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Az Ótestamentumban, a Királyok II. Könyve XX. 
rész 1-8 versében az emberiség történetének egyik 
legérdekesebb fejezetét olvashatjuk. Arról van sz6 
benne hogy Ezékiás k irály halálosan megbelegedett. 
Kínos' ver gödésében egyszer csak megjelenik halálos 
ágya mellett az lsten embere Ézsaiás, és azt m ondja 
neki: Rendeld el házadat, mert meghalsz és nem 
élsz" ~~t üzeni az Úr. A beteg király kétségbeesetten 
ford~l a fal felé és hangos zokogással s ír és könyörög 
Istenhez: "Óh Uram emlékezzél meg róla, hogy te 
előtted hüséggel és tökéletes szivvel jártam és, hogy 
azt cselekedtem, ami jó volt a tc szemeid előtt". N :m 
is az az érdekes ebben a tÖ11énetben, hogy az ÚJ' meg
hallgatta Ezékiás könyörgését és még 15 esztendővel 
meghosszabbította életét, hanem inkább az, hogy szin
te kézzelfoghatóan mutat rá az ember egyik legem
beribb lelki vonására, arra, hogy mi emberek kivé
tel nélkül mindnyajan ragaszkodunk az élethez, hogy 
szeretünk élni, mert élni valóban jó és szép. Mert 
szép ez a világ, a melyben élünk, és jó ilt lenni ebben 
a gyönyörü világban. Ezer meg ezer csoda zajlik le és 
ujul meg körü löttünk és bennünk á Uandóan, Mert 
ez a világ roppant engedelm es, mérhetetlenül sok 
szépséget, tengernyi kellemes érzest ajándékoz az em
bernek. Egyetlen gyermeki mosolyról zengő költe
ményt lehetne írni. Szeretleinknek a hangját ha ll ani, 
annyi mionha a hajnali harangszót hallanÓk. J ó embe
rek társaságába n lenni a nnyi, mint hogyha már egé
szen közel érkeztünk volna Isten országához. Egy be
érelt búzatábla, egy jól gondozott Virágos kert a ka
szálásra érett tarka rét ezer színével. az áldás~61 ter
hes mező, forró nyáron a hűs fenyves a felhőkkel 
kn.cerkodó sziklák ölén bujócskát játszó' völgyek és a 
knstályvíZű hegyi patak, a za.katoló üzem, s benne 
az .a' koló munka és a szeretteinkkel együtt körü!ü1t 
terHelt asztal, hol elernYed a feszüJtség s a nagy ki
eOl~:es?tclődésben a béke és a megelégedés menyasszo
nYI ra~yl~ taka rgatja be lelkünket, vagy ha ll ani a sÍl'ó 
hegedut cs a pacsirtával versenyre kelt müvész ajakán 
a legszebb áriát, ülni szótlanul, csendben, hosszú per
ce.':'en .~t az~al'M akiről úgy érezzük, hogy egyedül érte 
s~ul.el!unk es .? ~.I't!Mtt~nk ! ... Szóval, szép az élet é~ 
e~Oi J? és gyonyoruseg és Üdvösséges dolog. Ezért 
nincs IS olyan ember, aki ne ragaszkodnék az élethez. 
Még a halálos beteg is halálos ágyán , utolsó e rejéve l 
a: élet~e kapaszkodik. Hitre, éleL,>zemléJelre és 00-
ru.nk szmére való tekintet nélkül ebben a kérdésben 
~md egyformák vagyunk. A legemberibb lermésze
tunk, hogy szeretünk élni és ragaszkodunk az élethez 
Akármikor jóne hozzám, vagy hoz.-:ád 3'-: I;tcn em~ 
bere az Ü7.enettel, hogy rendezzük el gyorsan 3 há
z~nkat, mert meghalunk és nem élünk tovább, egészen 
bizonyos, hogy megpróbálnánk és e lkövetnénk mi n
dent, hogy maradhassunk még itt ebben a világban 
mert jó Ht lenni, mert szép az élet és élni jó. ' 

Szóva!. a legembeMbb természet régi története ez a:e. 
';testamentumi rész. Van azonbán egy másik érdekes
rege ls. Nem az, hogy Ezékiás könyörgéssel próbtílja 
rábírni Istent, hogy változtassa meg a már kinyilvá-
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nított szándékát. Régen túlvagyunk mi azon, am ikor 
a;: e~berek m ég a~l gondolták, hogy imádsággal és 
konyorgéssel megvaltoztathatják l sten elhatározásai t. 
Vannak törvényei a z életnek, amelyek semmiféle erő
vel, sem fizikai, sem szellemi eszközökkel meg nem 
változtathatók, Ilyen törvényszerúség az ember élc
té ben a halá l. Hangsúlyozom, hogy az ember életében, 
Mer t a halá l a z ember é letén nem válloztat semmit. 
H iszen amiért én valamelyik hldon á tmegyek II pesti 
oldalról a budai part;a, azért az nem jelentJ azt, hogy 
én most mái' megvaltoztam és hogy más vagyok 
a budai o ldalon. Ha csak egesz magatartásomban 
meg nem vállozlam. Hanem a mai ember számára js 
az az érdekessége ennek a régi történetnek.. hogy 
Ezékiás király könyörgésében az addigi életére hivat
kozik. arra, amit addJg cselekedett: "Oh Uram em
lékC'..:zél meg róla, hogy te előtted húséggel és töké
letes szivvel jártam és hogy azt cselekedtem, a mi jó 
volt a te szemeid előtt". 

Sajnos, nem mondhat juk el, hogy általánosan 
egyetemes emberi vonás ez is. Me rt egy ilyen felelős
ségteljes számadásnál nagyon kevesen mondhat ják el 
magukról , hogy hűséggel és tökéletes szívvel jártak 
mindig és azt cselekedték, ami jó. Nos, iU van a mi 
im ádsága inknak az értelme es a titka, Nem Isten 
nek. hanem az embernek akarjuk megváltoztatni 
a ~zándékail. Azokat a terveit, amelyekrŐl bizo
nyosan t udjuk , hogy se m Isten. sem em ber sze.
me előtt nem jÓk. VallásOs szemléletünk alapja 
éppen az elet hatá rta lan nagy szeretete és ez I I !'-ze
retet a r ra indU bennünket, hogy imádságain kkal és 
mi nden munkán kkal feJtartóztassuk az ember t olyan 
e lhatarozásainak végrehajlásától, amelyek az élet 
szempontjábÓl rosszak, ár\.a.hnasak, s5t egyenesen az 
életre törnek. J!:s me rt tudjuk, hogy minden c,c:észsé 
gcs lelkü ember szereti az életet, h isszük I'cndüle~e
nű l , hogy jön és közel már a7. idő, ar:nik.or az egcs~ 
világ mcgvetessel fordul cl azokt6l, aklk önző anyagi 
érdekből bármikor kapha tók milliók élctél hallíl~a 
kergetni, készek mag ukrn dönteni a vllágol , elfeleJt
vén hogyapusztulókkal együtt ök js elpusztuln~k, 
Küzdünk. hadakozunk e!ienük és könY<,lrgUnk, mmt 
Ezékiás a halálos ágyon el követü nk mtndent, hogy 
megvaltoztassuk a gonos~ok rettentő szándéká t, l~ert 
s:e.eretjük az é letet. Azért Igyekszün~ h~sé~gel ll'> tÖké~ 
Je tes szívvel járni és azt cselekcdIlI mmdlg, .. 3ml Isle 
és em ber szeme előtt is jó. Hogy c-.ll te~essuk, békére 
vnn szükségünk nekünk is, ti. világnak lS. Ne ~odál 
kozzék hát uzon senki ha egb<iz lényünk, mmden 
munká nk és gondolatu nk, szívünk minden dobbnná~ 
egycUcn szakadaUan követelő harangzúgás. mely SI
koltva kiállja szü ntelen ül: B" két II világnak!! 

Pethő Ist ván 

Unitá rius vallásos félór{,t közvellt a Pel6l1 RAd io 

/>'7.uplcmbcr 21-én 8,30-9 ór:Ug. 

VNITA RIVS e l .m I 



Az unltárlusok viszonya az anabaptlstákhoz a XVI. században 
(A jtinlusi számoan 1I1cgieicnt cikk befejező köZlcmétlYc) 

Am ilyen nyilvánvaló a gycl1lnek.keres~telés elvetése, 
úgy nyilvánvaló az is, hogy az állam elől nem zárkóz
tak cl, mint il mOl"vta'kI és il tengyclclt, a kik tiszl.sé.gC!t 
nCm VIseltek, sem bfrói állást nem töltöttek be. Ezt a 
részét trullllknalk nem vették át, nem vehették át, hi
S7.cn n7. állam legfőbb méltóságai lettek Erdélyben 
un itlu-lusokká, o fejedelem és tanácsosai, föJspánok, 
itélt'jmcslerck stb. Később is mindig voltak röcmbe
r cJnk, akik az áU(lJTl ügyeit vczctttl'.<. és bíráskodta'k. 

Vegrc elérkeztünk a chiliasn°,ushO".t· Mit mondott 
Dávid Ferenc ehben a kérdésben. Az anab.:1plisták kez_ 
dettől fogva összekötötték a vai!ási reformáct6t a tá.r
sadalmi reformmal. Mint megállapítottuk, az elsö Ikor
s7.akbnn azt forradalmi úton akal'ták megval6sítani 
(úgy Mün tzer Tamás, mint a m ünsteriek) azonban a 
morvák és lengyelek a másocük kors:a1k:ban csak re
méltéik és várták Krisztus eljövetelét és ezcréves bi
rodalmának kezdetét. 

Dávid Ft': renc sem tett ~emmi forradalmi lépést, 
mindÖSS1.e a Rövid Magyará7.at c. müvébcn kifejezést 
adott azon reményének, hogy a pápai Babilon végső 

lcdölését, K.dsztus diadah\t az egész világ fölött az 
Evangelium által rövidesen várja. "Az Isten az ő evan
géliumát megtisztitván az Antikrisztusnak rútságától, 
1570, esztendőben jelenti ki mi.nd az egész vilá~ak s 
azt égi jegyek"kel megbizonyitja" - JÓSOlja Dávid Fc
r enc. (I. m, 142. 1.) 

Továbbá Dávid Ferenc hivatkOZik Joachim de Flo
risr.:, a XIII. szazad ban élt calabriai apátr a. "Joadhi
mus a római egyházak pusztulása felő l, kit 'lIlO$t sze
meinkkel látunk, nyilván és igazán szólt" - b·ja. (I. 
m 25. l. ) 

Tehát, ,hogy helyesen ftélhessünk Dávid pr6Cécái 
felett, tud nunk kel! először is azt, mit mondott Joa
chiml:s. Ezt Walter Nigg, svájCi szabadelvü protestáns 
egyháztörténész fejtegette, aki a chiliasmus kérdésé 
nek tÖlténetét elöször írta meg : Das ewige Reich 
(19'14.) c, munkájában. Joacbim de F lons a szenthá
romságtant nagyszerú történetfiloz6fiávit alakította, a 
háromságnak három személye alatt a történelem há
rem nagy s7..akas7..át értette. Még pedig az emberiség 
első korszakát nevezte az Atya korszakának, ez az 
ótestumcntumi korszak, jellemZi ezt a törvény uralma, 
Ezután következik a második kOI'Sl'..ak, a fiú korszaka 
vagy ;;.z újtestamentumi s ez tart a Joachim korában, 
~után fog kövebkez.ni a harmadik korszak, a Szent
Ielek kors:a1ka. Ezt János Jelenésekről irt könyve XII. 
ré,<;z 6. versére a lapítja: "Es látott mas angyalt az eg 
közepén repülni, akinél vala az örökkévaló Evanoé-

lium':,. A~ örökkévaló Evangélium alatt J oao1\im nem 
egy UJ .kollYvet értetl, hanem egy magallflbb, felvilá_ 
go:~odottabb értelmezését a." Evangéllumna.k. Szerin te: 
mUlt mondtuk, h[l.lvm korszaka van a világnak A' 
első ~ors~a~ ? félelem, il rabsl'..oJgaság kora, a má~li~ 
a h~te, Ikulonösen a Fiuban való !hité, a h,H'madik les~ 
a . s7..aba~.sá.gé s a szereteté. E harmadik korszakban 
n.mcs s7ukség il szentségekl'e, a Ihierarchiáro, mirc va_ 
lok . v?lnának e"lek, amikor a szellem maga tan T 
a u,lVoket. I Ja 

Mind,ezt a~után összekötötte II ehiliasmus eszméjé
vel. Ki~zámltotta, hogy mindez 126o-ban fog bek " 
vetkczl""lI . Ha a misztikus swmltás primitív, kár ily: 
na~v .szellem<!t csak ebből ítélni meg: és elitélni _ 
mondja W. Nigg. 

I,?kább azt kellene megbE'csUlni benne, hogy Ő az 
elso kel:esztény a. kÖzépkorb.:m, akinel a páruzlánál 
nem Knsztus megjelenése áll a középpontban, hanem 
a blrodalo.m: Joachim felfogása nem állítja a cent
rumba Krisztust, naIa a szellem uralkodik a harmadik 
'korsz.".kba~:. Nála aZ új birodalom fontosabb, mint a 
Messlils cljovetele, ebben eltér Pál apostol Messiás vil
rásáló!. Az ö felfogása lényeges változás a keresztény_ 
seg eddigi felfogásáiloz Mpest . 
. Di\vid Ferencnek Rövid Magyarázat c. lIT!.üve 1567-ben 
Jelent meg - 1570-rc jelenti majd ld Isten a világ 
megváltozás á!. De ez a jóslata Dávid Ferencnek nem 
következett be. S ő további munkáiban e kérdissel 
nem foglalkozott, Hogy az 05 ehiliasmusa különbözött 
li morvá'kétól, kétségtelen. A7.ok háromsághivú egy
szerű emberek voltak s talan Joachim és Dávid tör
ténet-filozófiáját meg sem értették volna. Annyi azon
ban. biz?nyos, hogy úgy a morvák, mint a Jengyelek és 
DáVId IS elvetették a forradalmi megmozdulás gon
dolatát. 

Meg csa k annyit, hogy D3Vid Ferenc i1ye.n irányú 
tanaivél is foglalkoztak az uniláriusok halála után. ,\ 
kálvinista Kemény J ános erélyi fejedelem és történet
irá jegyezte fel cgy világi unitárius föcmberről, hog"v 
" szegér.ynek mUlenárius eszméi" voltak. Hidvégi Mikó 
Ferenc volt ez Bethlen Gfibornak egyik leghivebb fó
embere, aki 1635-ben halt meg. Tehát a XVII. s7.áz9d 
első felében 'lIlég élt a gondolat az unHfil'iusok között. 

A Magy.ar 'I'udományo.'1 Akadémia is foglalkozott az 
utóbbi években Dávid Ferenc szerepével. Azonban II 
morva anabaptisták s a lengyel anabaptista - anti
tnnitár iusok tana it nem von ták be a vizsgálódás Ikö
rébe, E hiány pótlására is szolgál ez a dolgo:a1t. 

Batár Imre 

Egyházi nyugdíjalapunk 

, Köztudomásű , hogy az egYház és az állam között 
létrejött egyezmény értelmében mindazoknak a 1el
készeknek. és egyh"izi alkalmazásban levő lisztvise
lőkn-:-k. akik 1953. decembeu: 31-ig .nyugdijba mentek 
~. állam [~zcti a nyugdíjukat. 1954. január l után J1yug~ 
~1)'ba meno lelkészek és egyházi alkalrnazotli<.lk nyugdí
Járól .az egyháznak kell gondoskodnia. Az egyezmény 
megkötésekor tudomásul vettük, hogy egyházi nyugdlj
alapOt ikell teremten ünk. Nem tudom azonban. mi le
hetett az alapja a nnak a la:a1 felelósségérzetnek, 
amelyből folyoan ezt a r endkív ül fontos feladatunkat 
soha sem vettük komolyan. Sőt! Vannak alapunknak 
?lyan m.a még fungens, de van nyugdíjban levő tag
]a ls, aki az alig 12 OOO for intot ki.tevó nyugdíjalapunk
b.ól 1956. novemberében kölcsön vett 800-2000 fo
l"I.nt tartozásából mindezideig egy [illé['t sem fizete tt 
VISSza. Azért emHtem meg Ht ezt az eléggé nem minő
síthetö. ma~atartást, mert, arra gondolok, hogy az 
u nitárIUS kózvélemény előtt (!lhangzó szó talán elég 
e r&;. lesz az alvó lelkiismeretek !ölébreszlésér e. En-
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nel azonban sokkal messzebbmenó céljaim is vannaIk. 
Cselekednilnk kell Ihalas.zthst nem tÜI'ÓCn. Keresz... 
tény unitárius életünk legs7ebb erényéhez, az áldo
z.atkészségh(>'/. appellálok. Fogjunk össze mind, akik 
vagyunk és !l.eremtsük meg a nyugdíjalapot, ille~.ve a 
már meglévőt , amely azonban jelenleg még egy ozve
gyi nyugdíj költsé"'eit sem blrná el, erősítsük nlcg. o . 
Nem kérek többet csak minden u nitárius testverem
töl évenként l fori n tot. Kllh'd mcg a gyermekcdet. 
hogy egyszer egy esztend~n mondjon Ic a 
forin tos fagYlaltjáról, hogy egy .h'vállak egész év~e 
legyen kenyere, ruhája. ,Egész évi keresetedbö'l 
adj egy fo rjntot a nyugdljalapnak, hogy egy megrok-
kant szolga családja ne 'llyomorogjon. - .. 

Hiszem, hogy vagyunk mi annyian, hogy szukség 
csetén évi egy-egy forinttal eltar·tsunk egy nyugdíjas 
lelkészcsnládot. 

Unitárius közönségilnk IS nyugdíja Iap .gyarapítását 
mindtg elsőrendű gondjának laMoUD. HISZ_em, hogy 
ezután is annak fogja tartani. Petho Ish 'án 
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f,jr(~1t'lnülnk cli~·S\~t!f\~I. Il ln..lSlk :l rflodern cmtx-r 
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iktíllÓl ll. l\lN;n {'.!;,'s7.L-.bcn Sl.l'.nl~ibrnn...umNl 3. n:tg.\· 
p<;; .. N l .-:1\1.'\'1."'%1\1 Q; ~\'l~ ~tszll.'gé l kt'l runk naGY 
~l\.!I..\'~('n.",. Sdl\\<.:!Il::er ~\ lbNtne..t;; ~\·t'-\T~I é"~ 
;<..11 ___ '111. 

El: n ",-<ot n('\' fl!!! jeknti s~-\munk:r.l, ho~' mi ma 
é'ó unitnriusok (~$ !l.':lb.'ldt"h'ű kerCS-It'-n."ek t\ f~h'nt\
g~uh hil ~S !Ul t"11l~rk.s:,~~ s.';e\1~nH~nek tgn;-,súgn 
Í'CSJ'\\bc-n kl\'ttnul\k ~Im c. ... csclekt'dm, 

Örl,)nun .. --l Oh';L~lUk :\ )""Öl.f'lmültblUl t\'t t"\'1Ulg~lik\ls 
lesi\'e~'ház hh':ll!\!o.~ Il\Pj:\b:m fl S' .. InCS és c lt"\"Ctl 
beu~mo!t)1 ri , '\r:o."ZÓ1 q;Snlb:i üd ill\')t'\'il. EgyüH ön~n
dNtünk t"-\':H~d ikus tesl\'ére.in\.."i\el 31'..<lll. hogy ,'"(lJl 
Ilyen pih('n~~! ó fdtld111e:-1 szo1J,,<fI ló intam n.yük 
... ~ twgy :tEL fejk"5z.h:ni ... "5 szépiten i lud!~\k. hog." nöln~ 
hi\~t\L"''lt be tudjn lolleni. Oromilnket ~.,.k fob.'"Ol.ln nB 
n tud!.'!!. hoitl' nekünk mag:.-:tr unlt..'\riu:::oknn.\;; ls \-:tn 
ilyC11 in:~zmtmyi.1nk ~\-; hOR.'" mi is: wnle s20 Slcri.m 
u!t."nnll.lt mcmdhntJuk CI magynrkúti ildü16nkkel !..":\P
csol:atb.'ln, nmh :tI .,E\<1nge)ik\ts .tlet" a smrsml Odü
kiről elmondotL. A mi üdül6n..\;; is fejlődött, ki~pillt_ 
llfk .. --gszt'-pü.II, M~'!l.rl-.<iton is megJlihtmhetne" u I('~
kc...w családo.~, lU ~'hbi munká sok, hh'cink, b..'U1.~
t~link ct ~~l('!(dnk:, Hálll hf\'<'!ink nldot.qtkés::s~t.."" 
nek, külföldi bm'át..'link önlctlcn támognlWnnk .!s 
N~l:lki'b.t;\rs..'\.~un..< korm..in.n~'ll:l ft'lbo.--e.o;iHhct d k n ..!~ 
I\.'kü S\',gi~egn.,\'üjtó~\nnk nm m.u- mi is e!mondh:ltju~ 
boldogn.n ... ~ biLqk~n, hog,\' l\Z; n mngynn"'niti üdfiló.. 
ame!.)' II második "i1~és ut311 stinte romokblin he
W_l'1. dillooe7'ő t:\Jú, .ké~b..'!!jt6 t\l!u PQu."1.. ~"Olldo.x.nthul 
lls-omortnn.'-Il \'olt.. mil S%ebben nunt \'tl.lnhn öleli 11l/1-
J;lhoz n pihcn~ t..'s nyu!-"nlomrn "áró lelkek~t, .:\In 
mind~llilU n'lgYOJ;o Ilulnst\g ús Sl.~pst'h! I<lgndjtl mr. 
odncl"kc1'A)K:eL. A gyermekek k"'t'>l nngy MlÓtt.'-.~m~ bi7.
I(!si~'\ n Icgl[ jabb.'lk bold og \'n,\--:\clójót. Egysr.crrc hét 
f iú és hél I:\I\,.\' óh"ezhl'1i n plhcn\~ :\ldns:\t, ny. ildilh~ 
ör&n(-'~ I " i\ f{>'n51Ií,'lI; sz.{\mdr.:l h;51 smb) n,Yl'jt oHhont" 
plhe1lt~sl, l\1 lmkn ~ob..'\ killÖtl kis oUhO-n, Mlh'~ 
fl'll!-s, hnngullll t'$ kén'-..\'(~lcm n jellcmroje nund('1\ he
btL;:,..!~ncl\, A IAIt:ls., mn~"nro~ eb6dló és tl7. .... Ib..'\joló 
hnngylatli Idrsnlg6 fele j thctl'Uen aullonti\'l\ \'nUk min
d ~nkinek, aki Illllj,O'nrk"Ól! üdill\l.nk-bcn megfo':'du1. Mi
lyen llnlor.Y öröm lóud cgyhbl CS \' i1>i)t1 :Jt,'''nnk1inh, 
hog~' nnpr61~nnpr/'l jobb.,'l\l cs: jobb.'ln rt"lildiilnl.'k t«->I
bl'n ;5,:s 1;5:1ekben.. gyermekeinkt"t, hoJt\, "gynrn}X"dnllk'< 
m ind tesU~ben, mind lelkiekben, ó."gynrnnt , u \tni .. Il 
m t\<Jk cm~l'fel" :;'t.ó.'mb<,.."fll 8Zo1g;\lntk~u-~~et. nmi 
els6l'\!l\den n lelk~~Mdnok h!llnsp..<\rnn!!:, Bajor- Jn~ 

iV '"I''' 

mwmk ~ feles4;enok.. \'Dhunint FJló."p l~~ ~ 
munklltár:!\9.in.'lk buq,Nlkoddsdb:ln nyih'1\nul lTt<!g. 00 
nem utolso..o;ol'b.'m :uoknak ll. hi\'\~lnknck GZ od!!;, 
~olg\l1nIAb..'ln lS-. nkik nemcsak n.\'ru'nlnak.. pihennck. 
.hAnem ~\pllenek ~s ttQIg.llnl\k is, num {l; fclbecsü!h<o
t~U('n SC,jll1l,st')!t't nyu,jtó Dr, Imreh Lar..ir ("OE; feks..~, 
Lo\'ooics lm~n(' n nu jó Lidi n&ünk. ~litnitzkyn~ 
V:'l~" Miirm es ~ "nn-,,'()..\an mé...'IIOk: n. ~ dl 
ft s!.'Ol,l: .. \l:JuC'\'\i.l( kötüI. Nngy DeL..;Q es f\)k(. J.;tno.s 
test\'"~ink S<'.t.'P nnmlu\:kodI\."':J, kiUItildi t"S !di 
-hltM! ... onllink, n~\.mkllal itld~t~lgn. kormán)"t:ltunk 
!llC'g&tö segil~,\\jtAsrn, l1'und~nUnd ol\':Ul \'Ttékclo:· 
kel j..1MÚn.).: hom .. i\l I\..IO"!lr".sUt" .. m~"'el~~:~e~h<!l", 
'lO-&.'" elek II teltek ~gyhi\.1k'"&iLn.k történt:lmén~ leg
Sf~bb lapjnirn irntta,\;; fel, H dldl adunk a gt)l\d\'i..qcló jó 
Istennek. hog.,y cnn.vi s~p$eggcl és; emberi tildo"t.:l.tus~ 
sn....q:nl tctte gndngnbb.." élelünk"Ct.. 

Dc lsten ir.\nU lülánk t.."Öti!1t2 is. :;\lnID,:trkt\U 
" Srentnbrah .. 1mi .i\liIl\\ly Pihenő" és; .!llt .. .Albt~!1 
Sehwcll:r.e.r uJton" progrnm .is. lehtdnt is. 561 : e!k6-
t.e lctcltsl-gcl jelent • .t\s.~ ji:'knti, hogy aki .. 1tllg,\llrkl\l" 
:adl(';lnől S~I \in m ng:\bn (kh lt') le\'c.g&jewl cs Jtrl.s
t.t\lytiStt;l !-orn\s\'jt(:\"cl. ~l; fclMUcn elköte!er..cWth'é 
\'.IIk: Uli cmberi~~, fi hum,'\mllll S%ellel1~ek. 

1\1 b.."kl5:l t\knr n Vih\gnak, fi $t:hwdh':Cr1 .. mr. élNlel 
s Nn\)Ó!nl !elt't\ lIcn ti.s .. t('l~1. t'h'C" jeg:,"'l-'ben. ,u. {l jó
nknrnttl emben ~ti {l SrenU\br:1Mml :\1iMl.r fchilt\
gosult hi tének jegy~ "n, cseki.kcdetc.~l 9..~'tr\'l'in bl
!>,.OI1Y'l"tl.gOt It"-lm l ns. 6 hitem!. ~rt jelentős .:'\lagY:l:I''' 
küt. minI Il ~clk ... \t.zi CS pl"t"S-bitcri .k-onfcrendd!t: {)tt~ 
hona, mint ~ gyüle).."e~ti klr:induldSQ.'I;. sr..l~l"e. 
r.fi!.yen lelcmi!1ó ~r ~ (:s nngy:nert' a.:né:n,\· , ll. ll. 
nug, 3-I nultU<1rkÚII g .... üleket:cU n!l~ M~~or ls J;;t~ 
.. sub3dtcl'l t~nplom:\bIln" eros.lthellük hllül~t, h~ 
jobb ~$ több nnmk:h'Ul.. épít6. nlkofÚ C$C!lclt~eldtk ... 1 
tudjunk houAjt\rulnl népünk f ... lcnlelÓk>l1es t'::S as o)IU
bOri~ sons.-i.nnk m~n\'{tt\sáhtll; '-"'jp' \.i;'!lr:&is;on és bt.\",. 
-kén tl ln.puló élei Jt~-cttbt..'fl , 

,Mng,.,-:tl1k"l't tehn t ~.Armmkrn llt:I1\t..'Sa..\;; $h.'-p ~'8r:11ÓC, 
nuh ~l'reket, k~I\,.\'t~JmC!s fckhds~l. md\'J &l<1P.!ü-
tn t, olcsó es kltiln6 .kos~tol:, pihen,lilt6_ e:.----e.nde-I , 
t'J'CdeU o.komlol'lUI, !U1"tfösaobRl, alth:tl\,y'lilrdót, nnr'ISU~ 
góri' vidám jl\'Cnl)<'ok!."'UH::n.gast & k«h'es tn1:UkQWok 
s.alnl\eJyét jelenti , tlllnem mindt"-llt"kföI6It et'\'ig)"l.'Ut8t 
;U'r.ll ~lOlt" jobbnIl és M \ 'cl)bcn saolJf;iljuk n éplInket '--"" 
ll~ enlbel'ls~cl. llnnak II VUáij()Sl;l\.ilIlM oel"t'.jével, mnelr'" 
h'~1 l\i\g,\~\'$'..th!.l1dos 1. ' 'I-énclmtlnk fölr~n'l<\n el.ks:.,,~I'" 
!ilk nmgun ...... llt, hO~Y hHi.lnkIlL>k öl~e\f ... 1 ~ máb,'\11 kl-
1'C,'ljt:..,edJ6k. m(~p.:lUö.n flt. 4;:'Ia embel~ 1~\I!I..ar<;:l 
\ill\i!~l , R. F. I, 

UNtTA.RlUS aET I 
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.""""'-~:~;;~ ~ls.f.1. #~, Az ,:~ ~ 
kik( I v~~, :;, 
WA! ji iy.u.:.d~.~lht"t, ::m 
tr.ItJ:T1 .d.",.,'Cl cv)JXIn.... . 
~) fe~"",,"~l ~ Az ;ony.$.1s Jl8:l;I]a 
~.IJU ~~ 1id:p .«Zavalil-'\.a.ll)(,] 9r<A'1lIJ"Wl ~llls
p!thaj.~1ti lDl'''' • olyiiJ.ekew. h03Y PU DhlR-.I ~.in ~ 
rtt!S'~,Qf munMja :ttlC~ ol maíf.8 méltó g)iíJm.-
• '·ól·' • • 

Ito;wmral hiv~1.ü dk rGrdn.'mélti> buzg(,dggQl . vI;
fKd& EI ., lt-~ 10Ik vtc\aj .,v.lbáj~ wdllrrdt, 
A 1)1f.m;;6hm JIJIv,Jh P. /Alul, JtiJf.IPJ A. 1)ezJlj. hJJrAJ 
A., Zt),!.Wn ~NT"'J: Gá.rp6.r, Bemr C1JŐ"W, &4nt AtJd. 
m , J""P; s. JQnnf, Z~, 0WrrnI. /3tJJVJ8 ~. 
Cq;..uáVAU1/ OVJTtnJ. JfJk4h Cr. ~. Kin BernIa. &
lrh$ J/lW:A ~ UttlÚn, valanúlt XOZmtJ Tllmb 
le'k! F"(S)r)".'~-ndt:Jt 'V~ i! '1. A1y~ a k<'.......wdi 
h.I: ... >k ~yQr)ÚJ]yl)t; evhbz1::-~f~il .. ~1ett mUD
.. -",lit az. ~~g ..Annr.trAYV~ ~.Nrutelta 
il .... " a Y..ilVAt. munkaldlí f(;'Jum1e',hé-.'~L K!~ if 
~; J)i!j-{,.. Hlt!tJ á'do:ui~z atyínJd'iaH, allíls: a Je;,úr
.~ 00t'Y1IIJ3W"ra,i m1ltlkák ~. iNA ét ({to. 
r,adcá,ot- 1)1-:» kfr:nfJy!! alettek -eg)'flj~ti.""JI: lOe
.clt~-re. Wen ,td(tF'a )egyo:n nwn1s.ájukoo, 

C40ftfvay J..;1i~ ny~M.7..enUW46i 'le1'-ón aty.i>n1éa 
" W_dj :J~tát; cfJJáb&l ~ hl!"...et ióltö!t B~ 
.ezt az ~!kalm;,t hannldJ,3 ld arr,.t il>. h<'.l:g7 fóv3ro-
~ IpI~1MU p~l je~ ~A SI!,l
)ela ~..ernvl'1t)'):j:I,Jt m<~in1&p. é'i f.anulmánymta, 1ia
v.rut:.z!·sa Jll'.JunábfA $/xretL>tt'lJ ~nls: m i 'is 
VJ1e. 

Or • .4l'~ Sd'~ eit:tA!r f{!nyképfeJvé'wJt kllldöit a 
nap.-.kban J)ctbIJ ~ '/án pút:o&k~ he1)'n};~ dmél'e. A 
kI-:P ;iJ~ a:';j6w:",/-ül<:-" eY.I:kE1, a ..".e~t .na: ..Az O~JV, 
'l",lyób-Jn lev<'.í .h.árQm 1"'4~'Wn , JUJldjt! k.W..6l.~J 80 
run 1áv<~!Va J,PIUlhanmé.wJ (1' {oly t) 1ele1éfoJyfiiánálJl 
J?U-b<:n " II:Y .-/..q1t(>rnt~r:I napon )lJtQt~m al'ln'Jk f<--'l
bJn<:lf'il"I"~, Iw"r DZ (d(.>t t~;t;\.e1e1knek i.deája az ~Uk1Ji; klll,..""'" ~.~~ '!.ilapclve". 
~~~.tv~ ')'.t ~.'an IY.IOIIWnt/.ll e-z .;.l. IWP egyhá7';: 

ir~n~n. }v)~y naprl.ll n.:lpra emJ&wtc~n br'n
n(Jn!:Lf1. :, na~y wdl.ra fs f.új;y,..Jme-.tt.eilót'TI a;t; <-tik" 1 
vJWJít~ ehl.í ~lapt(-t<:j':'T~. -az ~1et ~ltktlen ti.S7.td~ 
tl>N;'. 

A .... ~~t)U.m1J1&;1 <'("há'lklrrré" }-J"/.iC'ú~ VejlIk JI)
z.te:t.. t 1<1 UU4Y_z.k1 ~r'/lyt tb, Vn:.1)j\(.>r(:k ki vála.v..
Mw. :Mu;dk~I~'fl, y,:l4-het nan unlt6;riua va.tá u~k. 
kjrrn,~iI~ áldrfl.at.W~lI w,,~al a gyIiJc;.t;.ewtno;k, S/ív· 
boA 4l'a.!uJá,unk 

Az 'II:Yh~ki'"/~'II"1C minu>;ty M OOO forlnt<.JII kól~. :*:'''1 
mr"v.fJ;ft<,Ult .. 1/"1) ~7iikt:ly _tJ'IUIOú templomát b; t<mlyÍlt. 
A y .... IWw 1-,11. réli1bo..-n a hfv~ hO'I'.14ijé.rula..flb6:" ~~"-"' 
bo;-n {tit ...... 1>6l(i /II.;vhlyMl f.':w:",A!l;k, A kiÁl1úve. JTl!Jn_ 
k4lu1t N(lQJJ 1Jf?U(}, il f,~ti..... munkálat<.>ka! Kád6'1' 
C"lfU1u atY{.n~,h~ v&-"'!'I.Il4t dlCM't'ctre mHt.<J ~.)1ld~g
'141. Az új köntí4be őltö'.t).4~'t,'tt k.ompkJmb;jn .7.cpt!;:\1-
bo..,. 7--én d, oe" II IJr;J'k<Jr' úrvilf!W)14vaJ ~ily1Y.:kőtótt i~ 
k:ntb"'tl~kt h"IiZ, a ~I'.oJlÚll.atOl t..'Z ;Jlk:dJ"xnrtllil P t.'1.hlj 
1Jtván ~~~t helYnök vél(?J 1IrteIlthztél.(..1. után Wfv 
í.-bW il &yüJ.cltc!'l'~tl Wrt.'mbcn: 
, UIIY,anU1.nap (1l:luM'n lj 1.11'1.11 ke'1'.ili..>ttcJ ~yül",k'-/..etl 
~1I1AtY/V~Wlt. Wrt;m.ilk, anwlynck IWrAn R. fl'jJ~p lftlre 
elo'hb,lWri V,)<",,,Y1/1 '!:van,,!:lb,til. 

Az A mer ik .. , UnItárjuJj 'J'~ rll'lI lat VC'/~tőtK-.\W mcle,,
IlUfI~Ú li-v(:lh' m ~z<jnw meg c~yh{j1Amk v /!'l.etlolléJ,:.6-
nc1k at t:inlulUt nélw l <:llIö'1-"'(:ru.*, d'l'_ EUotnak halála al
bltoob61 J-.lf<l-l!:'.tett r6r.wtt<:t 

• JJN I'rA IlJ tJ8 '!I , I~r 

lM)XS'dO", b<:c7 ' gt:.s.z.,..., .az i5 !91p"l,/f!; t<::'Jot
lwUk 1~ jl~lJ1C1h.6mi MUay, eg:rik ""C' .. " .... 
ls' YAh ~tdt OO~lfmat lté'b' á.;+t1o;a ~,;" 
jtr.JL P?~ ~ UMm!:;' _ ';~!coa)r "?t,,,!~$ f • ZD. 
h€rz?,:,Jtt Ta, tc.Y!1k P'J1~.A. .. boi:.,"",,,,~, il ;.álJ»" 
m6v4 lxsJyúp'r{,níMk il:J;j,Ucr~ N*1.ft'l'M'fJ 15. _ 
Ffgin6~ t.ih»U 1.311/'r;a, a e' Ua:- JUl<1rilon t$ 

kim voeV.rlL WiÍ2l eCYkOr riu:tM su i(ptt ~.Ilt. 
ól Pt"hfi fflk . Ul bmát1 ~ tarlmTm pü.h A.J.w-n 
!ilt"'] alaP!trJtt is pm 'J~1 .. V&Uán:lQpi V~ ~.:.4 
Iwzd ~ clőui p';''-dánya kerU! k " iiknie 
A bq:l dmo:M;llht 1Ad~ raí!!~ beVXtó, ~=_ 
Mmt l;.ép("'\'d d.irátetl, bo_i .bjb W~ álOO, 
rlaiV P:A-j)Vl:.j.uJk. - a böJaM ne"em e;r& lt;l .... 
leelP.'U r<tiJ I$4WMYJ.W. - enYi"táOeJS Cgy ~.J. 
juk, nem lt!'lZ érdektelen. ha ~'~ pcrle'..i!'h az 
{,oyfmduló ·di<a~l. ~)lv~!nk elé tárjuk.-

..5ur/.fAÍ.b:r4h4mt ,,»,iM.I~ - Jl7.hl a ~)' - A> 

Uf"Jj1áriUl;o<k ev.ik ~'~ <;gyh{W, ~ h.l. 
tanár, ~ ~ lf'gl#'!rm(':lsen)·<..ti;) Iroia '1011. A 
~.i:a' ~ J> ól mIV-' ~ mm dine::d lA, 
mr:!1 li ~~ Erdélyre Déz.-e bó!dogl41ön k<-~ 
....o:.kl.ir-m flt. l: . .evis mfive jelent ~ nyo:n1aHWan 
s 'o'b.t;re rmve) 6 ~ kicsJrl~'. de egytr...J-egy_g ~} 
érd~ hitú:1c:kc:zetnclt -"Q:1 1 jsrloclt ts 1:? pilt ta-z ... a 
lk :korunk ~.(.'1 )6-.'átemÜ előde mlJ'aP;! *ld\.. Ez. :oa 
~,Jtelt az~~ )OOb~ emli-ke feWjftiig"'a célz. 
leü E* j'1)'l:lI.v~, .a jelenY.v:'" "~-;adfisa it m(J]takjr. 
1'f'O'JdalmunJt ezu:.l annak adja jHét, Oog:,' é .. 1e;us a.7'~ 
t.-{",had!~_. me:y~ it ~5J"lk iwI'5nk ko5wnJ1~D 
oo~ má:"úr-kiiz.dehoei árán "kivívott A JM.i 
rL:m7.(odé1s: "'~::-aN·.ia a7.IXI 1diro','§< I&;í .... ott ~duhe1cé:t.. 
mely(.4u:t il fly~ al"l'l.a pázédai alatt bátrJr eV.de.' ~ 
it "wa és lntb.·né1l)"ei _ ne:Jlletj jel.lemünk !eunu;-' 
1!tfa .által ~"'ZleL" 

A !t.H)'ólrat a 1o\'~a"ls'ban ré!:zletn" ;S:oelteti 
.<;z.ent4brakámi pájyaf1.l1,f 5[:1 lis munHsrá7~t. k.:.anelw:, 
w:t ~ múl'~k ~ az uni·táJ'ius-;;x UJkz:;.
várl pia.L1 nagy ielllp1crtW'..aE S!.eÚJwil'e i":hf.et "tábc. -
n.ak ~1'1:.l1 tí.Jr1l"llt eh'{-1I.."1e W'tte WJ",,,,IlÚ ~1Í\"é.. 
RfDnutat a k&.tlcmény ar:'"a, OOi;O' "..agy pfu:pökünk 
t:~« .. wnY7hj múk~ .:1ah egyl:láwnk .aIkrA
má:ny. ól Jegcé.rűbb bf)-,..ít~ket nyerte" eg.1'báz.i 
Jg,aw.:;:.Iá"HUs. a t.tQ,zabwlvíibb "ki>pvíe:?-'e'..l rendsz~ 
3~pj~a hely(."Zte1et1. , . 

Az éldt'kcs ir',.., az al~bbj liQrokkal v!?w..ód,\t: 
SzentdbrfJhámí pllij>ök mint a 'IUI9lI eszmék baráljl, 

;; a fel'Cf/..áQ')~ buzgó urje..zWje, oly ')wr:z.a.k.bc 11 

mldlín e7.el:et Cti;Ut '.:'f.át.\'()~wltan lehetett SÜT'"~I, 
~,~·Ct;.e$l :mew:'1""dl"mli" hfJgy az lJw'kor megemléke~-
zAk r4la. tlIl, fl, 

(~ 

mint 
.gy[v.lJlja. 

OÍlnény K.árO" l r~;,;t~~~~·;:r 
kl"Jroban ~I 
kl-t. serdül/'; Ie".myil: 
buz.gó, unltárjul férfi 
~ egyházunknak, . ' 
~··v J" 'J'j"~ Sándorné szül. bíldaJvi !'Iagy Rlfal,'k" 
V_" ..,. <u AtdáJI mlék rc, SlIa lay Lajt. Budapesten elhunytak c 

tJN J T Alt J US e L Wl' 
" . Egyházkőr u p1.uwjdonQS a M3gyaron'zágj Un!wr:.u.i ;. 

PeJelÖll 6~..erkL'Il z tl) (;$ kladó: " c thu Ld van, 
evl elófh:etési dfja J2 1.orint, 

Budapelll, lx.., H6gyes Endre. "'~--3. 
'rflVb; 137- p ... -==-__ 

h ltt. u6 ;"". 
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