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Mt. XXI. 28.

" Ered; fiam, munkálkodjál ma az én

szöl őmben ",

Az újév reggeli harangszó ·kong.á!:;:1ra szktfoszlotlak
.ri szilveszteri mámor ködfelh6i és az esztendő első napjának zsoltáros hangját hamar elnyelte az ember
istentiszteletének egyik legszebb orgonazúgása: ;JI.
éI('let

épitő

munka dala. Január 2-án kora ha j nalban

friss ütemben zendült meg az ösi halleluja, melyet 37.
ember oly so~{szor értelt fél r e, értelmezett rosszul, rnngylU"azott helytelenül. A gyúrj szirénák hivogatása. a
v i!!a ma ok és autóbuszok r obol!'ása, munkába igyekvó
emberek gyors[tott léptei, szövógépek 7-llkatolása, martinkemencék forró izzása, r otációs gépek dűbörgé,..c,
felhúzott vasred őnyök sikoltása, szedő és írógé pek kat·
togása. munkasvonatok rObogása, a sebész·műszcr ck
sterilizálása. a hűvös reggeli szélben, bódéja előtt. az
ú j.~ ágárus topog.ása, a tejeskocsi rOhanGsa, szóval ez az
ünnepi elernyedés ból kibontako7.ó, nyÜ7.sgő. kavargó és
mégis minden mozzann tában tervsze rűen bCinduló élet:
_ aJln,ak az e&lf!!Iel1 örö k_~agy p a rancsnak engedelmp.s
végreha jtója, melyet Jézus az Evangéliumban így !o.galmazott meg: "Eredj fiam, mun kálkodjál ma az en
szőlőmben". Az elves7.ett paradicsom kapujában egész
lényében megvonagió ember fgy értette ezt a p ara ncsot.: "Orcád verítékével egyed a te kenyeredet". Lehet, hogy azelőtt is, de azóta - ezt már tudjuk jÓl _
elméleti és gyakorlati tudománYok a sajá t nyelvükön
-koron ként ü:ra fogalmazták és a kortársak gondnlko-dásilioz, életfelfo~á<; flhoz 1h000a,ásznbták azt aparan ...
c-ot. I!:s a s7.ázad()k ütemére ennek daL.§.val épitet.ték'
f el a Fara6k piramisait. osto.roztAk tencrerré a r:lbs1: 01 gák véres könnyeit. I!: pítettek kult"Úrlikat az ember
dl~ső~g~re .é~ romboltak ÖSsze ö rökké tartónak s7..ant
gyönyoru Világokat az ember Szégyenére és veszt&e.
Mert az élet: szüntelen alkotlis, a fejlöd és vonf\lán való

megállásnélküli fel!eJétörclrvés. A J1émaság, a tétlenség, a terméketlen csend pedig rn.'\r a tlalál bl rodal~
mának ~zélzügása.
I s~erjük az. embert s ezért tudjuk, hogy ünnep r51,
hétkoznapr61, ImGdságról és munkár61. Istenről és ón •
magáról, a világban múködó erökről s általában az
él~tről ~kfélek~PPCn gondolkozik. €s ez j61 is van igy
mmdaddlg. amtg a gondolkodása, életfelfogása, szcml!le.tc és magatartása nem ütközik az egyetemes fej .
lodes feltét.len engedelmességet köve telő törvenyeivel.
~z ~nit ár~.us ember, a szabadelvű kere:!:ztyénség hí.
vel mmdenutt. a jézusi Evangelium tün döklő ndp[enyében látjuk szüntelenül az egész mindenséget. ImIid.
sága ink, istentiszteleteink, ünnepeink mind egy· egy
boldog felfedezése, egész emberségünket üdvössé.;;:es
örömmel eltöltö felismeréSe annak, hogy Isten világ·
építő erőkkel áldott meg bennünke t, s azok hasznosi·
1.á.~ ára szólít, minden megú juló reggel. hogy szorgos
munkankkal a jó, a szép, az örök eszmények me g va~
16s ítás,ára való törekvésünkben Istennek munkatársai
legyünk. Sz.ámadásainkban kettős kön yvvitelt '/ezeLÜnk: napjaink és az evek életünkből, ugyan azon az
oldalon mindie két rovatban nőnek osz!opokká. Ezek
közül egyik felírása: Isten; a másiké: az ember. Its az
összegezésnél hbból tu djuk ha helyesen éltünk és cse ·
lekedtünk. ho~y ft végi:l<s7,f'.ge mindkét osz}opnp.K azo~
nos. Emberségünkból minél többet a d tunk ember tdr"sai nknak, Isten rovatán annál gazdagabb lesz a ~7.á m ·
adásunk. Az p.sztendó kapujára r á véste pRmncsM, hi·
vogatását Isten s a lélek neonfl>-"yt'in elénkbe villon
minden megüju16 reggel az eligazit.ás: "Ered j fi:un,
munkállkodjál ma az én swlömben".
A z Isten ors?.ágát s benne az ember boIdogság.1t
építő munkának ez.zel az evanéliumával k ös?.ön teJek
atyámfia és kívánok neked: Bold og újeszlendót.
Pethő István

I I unilliriusok \liszonya az anabaplislálihoz a XVI. században
"A chiliazmus és anabaplistaság komoly tudós ált:ll

komoly tudÓSok előtt nevetség felkeltése néLkül Dávid
~frenc ellen vAdul fe l n·2m h ezható" _ írta Jakab
ek l S79~be n .Dávid Ferenc éle'ra ·zában. Jakab Elek
az ~vszázadokl g az anabaplistákr61 uralkodó nézet
~Iap~án ~cgszéf~:enít.őnek tartott a Dávid Fe;encre a~t
a \ alakl azt fi.!lIott a volna róla, hogy anabaptista né~
z~tcl v?lta~. Mert. II katolikus, a7. ortodox protes táns
és a VIlági feud ális ál !áspont egyaránt kal"'hoztall
XVI. s;::ázadi anabaplj,tákat. azok közé sro ' tt~t ~
me ~ve tésre méltó d olo." vo't Azonb," "ót m l a nt
t
.'
.
'" "
, a az anabapt "t'k
I., <L
ana I t s tö
rt ""ne 'üke
t külföld"
~ I
on ,''sz elesen
felde fl tték I "
r e
s g;m értékuket m egli lla pítolták A vélemény róluk sok tekintetben megv.áltOl.Ott. Ezért a té.

nyek elöl n em z.flrkózhatunk el, m.eg kell vi7.sg:1! nunk
a kezdődő uniwrizmus kapcsolataIt az anabaptlstákkal mer t tagadhatatlan, hogy hatássu! voltak tanai k
•
egymásra.
Sajnos Borbé l y I sf,v6n se vett tudomást az H12()...as
években írt munJroiban az unitáriusok a na baptista
'k apcsolatairól. Míg nagy érdeme az, hogy az erdélyi s
a len!3"yel antitl'initárius különböző irflnpatokat bőven
ismertette. nem mondta meg nzt, hogy ll . lengyel uni·
táriusok zöme, többsége egyúttal anabaphsta volt . .Ho·
lott mi'lr ez id őben Wotscllke II " G€'Sc"hil'hte der netor·
ma tion in Polcn" eim ü, 19i1 -ben megjelent munká·
jában egyaránt fcltilrla II lengyel unitáriusok anti·
trinitárius és anabaptista tanait. Az unitárius egyhtiz·
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történounll mulu ....:\1IiÚl pÓlvlJuk ukkor, mikor nüpvl.
lligrll )wu:uk. hoi)' ti Jen,,)'c] unl\ll rl U!k)k cgyu U/d ono·
l:mpUII"k \Ioll o k. Oc ncmClIOI~ II l engyel unlt..1riuHok
VOll:lk IH1UU'I I' tr .. tt't lc, a 7.()k volt uk (l Vf'l tn t;c-v lcl'nulI

olnxlOk 11'1. nkllCJ1ck unUtrlnltt\rJ u'l "l úl'sulntll l'o" hl·
vn tko?IJH ajl, uul térlu!I

WrténtlUr!'.~,

h01/:Y mCj.:t1!ondlu volna. Iwg)' ezek

.~ ~.lnl~n
a z o l(l q;::

(mélkü l,

unllt!']n!·

lúl'luwk ...·Uyltltu l urlubaptJst{,k voltuk.

AI 'Inabapllll(,;.<k XVI. R;O:lb:n dJ liirlénctél m61( c ..:llt

vll1:11l 1~m /;(.'m

15Jl1~rtclhcl('m . d l' unnyll ludn! kell.
hot:.r W,'1i'IIQlUk k~t k()l'!tZHk l'll (l.'vllk. Az el6Ö volt III.
nk{/v J((Ir~/'nk. Af. umlbn p ILr.mu ... Svi.Jcban kc1ctkC'/' c ll

vk

Zwln"U l(/.h"n,)'(?clébcn, Mint. ZwJnj.tll,

]g hunwnlR-

I .',I~

\'o l!nJI, cqn l( héqöbb b/()l' ftkQ~ r l1 !I I; un"b" ptl'Jjnl U/;
u lk .'7muV~HdO'l..' II tt [)urtt/;zto!o·... A7. nJ upItÓJ<. Utrl.
HJa llrv('k. De n!t. G, dJCI. '(,'Izer, Mu n z. 1\1 ÜtltZI'I' pn pok.
MCI·zctcl:lek. tllJlUI'Ilk voltal\'. Z(lr[{'h!X'n volt U7. " Iso
uj rn kCl't'.'I/w l b~. 1525. janu{,r 20';11 1 .H.lm BlnuJ"ock vol!
j l Z uh·.. kl·ll·5/ 1l'l1. K7. jdöbcn (ll. IlllubupllslÚk Münt zc r
Tum'h veu ti' "vci Nélllctol'"zÍI~l bl:n dbid (vt. ték II pa ~
"wlzth dbol1.it, nw jd II ,köv{·tkcz6 cvtlZL>dbcn M UnHt <' r
v{u'()~6.bun

pt·{;s7.aklmL il1 c~ vHI ó.<; fto ll(a l, ilnnbnplistn 'd~
J,urnulml. l~zL il kót kl:;:l'dc\Ü kc L JléLtc t;'! a knloJII<U$
{'Wyhát . vnlrunllll II h,thcrÚIlU$ [s. lovjbb(1 l~ lIt'ó p a
OtlSZC$ fcJ<.'{/cltnC I (><;. l'end jc!. A l'!lUnglCI'1 bulttlll m~ut-{.n
la>újl6 IlIIt ússul volt allugl\ru ll7. wHlbapUsta Jlloz/.\u ~
lom1'll 19. 'nll\ulknl enyhitctll'k s ll'/. 1535 ~ J bllklis u til n
kezdOdik Jlw:i6zlv ikOrs7..akuk, ti p icU:;:likus vltrakozt1s
koru.
~nnek u 1),,'lSSl';lv anabtlptlunusnuk cgylk központJu
ti svójcl Iklsd voll, vezotője II hoU und Jo rls Oáut". k t.
iS p61dóJtl l cti:Jobban mutatju, hogy MOnster buk5~u ulón
l'lj Ikors ... ak ,kezdlklllt 117. :.tnllbnpll6tCtk életében, EWbb
d ls M~ uktlvlsH'l'k 1,özé lartO-/,oU s lnnuiél"t bÖl'tö nbUnlcté6t 5 II kor bm'Wx 5:(.ok,ás,a I;7.('\'lnt testi cson kl tóst
szenvedet!, Most uzonban u tUl'Clc ll1, a pnsszlvitlls
ul>O$tolávíl le lt li táradh(tluUnnu l 01"(1 töl'ekede~t , hogy
kóvet61t csönde!! .Wrelmes emberekké tegye. Dáv [d
,Jorlssal Rolond B ul nton. amerikaI egyetemi P1"()feSS7.01
fOglalko7.ott "DCtvid Jods, Wlcdclllilutcr u. KiimlJfcr
Hir 'f olcm nz" (f_c1IYtlg, 1IJ37,) c. lel'Jcdc lmcs munkáJ:,lmn . Jor(s mWlk6Jiíbun azt feljeget!. hogy ti mcgvúlllls
útju ~I S7.CllV\.'<I('S- (.ij:l . K!Tls7.t-us utAn zCtsn meg.követelI ,
hogy újjászUlcssUnk nz Ó ~cllemébcn s s'/.C1lvcd j Unk .
mint 6 szcnvcdci1 . Mivel teMt n kercs'/.túnycktnck szcn~
vcdntök !kell, ebb61 követke7.lk. hOf.l.Y ük nem U1dözhcl~
llck- senkit.. A7. IguZI gyülekezet nl..'t1l t<.-sz tönkre sonklt, hanem 6nwga SZCJ:IVI..>d. Az Igror.J cJU'húz pOZitiv
ismertető Jelo j')l,<Il t:( (l S7.crctet. Ez kifejezést JlyeT II
türelemben, a 1>I.C\Cdségben 6; atÚ zatOOn. Ez <l SZ\ll1elH

kl~ö l'

minllt·r. l\ldo/Ál1lt,8Öt mlnde ll oc :lrl~';I. Nl' n, kell
s zidni II pflpM (-3 II bu.tlt.oko t Icm - m(n'ldju MICI!Odll
k tJckflUg attól ul. e'lllbertöl, a kit a bfr66.lg cR,Ykor an'"
It<:Jt. hoJtY nydvót t üzeli vWIIIlll :'ltllzur-j{U<. Il\CJ·t 1>Z1d llt_
mU7.l" It pöpllt li II bur:\lokat. .101'1$ !)7.C1l\ólye és. tanltfts.u lc~lnl(Óbh mutntju II kU lönbBéKet u~ l.i1HlbuplllStúk
két kor$'/.uka között, Inél't boc8ó.tOtttlltl ezt elŰ'fc.
A svájcI anubu[)lslák tan ul humut' bl.'S'/.lvúr<w;nalt a
/j1.()t1\$1.é<! OIwv.on>zb.gb<l, ahol IIzlirnos gyülCke/.ct.ct 1I1(l~
pflunak, k lilönk"ll II vclence! közI6f!1m;.ú~ terU!cll:on.
Miután 1170 olusz unn bullllstAk II <logmák lInlll rinltárlWl
bll'öJat.b.t I... IllcskC-l.dik, ezzel rogl oJkO'.o:nunk kell, mm
itt kezdőd ik UI'. IInltúrizmu$ ikapclSOlaUl II'/. unoballUz..
mU:>8ul. 1~7.L uz un!lúri us HlI1t.(onctfl·ÓS .... gy Od la ciii,
m!nihu vIl Iam i t ud ó!; tÚ!'snsá~ u l fl.lHl~t volna ti rűWJ ·
OltlSl.ol·szó/oI1 Vkem.áQun. am('ly u dogmhk !<rltlkájúval
logl u l lto7,oU.
A hagyomány 1..évC'S adllllllvlll Sl.o.:mben Kort IJc nratll
néme t Hiz'ténész "Ccsc1lichh_' dc.- HcCol1nation in Ve~
l~edi g", (lIlIIIe, 1867,) állapfloUu ml'f.\ a valóságo t n vicen?.ui untltlrll(ldus tár:o.ast1gt"6L Benl'ath II velcnC(!1
"Uami JevNtlll'ban l1\ogt.uJÓlla OGY olnsz papnak, U'lév~
szed n t Don Pietro Monelfi nck vnl1oml1sflt m: Inkvi'/.iclÓ
elött I (;!i l ~ i) e n . g vall o lll {t~(I btln e lőa dta I'B\I'l c1 en nz
ef.:és1 o hls'/. U1Kl b1.li)Hsln m()z~n lnlll lÖl·ténctól, vnlu m int.
(tnti!l'!ni\(u'll)'1 tu nal kat Is.
Mane Hl credetlleg katolikus pop volt, u'/.onbnn 1541ben a hll'cs IIZ61101(. Oechlno- halAsft m lutherltnllsstÍ
lett. C:mk k éső bb, i548. vngy 'UJ~ bcn ismerte m e~
fJl'cnztben :I'/. 1\11ubaptitita t:tnoltat ej:;y 'l'lzian(, ncv(i
prédik{ltol't61. Tiz lnno hujtotta vcgre Mune Hin nz
újnlkorcsztú l c~t s eqyUlt me ntek
ve lencei I<özlúrsas{lg tcrilletén fe lwő Vi ccn'/. tl vÚro.~ úbn . ahol :l '/. a!l n ~
l::11ptls tál( rn:'u' előbb syiilccrct vel'lek. III , IZ i\l)abDp~
Ustt1k gyillekczctc ben 154!) végén. v ngy I S!iO elején
támadt nC7.etk[l]önbség ;'l tngok között Krisztus lliten/tt!gc kCl'dósébcn. Miutá n n vlccl\'/.iuiak maJ:(ukat nem
bll'lottá k Illeté kes nek hogy döntsenek ily ro nlos kérdésben, a'/.t hut{u'ozlák, hogy uz összcs olusz nn abap~
t!s ltÍk e lé terjesztik fl d ol,l{ol. f/ty gy ült össze lll. 1550
év :;zeptctnbcr6bcn Velencében nz unabuptlslt1 zsl l\(lt.
A zsinaton minden gy\,ilekc'/.et két képv iscl6jc vel\<'~
telt I'észt. MUllclfl s'/.c rlnt hnlvannn jöllf'k ŐS!;7.C,
teln'il :.10 g,vii l ckeze tűk volt. Fe l ls sorolja né vS7.Cf·inl.
ho'ty kik éli ho nnan voltak jele n. Képviselve vollak
Vicenza. Ve rona. Pádua . Tre viso, a sváj'/.i Búscl stb .
Nel!Yvc n nuolg tm'toltak II t~n t1c'J:ko1.ások, vé~I'e c1'érték t. kivú nt cJ%rségel li mcglll1,lpltottfik tl!teleikct .
,
BoMl' Imre

,I

Fol/lta t.jtl k .

MÚLTVNKBOL
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November 29-fo rendkfvtl1 érdokes e1őndás hnn "7.11U
c l a "Magyar T udományos Alwdéml n l l'odtllmi Jni,éI;lll.ének rég! mugJtlI' os ztályO n". Az OBzt.úly !Jzokú~ o s
p(mlekl össtejővc t e\{:n Gcréull Rubt1n, az osztál)' vc~
7Altöjc elnökBIt és dr. Esze T lunós, n rd. toológia prore!'\s7.0ra volt uz előadó. Az elöadilli dme: ;:l Dunmnellékl Unlt:\rluook 11 XVI. ~7.t\7.Hdbun , N<'11\ ICS7 I' rd('ktelen rövid vt1z1tltban Ism e rtetni oz cJ6ndtlst, mert hl ~ :l.
U1 cUiad6 a mal;Ym' pl'olcs ltl ns ('gyhl\ztöl'lcnc ti k utn ~
U\s lt!~k l vM6\.)b IIlnkjó, a 7. clőudtt~ll pcdlg az Ctllalu fe l tcdc1etl a(tlltl)l~ ol1 altlputl,
E7.(:k m:~ bI7,.onyfllflk, hogy ti Dunl\l1\cntél1 ne m Uu~
l't!nYú!):\\) tOnt ( 'I elős-lir tlZ unttl\rlzmus, hanem Szé~
kCb(e hól'vut'Oll mflr 1563-bun, II vllradl dlsputúci6 év~~
ben,
Ez bl'l.Onv~~ (nki g érlhc16 abhól II tén yből , ho.tv n
Jl,yuluf.c hé rv.lrl (('jl!délml udvurb:1I1 tobb !'zékes rehér~
vári tt:ll.tshl'vlselő volt. akik kÖ7.i.1I nóh(Ulytlll eblx'tl 1170
Időben tértek hazu, Dávid f'eren c kö nyvelt ls maguk-

Im I hO':Vll v:\roSllk ba. Karádi pM mag:.l is ,,'ll::ke;;.fehé r'vári voll. A vá ros apostola: Grl\c h\nus M t\té neve
nc m Ismeretlen az uniMriuli esyIH\ztörténetfr~ sb;lIl .
Biztosan tudjuk m C)I:, hogy unitúrius volt Foluba l~J6n,
Szabadba ttyán és Forgács ts. A du naml!lIék m'isl \:

nagy egysége: Baranya eléggé Ismert egyhúl';történet·
Irásunk e lö tt. A duntlO1e n ti u n itflrizmusnak azonban
a kÖ7.pontjll Nngymaros és leglel kesebb hnrcosa ellY
világi cmbcl-: nagymarosi Trmnbl.t:1s János,
.
Nagymarosi 1'rOlllbll:ís ,Júnos bIró, cs(iS7.:kl h U\'lm,~
cados lte locskcdó tiPUStl a ko rubelt mngyar keres IH:d,)
Intel1~kluelnok. ~1indel\l\el foglulkozik, minden tl':'lf1~
érdeklődik és m!nt é l etébő l klui n lk. írodlllmilul( !~
ral k~7. i.llt embe.', tnnaUkus ~ ha rcos hlve oz UIl! tllri7.m usnak, :lI lI tt/\. Nugyma ro3 u nltárlu!lSii le ~z. pn"d !~
kálo ra Csapó György. 5zcre~ n ek fonlossúgór:t jellem7.6, hogy D.1 vld Fe renc hli rom újonnan nlC.lljalenl
kony\t~t kllJrlle el ne ki \élc mc n yc«ésre, .. mdylJöl az
e,.:ylkcl cl m: ndatok s1.crinl 57.ékcsfehé,·\'árl·u kUld l

a szomoru e~~kü nagyllarsányi tragédia
beköve tkezik (Alvinczi Gyorgy mártírhaJála) az unitárius érdekeket ö ké pviseli a budai basánál. Ed ~
a pja eredetileg budai polgár, aki Buda cJfogla lu~.a
utá n Kassá ra költözik, s valószí n ű ra j ta keresztUl ..ép' ul
k i intenziv .kapcsolat Kassa és Na gym ~ ros.. ~ozo t t.
1570 az unitá rizmus fellenclü lésének és elore torCl;én~~
.a dá tuma de sajnos m ár u gyanab ba n . az .esztendoben a lább' is t.agy a lend ület. melynek IgazI oka ma
még Cel ne m d crilhctő, csak felt.e,:,ése kre szo n t~o
zu nk. 1578-ban n<.tgym:lI"o.~i 'rronllJl ~as J á nos maga!"ol
h aragítva a budai basút, 8 gyel"mekevel kénytelen k!rályi területre menek ül ni, ahol az~mba n . nem ~Ogad
ják valami szer etettel. többrendbeh Celsegsértési pert
ind ftanak ellene, sőt é l ~tének mentése érdek~b~n
kénvte!(>n katoli7.<i.lni is. U gy ltitszik azonban lOvab ora is fen ntar thatja a hitéhez való hGséget, mert adatok vannak arra is hoV.Y mi nt kat.ol.i t< us, u n itárius p ro_
pagandát folytat ~ .... zér t N?gys<::Jmbatból is kitiltják.
_
A re ndelkezésre :iUÓ adatok ból ~s jele n tésekből meg!llapítja Esze Ta más, hogyad un amenti XVI. század i
u ni tárizm usnak a rajongó anabaptistákhoz s emmi köze
n em volt és azt is, hogy n em .,plebe jus"-mozgalom.
h anem a magyar ke reskedóvárosok polgárain a k n.
mozgal ma, hittanilag ped ig a David Ferenc--8er vétféle racionális antitr ini táriz m ushoz tartozik. A h ozzászólások soran d r. Kecskés J ózSeC ref. egyháztör té..,it. •.o\mi i\or

Servet és Castellio

,

A Sel \'el irodalom u jabb m unk ::lval gazdagodot.t. Di".
S. van der Woude, áz ams terda mi állami könyvttu'
igazgató helyettese, történetíró könyvalakban is kia dta
azokat. az előadásait. melyeket a hilversumi rádió
V. P. n.. O. adásaiban larto tt S erve t és Castell ioról.
Wou de könyve .. Vergiusd Gelooí " .. !\legrendült bizalom" dmet viseli es elmondja S ervet Mil1á lynak a
protestáns .türelmetlenség vertanujának és Castellió
'Sebestyennek a valIáss7.abadság apos tobinak vis7.ontagságait.
. A ~ol1and nyelven megjelent munkár ól megálla !:lIto.ttá~, hogy Wo ude . " lebilincsel ő képet ad K á l vi n
m trikálról, amelynek Sr:rvet áldoza tául esett A
sz~rzó éles f ényt vet a reformáció korára. Lu'the r
ú.~Ja nem a s.zó modern értelmébe n vett lelkiismereti
s .avadság fele '.' eze t~t t. Kálvin ma{!atartásüban ez még
Világosabban lathato. Az olyan e gyeniségek mi n t
Servet és Casteltio több figyeln1et érdemelnek' mivel
a m ai kor számá ra igen értékes irán yzat kép~iselói ".
A fejezetek CÍmei megv ihigftják az érdekes beállí~s t. ahoJty a szerző a z ismert témát feldolgoZZ3. Kálvm ro Genfbe n, Servet . A genfi pör és Servet m á~lya
hB~~~la. A rea~ci? Cas tellio Sebes tyén. Castellio harca
IU..lS.va l és Kalvmnal.
Az ű~oszób.!ln ismerteti a nagyvilág unitárizmusának leg)elentosebb adatait. Örvendünk. hOE\:y me~látja
ho~y az. erdélYi unitárizmus legte1dntélvesebb
a a la cs tulajdonképeni m07.!tató ereje Dávid Ferenc
~olt és Bl~n?rata esak ectvike a vezetó sze'Tlélyise.
ge.k nek. ~aJnalalOs sa jtóhiba va n a mü 200~201 olda~In amikor a tordai ország~vülés időpontját 1568
kf~re~~. 16a3-ban adja és Romá nia helyett Cseszlová_

: 1í\".

I~eti

k utató ~gy . ~ rde kes a datot ismertete tt, a mely egy
a lla lunk meg Isme retlen K and lerus nevü pozsonyi
an tit rin itar ius v~ ndo r kö nYVke reskedő körözött levele.
a~ely ~n n ak bizonyítéka,. hogy a ki rálYi MagyarorSl..lgot Igyekez!ek ~c rm etlku s an e lzárni a z un itá rius
p ropaganda elol. P lrnátb An tal ku tató hOl.zászólflsá.
ban egy érdekes ada tra h lvja lel a fi gyel met megt aJálta" egy ném et pu blika tlóban Nti user Adám ~ni tá r i~s
hu~.a n ista levelét. amelyben leSrja magya rországi 10(;:nek u lé~.é nek egy I"észletét s ennek a la pjá n, egy nz I r.)dalomtort.éz:'etbcn sem Ismert ad at kerül napvilágr,l.
a m ely szen n t az 1570-es évek ele jén S imandon uni'/,r ius nyomd a m ű ködött. Hozzász6i<isom ban az a n~i_
t rinitárizmus polgári-kereskedői jellegére egy érdek 's
adatot hoztam Cel én is, amely szerin t 1690-es év~k
bell, amikor az un itárizmus felszá m olása P écsen 1('1_
:es ütemben folyt. a jezsuiták felpa naSzolják h ogy a7
iparosok közül soka n vannak, akik a seged ek felfogad5sánáI szívesebben keresnek u n itariusokat a nnak cllen ére, hogy P écs városában szigorúan tilos volt ncm
kalolikus polgárnak élni ~S ne m k atoliku s segédeke t
a lkal m azni.
A z u n itárius kö zösség nevéb en is köszönetet kell
mond an unk dr. Esze T a m á sna k azért az önzetlen

m unkásságá ért, hogy m agyarországi
tu nk feld erítésében fá radozik.

uni tárius mú!-

SzáSz J ános debreceni lelkész

Dr. Gy ula i Zoltá n Kossuth d ijas akadémikus, Müszaki egyetemi ta nár afiát meleg ünneplésben részesítette a Magyar Tudományos Akadém ia, az E:pít6ipari
es KÖz.l~kedési Müszuki Egyetr:m Tanácsa, valal1lm t az
Eötvös Lóránd F izikai Tá r sulat, születésének 70. évfordU lój a alkalmából. Az Egyetem Tanácsa ne\'ében
Rados K omel r ektor üdvözölte az ü n ne peltet. majd
Szalai Sán do r egyetemi professzor a Magyar Tudományos Akadémia üdvözletét tolmácsolta. Vásárhelyi
Boldizsár egyetemi d ekán ismertette Gyulai professzor pál yafutását és méltatta nemzetközi ~'iszony
la tban is n agyraértékelt tudományos munkásságának
er edm ényeit, a melyeket különösen a fényelektromos
jele nségek és a szilárd testek f izikája terén ért el a
kiváló tudós, akinek. a közcl mű1tban jelent meg két
kö tetes " K ísér leti fizika" cfmü tankijnyve is. Az
Eötvös Lórá nd Fizikai Társulat jó k ívánságait Sz i ~etj
Gyö rgy főtitkár tolmácsolta, m a jd P erényi József a
ha llgatók nevében üdvözölte a jubilánst. Közvetlen
m unkatársai tanulmányai ból összeállított értékes emlékkötettel lepték meg Gyulai pr ofesszort. A jubiláns
ünneplésére a nagyszámű közönség soraiban megjele nt Petrov m oszkvai. H. LQ'renz berlini egyetemi
professzor és utóbbi meleg humorral atsz6tt bensősé
ges szavakkal elevenítette fel annak a 30 éves barátság-nak emli>két. amely őt a kivá ló magyar tudós hoz
[űzi.
Az üd v özlés"e Gyula i proCesszor megil!etö ·
dött szavakban mondott köszönetet. K ülönösen mély
hatást váltott ki a hallgatósáf;:ból. tordai és kolOZSVÁri
diák ltora emlékének felelevenítése, amelyek vallomÁ<:a szerint . _ dnntö hefolyást gyakoroll.ak kú~ őbbi
tudományos pályaful.ására is. A bensőséges ünneD~és
utá n a:7. EltVetem T~nác~a fogadást tartott a meg.l e·
lentek tiszteletére. NéDköztár~o.sáe:unk Elnöki Tanócsa
a kiváJ6 tudóst a Munka l!:rdemeremmel tüntette ki.
.
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\Voude a~ amsterdami álla mi kéotárban felíedezett
egY egykon eddig ismere tle n Servétet ábrázoló m t
~~ .s ezzel a kö nyvben me~jelent képek el{\'I~;
nak~ Is meretlen Servet arcot mutSlt be az olvasók_

P á lyáMU h irde tmény.
Euh ázkijri T a n áesunk Sze.ntá brabá mi M lbály h a·
Iá.tá nak 200 éves forduló ja a l ka lm á bOl 500 Ft. pá lyadíjat hiz ki e lt"Vkorl n "lt"y p üsp ökünk életét és munk ásságát m é rta t" mú j uta lma%ásár a. A j e lllll"ével el-

Az üjabb Servet irodalomnak e m u' Igen nagy nyel"csége.

lá t ott mú t erjed elme I c~al á~b 40 gép ell olda l.
B E K U LDltSI H ATA.RIDEJ E: 1958. JÚNI US l . IBud a p est , IX., Högyes E. uka 3. Vnilá rlu'I Egyhfizk ür. )

Ferencz József.

UNIT,\RlUS t l.E'.' "I

•

EOyluizközségei1!k élet ében.

karácsonyi ünneP<'k alkalmaval ooi szokásaink
szerint az istentiszteleteinken minden gyülekc2:Ctbcn
Urvacsorát osztottunk. nagy számban megjelent hivcinknek. A megáldott kenyér és bor J ezus haUllára és
küzdelmes életére cmJékc7.1ctó egyszerü szertarl.{isa.
Ilyenko r az igaz emberség erőit ébresztgeti a lelkünkben, hogy az ünnepek elmúltával teljes odaadüssa l
végezzük feladatainkat az evangcliumi béke s7,'lkad ntJan szolgálatábnn.
It

-

Több cgyházkózsegiin1cbcn klll'ácso n y dölti v.:1siil'nap délután, va~)' mint pl. K ocsordon, éppen l.adl ('sony estéjén tartották a templomban csillogó karácsonyfa körül a gyermekek karácsonyfailnncpélyét. A
hfvck adományából II résztvevó boldog gyermek seregnek ajándék csomagokat adtak. A gyermekek ka~
riicsonyi versekkel, ősi é nekekkel. imádságokkal kö~
szöntötték a béke, a szeretet fejedelmének születése
ünnepét.
Debrecenl egy1lázkőzségiinkben ,.Zöld fenyők ol·szá~
gaban" cím alatt székely népb.J1ladákat, ~éfás verse~
kl1t és é nekeket mutaUak be gyermekeink. majd le~
vetítették a Kót borsszem ökröcske r. diafiImet.
S~ilveszterkor

templomainkban esti istentisztelet~
lel búcsúzlunk a7. Ó esz tendőtől és új évkor r eggeli
istentiszteleteinken imádko7.ó lélekkel kapcsolódtunk
az emberiségnek ahhoz a táboriÍhoz amelyik nem
csupán imádkozik, hanem dolgoZik és hadakozik is II
világbékéért.
~ pests.<:entlórinci gyülekezet Szilveszterkol' áhitatot és szeretetvendégséget tartott a gyülekezeti teremben.
Kocsordi 1Iíveink karácsonykor nagy szeretettel
és értékes ajándékokkal köszöntötték lelkészüket és
énekvezérüket névnapjlIk alkalmából. Rig musokkal és
köszö n tő énekek éneklésével u r égieknek egyik kedves szokását elevenítették fel.
Blldllpesten a Nagy Ignác utcai gyülekezeti teremben rnind{''1 vasárnap d. e. 10-12 órakor gy(ll·I'"\eokC'k:.
részére bibliaórát tartunk, erre gyermekeinket szeretettel várjuk.
Karácsony másnap;á.n délután a H6g)'es Endre utcai
tC?1l\p!omban ~n söséges unnep keretében tftrtotta esküvójét ifj. Pethő István mérnök és élettársa Lenkei
Edith. Az esketési szertartást népes gyülekezet előtt
P~thő István esperes~ püspöki helynök végezte, 3ki
mmt a völegény édesapja szívszerinti Jó tanácsokkal
látta el és isten gazdag áldásával indította a boldog
élet útjára az ifjakat.
A templomi szertartás ulán a két c,mlúd és az
ifjú pár a gyülekezeti te-remben szerény szeretetven~
d é~sé'! keretében fogadta hívek nagy seregének sok~
sok jó kívánságát. ,

-

I H A lan A I N K I

[d. L~~zló .~yula ny. i,;koln~igazgató afia, budapes ti
egyházko"U:égu~k egykori bUZlg6 könyvtárosa; Adorján
Manassé, a. fiatal memök-nemzcdék egyik ig:en tehelsé.ge~ tagja; Boros Sándor volt egyházi tanócsos
n6hm Boros Sándor volt kolozsvári kollégiumunk
c ,??kori Igazyalójána!t fill; dr. Kozma György v,\lt
~o ~l Ceolíla:yelo. gond.nok afial Budapesten, r - Farkas
ZSIl!mond ny. lskol8Jgazgató Aszódon· dr Incze D(lmo~
kos. volt. pénzügyi. (ötaná~sos Teng~licén; ülmö!::sY
J Ó.Z'ief aha pénzügyI tis7.tviseló Békésen. Darú JÓ7.,scí
all3. R,.,z<;..,.~ István né (volt egyházközségi gondnok
fe.e<;é'!el ~uzesgyarmato n. Ormos Ilona gyógysl-erés)';
H6?'1le7.5vasárh clye n. Kerekes Ferenc Debrecenben.
Eknrt Andor. cslfres, 53 éves kor!lban Szé:kelykercsztur!)n d r. Baral]a<;y Albert Marosvásarhelyen elhun v~
tak. Aldas emlékükrl'i.
4

tTN IT ARIUS f::LET

Uras!;a i Sámue l a7. elsö e rd ély i or"""
...". tnu" rorI1-Ilo.

Lapunk m últ szAmá ban megemlékezéS ..
nagy tudós Brassai Sám l 6 1 '
tortént III
fordulója alkalm~b61. A ~~J:7~v~:ilal~0~~~~~adik 6v_
."
e. S:tCm~
Iében Mikó Imre tollából B
z
erdélyi polihisztor" c. érdeke:at~~~l~~'::~C~
t uto156mely bemutatja egyházu nk nagy fiát
. e cn meg.
haladása korabeli jele~ előharcosát. • mmt II polgári
E tanulmánYb61 idézzük az alább·
6.1
.. Az irOdalomtörténet flgyclm~n k' \ ~eg lapft6.st:
Brassai volt egyike az elsőknek \v~. I agy ta. hogy
tanult, erre a máramarosi he ~ka 1 or.?szul mc:gY ben t?rtént bujdosása idején nyílt alkalom
tól ke7.dve sok orosz targy~ k··
a éharmlOeas éYek~
napi. Ú~ságba!. 1856~ban pedi~~ e~p:~ f~~~ Vasár~
ezelo tt. az elso, aki orosz eredetiből f d't
éVvel
elbeszélést (A macska" A M
or l magyarra
l . füzet), m'~jd később Sl-oUo:~har Nép könyvtára
dmu kisregényét tOlmácsol ja a m"GYOgySfrésZné'~
ugyancsak orosz eredetiböl."
agyal' o vasónak

r

Mir

Brassai és. társai orosz múfordít6i munkássá át
egyébként Mlkó Imre
I" •
· " Az orosz irodalom eso
magyar. t o l macs.ol ó
l Er,délyben" e. tanulmánya részlcte~
sen IS elemZI és meltalja.
Ferencz JÓ7.sef
Kiitröidi cgyh !izi hirek.

Et: y h á.~un.~ vezetöi az új eSltC'ndö alkalmából szi_
vélyes ud~?zletet küldlek külföldi unitárius egyhá~
zak vezetOIhez, melyben elmondották, hogy eg há7.Unk Isten országának e földön való megvalósítá:a~rt
harcol, ez.t pecli%. csak béké-ben lehet elérni. Támogatunk ~.~ndcn JO gond?l.atot. mely a béke megmara_
dásáér~. kll;zd és fc\emelJuk szavunkat azok ellen akik
a [eszultseget okozzák.
•
~z . Amer ~ k:o i U nitárius Egyh:iz Bo;;!onban tartott
g~ules: hata.I·~zatot hozott. melyben tisztelettudóan és
surget?en kenk az Egye;;ült Királyság, n Szovjet J,öztárs~sag. az E~yesült Államok kormányát, hogy szün~
tessek be a Je lenl e~ folyamatban levő atomrobbantásukat es ét jövöben ne kísérletez:-enek nuclearis
fegyverekkel a Világ eljövendó békéjének reményében és a jövőben egyaránt oz atomkisugárzások gyil~
kos következményeitől.

Ps \'l,ows:<ky le n{:"yel a lm d émikllS atvankfia csa lád i
l('véltál'ából érdekes Cényképmásolatot kiilrlött az ,.Unitárius tlet" szerkesztőségének Sikora János lengyelhoni unitárius testvérünk. A képen. mely a XVI. S7.á~
zad beli lengyel unitáriuwktól Jr.amdt fenn. JézuS"
domborművű
mell képe hUható;; ó~héber felirá~sa):
"Jézu<; ember", "Nfessiás". "A béke Atyja" olvasható
rajta. A Psykows7.k.\' C<;l"llád levéltárából sok új adat
ker llIt elő a XVI. st1zadbeli lengyelországi unit."Írius
mozgalom történetéből. ezeket most dolgozzák (el a
varsói Akadémia tö rténészei.
Az Ó~kath oliku s Egyhá7.ból, - írja levelében Sikora
aria _ két lelkész magáévá tette az .• unitárius hit~
ir ányt" és 500 lélekkel együtt áttértek a mi V<lnasunkro.
Szeretettel köszöntjük a szabadelvű vullá~s gon~
dolkodás táborában mindkét lelkész testvéTÜnlwt. hf~
veikkel együtt.
UN IT A. RI US t;!LET
Laptula jdonos a M!lgyaror!'zági Unitárius Egyhá7.kőr
Felelős szerkesztő és kiadó: I"efbő István.
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