\uk
]c,e .. lau folyó Ugye ket ,Mgy"U. Oröm
n,.,.1 veue ludOmá$ul, hogy szem-Jud " yl 
Ilonn Ő~1.h.U kezdve " kolozsvári - el u j
rla pocal _ romá niai Ellye\emitokú Egys{:
ge-s P rotesláns "eológln Intézeiben. an
nalC unllllrJus t"801.ntlln fOlyIIltja •. m!n l 
másO<lé"e-~ lanulntány .. it. EI"nwrot.o, 
"agI/ III 1<1<,1 <"is:<"in nem "H/ kIJ/6n """0-
nát'$/ IJ/"~I, "oncm ' ~77 novembe,ében 
zsi norl lőloniJesl Illés/ torl B"dnpeslen, 
",elllen lelje. IIsllIÍJII(i .• ra ls sar ke r iU. 
ugyan IS ;)~ /h;szes vála~ •. 101\ IISZl sé!lv l~e
!ŐIC hatt'\'es mandátuma 1917-ben IeJ á,'. 
Sajnálattal ludomhul "eue, hogya Pol
gllrdi np&)'kou"gben levő ,,,,ilár/uJ le",e_ 
./iben _ lCömgrejlesué~1 o k o k ból a 10-
vábbl U!melkezés megs~(lnik. " telllelő, 
mini keg~'cletl pllrk lodbbl nellyedszll
zadip rennmarad . A ntllly k Öl<s~g et'ljn lCö-
1.ÖS kozs,;",1 lemető lé ,eNltése ~S a", ln l ez 
megnyillk. D többi leme\óben IS megsz.i
nlk n lemetkezé<:. 

Kö n yv l.t.runk rén,; re keressü k k lellés~I
t;;sill aKolonvárt kladott KEI1ESZ1'ENY 
MACVETO cimii eilyht\zl folyól r nlnn k a 
k i,i" ... tkező pcldányaU: 19'13. ~v{Oly"m ~---4 
számni l ; 19R {,v(; I (';s ~ számall: 1~15. 
évf; 4. s1.ámál. ,\ kOI"'!l'k lapunk eJm':I·'" 
k llldend6k. 

BUDAPEST 
A Ilud llp"s t i Ellylthkö~ség 19$, JUn. 

2Q- áll IlIrlOtta meg evl z"rsui "'Gd6 kv:
!/lIlllo!soll, melyen I',,~zl VCII a K"pvlselv 
Tan.ics klkllldül\ekent nllJor János eg}
házi föjeln'ző dellrecenl lclkc.sz ls. akt az 
ISle nt lsztelCten s~Ollllllt eS a k Ul!:yülcs 
""'gén bU '.diló SZÓ7.8101 IntcZl'\I a la'Ule
ke:tethe1.. A kőzgyulé5 dr. MllléUy G,;za 
VOll gondllokot örök"" t!~zlel"'lbell gond
nokká é~ dr, Sándor .Jenu. S,clsz K~roly
n~ l'~ NGf/II Oc.a presbl\ere ket , US~. telet, 
1Ml1l pre~bLtern" "áia sztOtta meg. A bUda
pesll ellyhhki,i~sefl, n lejárl pre"bltl'rl 
Ciklus talljan újravála~7,lo\la. Az l'gyes 
ci k luSOk Időközben mell(iresedeu helyei
re n presbllerium lall)nl k özé I'álasuot
la dr, K/lillokl KJu Ct'~,n és dl'. KJ u ,Ió
zser eHyház k bzségl tP&okat. 

Néhai f/i l i"zte lentlli F!lep Imre h<ltedlk 
unokáját I'apek Gergő Uu/6,. jún, 2(t-án 
az ISle nllszleletet kövelöCn kere~ltelt<l 
meg dr. f"pre"Cl JŐ>.ser p lhpbk. 

Or, S'.e nl -Ivinyl TamAsI . a Mall>'nr Tu
dományos Akad!';mln levelező ta~j[;I, a'. 
AIIQtol'vO~\lIdnmányl ~:!ll'etem nyll\"~nos 
rendes p ro/c,s'.orá"f. neveZle kl 'Ir. 110-
J:I~~U Pál mlni"'ter. S7.erelenel kö~z<.ml-

Il U!M,J 'EST . Nagy Ignic utcai ryllleke
~ell on ..... jih·e t ~ lelnket az 6l;zl stUOnban 
"lrak~zdH1k. ldópontjalk; Okt. 2, .'.om
ba , du. G órakor. nOVl,mberben kll'('u,le
sen a nu1MOdik s •. omt,o ,on. no". !3-~I1, dU 
6 órukOI' (os <lee. 4_"" slomba!on du li 
órako r . A 116g",,~ ""'I r" U.-' gylll"k<l~e.i 
lernlllnkb"n <I kö"e/kaó "apnkon .arll,nk 
úsczeJII<'<"ch, Okt. Il.. "as/irnap du (; 
ó rakOr, november ~t-~n vasárna" dU' ~ 
órakor. " . 

~ l at'''I''k ,!npjAnak ,,'li~ " t';Jén, "''''cm
I><r t-~I\, ""Hlin e~le 6 óra kor elhul\YI 
s.,ercneJ n kre ellll(:k czve " Nagy [gnli(: UI 
ea~ lemplomban b".nll~ ... elelel Inrtunk . 

y~rn'~kril\k r';~--x"'e. a ""'o" .. so" ", ~raf;::::i I~ (Jnnepo!ly . , a NUlty 19n1lc u. g)'iI-
. ell lerelllb<ln tk..,. I ~_ "''', va~lIr"ap 

du. 5 ':'rnkor tartjuk. 
. n U_d ;' I'e,,1 N"gy I ~ " ~ ,, u . bl ll /laktlrlösz
~l<"J" ""' ld"ke t a k/Jvctkc,-{I Id uPOlllokbl, n 
HU.'luk, mh'dlll hél/(.on, du. 5,Wnl kCZde'
~t. d,;;;p:i 27. okl. 1\ (;s 25 .. nov. B {:~ 

VID~K 
lioc." .. /I e!;'ylltl.~ k llz~é,,{1nk több clklu 

SOIl ~I ~I'dc",es gondnOka f]IlI<Ok ZS!\;
IIlond vl~szavon\ll. flZ plCl! V M~o!{lá t"tlÓI, s 
hcl)"~be II gyO!c k ezcl egyhangunn NOYII 
Endre eddltll p rC_llllcn vátas.>:tO\la meg. 
lIIindkellój(!lCel sZerele\l<l! kÖ~l'.önljOk. 
K"t~"'cn ""kló. ueg"d l s •. órványlel_ 

kcs~ h ó napokon ál be,"ge>ik"dCtl . Szere
I"t ... ! k/.l""'bntjil k rCl{1yógYul AM "lkat",á_ 
ból. 

Ult rlolk Gabrle /l lt, n ~h nl l31>rtók G{:~a 
volt pOlg!l.r1 lelké~7.0nk leány" I)<lleges
kedl k . Aggodalm tl.ban szereteUel 057-10-
'.unlC {:s mtelőbb gYÓfwul6st kivánunk . 

TESTV~REGYHAZAK 
I)r, Uart h" T ibor re fo r mátus p Ospök , 

a •. öktllllenlkus " ,,"áe5 elnöke ICIl!dlltl~~g 
élén rt'~z t V<lll A'" Eyyl/úzok Vlld[lwndcsa 
Genfben Inrtott v{:grehajtó 1)!1.0IlMgI iIl~
sén. 

,, ~ "lIe h a~is·t.lku.' . 'U:l.g!i.O llgresnu~ra al 
Egyesllll AlIamokba m agyar pap! k OI 
döttSt'1I u taZOtt <I,. Ko!kol Lá~zló biboros, 
prlmA~ ér~<lk ve~elé,<~vel. 

" .. 'fo~má t tl 5 cKy h!!.z " ZSina" T,,"ács 
leg utó bbi 1l1(\s"" KOt>dclI AItHa 05z,lI1y 
"<'zel(\' 7.sl n all ulná<l~ossá neveue ki. 
Ugy"nakkor ne"t'O\l(;k k i a diakonIni OS~
lály ve'.el<5Jévll ,,7. eddigi m<lgblzottal Do
:só I3t"ln lel k és',l. Dr. A,anyosl ZOltáni, 
a f'elekc~etludományl [ nl{:~et IlIn1.{laIÓ
Hit . " ZSinati Tanác~ a Innulm6nyl oszllily 
ve1.<ltt'lj{:v{: neveuc kl. Mlndhllnnukn! s •. e
releltel kllszöntjük, 

A ' ''l lu ls la egy h :!.zl évi tiszlujltó köz
g)'ü lesen n k ÖV<ll k e lú n{:g)'~V<l5 el lC lusrn 
or ..... lIlIuS elnUkne k "jrn Ulczk ollul<J Já
'lUst l'lIIDs'/.loua m e g. alelnökkc AI <iuol , os 
]( ~In"\nt és Ro! "~~l l.á~zlót. Ors'l.~lIo.~ Ut
k~r dr. Szakl;cs Iml'e len . 

Nft ll)' Józse f professzor. a bapll",a egy
hM ,eológla l ,....emlnO r lumOnak dt' kll nj a. 
a d ebrec:en l reformlltus lcológl"l akadt'
mH\.n doktori VI'.S!(~t leu. Szereteltel k u
szönt]ük. 

IARF 
I'r, Hüss lc r Andr~as SIUIt~nrll l<llkcsz. 

nz IAllt' I. s1.. !<!(llőg lal bl1.ou ságának el 
nöke, f<ll .. ségcvel nyár i szabadságát Ti
hanyban löltb\te. AZ egyik hew"gét d,. 
f ', 'rc""l Jő~sf'f pU~pök vend(!ge k c nt fi)
v,lro"unkb"n tö ltött ",k , ahOl megleklntet
lék Oll<l ,~pesl neve~e, ess{:gclt, látog atOst 
tettek a,. cgyh ll z l k öz ponIban, lIl"jd " Du
na-kanyar szt' p s{:gel lMln gyön yörködtek 
Visegr ádon cs Es.>.lergombnn. 

A l iAUF az e lnu',1I nyá r o n Jnp1ln b all 
rel: iomUls kon fcr~nclát larlOtt. melyen 
J,;nrőpD ~ ... az Egye~O lt ÁllamO k ból. löbb. 
IlI lm ü",enen vetlek r':'s~ \ . A1. elnöks~g<lt 
!J\<lther GcI,nn(tI!n rőtit kár kt'pI'15el1e. 

IWrl ltc vlt n G CI",ep a sszony a z IARF 
\'olt Iltk,irnlije. nyári g."badsállát hazánk: 
ban töl lö tte. Felkereste püspök (ln k e •. a k i 
v"csorán Jll lla vend':gUl. 

U .. ul " SOllntag , a d (irenl protestáns 
gyUI<lke,-el lelkés •. <l nyári ... ,.nbad ~!igát 
IIInllYRl"ors'l.ágon Il:I1Iilue, LftlOllll1ást \<ll\ 
egyinhunk ki,izpollljfinlll {:s lolm(,cSOlla a 
dUrenl lel k ~s1.ek jókivlln!'ágail. 

SZEMLE 
A VlIállossag c, m:lrx lst a rolyól r nl " k~. 

11)'(,1"1 s •. ám:lb" n /JuHO 1~\Vlln I'{:szletesen 
c~ alnpo~"n {:rlo!kelte II'/. EyyllriZ<lk V ilrig 
!unIÍC~u <lddigl n"l köd~sét és mérlege. 
"nm a Nai'o!>Jt>"" larlOtt k ongresszus pO
?hiv ~s n"gall" halározalal kü"I:III . 

Dá "ld . ' c r" " c vllaparln ercJ e. n Réll' 
M" lIy a r Irodalom He t ei sOI·ozntban. Ju
Ilu~ S_én t's G-án Aluflp"r R"dió " harma' 
dlk mOsorbnn I/orl'1II11 Iván lrod"lom· 
törtl'"t'sz bes7.NgCletl dr. P lrnd, ,"\lal 
kandld~lussa l. A ben,;lgellls lárgya; .. A 
",'l!ld":obad~lÍfJ é~ <I <lz<lt>a<l <londoikod", 
I,m<trellen !ról " le, &:O:<ldl """9yo,or
~:dQon" volt, 

A lJ ~ l"ár"sl Tl'lclonk iiz pon l Oze-mbC he
lye'.{:s('vcl ~ok wl"fon.zúm "'''(Jt>dllolOtt. 
A Nagy Ignác II\<:nl k özp Ont I ,,~ lctkészl 
Irod" let<lrOnjn elly<llől'<l ",arodt; tt3-0!H . 
Megl'áttozo tt o H ogJJ"a Em"/' II. e g )'házJ 
Iroda \I::le/onla _ ezen érh et .. <ll petbő 
1"I\"án ny. pOspt;kl hel~'nök{lnlC I~ - nz 
li} s:<im, 17~-!7!. U"n<,:c Mtl.rton lelk{:s, . 
In k~sán"k liJ .. :<illl ll 371-OH . 

A'. 19'1r.. evl kö',(I1utl tcICfonkl,n)'vben 
léve"cn jelclll "'''Il u.. unllMhlH I':let 
~ •. erkes,.lös~g"nek ~.áma. A s.ám hel)'e
""". "",Illi ez I"p"nkon ls rel '"ilII Ifln
l<lwe 1\3-0~. me!y eg)'ben a p öspókl Iro-

dll ,,~ ~ budapesil e&yhhkoué, IrO<lli.hI
n alC >I>:!lma I~. 

Jelen s7.~munknl .. ug. 19-{:n adtuk 
nyOlnd~b~. 

RIU.OTTAINK 
S~e"t- h· li.ny hl v'nl, a k C<ls kemél l M 

"~~ZIC'Cp ve '.elt> lIunanoklh, nOll)' r~s7.v~~ 
Illcllett h"IY~Z\~K ÖrÖK nyug"'"",rn 
lIlIIre, It-én, It ~prk"~rell .e,,"eloDen A 
,cmetés, szerlB rtlis1 dr. f ·e .. ,,"cz Jó;scf 
pu~pók v"ge1.le. " Mu vészetl Alap é!Í 
D"'''IOk neveben dr. Lalzló Gyula r;' 
fC.~~zor bU<l~U~ t al \a . A hálrQmUrado~lak 
k Ö"'ött VQn leánya S",nl -1udnll' Ilona 
unt l6rlus 'eológl DI hallgató I., ' 

JOrdá n L.1S7.1i1 GIl ~ves nl'. OHUályve,e-
lÓ. h~ l",nplomJáró {:s b lbllak llrl tagunk 
Jun. ~Z-én elh&1I, cS " FUI"ka'<rt'IJ lemető
IMln helyez tUk el h~mva lt. 

I'utlor Do'n"ko~, i~ é .. es ny, fójegy:t6 
TIIM kv4$égbell lakO$, buzló h!vOnlC k li 
h a t gyermek e gytl..zol. ]':'t. ~7-~n temeUU k 
11:.\. Uj pest-meltyerl lemellllMl n hely/!l:tük 
{lr<lk nyugnlolll rn, rele~"ge Sirjában. 

[-"zur Sándol' KO roly ~8 I'ves, kllzleke
dut tc.:hnlkuSI m61. IO-én !emettllk II 
rll k ospa lo' ai lem <llőlMln ; D:". 1l4 nllUi Sé.
mueln;; U. SimOn Mllrla 83 éves h6ztnr
tásbelIt máj. I~-I'n l<lmett Ok a~ ó buda! te
melDben: Arko,! O yula 136 ~\"e~ n)'ugdt
j a s l máj l1-én ~'UI"kasrétcn tcmettllk; 
N" rJlI Stl.ndor 53 eves vl11any~~erellit jun. 
~-en a z Oj pc~tmegyert temelt'lbe n he
ty .... l(lk örok nyugalomra ; ~'o 'u l<<I~ Oli
n \e lné sz. Nagy Erika :u éve s korában 
o;ulyo~ 1Ml1<llls{-gben elhnlt. Jún 5-"n Tű
ril k bállnton temenO k ; Fllll Domokos n~', 
Mi\V-fo eilcnDrl 71 «ve s k orában. jim. 
I ~-I'n temeuOk a z uj k llztemeló b e n; &i
""I Arpád 81 ~ve.s "yugdJjast. Nl. 19-~n 
;, m egyer i temetuben h el yel.tOk ö r ök n)'u
lIlI Iomra. 

ISlen adjon al d k ö llözötteknck cs~"de~ 
plhené"l és ,."t: rettel knek pe dl Jl:" .' ill'3S7:ta
lilsl. 

Bélyegsa1'ok 
JOHN l\U LTON 

(1698- 1674) 

MIlIon Shnkes peare után az angol iro
dalom legnagyobb :.Jakja , az 16tl-ben fel
lob ban l angol forradalom lI\ nges~ú gon
dOlkodója és publleis,ája VOlt. Az El"e-
8:<111 Paradic,olll ", egírll~~vnl n le~na
gYObb v allll sos kö lt ő"'; emelkC<llk oanle 
lI1~n . 

Dame a klttQlkl"mtlst k é pI'lse ll "rISIO
teIeSI lOrlll lllval. MJ/lon a protestamlz
I>lU~t Pllllói teórIával. Az Elt:er:ell Pa
r,,1I1"80mOl fens"ges s lilusa. a t:lrgy mD' 
g a szlossllgn a vlltl.gl rodalo"" remek"i k özé 
emelI. 

A 

UNITÁRIUS ~LET ': 

----------~----



h~usSAlI. tcl b omhlllllt la "silSA nn k el v<'!' 
""mve(lClyescn tAmndjn, 

ervclt nCm ,udományos rorrfi.;okrn hl· 
Vluka.Na indok olja. hun"", sz<'!lcs k örtl 
blzonyfllosA",.k cgyCdOIl nlapJan1 II IJlb
liát vc~zl. dC fontos rnc/lkOlönbbztClfst 
Ics. 1~lcn Irot! .:;~ Ir~upn törvényei kllzött. 

A' rell k clós Irányultok ('JJAéICdé~(' I d e-
Jén rmcllc ter Mlhon ISmé t 01-11""1 II szn
b lld'<lljC védcl n u! bcn. t6U év rol)'amán ké. 
(r~SI Intl'zcu " pllrllln"~tlthCz és nM 117. 
alnp\(:lcTf" rogntmll7.la m"JI. hogy ~c",ml · 
MIC' pa!lI.tir1, vllA!!t h"la10m nem avnt
k,,~hltt be jo/: 5u~rlnl II vallá s és II lelki
Ismere! dQlgalbll. /\tUto n I I< fOll1111J3 ö~z-

S7.e leg,'llfigosabban és legnagyob b n yo
matekkal hi\Va!tá~1 a kere~7.lény 1>7.a
bad.'lfig rÓI. TObbCk k öZölt e7.eket IrJ II: 
.•... ElkészÍlellem. T iSztelI T anács. erre II 
régen várt illésre érlekezésemet. melyel . 
bAr egyformán szó l m inden kereUlén y 
uralkodó h oz. s ezért a kereszt"'ny világ 
k özös nyelvén k elleti volna Irnom. m"'g
ls a lermészeles k ö lelességt61 és szere
INlól Indi\VIi sajál nemzelem nyelv"'n fo
galmaztam meg els6nek. és nemzelem
nek 1« ajánlom. s m"'gh07.zá olyan ó r ában. 
amelyben még aZI mlndenkl Id ejekorán 
olvuhalja .... " w k fűlüs munkál "'S k "' n y
szer u meglorpanást. "es1.teil lk t meGlaka
r l\VII a nagy molvel sZli"olm nyomfin 
könnyebbe n fölé pIthetI. Erlekezésem a7. 
Olta Idban szokásos k é l ré<zböl dU. a?lIz 
külön lárgyalja n polgárt. s megint kü
lön 01. ell yhá7.1 lIllyeke t ... Ki:rem. lS rc· 
mélem II szlvc~ nll!tlhllll g atto s t .... mert 
" S'.enlk:ls "ll a protelSul n s alape lvck 
világos bI7.0nY09MIg:lI tárom AntlHa par
lamentje elé, 11mOlly pedig minden 1111Iul> 
leU"'ben l's törvé n yében. a mint e?t a~ al
kalom megkivántII. csoklll 1l~ IGII? p.-o
IC~t:lnS ke,·es1.tény vllllfis mellett áU t k l. 
ahogyan n'" o S1.entl r tishan benne fOI!I "l . 
t."lk. 

.. MlndcnekelőlI nem lehel tDg:'dni. men 
hlllZCI1 prolest!ins vall(.sunknak legfOntO
sabb alaptétele. hOllY nekUnk. k orUIlk 
Il~er·mckelnck. ktl. ö~ támMzul b"ZO lg:llú 
bl?on~O>Is:lgunk. I<tenl k Ulau'.unk "'S ta
nácsadónk nenl 11(1010\\ más. mhll n 
Stentirás k lvUI ('s a 51.en l1('lek mel:!vlh\
l1.05itó hat;o.lmr. ben«>nkben. Vnlamlnt au 
~em. hOflv ha a z Irást mellnyu!ltatóan 
a k arjuk "'rtelmcznl a mIllIunk ~zámára. 
vllgy a •. ök stl\mára. aki k nek lelkét II'. 
1111I7_"':'gnllk mell II k arJu k n yerni. n lnc« 
ehhez mh rorr(i~unk. mint malHI " 
S.entlr tis. S mert e •. t nem (-r ihetjük lOCI! 
lsten meltvll(illo~ ltó ereje nélkl;!. amelvről 
ped ll'l senki «em n.ondhilla "I. hOlliv mIn
di!: benne mun k dl. Ul'lv.uln liin A •. t .cm. 
hQi!V bárk i máqba n . lerm'·.1('\e~e... k l!
'·elk(' • .Ik. nOIlV ('t{yc tlen ember ,wnl!V I(,~_ 
' (lle' 'ICm lehN mlln~I>"'~1! ('~nlhaIMI"n 
brrAJa . ~ mér~iile valh'\~O~ Ucvekl>en mn. 
embf:>r"k t('lkll~mer"' :· nek. hanem e~"k,~ 
D ~IIllotJnnak ..... 

L<>h .. tetlen ('J(Y !ly'm ri~"hl Irn~ k"re' {'
!Wn rj""'7Iet"~(''' klt('rnl Mlh"n e"('~7 n,,,,,_ 
k.~~dll~ ro. ti" ""m vOln~ r(,." lI"'r~ ",.'_ 
oUnk. hn nem f<>lIln lk M ... r. ,, 1< ~ "~""'7<>,I<~_ 
7t "I"">en <>I('rl ~I k'·r .. lv<>l. ,~,~ ",~I,,~~h~., 
""'l1nn n r('n .. ~d.n~1 l1"m""I"",,,~ ,vlllr,_ 
'''ltIlI'r(' ()'~.·'''r~''''I!. I", "'''>'''' ,,~ h,,~,, _ 
"'nhh ,'11"' '''''Il'' ~·Ir~ " ·,(·h"" I'~ .' ..... '~h~o 
S1~m,,~ I."val 1' • • ""Ó~~,,l 1<1"1,,, h"rá.~~
r,n, r"5'.I vCIt tI,hl! ola.z 01<1I<1<'mlo UIl'-

~n és lG39-bcn teIkercsIc m .. Id lls Gall/eo 
(;amelt ls, ak i ekkor f"lrcm.c k örny(:k !!n 
cit . 117. 11\1""I1.lc16 fcHlgye!,,!c 111"\1. Erről 
az cscmo!n Yl"Ó t az Areopagfl lc" ehml ma
"ében Cgy Ir: .. ... EI tudnám mond~nl, 
mIl lál1am-hallonam mlls orstAllokban, 
ahOl e>: a laJla Inkvltleló uarnokOSkOdlk. 
amIkor ludó~a]k k örében !Illem (mert ré
"~em voa ebben II megtisUel teté"benl. " 
boldollnak tartOttak. min thogy a ~~"bad 
fllo7.ória olyan orR~:llIáblln ~~Illeltem. ml ru 
amilyen - s'.erlnHik - Angllll. miII ó k 
mllguk e"ak sl ránko~nnk II s7.0lgal 111111-
pOlOk ml:lI l . amelyekbe náluk a \Udo
m:!nYI ~ullyesz\e lt é k. men ez ha lvány! ' 

mon-

MUIOn h ir neve h nagy si k erei .. rra ln
dCtlllla IIZ dllam t anác50t. hOGy Mllloo>t 
rends~ere~en bcvonJ~ munkáMba. 19 ~' 
llU9-ben az olll"mtnnács .• latln tltká rA\""'" 
neveu~k k l. Mal fog al m a [nk Szerll\l e:o: " 
munkakör e~akaem a kű1UlIymln1!;zlerl 
teendőknck fele' meg. mert ~Il lton " e t
adata VOll a~ 411amtanács egész külföldI 
~evelr7.ésének Intii1.ese. Mlllo n az általll 
oga ma~Olt levelekről és Allamok á 

nyo, krÓl má~Ola tOkal k"ultel\ él< etek~ek 
lel eK gyoJJtem"'nyc IUa-ban Jelen t meg 
to~z(,~~ó uok a levelek. amelyeke t M'll-

nbOz(! európai fejed elmek hez 
pIemont i proluulns-Uldötések megszU o 
tetésc é rdekébe n Irt. At egyik levél 16»
nuiJu!Ulban ke ll. eimzeItJe ll. Rákóc?·1 
György, erdélyi fejedelem .. , ... Qhv.;r 
Anllla k07.lánaságának protektora üd: 
VÖ7.11 Erd~ly fömagaSSágu fejedelmét 
Fen~<lge~ Fejedelem! November 16-án kelt' 
lit Ur I~. eS7. tendej~ben lrolt levele\bői 
ludom(is t Szer e1.helllink arról a páratlan 
Jóindula t ról és s>.er e letröl. melyel Irá
nYunkban táplál. K UldöttJe pedig ak[I/l1 
ama leveleke t k etlInk höz velIU k . ";'eg bő
Sége8ebbfln föltária Fenséged aZOn óha
já t . hOgy SZ/.IveU"'gUnkel ~ barátságunkat 
s'.e.·1.(><.lé ...... el peesiitelJűk meg .. • Még na_ 
gYObb öröm é5 m egelégedettség löltött cl 
bennUnk('1. hallván , h ogy Mlndenhutó 
Urun k . allla tÖlUnk Olyun lávol fekvii 
1"[IOmánYban dlcsösége és gondvIselése 
vcdelme~ÖJé.UI Oly Igen halalmas és hir
neves férfhll CIIIeit maGáho?. s hallván 
117.t I~, hogy n mennynek e s7.0lgáJa kl 
btilDrsál:!~ró1. ~ diadlllalról mess?e föid!ln 
hIras. S1.övetkeznl kiván veiUn k a prOteS
táns vallás védelm('fe. melyel manapság 
-"7.óban "'1I letlben Oly gonoszul tAmad
nak. Egészen bIzonyos. hogy a 7. Úr. aki 
mindkeltőnkbe. legyUn k bár kUltlnbözij 
<1.1: haJlalú orS7.(igo k mégoly nagy terúJe
tevel elválaszlva egymástól. ugyana'.1 a 
vágYni. a.. Iga 1. vallás v"delm"'nek gon
d OlUIt p lántálta. meg fogj a vllágosllan l 
elmén k et. és megmutatja módJAI annak 
hogy magunknak és a ProteSláns városok2 
nak segedelmére legyUn k . tölléve. ha nem 
k éslekedünk megragadn; amar. alkalma
kat mlkel kezünkbe ad .. '" 

FelmerUI a gond Ola t. hogy Milton la
lálkothalOIl erdélyi unllárlusokka l. kÖ1.
Illk II seps ls>.entivánvi Márk os OAnlellel. 
aki nyOle é"et tö1!ölt nyuRaU országok
ban. ebbOl ti>. hónn p Angliában .:-... 1665. 
május l3-á n Londonban SZerC7.le meg 
Szervét Mihály: .• A kereszténység hely
.... Iollltása" e. könyvél. 

Elete utOlw éveinek k özéletl el szlgelel. 
IlégH nAl!ym"'rték ben e n y hItelte az EI
ves?elt Pafad!cwm sikere . Az első kiadás 
1300 pé ldánva t lzennyOle hónao alal1 el
kelt é~ 161~-ben a má~odlk k iadásra ls 
.~Or kerű lt és méj:( Mllton életében e l I~ 
h OJOy11l a ~aJt6 t . 

A naS.v szellem töretl.mUI hItt é~ har
I'Olt az utol~ó lehelet"lg. 1614. n ovember 
R_án e~('nd,,~p n hum' . el. Ha.mvAit ell\" 
I""doni ,..m~ ' ''ben helve?ték örök nVUI!<>
,,<Ira. 1Oal(I III ~l lCtott~k ~?Obr<'" ~ nOIlV 
k~\1I1\ (,",I ~ I< ,·· "f!k . A má.<orl ik vll~"h~h"ni 
""",batA,." ~ (tlo~,,1 nA k l..ond<>n ",uP"" ' '' k .. 1 
Id'.UI NSllkéo' ('7 " .'.Qh''''' esett f;ldmn
, nl: " ",,,, .. kiJ"flf "lk/"O'<I .. ,," "'rnél mn
rn " I'II"dl\bball órllk a lor,adalml MIII<>II 
(/lrs(J~~g"'. 

Dr. K iss Jó~se f 

UN ITA HI U S ELE T 
LAp t ul8j d o llos 

u MngV8roTSt41:1 Unlu\ r lus E:gy h á:r. 
F~lelllK szer kesztll és k iadó' 

D,·. F"e re n<:z J 6uef 
tO'$ 1I""apes l V., Nagy Ignác u. ~ . 

T ávb.' 113-0". 
A ~7.e rkesxtó b lzott,,",g lagjal: 
u aJor J állos és Be n cze ~I'rtan 

TerJe.'z ' ] " lItallya r p ona. Elö f izC1 l>e tll 
b4 rme ly 1>"~tahh'Ala] n' l , a p ..... l a hlrla p
QZletelben é~ a P osta Kl.lzp onol Hir tap 
I rodA n á l t K11I l too Buda p es . V •• J ó,.,."f 
nádnr 'e r t.l közve t le n ü l VaEY p ostou ' '''-

v'''y"n. va l:lln ln t 'tu ta lhsal " KIU 
tU-H l n pénxforl'::< tml Je]z4sz:imá ra. 

E,' I eHlflzct~' 1 d lJ 16,- ro . h .. 
K (llflll d re ~"I U,- fo r]nl. 

16.tlH t·Ol - ZrinyI Nyomda, HlI"ape •• 
J· ,. teW. ,'ez .. tll, Il ullli.r ln .. " \""z~r[E. 


	DSCF7021_resize
	DSCF7022_resize
	DSCF7023_resize
	DSCF7024_resize
	DSCF7025_resize
	DSCF7026_resize
	DSCF7027_resize
	DSCF7028_resize
	DSCF7029_resize



