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ellJigyük al' egy akara"'t és /Jotkességet. L~gJlünk jók,
mhlt II lelJegö, hOQY minden k(lnnyct fdszurlthassunk.
Legyünk édesek, mint uónkban a ".nimt.cnnapi kenyér
aMoU €.zc, hOQIJ mindenki! etet/,ussun!:' II jósó~ kenue -

rélJel. LegIJünk vidrimok. erösck a hitben. mmt a /logyan a borban ott fcs::iU o hegyoldalak éve::redcs ere-

ja. IlOalI miuden embert bOldol1$ágra derfthessUnk és

mindullójan Istenhcz érkez/IC8Siink,

KeresztéllY MaQvető
/971. évf. I-2, számábó/
dr. Szabó Arpád

Miklós Imre tájékoztatój a
A Magyar Újsó.girók Orstilgos Szöve!L<;ége és nz: AIlami Egyházügyi Hivatal m/lrc. 21-én konzultációval
egybekötött el6.1dtist rendezett az egy<házl lapok szet'keszt61 szám(ll'a az AUaml EgyhM.ügyi H ivntn1ban,

. A meRjclentek Udvö;>;l~ ut."!n Miklós Imre áUamtitká,:, n7. AUaml Egyh."!zUgyi Hlvatal elnöke "ldőszeriÍ
egyho::polltlkal kérdések" cimmel tartotta mcg e16adásút.

",
I

Lékai László bíboros
napilapOk és az egyhá-r.i lapok . I'ó~ai jelenté.
alapján hh't adta'k anr61, h~ v r : Pal popa az: ápr.
26-án tartott Ibíborosi ,kommmtói"lurT\OO1 eJhatá:rQztll.
21 új bíboros kineve7..ését. 19 új blboros .nevét J;.Özzéte~ték keUóth .nem. A bíborosi kollégium tagjai közé
való Únnepélyes szcrMrl(isra mt'lj. 24-én ,kerlilt sor. Erre
A

az alk.alomra U:kol Lfu,-1l16 CS'l.lel'gomi pl'imás-é~k i
R6mnba utazott.
s
trdekessége.. il k,lnevC'/Jésnek, hogy a megnevC7.ett Hl
személyen felul a púpa még két s7.emélyt _ in p,"c\.Ore
- szívében is bí\)O.ros.<;á kreftl, e7.ck nevél azonban
nem teszik közzé,

Katolikus püspökök kinevezése
V I . Pál pdpa kineve21te dr. Pat aky Kornél címzetes

püspök, gy61'i apostoli ko;'mányzót, győri megyéspüspökké és Tóth US2liÓ ajkai esperes-plébánost veszprém] segédpUspökiké. A ltinevezések.he:z. a Magya r Nép__

•••••

-

közUinsaság Elnökl Tanáesu az előzetes hoz:zájárulá!lll
megadta. A Jdneve7.ettek Losonczi Pál, az Elnöki Tanács e lnöke előH aZ esküt lel:ebték.

_ _ _ __ _ _ _ _ _
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"Támogat juk a b é kesze rető e rőket" Dro Káld y loltán püs pök n y}latkola ta

A vallásos

békeerők

- Az elmúlt napokban Bakos La·
;os református és Kaczibo Józse! r6mal katolikus püspökkel olyan bizo ttsági ülésen vettünk I'ésll! Moszkvában, amely a vallásos békeel"61(
világgyülését volt hivatva előkészí
teni. Elzen az ülésen 20 országból
vettek részt kűlönbö7.ő keresztyén
cgyhár.ak ~ a világvallások - zsidó,
m?hamedan, buddhista, hIndu, sintoista - képviselői. Arró l Uírgyaltunk, ?ogy a keresztyén egyháWK
és a VIlágvallások terUletén hogyan
tudnánk folytatni iU Békeszerető
Erők Világkongresszusána:k _ amelyet 1973 őszén tartottak Moszkvá ..
ban - munkáját és hogyan tudnánk
segilenl a Világkongresszus határozatainak megva lósltflsál, Ú~y láttuk,
hogy a kÖ7.e1 kétmlllill.rd embert képviselő vl.!{I.Kvallások - a kerCSl\lyén!légen kIvü l - ilCen nagy seRIL~é;el
adhatnfmak a békemunkábun, Noha
a Békc-vllágtanács és más békemO'l.galmakban II kü1önbÖ7.l\ világva llások képviselői HWp számmlll
vannak Jelen, mégis szUkllég Vlln
nngyobb tömegclk mozg6sltására u
béke érdekében. Elhatflro~.tuk, hogy
:lZ eddiginél jobb.an rflradownk il
kel'cszlyé n~k éli a vl tftgvull(,sok kél'~

UN ITARItIS tLET

világgyülése készül
Moszkvában

béke é r- gei ki.ilönbö7'ó módon álc{lz71tk mllgukut és szívesen tevéke nykednek a
dekében.
A Moszkv ában m ost tartott elő vallásos szféra tC I'ülctén. Az nnt ikészítő
b i:wt\.ság úgy határozo tt, kommuniz m us és II s7.ovjc1ellene~
hogy 1977 nyarán v i /áf}gyilUs t hiv PI'O pngnnda nagy kúrt okoz az egész
őssle Mosz kvá ba . A világgy(llésnek em\.leri~égnek, mel'~ erősíti II konez lesz II meve: " A vallások képvise- fl'o n túclót II InelTI7.clkőzi élei ben,
!ölnek viM f}gyú/ése o tarlÓS békéért, J;yőngíthetl 11 hllrcol az IgIl7.sltSOSS á a leszerelésére és II nemzetek közö t ti gért és lTIegoszlásl eredményezhet I~
iUozsá gos viszonyé r t". A tervezett békesy.erelő erők köy.ött." Bizottsági
világgyűlés 1árgysorozatálxl1l a ki)- i.ilésUnkön foglalkoztunk a77.UI, hogy
témák .szerepelnek: A1. a kere.w.tyén egyhfl.7.ak és a, v!lágvetke7.ö
európai biztonsfig! és eggYÜlImúkö- vallftsok képviselői hogyan r,lradO'I.dési konferencia halltl'07.atainnk .iC- hatn(lnak az eddiginél ls többet (IZ
vi ss7.l.lfordft hnlal l;tnsllgÍ'tése. a Leszerelési Vllágkon!creH- cnyhü lés
ela lét rejöttének "támogatása, a fel- ~'\él"t. NaAyon bizunk benne, hogy
szabadítási ffiO'hgalnwkkal való .~z,,~ 1\ k6!zU l ő vllfl.ggyaJés jeJent.6s lépés
Ildaritás kifejezése, a faji mcgkű~ IC6Z előre II kel"es~.tyének és I) vlláglönböz\elils eltörlése szerle ft vi l á~ vallftsok képvlsclőlnek n bék<: érdegon, az ember i jogok érvényesltésc, kében folyó munkájtibIIn.
az éhség elleni küzdelem stb.
A mej.(jelentek az elókl>S7.ítŐ bJA moszk vai előJreszltó ülésen fog - ZOuság IllnökéOI Juuelwllj 01'Oli7. úrla'lkoztunk azr.al rt jelenséggel js, Ihod()~
metropolltót
Vd Jflli7.totlu k
hogy egyes v[ss7.ahú7-ó ci'Ök tlz meA. Mllgyu l' l-eszrőJ K tJczlba József
utóbbi id6ben vissza akarják velnl ft klltollkus é8 dr. K dldll ZoJt«n evnn~
világot il hi d egháború kOl'll?lIkáb".
pUlIpökOket
viilos;o;\owlk
"MegpróbáJj{,k megsemmlsllenl II gé likU!l
béke növekvő sikereit kUJőnősen nl. meA llZ c,!lőkótl7.l t ő bl7.0IL'lÚg wgJnl
untlkommu nlzmus ('!I II swvjetell-:>- kö7.é. Dr, Ká /d U Zotlcln pü.~pök fenti
/les propaganda cs:.-.küzelnek !lCa!!- nylllltk07.atu n Mngyar Ncmzt'\ ('.
ségével. A békének e7.ek IIZ elle nsé nu pll up l.m n Jelen t meg.
..,!selő!nek

összetogásáénl
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Közös törekvéseink
c-!'llbl;\ 1~">I·h'n,·hll\. nl'OiLct! III(\ul rt'Jl{'q,\.':<~'f\. n ne.
1)\\1.; kot.\lCt~ oor.\I>';11: ~'l'Ős1h\~~I\" .• A lö.I.<lU.llhld hfl~.
~1:>l~ t\l<'.::bonthnln\jan ~~~'-' "I hl~'(l.fnl\fl~'11hk .'S fl
j\-'l,l'nnek. II n'-'I~\l'.l'lInl-k ú<: n n~'nUl'u.."ÜtI",->k. kH.'j('l-oJt'
{I ,lnLI(ln, Il"-'Pllllk bNdol:o"t1,I..
...1.t\rt \'\'~"t.o.'n nmnkn "
.,.}<"'ontl.1t•.nak tart j uk - mOlli\j.1I 1\ n)'i1:.llk~lt _ n ..-m::r.:t'~1 multunk h,."lndó t"rlcucl m! (ilvksl~~\Il>k. fót'rutlnln'U ,h~-,\lll!'tnY;"Ullak n~ ilpol.:.is..11 -,.:' •. ~rú$-II!li.\k Iluil.

16fvkl. ra Inkoo.:oly SZl'I"'!(', ..'I. Mindml t-k('lt>u fNthtsllnk
~ondol l\ "'aJ:..,-at' n,'p irnnh S1.Í'I'\'\.et és n'4 ('bból tnp_
lfalko;,.o ~ ,,('nUN I bnltldlll r,)kOl!lliSttl'n "'
.,A néprronllll~l(lm kNd('m('n~'Cl.ó módon kua('_
nuikUdik .n szociahsl!\ kultum 1,'!I'j~lbdx~n, II kö'ru$-

80.':,:1 ('mb.N"re n.'\,{'I('sbl!\}, n"l. ~\'\!nL~ mind Sl.abad,abb lo.... tclj<'$cbb !,ibontnko~~lt;'\$..'\b.-.n, Met:i:.,\,6z\k1csdnk: n kÖl"SU'L'\I mu\'t"lt-k>get nz iskol:ll k ~'P7kSl"t., '"'Ph\'t~, n;>; nk!!\', önkt'-nlt"S, folynmntoif,'\L1 ~1'\'t"l.ea mL1\'e_
löd~~ Ichd ele.ml:·
...'oUlos fclndnt\Lnk az oktmaspoliUknl hnt!\rQ;l..'lt,ok
ILlrs..dn lmi tn1l\o~ntnsn , Lt'IU'(lnk n s:A m6k $t':~itst;g~re
nbb.'\ll. ho~' II .j;,\'N·mekt'k 1,' ot\'t"$ korukig bcfejezzék
.Lllnljnos i$ko.\nl tnnulnltlnynlklll ., ,"
.. A m1'pfL'O.I\tLl\o.,~nlom I~\'l\bb munkOlkodlk 1lJ. iS'
h"'OI~li (.S II cSlIládl ne,'d~ t'o:;..~lllLlgjAnnk, vulamint II
Ilh'$adulo1l\ LH','dósl kullúnlJt'l llk rt"Jk'S41~1\ :'
A kiL'tI~tldotl l d~l~lcl: ~~n\lé.lIÍ'tjk nzl ~ sokuldnl\L
munknllwzőt. meb'l'Ll 1\ mnlC'L'1nlisll\ k
n hh'ók
t'gyiltt.múködhetnck, e!: ~'I:.."iltt szolgálhntjnk n Icg:nn-

es

gyobb célt:

ft

bek.::\.

----------------------------------------Egyházunk

vezetőinek

nu!:.,\'-britanniai
unit;lriusok
meg:hL\'/isorn dr, f'~rl'nc:- Jó:se/ pilspok \!:s Bartók Bda rógondnok reszt.
\'eltek nl angi ini unil:\riusok Edinburghban á pr. 5---S, nnpjnin !nrtott
evi kWID'lÍh.'sC'n, EI6tte látognlllsl
lettek Londoolxm nz eg,yhdu központban, ahol B. Golland fótitklir
egyházi \~tö\'el es heIYl.'ttl.'s~"cl
A
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lIIcClclland
rötitk tirhelvettcsscl L't'. Lord PrOI'OSfjo UnnepCI~'t.'S rOi;n·
fo l\'tnttak mcgbcsze lesl, akik ebt'det dnsnn,
Lflt()f::nhisl tettek T . DalIon 11.'1·
ndtnk tiszleleHlkL'e,
Az edinburghi mes imll<'pélyes kész Il'\ndo ni és ispwichi gyülekezeleben ~s K~r~jd Gabor lel!res:t. {'roymegnyit6jnn püspökünk köszöntötle doni !:.,\'ülekcIl.'t.::ben, Vegül reszt
nl. angliai unittiriusokut, l-és~t VCI- \"('ltek az. IARF elnöki tanácsa, LonIck n köz~trüies kii!önbözö iileSSla- do nblln tiP L', IO-én Inriolt ülésen,
kain. majd C, i'IIo r rison új clnök \':1· Lllell' az l A lloF o k tóberi tanácsüléset
CsoL'tljon es fl \.,'u-os fÓ!JOlgúnnes\e- kéostitetle clő,
J,

J,!nlllst 1t'1I II csehszlovákini, L'ománini és nlUJ;.)'Ill'OI'SZlÍgi unitnrlus ~'
hlit"nkm\!, 1\legl:\logntta budllpcsli
irorsz"ligi uni tullius - LIon subse L'i- l.::mploJllainklll, InlOJ,!nttist tett fil.
bing presbrtcl'hm lelkűszekkel. Okum~niku;;. '!'unncs fótitkfirám\1. dr.
kW.IÜk, Cit,vkcn'l oxfordi IlInuI6IftL'sfl- !'rő/l h' "' riroly pl'OreSlllornól. m\?~
vul. AIt'c PcnMOII lel k énZ(~1 ls,
CSodlUl1I CS meb'i$1l1('L'!(' s~ép r6droReszt vclt ti nng:.··bL'it.'1nnlni uni- ~unk~t. EhL , ,, ~Is<\ e1ől\ pilspijk es róIfll'iusok EdinbuL'ghbllLl IMIO\! ~vl ~ondnok el*ckt nrtlnk tiszleletére.
kÖ4t:,y útésé n. majd I\pr, I l ·én pL'édi1\ hlLsvt:'li Llnncpl isten tis)'; lelNen
kfllt Ke reki Glibor london-cl'O,\'d oni ked\'es
svájcI
vt'nd~f'k
\'eltek
unitfirius lelkész gyiilekezell-ben, Al! l'és)';t. C, Burkhard e.lnök é;;. dr, A ,
istcntSszlelel vegén Kcr.~ ki Gli bor f: rllst nl .... lnók. r(:lesé~clkk('1. /I.'1 lnd·
lelkéSl. l::yHlekezelC
c~ylk
né~('L'
kel1en II $\'tijci sUlbadel\'li pro!c,;:·
IIIJ!jánllk kis fiflt kel'CSl.li"lte m~"~,
tIInsok :dlrichi egytulz.i segetyszcn·é·
Dr, KOI'ocs Lojos pilspök elnököl! nz
nek n vezelói. Bllrkhard elnök üd·
IARF apI', IO-.m Londonban tn rt ot! \' i>Z16 1x,S<téd~ben mej..,~ll\lek('z.Nt nrelnóksegi illésen. mely el6kéS4 Llcttc ról n L'éj..,"i Idókbe n~' u]ó kllpcso]nlrol,
al Idei év oklóbel' e l ső nupJai\)l:m mel." Z\\'in~H I:llrlchi egyhtizllt m:l r
Holl:tndiábaLl hll'lftndó évi L'C'ndes II XV I. sz.az.'\db.'ln kech'Cltté 1('11(' ,I
t./l nflcsülés tá rgysoroIll tli l,
mugynr unilaL'iusok elől1 . A \'end ..'·
~('kCl ~ I ~' mekczet n",,-eben BorfÓk
SNa r~ondnok kt)uönlötl(', Budn·
P<'Slcn 1nt'1Ó7.kodlk n MTI\ nm t{'llllltikIIi kut{lt6intézetének \,{,Ildt'~<,k«nt
lU , i l , !'IUlIIlILc r, NnshvHl .... TC'nn.::;;.N·
11111111\. eRrel('nlél\ck
mntl'mn t ik.lP~
Dr, Robert SClIghas, m: IImeL'lkal pL'Of('S.~zonl, IIk\ lÜlogall\$1 leli pu~'
pök(lnknél (os L"-~t \'etl budap,,~;;.t!
unilnl'ius univerz.'1listn c~yhnl:
ilSl'vC7.c16 elnöke, bcm utlltkol6 lill a- Istctl1Is:&tC'l'::1elnkcll is.

Az IARF elnökének látogatásai
Dr, KOI7GCS Lnjos I)lispök
19i 5 nynrán MontL'eftlbn n
InsZ!OIl elnöke ilZ id ei

IARF
Illl'gvti-

'al.

1II\'(I';:Z0I1

meg,kezdle u tngCl!ytu'lzak L\wg,l ftlogn'tnsll\,
Elsósorbnn a hollnndiu l
Ingegyhl\zn knt kel~le fel é-s \'észt
veli a L'l"mOnSll'óns IC91\'ércgyht'lz é\'i
köz4:yülesén, -!Ihol dr, Jan IlOII GOll .

doevc r moderatm·...elnók lldvöz.lelén'
",\1nszolva mondou koszÓnlÓI. Ma\'·
eius ILlolsll \'Márnnpján II lX)lIerrlumi relTlOnstrans ~yülekezclbcn S'lol(!:nlt. nll'.\ynek d r. Yosl Wcry. nz
IAR f' e~'korJ tilkára n le lkésZ(',
Holln nd inból eszak-Ir'OL'Szágba hilognlolt, ahol közelebbl'Ól is tnp..'lSZInlhaua ./lZ1 lll. Iillnnd6 fcszultségcI,
melyek a protestan sok cs u knloliku-

sok k~olt fcnnalln:lk. dc mely m Ö.

gÖ~1

sulyos u\rsadnlmi pl'obl~mák
rejlől.nek . III Wil/iam Mc MiHan
lelkés~ bl.>lfllsti gy(\\ckezetében szolál)r , -I-en, n lU'ülekcl.cl fcnná l.
,~ kCl!&lil~ é\'cs jubIleumán, Me
IIhl/o PL lelkész ls tagJn 117. 1l\RF Yé~
~hajló tnntu:sánnk, H lenl liLrI67.ko.
SLL rendjlm tnlnlk07.ol1 lLl: ~s'lnk-

f !'

,• ,

angliai látogatása

Vendégek látogatása
egyházunknál

,'J

UN ll't\tn US E:LET a

•
A rius !.:épmása Pannóniában
lJ. 'J'hu nllls 1';1111 , II M agyar Ne m zet i I\hi:t.cull1 os"/.l á l ~. ,'~zc l ö llu l6s rfgés7.c v il ágraszó ló fcltcd czcs t

lel i. A H '. szá7.lI db:1Il é li A r ius k é pm llsá t ta l á lta
II1 tg e$:Y Im 11 116nl ll; té gl:,ra J r, k :l rcolal formájá lm n .
Ali: 1960-1' 10 éve k .'leJé n hllMI tég l:il II szek s zárdi
n éri U:.lo/:, II Ad á m l\1tí ZClIl1I ő rzI. E mú zeum
19 7:1-, .1. é l' ! év kHI1y \'é n c k . 1975- b e n m egj e len i
n ' - V. klil c tébc n 8 . ,,'hom as l~dU n é met és Illa g~'l\r nye" 'c n a d a d :llok k a l i.l: lI wU h eszá m o lót

lu cg:illapil;\sá ró l " Róma i kori tég la ka r colat Arius
kCI)lI,ásá, .,.1 a " a nn o"iai Ki s!lQr 0G' röl" eime n.
1-; fr lte d ezés l is magá ba n fog la lj a II Vil ágoss"g c.
sze m le 1915 é vi 'U)\'e mb e ri SlIá m :íban m e gj e le ni
•. A p:lIl nónlai kc rcs7.lé nyJég c ml e kci" C. tanulma-

ny:i ban. 1\ szc rzö s:dves e nged elyével a7. utó bbi
hl'l ye n lIl e~j cl e nl la nu lm ;íny ket A ri us rn \'onatkozó f('Je:l;elé t m utatju k h(' oh'asóinknak, !\Ii uni _
j;iriuso k Arius t , 'a llásos l e Jrogásunk egyik n eves
kora i d ö rul á rá nak te kint,jük,
A .100 c/ötl POllllónióbou levő l.:eves keresztény. oz
ortodox irlÍn!lzo/ kövc! ője voll. A IV. szózad fO/Yllm«tz
ti legkülöubözőbb ke r esztélly irlÍrl!lzolok harcoltak a
tor/mutÍlIy dé/i részén oz ortodoxiáva/, IOY kialakul a
DrlÍvo-S~ávtl közén COli kétré /,Ii: o rtodox és oriunus
kcres~ténység. Az ariol!usok is -az o r /.odo:tok módszrTei/ köve!!)e - (I térftés útjlÍra lépnek. 3/3 ut(Ín lerjed ti keTes:téuység I'tlllnóllia Dr(Ívató/ északra fekvö
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T ég la karco la lra J'I. Arius al a kjá l'al. T a laltá k Ki sdo r ogon.
Icrülctl'irc A k
~'
'Ilem vagy ~~ak a e.res,~ t.cIlYSegtol , ekkor meg egyrillaMn
mar arra az idö IlO e~~ntelf .területeken a hiHerités tehát
éVl'iben) I'böprá ee!!' 'I an~lkor (a I V , ~zázad 20-SO-es
orianitrnus.
ove lep lel a lorlomanllban az

!" Orava-S;zava kÖz";n I k '
'..,
nmH Singidunum (Bel rádI.' vo Iwrabbl pusPÖksé(1ek.
(A!ilra viea), Siscia (SiS~k) ), ~ursa (Eszek). Si~mi1Lm
lIaz ~zervezelét alap I
. me lett - n korabel! egllvolt pibpökst!ge Sop~an:;VC ~lztmr(l veh etjiik. nog1/
hely), Scorbantia (Sopron) (6I'cs~. Sa varia (Szombateum keresztény közössé : ::r~ um (Tác) és Aquin_
pök~i!oek melleIt a tar t OI~~':'~b IS. A nagllvá~oSi piis .. an számtalan kisebb • vl11 tJNITAKIUS eLET

/f ék i pü spökséo b m ilkii<1 ö u , Uflyani~ a korai. k
"
,
k'
..
··
k".
ercsz
e·
" Ile '. 1OZot .sza ' uS ali volt, hof.!y minden 11ivő CSoport,
cOII.ha z, ba ZIlika te/jes létszámu k lér u8sal rendelkezett
ami nzt jele lIteIf !!, II00Y a szubd iakónus tól a püSPÖki'
1I0lamellllyi szolori/aUevó hivatalt betöltötték,
g
EG\' AIU US-ABltAZOLAs
k ,Az _ eoyi~ legérdekesebb

/,a nnoniai

teglakareolutos
' ellrol, ArIUS abrfi zolásaróf rép/e tesebben kell
'I
nunk , anndl ls inkább, mi vel a~ ve/c kap"o'"
nek ' U
-k
0 8 e- Pannónia arianu s·sze lfemben megle _
' Je emzoe

"'0,"

.u

rrtett kereszténységere.
, A _szekszd ~di m úzeum öriz a közeli Ki sdo rogról eyV
késorómai serbnll Ie/szi n re ke rtilt té"lat am"
"kk I d ' ,
",
yell eoy
a OII ~O
a
ISZ llet~ da/maticdban sze tttírt karokka/
"
oroll.s
mozdu.latball al/ó kopasz /Cr/ia/ak van beka ol.
v a, Joob kezeo e n rö vid, kampós pósztorbot/a1.
TC
Bal o.!,d~/{~II , karja ~latt p és E összeiraslibót szu r ma zó ro~I~ltéS ,ff Z elen győzel emre (PaLma Emerila)
u tal. il lloalt ket betü nlau egy
Bololdalt mellettc
l!{Jy ho r (1ony. A z alak leje leleH egy lelirat ARIO votiv
{/at i ~ If ,~ ban adja az rio rri zolt személy, ARIUS rll!vlÍl.
A z abrdzold,st ho.~s zú tauuinllinubon részletesel/ közreadtuk. A !a r gy egyetlen bmert dbrdzoldsa Ariusllak
~. egyik .k ri.~7 '01?nia.i irunyzo t, az ariani zmus atlli(Ínak~
Tobb A Tlus-abrazolasL , "ell~ isme rünk. A tc mplomokbOIl! ahot s30bor, l a/kelj vaOY domborm ü lormtíjáball
e/k epz,e lheto le nne, niJlCS ludomasunk ribrázo/ásairól.
Az arronzlsok nem IIIlilatkoztak építö kllek, az ortodox
I~.~npl?ma":at lo~/o,llak el. sa j~tos ab rd zo/á ~módol c agy
ku/onos sZlllloollkal nem alakl/Olfak ki. A z arianizmus
nem kül.Yösegekre adott. az elfog/alt templomokat nem
alakítjak at. "em ez!' k meg vóltozlat asfiball ldt/uk szerepiikel, I!allem a kere sz t e"ység egyik alap /élelcnrk:
Krisz tu s hlcni vaoy embe ri termesze tél/ek tisz tdzrisura
törekedtek, Ariu s lona i llak lenyege a mosodik isteni
s::emé/y" Krisz tu s istellseocllek, az Atyril'ol caló egy·
/ellyegu segé llek lagoda sa. 1\: elsö egyele mes zsinat,
amelyel Kons /ant in IlÍ vott Qss~e. Niceuba 325-beIz, az
egylényegűseg dogma jri t fOfJadla el és Ariust kikö:ösi ti. Arius párl híveivel egyi/ti a Po/wóniá val szo mszédos I ltyriclfmba keriiI. ahol és aho/wall er6.~ propagandat lejL kl. fH talrilko:;;k szemelye.~ lörtrllete elös.::Ő r
Pontlóniá val. és eyes.::e ll bi:onyosall ilIIlen iJ/dul ki
POllnónía le/é irriuyuló jJrOPllgandotevékellysége is ta nalnak /,irdc/esére ,
Az ariri'IU s tauo!': terjeduek Pon"ólliriban alluol, dh~ lIére i." IlofJY Naoy KOJ/stantin csris.::ár eberp!! orkii·
rföll. udlO{JI1 az f!Tialli z mu.~ IwJérkőzhessck Panuóuirib'Z.
EII,ri!lolilO ll o II k/lÍru.~bÓ/ miudazokflf. akik. yyallúsuk
vo lta/r, 110011 Arius teológiai /f!/fofllÍsrit I:alljtík, Arius,
nak méoill modjribau ril/ofl, Lunolf megisl/wr"'lni o sirmiumi ('{lUh az kdl pl'('sbilcrelJel. ké.~öbbi IJiispökcvel.
(I mursai Valen ssel és a si"(1idulI!rmi Ursaciz/ssal. ami kor 326. llol'emberébe ll meojclent a sirmiumi !ldllarball. ho{m ri/nYllj/sa a cstÍ,~zrirlZak módositot t, hilUol·
/állri/, relwbilitá ciót és szri múz et ésén ek leloldósrit kérIlt'. Ariussa/ szembeli az ortodo.r püspökők kara 1101
ellyedékerlyebbe l!. 110/ sziyonibbaJl loglalt ól/ást a.:: Ifl következo e llek .::sinatain. mig I'egiil teljesell kitas'::lt·
jók, A Birodalom ke/eti Ic/ében azonban csak az ve /~tI
véget nz ariolIizmus terjedésének, 110gy TheodoslU s
csus.::ar 381. jalluár 10-illl kibocsrilolt rendeletébell 1:fI·
lamennyi erellwkké IIlIilvaniloH kul/Us~t - igy az Óriri ·
nizmust is - porancuzó valbelilfja.
Az driáJlu sok üldöztetést s.::envedu ek, dc trimogatjrik
őket a gólok, akiknek ebő püspöke. UI/i/os a~ arianus
hirvallust kö veti. A oól aririllizm us tör/tinelc OZOl/ball
messze vezetne mar bClllliinkct l'allllólliótól.
A pannónirti Ariru- ribrazolasOIl kivül. mi", ~"d... eIJ!litcuiik, több óbrózolrisót c !leves I V. szá.::adl szeme·
Iv1srlonek nem ismerjük. A z A,ius_ ribrózolriso~ tegla
le/öhe1lle eOyediilál1ó sfTra enged követke~le/lll. l'aoy
pediO egészen kis SZÓlJ/ri s!rból ól/ó ,d rcsoportr~: HOGII
késó,ómai Mglflsfrbó/ kertiIt ki. azt a vele egyulI elő ·
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ro~ I : 1 1Ja eJSS!.C. S:rjútos és talán
nem hJ l'II~I.C n ".(01('11('11, h o~y ól ,'cf"rll'l (.l us hit cml.!

(lllUm rl: tlul éI/'lcll
_

•

(I

IIJ_I'nlfrus nwlll'll -

ICl4a!np'ldöbb fundamcnlu manak d'IÓ hnml klmlúlIlI liz('rv('scn i ~1.crűlotll az lm ltÚrll.mus Ind ulil ~"v ll l
1\
kiutla~
ti
"Co lIlI'cillllt!l,'f
~rd",llIrtllU I k l III "(II I/iti.· 11 1l/IQ(lrl CI' IJer 'I'rowsil nUll um .. ," dm.'l v l ~{'1I ( " üvl dlt~c : C I~ I)) . lulnjdo n k(o l'lPt'n n\'nI m aII. mint 1J ~, vld Vl'l'cl1céknck éli M ~ 
Ihlv':-knak ut"l~ó , '8llllc! cltycl.lclÍ'/j1 klsél'lele, m lt"~'1L IIIJ a ik ,'lv:'l ll uk V"I I1 I1, 1\ C El) ftw!l1 (11 (' h:;m úlvd
N/l fJlI lI:wllu fl)lo\ll. lkullk, ,,(I III'hlt'/berOI I<<<té )1' /1.' 11 1I""lh(l, O)rll'I'<'II' {'II la udri ,m l M{/fI(I"rf) r~lri(JO I! II XVI .
(>/1 XVII . u.· lml! " c. tIIrlulnl r'llly lil} óln Ink{,bb d,)II. ~
I11I,h'r,{'11l'\f. Iwáll !lolltt{' IlIl.!lI, mI II ti Il unyv II1.('llcm ~
"wll' IlI'11 hl\llt'rl·t, II nWl;kl t'n60l'k kih"U\I vll ~,lwl ~"
rlf IIldw rl IU,\ Uu ~% ,1~ 1)(\ 11111 ftll(tKfolllulr'urllkHl I<uthollu
C:i'/~I l'1t'1I111 il löll' mrtl' nll'A..~7))k',l t l i\I·llyl lilllo.,...~r'IJ.:1l111
('. nl1\'IIIlII1I11('I'I'llcl I)n!II.<\I~, IÚllrtk dmI' ; 11 l/f'1dc!bcr(Jr
"lÍtt !l1'/Qr m(il f/(/1Í 311 a l
IHllilrfllUlÍr!ZIIIIISSfll II I" Otl
hflfco!.'burr, Klltholla vl>Il~Ő k;iv('~kc/.lcl éS(': a C I';!) ji'
t:,Mlyh('1l k('~d ..".I(, Hntl t rlnlt.(lrI7.mUtl és II h elvét f c·
r"l"rnflC'llI i>l,.'I/('CKupti~tillnk (1;yeztN('1>c emléke. Bt'll'
u kl·(.tlcménye/.l'll I)(ivld Fc ,'cncék oltbl t, r{11 111<.Iu ll,
Mel lu,,1. nNI(m y "IlIIm iIIt;, klJell'nlésc :17.1 b ll.On yflj a ,
h"Il\' mlndk{>t r<Ol Kuklll vMI I(ilC. MéHu'!"I. clI.ész"1l
k,r/'ll e llclwlI 'I1,~ dl\Jml).1n Kl.crcU.e V"IIIII mell/, llIlIJll l al.
unll;,lrlllllu~ MI,dleml klblmt:lk',zá!l.:it, vl!lUm l 1].;11:11111ratilck n1~' llk[~rt'ltl'k bl.~ I)ltÍ'1I1 II rl'formálus leolól;llI\
Il"ndolkod r"hn al. un ltórluK vall:l1lO8 ~f)n dolkodtl$ Icnyelll 'B l ' Io 'lnl'll Tel'm C~1.l'tl'K, hOIlY e vánldulmllk ,'Iividen i' lhl'\tck, '11I',.t 10 vl rul('ns 1>olencll'lllll e ..ökkel
n'nlil'lk(>Jj, unllü " lu~ nl0101lnlúm rclclm clCS IU'OI'"llll"roll!!ul hldull l'I lj mh~:I utján tUrwi nlIk lclj;o:; klfej le "~lk!H.' felé. fl. C El) clIl.lk é rdckCol klllérlel bho·.ony ltt'ku m:wóldl at. uI/,k"" b/.ó m fl ru. 1I/.C.~I~1 semmlly<,n
~~!nólmn n(>!n jtltll/,OU 1\IIIOn II tovflb hlak sonín,
IMhhn 111'fI !)\, kUlilnÖflen Cen rhcn C~ lI c1dellx:rll~
hen "I'1iII ellcnhutl' ~ l V(,[\OL\ kl ,

,Iu h íl!;~,

I' (iter

A kindv[IIIY mÓMod lk klllclc C/,l u clme\ viseli:
" A II, /ld.'é t II/tllu/táll MUQIJRrorud(Jon éli Mé llu'l
(o/c Lmíil'l::' A rn {,sod lk hel vél hllvall(I!IIIal kll l)Csolal~
l>an nem Hok ;rl. cml/tégl'(' mélló un1túl"lug vonlllk o_
d'M. 'I'nl ó n fl h1tv(l lI Ót! 1Il1lOlój(II1Uk néh(rny (111 /,:;1111;_
holtirw ('!:l Vell' kn ll CMOl alOl${II1 felbukkan\. mUII.YII'· unlt lil'lu~ vrltlallWI.IÍ!I\L adaI Ichd él"dckell b1.fllnunk.·,I.
%8[IIIII'IIJ End,.e : /Jllflb'oc r Ilc ndk "'RQl/Clr kl.lpCl/(l[n tu!
c. t.; lIlulmtmyffhHll
Annril lzl(almul>llbu vI szonIlO kjjt.cLnck al. 1\ )"t!J!:I. ... ,
IIlllcly M !ÍllIuiz Jtrh (IMI. PÓlcnöl 111.(,1 . A méllU Ij~,1 élctIIIÚ lIt.!nlé~.I~él I<atlw/I(l C: &I.II v é~c~.lc cl, " M <.il!~t ~%
P(oItrr rIIrLrllllU1'" e. t an ulrm'or.y:\bull. TÚt'l;y!lugO~M!j lW ,
IInyur.;l ~ m e )'('le , I{\rlénelh'ól hl1elcssé\.:e 11"1. dlcnk {>1.ű
(1' !foll/t.<;Ú "lvIIsóbnn ls tho.wlcl..Ct ke l ~ M éltus'/. cmbe rI nIlIl.Ys{lg(H)(Ik é."/..ékcllc1.&lévcl. A IIWkÚSOll "curdeu ,
Ium vllne" Ismc.·\elél\C sOI·tm ;lk11:01' bukkan unk chj~I.(h" unH /u'I Us Il"llbICn1atlk fi rll M éllusz clc-tc b e n , "<l ml ·
am' ;II. I!'i!iO·e!l évek ben M n\.:YIII't}I'!tzf!lI.r(l és Erdélybe
Jim III. O];l!;1. ,"'//,/i CllrU Fel'cne, C!"1. a n)'ug.hal..atl:m ( ,.
krllidllb ~{lIlI l lIlk()dli, ull l vittil ke/A:! VU IlY \;tla n
hely('sehh h~y mon/lan i , /'ss1.euIlI·l k :t m<lIlY(lr
t'("ful'ln(l cllJ vaIIlIllL'n l1.yI Jc ll' ~ kélwiscl ljJév el . SI.tIlC" ,.O
Ilt'lIl ;onl i \ I' ln!L!II'ht!l, .né~ cJililk nem ls clófutilr, dc
l'gy l~~t.c lévc l nkunltlarlul IH e l OOc~l löJe <l mO'l.l;a
Iomnak , All lllomlJn ul:yunls, hOl;y m i vel Islen nett i
~(ü l clhelik,
nem ~/.L"nvc<lht't, ~ nem Ilu Ihat me;.t
('mIJcl"i mÓd.';" Kt·h.l.lus t'si lk crnbctl tcrrn&;zele .'Il'.\.tlnl Idh'L nWllvli ll úja éli kö~.I)(.' nJ ú róJa II búno~ em bt' rlséJ.trll'k . 1~ t tlcl kilIlIlYCll vC~lhel nhhO'I. ( I meg~
j.tClI1(.Ivl:'I shol., IWIl)' II n1 l'~v/l lt{, l.~lcnséllc nem egv
\('n yc~ü Cll \'g)' ... nrmlj.1l, ll;/; AI Y/lév a l. Méllus;/; ésJ.revelle ;1 !l1.('nlh r'II"t.lIl!!ltig el1{'lll'sM(ogét, 61 u Icghat!, rozl)ll.II)!Jlln feHéflelt dIem',
Srlkk! ~1 vt~<;l.l,t h'lnlt'lIcb b voll Mél i\l.',l.ék s(.e mnont~
J/lb/,1 1</Jrlj,~/lf' /f) rrl l ArI/liII TIlIlllIS ;rnlltrlnlt(,l"Ius ru "
rl lkllll'l.Ill UilU. ~; f. II hlll·c n d s~.(' .' tl.~ ulkolllj l'I,,:ok vltr'oja
M Ó ll ul'l~wl ' m cll l\.'JlI' lr,.~\' 11 jljrt1IJI·1. M ó~Js lud (lja! h"znl ti Stud ia ." c h hell il Ilén l':'S hcI. I ~. K :llhunll ~(.e1'11ll A":uly "l'umliK l'l' JldSf.CJ"c , (,~y Jól (illl.ondoll, é:;
h,~lku ~u n (dé])!!t'l l II'"I<'II-\Inl l"t'ndSl.cl·, m..,lynell Ily,ütWI'C" nll. 1:'iswkolasl. l ell U,1I.11I 1 WI 'ekv6liCkucn lun HiIlt'nl CumilIo /I cmtI\) 1.(lI1I1I\)(ln WIIUJ:1 Il1 C~ ez l"l.m('k
.. llIpJ.... t {'s " IaMI. fUl"I"lIsl\kon k lv(il .mlsfelé nem ke '
"" lik ed lk. (f.:nJl·kl'H lI1eg('mllknl. ho~y Borbély Islvllll
:l.ilVlH'os nnk lul ff Jju AI'any 'I'Wllfís C!lZIllCit. n évb/.
1 1I1.~ ' I)('ilig Sl.anelll"tll (O.~ Km'JsWtll,ol J!I nlC-'!!l c f ének
Inl'lja.) li a m fi .. /lr/llrll T /l m rísnfil vólllyunk , sll.ük.~é1!1.... I1l'k Ifll..'lIll l(levl'Il,, 1 II h lU'lllatll k ki,lctix'n llleKJ"'tenl 1:"'ull11 ll nyl iK. /lfMhu;: _
vu l6s:dnCilc.. ulli'J'\.
Il\c.'1 Arl/lltl 'l"mlló!l lll. I filll. Í'vl r"evl·I"'..... US ul;ln l'Icrn
h:r llJ.:.,l t.. U ('I _ kill1\' v~' t I!I Iri 1'111'111', nmclynck !c\jCS
!lzHvCII.t"1 , J hlJt'm:ullk kULCt klMII Dr, " " "kk"l Lus1.I'"
" M6lhul (Olf Il r/lllV 1"lIlIItls, f'llfll t,ltll II lf;:c'ltluiro'~I $ri fl
IIIQlIl/d u lI' ''. AI. ",.:1011)' Ti llllÓ~ ell('II I rt kijnyv t'lllle:
"A~. AI"IIII 'I'am {i" hllml:> és Cr'etnck t.évelllé:.dnck Í's
<'1U'éh t!()k lévcl..:é8(' k.wk, mclyt't l1\Qf1tnn :1"1. c1ford ~,1
fejő emherek k dl.(\ll (!Iao'ud tnnuk, mCKhumlsfll\.~:, I.,.
A bcvewW ~anulllli\nyt :o kljzl c'l Milkkul L,·\j,,1.I6 fl" la,
IIml'iyot kivffló h lltomtrJr"lénctl IM6kot.otl.sá~J.:.t11 l'j lu j.({1
111(-11 . Adn tu l 110' 111 ú j"k, hl ~I.('11 más ~~.cnóktől , cI .~6JlOr
!>lm ll év~1. lml'l! nlnrx~~ kll tillj\.~u l l>,,1 IIlffr !!lnlCI'cH'l\Ck
1,:,,1'-II'1.{o1l <-n.I Cckc.~ ~1.I.t'lIb;l11, "Ől M/.(>1l71Í c! ók ónt h111 (II. 1.1
'l(IHyon I~ r\l t:'j.(II!O I)(YI.Ot!I\:tlc !(,lsf.ó mCj.(á llap ítlha. II(l~y

T!lmds nem észak_olaszországban ta.~u1t, mint
Ar!l,nll .
'rtékelói (igyelembevéve eszmemek olas7.
ed~lg h~Uéhk .~_ S vdJ'cb!ln Bu/linger környezetében ke""okcrelt.
•
A.
• to]
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Lelan"
I' ..Soz~
i ni hatása .alá"" az o
m á cso].,
s rű/he,llltt k~ ~t m;g Ren!llo eszméivel, Ha ez igaznak
~an IS~~tó ~Ián űj <tér nynik eme Dávid f,'erenc elótbizonYit ,.1rl' .. , ...... ndolkodó életrajzi adat.unak (elku_
li protoum_
. _ , tt tan l
,
Ká ....,...,
hogy e ,kltunoen
mega]
<lpozo
u m á ny
I~t~~r~ond~t:a il könyv ismeretében nem eléggé me!:~~!>, (A könyv 1ételei, .. "Mé~i~S'.l. egész !~~ógiai és
swcláletikai l:anit;isa legkol'ábbl ÖS5zcfoglalásanak tekinthelÓk",).
.
A]
- ~
k k"
]'
1.164-101 'kezdődően Méhusz <: elmuv",ne
ozpan .~
I'()blémája a Dávid Fel'cnceklwl, folylal?tt szellemi
Ph
, "~",'.",~.~ ~ a benne wlló '~kuv
K'
a thoal'<: Ir.,,, .. "'" ,,~
- ] ré.szvetcle,
r]]
A k"
Géza lonulmányát isme!'tctnl erro e es e~cs.
uz~~
ek annyi szercplójc, mozl..anata. eszkoze és válIO...::nVOI!, hogy ezeknek ~SZCl'.Ű relsor~!~sa is ~etöl
tené lapunk m ostani S7..<i.ma,t , A:kl é~eklődlk. ~ re,szlelek inint, 11 .,Studia, .. " masodlk kotetéhez IranyJ\om,
A d e breceni di s puta

Nemcsak egyháztörténelÜnknek. hanem ti magy<lr
h'odalomtörténetnek is értéke <I XVI. -sz-~ól a, De.brece" i Disputa címü dráma, Dráma, mégpedig a Javaból,
. . _n __ r ,
..
, , ,
- . "

--

unitarius iránywlosság,a mellett is arról tanuskodik
hogy megalkolÓja író, aki jcJlemeinek ábrázolásában, ~
konfliktus poentirozásában, a tömegeK szerepeltetésé.
ben moslermüvet alkotott. Esze 'l1amás il 'k iváló egyházIÖI,ténész foglalkozik e mú t.anulmányozásával egészen
meglepö eredményekre jutva. (Dolgo1.at.á.t 'különben az
unitárius közöns ' gllek is bemutatta, és akkor részre!e_
sen foglalko1Jtunk tanulmányával az Unitárius tlet hasábjain.) Kutat'ásainak eredménye.a követke7.őkben foglal halÓ össze: a Debreceni Disputának történeti -alapja
van, s;r;ereplöi egy kivételével élő személyekkel azonogilhatók, SZet"lője feltételezhetően ValaszlLti György, II
későbbi pécsi unitárius iskolaigazgató. majd \01kész
l3.1wunyában irhatba a művet:, feltételezhető Sztárai Ita~
tdsa is a dráma létrejöttében, il dl'lima. propaganda célo'kdl S"llOlgálhatotJt az unitllrius térítés idején.
Ezeken az alapvető tanulmányokoo kivül számos kisebb adat, ut.alás hasznosítható az unitárius mult ismerete szempontjából, de sajnos ezekre nem térhetiínk
ki. Allapítsuk meg azt, hogy a kötetek sze rkesztője és
tanulmányirói nagyszerü munkát végeztek és a XVI.,
es XVII. sz-i magyar szellemi értékek gazdag tárházából drága kincseket helyeztek el lörténettudomáTlyunk
aS't:1:al{im,
Szás~ J á nos
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Új KÖNTÖSBEN A BIBLIA
La pun k mú n szám ába n a kil e ncvenedi k Zsoltir nehany ve rsé ne k
kÖZ!t!i i! \'e1 m eg ke zdt ü k az ú j t ordi-

tás ú ökumé niku s- pro test á ns és ka l.olikus b ibliafordi tások b e m'u ta tásá t.
!\Iost egy tijszöv e tségi r m - a bol-

Károli

Okumenikus

d o~sigo k ró l s~ól ó

ve l fOly tat juk

a~

t a n ít ás - közl éséis m e rt e t ést .

Katolikus

K ik a boldogok

Kik a boldogok?

A nyolc boldogság

Máté V, 3-W,

Máté 5,3-10.

Málé 5,3-10,

Boldogok a lelki szegenyek: mert "Boldogok, akik szegények lelki értelemben,
övék a mennyeknek országa.
Boldogok, a kik sírnak: mert ök megmert övék a mennIlek országa,
vígasz taltatnak.
Boldogok, akik sírnak, mert ök megBoldogok a szelidek: mert ók örökvígasztaltatnak.
ségül bírják a földet.
Boldogok a szelídek, mert ök örökBoldogok, !l kik éhezik es szomjulik a földet.
It ozzák az igazságot: mert ók meg- Boldogok, akik éheznek es szomjaz elégíttetnek.
nak az igazságra, mert ók megeléBoldogok az irg!llmasok: mert ök irgittetnek.
galmasságot nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert ök irBOldogOk, !lkiknek szívök tiszta:
galmasságot nyernek,
mert ök !lz Istent meglátják,
Bo l dogok a tiszta szivüek, mert ök
BoldOgo~ a békessegre igyekezök:
meglátják az Istent.
mert Ok az lsten fiainak mondat- Boldogok, akik békét teremtenek,
nak,
mert ök lsten fiainak lleveztetnek.
Boldogok, a kik háborúságot szen~ Boldogok, akiket az igazságért ü/ved nek az igazságért: mert övék a
döznek,
mennyeknek országa.
mert övék a mennyek országa."

Hírek
A Be kehirIlök a ha' . b '
.
!;zerkeszlésél N '
. zal QP~lsta I'gyhaz lapjának
zselIlIi Sando' fglt/ ózscr toológla~ professzortól, Ger~
l1\túsiihoz el'ő~ él! 1 sz v~tt~ <H. UJ. munkakörének 1'1Spouk B j ~ slentol uldást klvánunk.
,
en a min dl' a nevd' '
tk '
,
Ityasz és is m e rt békei ' •
" am er al gyerme k gyoVúrosában töltött A \~~~os néhóny napot hazánk fóUeketanács és Seb:s/ eOS IU?ÓSI fogadla az Országos
hanj1.on kÖSzöntötte Mil. n Nan?orné fŐtitkár melegI'lnoke átnYú.jtotta· S aJ d Boldizsár Iván, az OTS al,B éketamIcs kitüntető ~v~nPé~fe~zornak az Ors1.;igos
Ismerll!bb modern művé
y , POD!:' professzo r legdozflsról szóló " Baby anJ' ~h csecsem~.- és gyermekgon_
29 nyelVen köu-I 25 millió péli~~ C!lrll ,c, múvél eddig
A szcl'Óny és hnlksza . d
nyba.n Jelentették meg,
vu, e eivel mellett bátran kiálló

6 UNITAKIUS

tU::T

"Boldogok a /élekben szegénvek,
mert övék a lIlennvek ország!l,
Boldogok, akik szomorúak, mert
majd megojgasztalják öket,
Boldogok a szelídek, mert övék lesz
a föld.
Boldogok, akik eheúk és szomjazzák
az igazságot, mert majd eltelnek
vele,
Boldogok az irgalmasok, mert majd
nekik is irgalmaznak,
Boldogok a tisztasuvüek, mert meglátják az Istent.
Boldogok a békessegben elök. mert
lsten fiainak hívják majd Öket,
Boldogok , akik üldözést szenvednek
az igazságért. mert övék a menynyek országa."

bekeharcos is az amerikai unitlÍriusok egyh;iz;inak isme!'! tagja.
Oku m c n lkus fordítás t készitettek az ószövetségból
francia nyelvt'e, E munkát több, mint száz tudós vegezte, akik a l<Iatolikus, a pl'()lestlÍns és az orthodox
egyház tagjai kÖzül ke r ültek ki. Ez a7. első olyan fordítas, amely valóban ökumenikus. t.ehtit a keresz.t~n~
ség minden ilramlatának tagjai készítették. Az uJSzovetségi fordítils mar néhfiny évvel korábban _ \972ben megjelent
U tö L;ljos n y. un ilárlus esp e r es- lelként láto!:atlák
meg püspök és rÖgondnok . amikor Budapesten járl
családi Il'Itogatáson. H<I7.,;'1térve meleghangU levélben
kÖSzönte meg a figyelmet,
A BudpesU unitá ri us egybá:;c klluég. 1976, jűnius hó
20-án. vasárnap de. I I órakor kel.dód6 istentiszteletet követ6en tartja évi rendes közgyúlését. A lárgy-
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"Oly veszteg itt, ha ollyan szép vagy"!
Hét cimú bukaresti lap (V II. évf. 5. sz. január
30.) Aezoo o elmen kozli Míkó Imre cikkét S7.ervét Mihály Cllr'JIIfl(l nismi Res lilulio (A kC!rcs7.l~nység helyre, Imü vele .... vütt clégete~l mllvenek három
á l t;. !j.3 C , " " " "
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egyI
c
111.
In
ur!;
-I
dl .......1
fcnnmlll'8
'"
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C H R I ST I A N ISMI RESTITV,

'

il b
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lcoon, (I harmadikat 11 béClii Cb'Yot.cml kO~Y/~ r an 0.'.'zik, Ez utóbbi péJdányhO'/: érdekes és ~IU ha z~nkat ko:
zclröl él-intő tört énet fűződik . CLml:lpJán 101m ,ny e lvu
kézlní~os l17.ővcg olvnshalnló, mely magy~l·. rOI'ditás~a~
,-' k"
szentiván" j Márkos Dámelé. crdeLYl
IJtY h nn..... I . . .
~"
.
CIT. l .. on d OR, /665. máju.! lJ. AIntta pe<hg: .,MoM
mal'1Y
..
d o" puspo
.. "k,nek .."d""dó'
Alm{,sl Mihlilyé. II Jovcn
Uo
••
A sepsiszenliványi születésű Markas Damel (16361689) nyolc évet töltőt! n y u gati orszfl.gdkoon, mint ak a~
démita. ebből til. hónapot Angliában tan ul ótársával,
R.1 zmán P étellrel együtt, Az Uzoni-Fosztó~réle egyh!lztórt!':nel szerint M[wkos olt lS7.erezte meg ezt 11
könyv ,'itkas:ígOt. 1668-oon tért ha1.n. a kolozs vMi uni~
tl'il'lus kollégium rektora lett, maj d püspök. A drága
kincset mindcn'kol1i utódjáru bizta, s Igy jutott az 3Z
utá n a kövellkező harmadik püspöknek, Almási Gerge ly Mihálynak is ~ birt.oJciba. A címl.:1pon olvashatlí
ez 1\ tint{,v al ~rott magyar nyelvű S1.öveg: "Uly veszteg itt, ha ollyan szép vagy." Val aki tréfás ember í\"~
ha tta reá. nehOgy ~"\ könyvnek lába keljen. Ezt a dmlapot közli a magyar beirással együtt W. Osler (Michael Seruetus. London, 1909) és R , H. Bainton {Hu n~
ted Herelic. Boston. 19601 is. A S1,ép Chris tia nismi Restlllllio talán ma ~s ves1.teg (ilne Kol01.$vároU, ha mint~
egy S""Iilzhúsz év múlva M ánkos D(oniel hetedik püs~
pök utódának, a torockói L ázi!'!" Ist vánnak (1742-IRll)
eS1.ébe nem jut, hogy nem~égéél"l folyamodjék. A z
erős. akral'atú püspök, akoi "a kör.ügy szolgálata m e llelt nem feledkezett el egyéni érdekei é l"venyesitéséröl sem" - ahogy Gál K elemen írj a A kolozsvári uni táriu$ kol/l!gium tö rténeté- ben (KolO~.$vúr 1935, I I. 'köt.
403. 1.). Sz.ervét könyvét Teleki Sámue l knncell[u'nak
adományozta, hog}' Bécsoon közbejárjon a nemesség
érdekében, A könyvet T eleki lem ásoltalla (tőle 'kapolI
ogy mflsolati példányt de Murr lutheni.nus püspök is,
aki 1790.,OOn mindössze 40 példányban ismét me~je
lentette a Restitut"iot), m ajd Bécsbe továbbított a. Eb bő! a facsimile kiadásból ,két példúny van II 'kolo7..w(ori
akadémiai könyv turban, a volt unitál'ius kollégiumi
részlegben. Az eredetit m:onban ma is Bécsben Örzik.
"Ha tehát - fejezi be cikk(.t Mik6 Im re - a francia

sorozat: Lelkészi jelentés, z(o l"Számadás, költségvetés
és választások. A kö;r.gyŰlé.~re a gyülekezet tagjait sze~
reteltel meg h ivja az egyházkÖ"l.Ség Elöljárósóga.
Vlr ~~vasára pján, az isten t isztelelCl kövel~n a b udapesti Nagy Ignác utcai templomban Vadady Albertn!': gondnokass:wny köszöntötte Huszti János lel kéSZI, lelkés1.i szolgála til harmincadik évfordu lója alkalm ából.
V i! Il~U ak ta lá lko:llúl rendeztek a kolo1.!;v1Íri uni.táriu~
kollégIum egykol'i diákjai. A templomban tarl ott öszSzejövetelen körmbelUJ száz véndi;\k jelent meg. meg~:{l~alva Hu.~zti.. ~unos lelkész-véndiá k imáját, P cthö
~' ~ ... n ny, PuS~k, .. helynök_véndiák ágendujut és d,'.
el.ene József puspok-véndiák üdvö1.lő szavait. A kollé~um egykori ta ná raira és é letél'e IlZ egyik legöre~
t~l ~ vén~ilák,. dr ... Gergely Pál tudományos kutató. a
o7.sván K nza onképzőkör egyko!"! elnöke emléke-
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Gentben megégetett spanyol hitujító lalil! nye!vű mű
vét keresi valaki _ legalább is K Ö1.ép~ és Kele t~
Európ(lbnn _ tudja meg, hogy az az eredeti példuny,
amelyre ékes magyarsággal ez van ír va: "Oly veszteg
itt, ha oll ya n szép vagy!"
zeit. A fehér asz tal mellett a véndiákok szeretettel
elevenÍlették fel egykori diákélményeiket.
8uksa Atilla templomgondnok és neje Szi1 csano v
Márta 1975. deccmber 21-én a Hógyes utcai istentisztelet keretében kél· te k élelilkre Istennek áldásat házasságuk 2!Hk évfordulója alkalmából. A SzOlgá.la t~1
Pethö Istv{m ny. püspöki helynök végez te. SZIvboi
gl'3\ulálunk!
Zsako JÚ7,sef A ttil a unit.id us, és Ari Kat a lin ref01'mátus vallású testvéreink 1975. december 20-,\ n tal"tot ifik cSkiJvőjüket Nagy 19n(lc utcai templomunkb;m
Hus1.ti János lelkés.z szolgála t/Ival. Isten áldása legyen
az ifjú PÚt' életén !
_
Dr. J aka b Zoltán orvos és dr. Varjú ~va orvosn O
há1.lIssligot kötöttek. F.lhatáror.ásukl'a a de?r~ni uniI!írius templomban dr . Fereucz József puspok ke!"te
lsten á ldús;i t. Szeretettel köszöntjük az ifju part.
UNITARIUS tLET ..
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Gl<h\ Bll la. 117. eg r i p é nzUlIy,1rH"1l h,
OlvMóln k nnk k<'l tK'lyellel IHUlUtunk I,nrhncsnukn. éh:lének 5~·lk ,·vé l,en. ~,,_
ll,'. ,IZ , 'gy'k Ru"/III/ro"oll, 1·"!/"r,!.~, " Iy,,~ b"I"IIScl': "tfin vlinltl"" ,,1 ... lllUnyl
nogy IntI II" klJlIlll. fllu,.M"~ I , " m,,~II' t. {·vl lebrufi,. 25·én. F.:dcs,,"yjtinnk, rc'
dr. nn<lh "~'rlSIW,"'-" lI1tllfl ,'Inllkét IW62 IC5ég,hl~k c s
KY<lnnektlnck, v"I"'1\lm
- 1001-11l ) tillr("wIJo. Mlndkcllcn klrnu - I""tv{:""nek. rokon"",,,k mi,ly lI.yfi""lih"n
l' n~I", cgyénls~Jo(,,1 ,'oIWk oz hHll,,1 uni· ú~zl nt " r~s1.v"tlel ,"S1.lol.unk.
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"'II _Sz:Hl,,\d,~ ) ellyl,M,nok. ~. mlndkeU,'n
lakos óprlhs L.l ·tm " p{:c~1 kllnlkón "10'11- kl 11 " VCI , 'It. nz O]-KBz,cm..,IÖl>cn tip:
Mn lly"'·O"HtlI,IHn I~ J';"l nk.
hllU. életének 15-tk '·vo':bell. 11 I1I11\1I1~"ltlH ,'111ft .~n·/lL1 . "H 1,1. Mó rk~ ,\ Ib " r l 'pcmn"Io1>_. r··c ... "U: .. U'·Jdrolll " k",.,'k vll.1 - utdn ""ntljfit S~egcdcn IlClyC7.Hlk cl v('f(- Ionn' ntytlnkrltlt ~t cVC~ foldl él"le ul,;n,
~","
klJny\'éllcn IrJ": .. V"nll'·llltllu Hd nyu ghelyérc . " Belvtiro~1 Icmi:IÖINn. fl Pe._U"rln'" lemClőh,:m helyczlOk UrUk
.:nz<ldknnk I1nnyl "",,Ilk ,·,m(l(.'.'''JI h~nnl 111I\1U•• 21-én . n Cllc~e M/II'I'>Il li:lk('H', sz"l- nyu.o:"I()lllra. 1<.,,,y,,I<'I\<'1 ll"ll,~ilk m ind'
,,0k,)I\. hOIlY Itllu",u6Iknt n" " lellrc,,- /l'tlIUltI\'"l, 1I0Illoródkem ,; nyClllvtln sznt,,_ nyfi!uk eml<!k'·t,
... '!\I' n Cbl) HW11lih" vN,cssék lIe "'g<'lllH~Ö ,. ICIl, n"lvé~ze volt Oli " szllll,"~ mCSICI'!) " . II c n n" " O r m ';s.y G (.II"r, " MilInllln ls nz",l lf'j)ell me.: ,'n"r'm "Z elllll I\éllnek. 11 rel~z" l",dul ~i< ulán kU"ve\lf'- v"Hzell Aloll '''!lJn. N <!ve~ korábun 'IltiIIClekben, nn,ln' " 1f'llbUszkCbb lehel: nlll S,ékclyke~e~'.luron n{:!!y Llvl$(, Lll. ju. 9·cn ~ \Lly,," ,,'.r·nvedés ",lin tlhuny. ,
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1'át::~ ·JII I . 1\ tI,·a/,"'O Su"'''J mh',lcn ef(ye ·
k.1n1m·kodlllt h•• ,,~ el!yhfil, j n vdm km",,- boltll/. I<)'·t.'n'. hn"lV/,SZl ásD ulán. mtlwrnc""élle ",,,netl I. IclnllndhntUII .. ,mJ In- loztatwln kivaló ze",,1 kl:p'::S.~"llell. Öl- j ,, ~ 2D-, 'n. A s'."'Il~ln'''1 ne"e'.1' MMt OIl
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mDl"adondo é rlékel 1.~ lált"."
b" n Ő!:izln tc r{:1zvét\.::1 Oll',tozunk. O.,,
Va r fl" Cy,Ir~YIll'. 51.. UklnclI IU,chN.
1\ Hral .."o So"'"J (.. I~W" "OUh~ztl") re"cllye reledhetellen rérje cmlék<!rc. 8ye,'- melllH. lt jnnu!.r I ~-c". 80 eVCS korfiban.
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mdsndlk vnl1l1sOll ,'cformtielójllt Indlto!tll preSbitere hossz" sze n vcd !", ulán 19 éveb r.3 ~vCll, dr, Nol':Y Elek, úprlUs 29-én.
mCII, Az elstl retormáel6, .1 Buddh l'."'u •• korlIban elhuny I. Márciu" 2-fLn II klR- 1~ cve~: Ltl7.li~ Sfindor Mlhtily. ~prJll~
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,eOIÓ!lLlHuk n7.o1\11"n C"t n k ellŐ t CmIC!1e' dllH élel{:bő l ~"k ](o Illyek e?('\ é~ (,ldo- .~,.olJ(ik.
MllldnyllJukni. k
vl!l"n.t.,ló'I,iSI
Ilk n Ic~ron\osnll11k~nl. )
?UI JUlott szcrclell "Ilyhtl,tlnnk. Ne"l- klvfLnunk.
1\ IIrnhlllo SomoJ hltrends,nc leh(,1 lel.
c!;"k II Pcstlllrmcl Ellyh tl'l.kll>.II"Unek voll
1<"'llyelCllcl emlékezlInk elholl ,cStv~'
je_~'n 'hel~',lIku R, ~>~mllcn LI llon th cl~'l,II .
pl'e.sll\\ere . hnnem tlos~z,1 c"~tcU(l1ik(ln ,'einkre,
k... " ('K hUlnnnl s,.tl kll s hllrcnd"',Cl'e kk el, '-'-'-'-'--'-'-...:::::::::::_::::::::::_.:::::::::::::::::::_::::::::::::::.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"''''_
~.f(yt('l111 n'.ukun k " W'·ckvésckn.'k n kl _ t(.NolI II>. Ő~I hlndti h·ollnlom(oval knlle"ol- h ,,~, m("·Jun. IlC w .. nklnck ~·rdc kllld~.<'"
lelje'"oJ{·He. mNY"k hindu "ll1p<>kon Mlllj· ln össze "",velben. DlIlokn\. drtlllltlklll. lwllOl"llju nz elJés~ ~I el c t , ukl " mtu .' OI·.~M
IOllnk mOdcm H cJlu ' nl hhl·Nltl~'l.C .·1 épl- ,·cu"'nyekel és bille.cletl lonlllm(nlyl>knt {:ptlcn IInnyl"II I' .~z(v{:n \'I~"H. mint n relIcnl tel, nU'I"r(,"", n k e" cs'.I(",ys~1: ewmll:' 11"1. IIIAI-be ll me~"lnpl1otln benllnll Illrto- Ilöv<'l llye"Llluk~l. nkl CUY ~y'.,mélyl>~"
"lllllli',hM. vllló /l~'t.1nlC kU~clcllés. 1 ~I"n ktin i1 SlInUnlk{:lnn-lskoIA, ( .. 1\ lI"'ke otl - killlll. flIozórus, 1,cne~zcl7.ö, neveltl,
~~ :I('..,n IUlthlolllnu k . e ,' kllk.,.1 l(lkelcl,,~- hO"9"). nmclY"l k {:sőbb " KeI"l é~ Ny". IlLLI",n-uJlló. , ... "I~dLllln. ~ •. cn', l,a.·fL' . IUleli.n,~k é~ ~1.(· '·cl"lnl,k HCnt fOrn'isn. n f(nt s~ellcml k~nY'."lnll ~~f' rv""cn e.:y llc - d<>9 ~~ h lvu. ",. "lln(l,1 '! r~s7.·em~~rek
~tI ' ö,. AlyJn. kiveL Oli e"'lIc r ImllJfLblln hnn llol .. Hlr"kv~sek cllyllle",ev{: tCJIe!<1._ IllJr~n. '" ell(,~1.~" lIeseu CII"~~ "mDer.
",.:ih'~~·II'tI~II~~I~~~'m~;1 ~~'~r?~ls~'. :',?';'1I0~~""~
kl. .. 1\ 11éke oltllOn011'''''' kIV~IÓ Ilyu_
Ur. KI~s Jti .... ~r
n"n} ,. NOI'II lehcl<'lle " , ' "
{:s Indla l tUdós"k ",,,r(llnek CI l udunránl kó p
' n
I ·k"zere. "IIYlIlúv~s,.cll. bm""eltnl é:~ vnllMo~
n Jó
UN I 'r A nl US f! L I':T
",I('rl t('le\i»r M~n ~~ " r""~lIrn. c~erl lelIIln"lmlinY,,1.lIsAbnn.
1 91~-hnll
Nil Ll:I ... k. n 'INek" ~~"V~kk"l' n". embc,
(OnlfLldo~nl) dn'" v" r~Ky"j
U,pluIPJd"u05
PIIlIlf'r CIlY~ 11 '~
11<:1l11l hlllhllllllllln. 1\.
clny",·te n~ Iroonl ,nl NObel" IIIlll:y.r"r~d.g l u"lt'rh, ~ I~'l' h".
hlrr•. jl(t.zl'rlu.': I!~ ,.,htll " UrO I.. n" Somn}
~'.,lcUb uerkenUI III k l"oJó:
"7.<'rt ~I, ' h(>l(y nv(o)[~~r~uIYO~tist nYer : nCm
Dr. "·crenn. J Ó7.ll'"
JAban elmHillJUnll. N ls II 1(-( nn«y .'ot:,·An·
IO~5
m
ulIII.eSI,
V. Nugy 11: " 11,, LI. ,I.
hDn VLlLlY II 1 I '
nl'm ls """ k rLlllI·
TII.,,11.' IIl·OM.
fnj 'I~ <!I. II ~,,~~~~ n~lI.y ttlml.'lI{:bcn él. 1\
..
tke5~1/I
II lzO lldg IP/dal'
A
n
I""' '''', d.' 1170 ellY(, "~~rV('~"1I formllJn I~
II:oJ"r JAnos M Il ~"c"e ~IArltl"
IIlln"e1 t"I~I>Rl,
II '" n" lIlLIp. mely .·...
'r.,rj c8~.•1 " lII alry ar 1,,, .• IP. IW'ifI .eU,~I"
A Ilrnhmo ""''''LlJ
t LI
bárme lY I.O~ l"hh' ~lnl " L1I, " I'O,U P \l tr l. p·
blynn kl~n".lkl'dl1 ,:'II Y,, ' 7. IrLlnyhti~tlhlln
n~I~lcl b r" 10.. II posla K G~ pOll. 1 II lrlPl'
kOO,,,k mLLII n""g ~r nl_ell,·k II1U"klll_
Iro
t/ Anál /K III "OD Uut/" pu ' V" J tlu .. t
köhll .i'YJ,,), ~ ,nnl:I(;~""111 1'~fIOrt' ln
Nddo r I~r l.J 1I11~"r.Uellat " "lI'y p .... III'u nl·
"nil" ~",I\"kl "rlh v nyn " 1" lkc~ ""
vLl Il Y.. II. "L1 IPIlI I.. , dUllalb... 1 • KIII
rhU"" .. r ~"". Il :<:< "1, ek,'.k"lIl1 1(".I,t//I
~U-H
Ut p dnzfo .... h ul Jcl~lbd .\l'r",
bhu''''''.. II, T ,uJO...
~'.'''lh''l\ 1",<lI~ I I".
I':vl
., lörlzc l {:~1 dtJ 3',- rorlll l
Ih'bllllUa""I" ' I'"IL' I r. 1I""~"l<rl.",,,,, •.
IUl/
filici." dv' H .- to r ln •.
mpn ''''"ldtlllŐI ~,~n~'":,
,Qll) [I '·~h
nph n,,!CY _"".I.'p." J~ ." . ",IJn ('~ ""ilY'
I N U.,;1I: : l U U
1\11 (.I"lI"bcn, 1("rAn ~~"'l\1 UNI~AI ~"'Ih"
k<lr~ l)u .. el! t>
~,tI~tr Irnl. I ~ t>vc~
11 tl H ~-M _ 7Jl ll yl Ny" "'dn. u uda l"'"
I~n".,.v., " ~y:::,,"~~,l!.~•
'II,·", "" "'''11 _
'" "'''1. ""'lI'k hn.
1'~ "' 1 1I~ ,'n.,.II, 11"IILi r Im r,· I',''''·rlll'''·/t'' u)

cl"'"

""es

,fi,.,.O-

k

1:*"

,,!

-

