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Szabadság 
A'Cllr lllil~'cn , -á l1 01:é};:ony idő teHe bi '1.ony taltullui .U 

idei ny á r i lef\"cqelésckcl . akárh ogyan btis lnkudl:\k 
.\'ol.:ln :uninlt. h ogy clrolllloil 31: idó n Balalol1 relNI. 
,'agy felhük tornyosultak b~rces t:ij.'1koll. Inég i ~ be
lőllötle nl. idei I\" ':iroon ls aJ; cmbersz.ivckl't ~ :~ 
<!dcs S'lu: nabndsiig! :\'em t udOlll. hogy II mllg)'Uf 1I)'c l 
, 'Cll kh'üI lIl~g h lil1y nyeh 'c , ';111 II , 'Ihígnltk. 11ll1t.'lv II 
megérdemeli llihe ne;; és cMgyiijt(~ idón akli t . II "aId
dul: subadságn:lk nc \"t! r.i ': i\lo.g)'ar Il,.\(· " 'iinkbcn ~n()ll 
l!ll ll boldogító. m:ímoritu 7.cngesc , 'IlU c lnólltlk. Ná
l unk s 'l II b II d s ti g r a III c g y II IllIllIkás. t ermelő
nii,'cSkcl.cIlJl'D munkáját jol \' éJr(ó par:",-z.1. ti tinl 
,isc!ó. lU: on'os , li mernök, a kalona és atlhik, \'\ 111-
liók njk:i n kösziinl éskcnl ha ng7.lk I' szó és ml, unl
lárlusok és sz.abatleh ' ji kcreszlén~'l'.k hitünk 7~iszhl
j,íra is czl a szól irtuk fcl Jczus óta: SL'\badság! 

A malu'ar cmbl'r ~ivében , lelké ben, ag~'líb:1I\ <'I;Y
lm i nl mel~' gyiikl'rc \"(11\ e s:.tón llk, R:\bsfigb tUl és lUl'g
d :h 6 l esli-klki l'inyom:\tásball rlnuih s z:'h :adok idl'jl' 
alatt ér d i &11'5 g~' iimülccsé n cpiink szi"ében a :-~(I 
b:ldság fogalma. ~s nm boldogan élvezi a s zabadság 
\l\lúsápl és ezért monllja és ér:d é lcc én ck minden 
ked,'es. f('ls:mbaduH. ör ömicIi , bekcsseges, pihcntelö és 
('rtíl adi) a l ka lmÁt is s z II b a d s á g II fl k , 

Dl' , 'arm:lk ne llek. aJ\l e l~'ek C5.ik moSI kt',i,; tolga ij,il; 
a s7..'ibadsag oo("S b ét, I!s sZ:llllukra a S'l::\lxulsáJl: fo
lia lma , m ég nem <Izonos ulI a Illh c n tl.s, II b e kés 111 1'.1:'
nyug\' l\S és <I fd sznbad llll lé kk öröllwln c k fogillm:!
\"'31, Nckik ti s1.!lbads.l'ig még ('Silk a x Ig11!.i é lcf kii
szöbet klenH, és m ég s ok h a rt'o l. kemény helyt.\! 
I:\SI, lildo1,atossligol és S7.Í\'ós k it:lflás l kih'eld l ii iilk, 
K~lm, C<>y l on, Kongó, Alg ir n él)c és m eg sok lII:is 
nt' I), all\d~' mOSI "i\' ja, 'agy é pI)CII nlOSI \'h ·t.1 ki 
S1.l\h:uls:ig;il. lIll'g \' Iir es htllnlokknl 6> :1 tillfcs7.it .... U 
{' rÜfcs7.iles s1.i\'(lobogÁs:í \'1I1 t:Judi mng:ls ba II s'luhnd
sli,g SI.CPségcs II!lisl.l:lj:U, 'E:lcliiknck egl~n ml'):' s okk\!.1 
\'es10 lerhesebb felhök l ehegnek és a hidcg hiihonis szcl~ 
I~,~n ork l\n~;li össZe hnson hlhu tn tl llllnl ~\\Í\'ijsellb Ic~'
korrd \'cs:r.lk öket kiiriil , 111i ni II Ulll:ilon , 'II" ', ., M"', ' i1-" - . " .. " , ~ \ ollros a Ilcllunknck sznllads Ágol ch 'etö gycrmekeil , 

00 ~~1,é r,t n l~I :l gllnk C1c t~nek li\lróbb, \'ug~' II llgynbh 
oro111emc k cs g01\djain:l k .. legkörc", ('gy j,c rc rc S t~1II 
:-~'\,had fclt!dt essék veliiuk ;&xl , ho ,,""" t cslveri s zolill'l . 
~ 'olalollllkka l ,. bekclllln:'III.l.klll. scg ítSt~g l' l Ill' t"l jló I,~ _ 
~Il n,kkel. s'l.mí rd cg~'sel:.b<' 1I k('1I 0 11 ,IHlItIIlk :wook o l ~ 
.. lII,III, ,akik :.1\ cmbcrh~ II.NI,í clCIi!l' I. ax 1"'(17.1 - '1.:1_ 
.mdsa, ' rI I I k E o • • .t' la r oo lia ' , 7,crt kl'll imli tlk07. lIullk J é:.r.u ," 
1 ,1, ~lh "lly,\lhtl:/. ml-lltÍ s"en"cdt~IIYl'l, h Ogy I s lt' l1 eröl 
IIt lJOII II s'I,ah:HISd):'érl kii'l.lIöknllk 'l I!S í.i1:c l cmhcl.' ~, 
"~0~'~1 ke ll, dolg tl1\llllnk 11m lIlég l iii.:\.J,' i , mini ;ulll'~ lwl 
1."S,lk 11ck' lIIk cl'" _ - , -r"ll" ' 101;3 nU ll. {' II clllhcr- Icsh ' ér iinl- 'I ",t 011 f.' Ic'lI (' lkcilh('ssN( ()d rt, hOIrY 'l s"nll1uls '\ ", 'r,;. 
Im ma tCL'lné$' t ' ~ I ' o, • <> 
II d I ' C(~' ",10~ rl1 t~g azonosuljon szh ' jink !>c lI ,'~ 

on o a l\1lágunkb:u\ I' h é kes étl í/eshet \" , 16 .. .... ", .• j . 
"~l\ck 1\ ' • ..n , 
Il ~U ' ' o I' n,~eg~rtle tlll'll llihcnfos n e k .:., l. 'l.UVllrIllIUH 
lll ' ~ ~~'j nnok'lt'k fog;.hU:I\'íl l ! .. !\left csy :1''; Is lc n, 
,; '~I~I~. ':I ,~nkllak ./\I~'ja ," €s ('gy kell , hogy h'lI r C.l lL 

Á JI: a I, mlllllt' lI cmbefuck ~ rlj ldön, 

1960. HO 

ALI<OTMANYVNI< 
.'i::.i/Nést'lWk li:fm~'qy{>d i l.' u l'ta mll/vjol jinlU' p."'liik n 
el~lIll lt napokban, A Ilagyüzcmi Do~dlilkod tis fol , o · 

n~il'('kl'ó t .. rlllésh o~a mai, gyoriPllrtmkllllk II kji rr~~: 
pl(lco~on is c

o
g1!rl' joboou ór"lÍII'ICStHó lerhódilll.'iO a 

b~~ 'lImkl' l , ~.(Jrl.lh'I'I'Ó II!indi."IHlIlPi likl a Illaga I'/CI'~n . 
p'~o·spó. ,~.utlllel:nill ,_ IlJtlb~ alkouisokro tJ,s: IOn.::Ó féQ
k? rcvcl, milld a.t bl_ (l ~I!lIfJa, I,ogy o ."lIgunr ,\-dpk{i: ~ 
lars~sog -: a.= J9.,9, Ct' , 20 lört'e llycikkbCn r6g:::ifL'l l 
célk,lru:cs~rll(,~ /II! 'C/l :- ri:elli~1111 év uo.:da p l'rt"dmt-
1I 11~,lbell 11Ik~:,6do - JÓ sikcrrd s:crt',':: i n Inrsa4oJo m 
u ron o ;<:':0 1'.1(1.11$10 t'p itt's rll. ,·\Ikotmólll/lwk n.: nl/am
p?" uórok jouoit is - eddig II /'m topas;: tnlt _ s~ks 
korIWIl s.:obta meg, olllil.-or ré li'h's tön'tmybell bi::lo . 
Stlouo -po1uami s.:ri m ri ro o mU llkci/lO:- ca lo jogo t CS o 
vóa.::urtll~ tlllka Ill ll ~~ nyisúgó u tlk. és mill/lst1gtmll.· mllg
fale l6 d'Ja:ós t, O~'rc $,::011l11.:r ;: e::d a tók"s rdr,:ln
dolmi N1l1dbell, mllldl/t)tnlal~ kfslhló 1I11ulkonélkilliség 
rias.::t6 nrnvtkrit, Bi:losirja ól/a m I/ n/..' n dolgo.::óknok 
többek. kö::ött a pi/Jelleslle: és ildilltisll('':' t'oló jogot is, 
Ezekben a /lopo/..'ba l~ is II Ilyór 6r6mril .'i1t'<!:6 cmbr
rck. ri..::c:ri'i ll ck. u ldam komjótól hO llgo.~, .:slifoh fii nl6-
és ildii/6/w1Iluk bi..::o llyitjd k , 1109/1 a: a ",ol·III(Í II IIUllkollll 
le fck tutclI ch:('k "bbull o t.'OllOrko::usboll i$ éló l'nhi~ 
sagUd I'óltn/..:. E,:c n ttilmt'n6cn is I'édi Né pkö.:ttÍrsosn-
9u nk o do/go.::ók. cgés.:-séoér és sE'gili 6k,:t 1IlIlIlkakilp. 
t C/ l'II.'lég cserén. 

Af/aml/nkboll o 71 ók n fú Jiokknl cgy(''''ó joQokOl N
t:C:-lI llk, E:. az nlto llillos cit, ölt QlI(lI..-or lllti fOrllla r a tll r
"értynek'. ilb lJ al~ o roltd u/kc.:úsé !)')IIo, amt' lu a 1IIurl./.:oJc/
rctc1('kct (I fb/iakúl'ol a.::oltos módon ,,"apirjn III/'q -

f i9 ilclcmbe j'til ' /' a Ilők. killőnlcgL'S he l ,,~Clt t. pid, aboa n, 
110(111 tllrlI0s,~óg CSIJtÓ" rés.:iikn' Ji.::trt ésrs s::abadsdgor 
biz tosit, 

.4. mlko r nlkormcillllllllk s:-iifeh\snopjdro cm/t1kl':iink, 
mindeme s~ ór\l.os jClI'ak'ü t, o jogai ban IIH'gl1llaropod'o u 
és mtl/ tóságáoo u fölem e/kt'dNt .. mbl'r /r Májanak bo/
dog ér~ts(' IlOrja at lt> lI.'jin l,Clo 

o UW/lh 
hQIl ~oa" ISnll!l'h l,l\!luk lile); ' '''j.\;:,d1 
IIQI ta l,llhn lunK Hlld ', 

Lelwletkő~.-Ibe" VIIIl ) ' -. 
L',.. eslllntl' lh"oIS:ljltwlll n"'i:l~o 

M in i "eJh' lmo:s "JI nl "'!l,\j~' -, 
lIl ~<tl l s- l\lhl t n i. p r<'t1y·I~ "',''',. , 

t il ) ' «I:ól \:\1 II \~n 1,111\Okhol: 
lIl'11\ 1:\111"'00 11.""11\ -, 

d " <:snrtmlolgllhll ul<1"<'I1 ld lH>1lLt tmlQm, 
Igy \OOlln ll ,\\ O(\ fUI ('1(i \l(\"k l ~ <:~ Lttla<l,'h;,Ild 'H 
n ' ('r11\~RCt b lL"Qt\nllln\bIl n 
" ",I"ü lnk nl('!:""nyl '''JlIl~'tAl"Mb.mo 
l Ia fl>: 1l\ILl'S.I. \tm IlJ. IObb.~n u.'nnünk, 
h" II Sf"n'<' tt'. :\1,t. lJll to,J$,;.,INr" ~,'rk" I"o 
)m őnmnll Ul\k Il'IJt' s öd alld't,IlI.Unn \ OI, UJuk nw)! 

:nl IllIIt C~ "J'\ \O,'~SÓ dl:ltl.1hlb;. ,o,'te tt h\t(hlk 
,"'m JÓ~'\Il <Xl n"k lu)dolUllko(' \~ljon' 

S2\v ,lnk bo.'lI (\1,..., 
,1 Ihnt <l(l liA "11""'- \ 'Ihlll.o t. 
~ nil hl"7, ~klbc l\ IIm""tJuk n,,~ JN~n""lósjhl\>tt. 

A h<'l)<'.' bi'I<'~"''''Jll ... ~UI,,'''b,'t 
n, ... I: KMLn" '[', .. n,lo 



• , 

Jézu.s vallása és a Római egyház 
(G. Piuli professzor új kÜl.l yve) 

Az Q/lu:orJ .::6gl 1'01IdsOl dlc/lW!.: kal IJIld:Q8%crtc is
merI lIaladd sUlllélu/séuér IsmerjOk. l\1/fldkelhm má., · 
l/ltb korszakol Cs Icj /&Msl Irállut képviselnek. A kat 
('mbcr/. ékOwrbon ls t!(J1I l!(,Idu cm/)crl.!1t6 vd lll s.::tJa 
rt/. SzemélyNen Jól /."rtcril.; cOllmll$/, de munkássá
(Jukal klHőlI u,akO/I JeJllk kl. A lIyolcvanadlk élcI.· 
,11141/ ocWlféJU CIOVllllul Plo/l 1JrC>fcuzo r (IgIJs:. eletc 
1IIII1I/ahsá"dt. II p/lpal 1IiIIMre/I/6 (Illeni s;::cellclIIl har
cot Imlldsl ,IkOII kc.::dt(· mC{1 éull~cdckkcl eZI1Ufu s 
f olytalJo Illa ls . ti lIa /,flwjlóból ls Jól ISlIIerl, finta I 
katofiklls /c/kéllz Dallfclo Doki UUlllulCzcn hololmn 
(J1/1l1l1 harcot lIIár (I Itocltllls élet slkjdll kezdI(! mcp 
P$ /o II/IIIIJa . iUll Dolelt }obbulI Ismerik. mint Plo {lt, 
dc l/uhHlllk k,'/I, IW{JI/ Do/ci l!arcán"/'; szel/cml e/6-
~t! sz flőJn oz a mozOa/om liO/I. /lW/lllWk laDJc/Crtllb " bo 
l.:~pvl$('/6Jl' Plo/l Glo~'(1U.1l1 Il ro/l!ss:wr. Plo/t pro(.'sz
SUlr tagja az ullltarlus t, ildDSZÖllflt.~6gI!CI~ s IUII mirl
Jflllktlp/Jfl ll Ilt'/lIclwa/6, Iwgll Cletm tlvcrllt /cuúJnob 
k ö uyul! mcgjt'/cm:ls., 1l//w lm«b6/ r(Jvldi'l~ sz6/Junk. 

Plnli sz« mOl/ nw, ls c/6 pilb'/liJkllek, kardhldt!snak 
11011 IUllulótársn, l ill <JUU/W I'I IUd/aőrSa! /(ÖZ/U /cglslUl1 r
/.' bo az c/luwIf/ XII, Phlll /l«PII, AlI1.lk,Or PIOli ':11 a.:: 
II mállIk !lntn l Iw'Q!lkw~ Ic/kész, nklolJ! kés6bo lltipa 
IcU, elllPge:: tÖk a róma! "'Q/óg/ai szcmilltirhwlOt. ,fó 
[(II/Iilásu/'; jU,WIUlá,d még klJzűs klWtttll tés t kal/lak, 
1'1011 r(Jvldcst111 'llll(ir a rómnl m/sszl61 J)rOpClaClm/a
kollégiumIwIl , /908-/)all, Itt már v /ccrcktor, lim/kel' l! 
modcrllls/a 1:HlJ)ok e/hm kiadott I'flscclldl kezdetu pu
pal c nclkllka 6t ls IlIIdsl! veszt'Js4re tléll, Eu61 a..:: 
Id6t6/ kezdvc vildgl sikolI lauckcllllkedik, lIéliá ll,tl étll 
(wQlla' lallllLmnJltlut u!li!! IHlztíjdba lér uissza és d/M 
Inmi é.t mal1l1nl"f~:!e!ekbclI 110: angoL Iroda/om fandra, 

A modcrltl.tla .tzcllemllCZ /1I1s6a"'s marad, ct 1111Ili ke
""érkercs6 munknja "wl/etl lI/lalldóflll Er, .tzerkcszf, 
agifáI tls harcol flZ C!Dylláz/J/t11 /I. .szabadab/) 1')IJ(l]fi 
IJl z/oslfása ,~ rdlJkébclI , Sok IIIlwkát /ordft Ic o!a!!z 
"11elure, kbzlük l' s"Ód ItltlwrúlIUIJ círse", N. Socd'l r 
/)/UIII IIflOU IIlIiuét a Imd vallása/r6l , A klll/öldl lilii
tdrlt/sokkal lelvet! ka l)Csolatdt call é le t/HL át {cmll
hlrlja é.t fUob utll/árilts lIi/dgkonarcS$ZlIsoII részt veti, 
tuek/lIl út .tzerke,U fufte. a IasIzmus Jc llépte utd..t 00-
t i ltQtt UltllárlllS szcllíWIt1 "Pro"resso Itll lluloso" eltMj 
szemle!. IId,/zetc a laslzn~u:t (/ I(I (/«/rll jutása ueán 
lIIi'''lwllezm/ctL Hluták , ri c IIIHn cS(ltlako2'l)tt Musso
lini lIIuelllcle táborá/wz, I·;.::cí r t (11Mlszta l'elldsZ(lr ús 
(l llállllsáU kJzlJH H1 29- bell I(McJlJtt kOl1kordátlU!~ meg
IrÖ/Ól/C utÚII mllldkét oldul róL I,ám«dják, Mlufán állást 
foa/an az IJbegs:z1 11 ll1l" et/C It btdftott klzllákllldllyoló 
flll urmu t/ Iláoarú Ul/Cll, s rámut/ltou. a,r rfl , IWfIIJ 'J hri
hOnlr(1 ( I /)« /Ia ,i1dástit mtta ÚS IUlMI, a/{Jsagltéséru cl 

Il i/sllllk/Jk ar/UlI/at (l1J11Jf/Htck, ducszti állami állci.~dl 
s ef/II ma{/dllllltlÍzllflHllt 6 rlllldlÍ 8u61 II/liO!!!! él etét , NIIII~ 
u/!1tosn1t lelllz6l(ll~ /ILHer Ilek a ICIIfilIlII IIC /let dltTVált 
/crohnuó aoreuz/6)a et/ tHI, ~ c.::é rl b/JrtÖllllal f'O:llt, 

1<{3;;:a.hndultl.tn ufdu (TjIL meu J947-0(l)l tC!Jtc8 kötel
hím II IcoJt?lesl'ub o/nu nlttltrlnftdrlus: .soc/nu,f FIIU$;:
lU' Ó/elÓf, 1:,' mU 'lkút u{JIlIId;;:1 kÖllllu tárullk ré .... zű r/! 
'Uli/coron lJIeukUfdl(J, A md!Jodfk /JlIda1ldoorlí !w/ cJcztf' 
utdn UOlnOnHm /dUn, ItQUU az olau nÚ,1 lIem tudol t 
MIII u bM,tlue/, Maua~ kOra. ellll!lilrc, IwrclJs u/!;z:a td 
I(lujn nllllQk a:: "OI/CSU/CIII('k, !t!dll " mlllti,~ s::abad 
Ul/akor/flIÓlwk II jO(JMr t kilu' , Az állal/If fskoldkollll 
mindc ll U&Wrlllck, U;llkhwk 1c/l'ke:.f'U l!QuaLarluzand6-
~I! utU ól III UUI.'f/(' /I lU kotd IP, /«troli/cwI It /Ha "t ta II II III I, 
'~U td a c liJ lukulz/d6. módUt!rel( l/l/Cll, melll a ra.-
1I!16k ji . !ll!ldrok Itlculó llklullll IllIIlÍkt!UII!!'~ r.rN ls e/l ,'''
(,rl :: 1I1 ner.' tllÓ, 

II z ota u: IJö!ltlku/ (! /{'/{/CII IIIIJIIO", fl k(lrcSzfl!l'1I -lll 
I!!ukr/ll/. /Idr! 1121 lJ/IIi/JOl rClltl';:ert Il'imQUll t)a , 1111'111 
"""II fllr)" {>~ IlIr. ,,1 (ll' tI!:/'(/"k 6,u kl/:.d611111(, 

Al' "/m M, /16'I(I I)Ol.:b/111 Jul!! ., ! !II{'U (I 83 !Íoea ftIdóSM 
'lfjl.', t' ~/lW/Ot'1I 1.I'JI30 IIPI!!/! , "Jtlr u3 l'(If/dMa /Í!! II ru· 

t 1) NI'I' i\UIU,", el.l~'I' 

nHlI CUlllui::" dIlIC ll , ~; !t/lall >1Ill1Ilw Is ItICrte !.!3drl! ml!U 
ulu::nt,jr/lnk, II kUl c/ /I Je/clI/aul pópa 1958, ok.QI .... r 
25-.111 Wrféu/ ledrrdl/~ mIlUl'd/ns;: tIIsdllalc le( rdsóool 
kezd(i(lIk s oz eOIlIll6.'11 I.'ou ... flJ /rjcu le k{/clI ~ zcmhe_ 
dlUtJu ,/ézll ' (' IIIOl!rl MIót I1Jt {'fIlI fI d .:: rClldc lkcz'!scive/_ 
II kÖte/h.?z jil:.őlt u/Ósz6, muu" I ~ o lllllló ktlllup!!,' k 
oell/O Icrjudehluluel a " ti/kU ÓU lell l 8ZÖuClSéUclén'i l ' cl 
c;s<XIákról és a ba bo l!tikr61 Ir, 

A:. anal/III Iwl/ar!t/sok "Faltll {Ind rrecdolll" chll u 
szcmll!jóbclI K .sllfruell Prlcc nerkeszl6 Igy Ir: "Od
uij~ (j/Jilk Ploll GIOl)nllllll , a. sz/!undsa{/, é rlelem és 1\1-
re/mcué(J II co rlku8 'wrcos6r. "A NlJugat le/wt , IIOQII 
ma. " komll!llll lz ll!ll~ IlOfIIlkni khé rMsé vc/ onu " l/Qu
III/ Uli. I' e _ IrJ/! (I S%e rk1!8Z16 - a ",z(lood ui/áQ tro} !! 1 
In l oun II római kato lici zmus, 8 e o: t 'WIII !ziluad elf \!
IlIjte" U "k," 

A !lilii u/ItiO 1IOIIIIló tWllá .'l()~ gondolkodól kö;: ű/ oe/so 
tII/lasz tl/ /ntlil II/iI/l)dll Plo U 13 111 e rl Icujobl>all II /lá,lll 
jllig O!lI!II/}lJsciyé/, s aért ulmutatásdr(/, jlOlJclllil!zn fl nk 
kIlII, 

ÚJ klJUllllc UhIO) fJ/ I! U(JSC "Ilcalmduól szcrl'tcll cl i/J
Il lJzlJljilk P /uU lJroles~zo rl : a II/II(ld ó tW/fáS08 QOII(/ ') /
Iwi/ás IW/l1I OItlocrél . 

Feren c J(l'tlld 

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

I 

, 
.f; a esa H !:J á ",./ 

I\lint tCI1j.(cl'llUll tl m II p ,lr tOl ' 

Mind/j.( kal'jaH.lall lIIrlott 

S zel'eteted, t:dl':!:\OY[I!ll ' 

I,.;)' jtlU ti sok 61d311 I'<:,álll , 

1\lInt dú~ fül't a l'lwlő tókét 
Húzza és vig ny ar;\{, öst,é t : 

elolel'cjCl cl vonJH : 
l ll)' tlJU II !Jok IU'c rlllck ijolldjll , 

tlllcd "Idott 11lIPIIU !!ÓI' voll : 
C's,'llfldodól'l ClIlJU, Mngo lt I 
::; l1li~ a tOl'mcs~ bcél'/cltc : 

S1Jvcd klh(íJt okl óbcl'l 'c , ., 

S én IICIll ludtmn IIIc!lht. lúlnl : 

NUP~Uglí l'!'(\, fCnn,I''': v(.ln l 

Mi", I dŐm VQII, Idcjében : 
r~dc~tIl\YI\1\l éJ()lé \)cn, 

MlndCIIIIIII)1 MI/.Y ItclI )'érérl, 

l\. 11)'IIS :o:/V('(\ me/ {'g~r' : 
'';:cllf/n, IIzl'l, 'uz l\l()rZljIl~ 7.{'!11ck 

Julottuk c!Juk. 1\.11)'1\111, Nckt'(/! 

Sok " ' l'V CI11 , millI rOITt\ ~, da lJwdl 
::; kÖJ:Ue n ld&! fm l' I ,~l.II Judt ", 

1\11111 jo{)' {llI1nk~ (I Il','mő fi\n tlk: 

I\. tl ó~ 1I1111'<1d la1l1 AnYI\!I1'H lk J 
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Az 
Máté 8, 10, 

Bizony mondom néktek, Ilyen nagy 
hl;~' nem találtam l~ra~lben senkinei." 

Jézus életének egI/ik legjelentosebb mozzanatát örö
kitt meg a fent emlitett Ige., Arról van szó benne, 
I y Jézul! lúzpernoumbon fölkeres! oz elnyomó rÓ-
1Of}. hatalom egyik képviselője és orra kéri, hogy 
:V6~lIítsa meg szo/f}áját, okit azért nem, tud mag~
va l hozni mert bénón fekszik ott/IOn. s raudás«l meg 
7/OGY kínbkat is szenved. A segl/esre .mi.~ig kés~en 
dl/ó Jezua /rajIondÓ o beteg azonnali fo/keresésere, 

onban a százados különös szauakkal tartóztatja. 
r:Jram _ szól -, nem vagyok méltó, hogy hajlékom!,~ 
jö jj. Csak szólj és szolgám meggl/ógyul. es IIozzáfuZl 
_ én is alárendelt ember vagyok és vannak e'llile
delmeskedő /wtontilm is. Ho azt mondom az egyik
nrk: menjl _ elmegy. A másik,nak: <jöjj i.de! - hoz
.:.6m jön, Vagy: tedd ezU _ es mep"teszz. E sz.avok 
hallatára mondja Jézus: ilyen nagy hItet nem la/aUam 
Izraelben senkinél. 

Ha jól meggondOljuk, a fentt rész nemcsak Jézus 
gyógyHásának egyik epizó~jlH közli, hone~ kiegészfti 
az ítéletre vonatkozó előzoleu elhan(Jzott flR1Ielmezte
télI is. 

A megeJ6ző fejezetben Jézus az 6_ és új.tzöve/ség 
k iilönbségér61 és azok betöltéséről szólva egy l<it.~zó
lag ielentéktelen dologra /liVJa föl a figyelmet. Ne
~ezetesen arra, h0(111: "Ne itélietek, hogy meg ne í/él
jenek." A százados szo lgájának megglló9yltása e.zzl!! 
(J. kivánsággal fügy össze. Mert, ha Jézu.s visszuuta
sl rja a. gyógyftdsra vonatkozó kérést, emlékl!Zve arra , 
a.mit tanitványainak mondott, /zogy "sem o pogányok, 
sc m II szamaritánusok hazaba ne menjete"", akkor 
lÍrIlletetlen, hogy miért szól az emberi megítélés el
len. De. ha arról van szó, amít mi, unitáriusok is 
vallunk, hogy Jézus mínden ember üdvösségér akarja, 
akkor egész természetes, hogy az ildvösséa előkészí
tése érdekében nem tesz "ülönbséget II beteg és a 
pogánynak mondott beteg, de egy ugyanazon I sten 
gyermekei közölt. 

Végeredményben ítt nem is az a kérdés, hogy Je
zu, magatartósával gyakorol -e ítételetet vaQII !Icm. 
hon~m. oz, hogy kimutatja-e az emberi itélet helyte
len3eget. Nem lehet valakit csak egyszerűen pogány
nak. vagll nem pogánynak; tovabbmenöleg Jézus-kij
Iletőnek. vagll Jézu'-tagadónak minősíteni csak lUért 
"?!III .a láUzatra alapozott ítéletet guakor~ljuk ember~ . 
lar8alTlk f~le tt. Szép példa erre o pogánynak mon
dott rómaI szúzados, aki olyan hHet tanusított aml-
ll/cnnel Jézus Izraelben nem találkozott. ' 

. ~~beri gYO~lósÓgun.k jut kifejezésre abban, hOUII 
h.llunk Tlu.'gnYllar/Gozáso helyett mi is gyakran íté/ke
zünk .. Megfeledkezüzlk arról a názáreti Jézusról, aki 
~ ba1baj~tO!t .~mberen azonnal kész segíteni és ki, 
ha meo:kulönbö~reti is az embert , azt a szerInt teszi. 
ogy kl meTIlIIIIre sze reti Istent és becsül! embertár

~alrtó T~rmészetes , hOl1Y a hit kérdése soha sem /w gy
a~bótgy!!/men kívU!. hÚlzen ha Iliányzik hitem l:agll 
lia az er(J. amely hegyeket mozgat, okkor odatud
ne~mn hma, '",171 azok közé, akik külső sötétségre vet"' -

, a o s rás es fogcsIkorgatás lesz. 

ho~oa~~~a71 hasonUtunk a pogán"ll százodo~ szolgti já-
11ft ' ~egme1UeCt , az élet számára o gazdájárwk a 
ne:Unal.; 7lr!/j~I~z~ánk es tan!tónk a ,n6záreti Jézu.~. és 
Ve tjük pé/dáj~ n~ lesz, lia megéljük tanítását és I~ö
~I'ink Ilel tt kl. r~.hetetlell és . ~rtelmetlen ftél.'<ezé
( ~ a me ye . ereuuk az evangelium igauág<lit, hoOY 
~rlelmez~:YZ~~~kotágunk hozza Tltey oyümölcsét , reánk 
Hyen no I . us szavait.. ..Bizony mondom néktcl_.· 
Amen. Uli ntet nem találtam I:zraelben senkinél." 

Keleme n Mik],;s 

Unitárius és m8Ryar Irodalmi életünk e&\o1k Icg"i:I
vfllóbb egyénisége: CyS Llay Domok06 most ilUguSl.tus
ban lett <nyolcvan éves ! 

Mikor leírom ez, a nagy sUllnot, hihetetlennek 1\1_ 
nik fel elöltem. Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy Gynl
luy most is töretlen hévvel és lendülettel dolgo7.lk 
nemcsak nyelvtudományi lunulm:'inyokon, hnncm nll" 
gyobb irodalmi müveken ls. 

Eddig ls igen sokat kÖ5;o:önhct neki a mal:!Yarsá~ és 
uz Irodalom. 

Az ez.erkil(>TIcszá;.:húsz.as évcktól egészen 1943-i 6 _ 
mikor is Budapestre költözött _ egyik élenjáró ve
.,.Ptö et{,vénisége volt az erdélyi magyar irodalmi élet
nek. 

Kolozsvárott szerkesztette a "Magyar Nép" dmG 
képes he:tiIapot, a "PásZlorttizet", s a népművelés 
emelésére a "Magyar Nép Könyvtára" dmü s7..éplro
dalmi folyóiratot. 

Gyallay különösen mint regényiró vált ki. Művei
nek táI;!Yát többnyire az erdélYi történeicmből és a 
nép életéből merftette. Nevezetesebb regényei: "Rég 
volt, igaz volt" - "Vaskenyéren" (ez a müve magya
ru l, románul és szlovákul is megjelent) - "Osl rÖ-
2,ön" (elbes7.é1és) - "Mindenre sor kerül" _ .. Föld 
népe" (elbeszélés) stb. 

Regényein kivtil Igen sok népi tárgyú. egyíelvonj
sos szindarabot is 'rt. melyek kedvelt műsorszámai 
voltak a műkedvelő társaságoknak. Budapesten is löbb 
egyfelvonásos darabja került színr!': a Kis Színpadon 
Ezek közül a "Külön nóta" s a Bem József erdélyi 
ut jának egyik érdekes epizódját felelevenitö uA tábor
nok paplan)a" arattak emfékezetcs sikeM. Irodalmi 
műveinek az élő szó erejével is 'hivatott tolmácsa 
volt, az irodalmi társaságok vándorgyüléscin, iro
dalmi estéin hosszü éveken keresztül számos felolva
sást, ismeretterjesztő előadúst tartott. 

Egész életét betöltő iról munkásságának ilJő mel
latása nem az én íeladatom. különben is mechaladná 
lapunk kereteit. 

Gyallay Domokos egy:házi életün'kben is évtizedek 
óta tevékeny szerepet tölt be. Tagja az Egyházlt'iri 
Tanácsnak, az Egyházköri Közgyúlésnek, valamint a 
Teológiai Bizottságnak ~S. Gyülekezeti öSS7..cjöveteJt::in
ken számtalanszor gyönyörködtette hallgatóságát kü
lönösen egyházunk múlt jából merített elbeszéléseivel, 
lzes humornnak meleg színeit is meg-meg csillantvIi 
fl"ásaiban. 

Szivböl lkivánjuk, hogy az isteni gondviselés még 
sok-sok termékeny esztendőt adjon Gyallay Domokos
nak, hogy 6 is elmondhassa Ovidiussal' 

,,~n jobb részemmel mégis magasabbra jutok fel 
E:gi jeleknél is: kitörölni nevem sose tudják ... " 

Kádárné Barabás Lenke 

o 

r~gyllcizu1\k kii ld ljttsége augusztus 4-én. délutdn la

kdsán köszöntötte Cyalloll Domokost sziiletésnapja al

kalmából. Petll(J Ist ván püspöki helynök közvetlen me

leg szavakkal tolmácsolta unitárius közösségünk jO

kivánságoU, méltolVa Cyal/all irodalmi és eg1lIWzi ér

demeit. Az ünnepelt meg/latort hangon mondott kő

sz6116tet az üdvözlésér t. A társaság szivé l yes ~n9u
laIban még /rosszabb ideif} eallüttma~adt Cyal/ay 00-

mokos és felesége vendégszerető otthonában. 

, VNITARIVS ~LET , 
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".ö'Jel" DéJ ... Airikában 
KC Iln!' rlr Jiw lcSQI1 Smll ll uniltidus lc:Jk(·qJ; 11 

"Unlvcl'sI.IJi l'ö \ Lt"l.rdcl'" clmú BostonlXln m egj ...... 
l enő ()gyh ázl folyói ro t ban mc!{dőbbonlö kri;-. I~ 

mény bcn $I'A"'Imolt be lX:l- AJrlkirb::IM Sl'.cl'~.(m 10-
pnsztnJllllllról, NlIgy érdek I6dé:!wc sl'..ámot l l'vl) 
frásából közöljük ll ;.: a llibbl s7.c mc]v(-nyl . 

" H árom hónnpöl töltöltem neml'Cgiben il sokuL /;7.Cll 
vedeLt dél-afl'ikul bcnns1.UlöUck kVI'.őtt. Olt- tur'tózko
elásom aliHt i\ I lIko.o;.<;Úg m i nden ,'6t<!gévcJ é l"lnlkcl'ksbc 
kerültem : fchCz'c.kkcl , feketékkcl , szfncsok'kcl (muJul 
tokkal). Dél-Arrlkll Sl'Á!p orsl'.ág - (II l il pf tottúk mC~ II 
fckct.ck - , dc - tcUék houfl j'C'l:lsnált hu ngon _ 
gyprmckcink vérével rir.ctjUk mcj.( , ll';! II jólétet, amely 
hazánkat körü lvcszi. MJ ndlmkt t udja ugyanis, holt y 1\ 
feketék ontják Olt ~I vér'üket ( '8 nem II fehé rok. A 
sharpwillC!-] I.ömC!{Wyilkosságban n fC!k(:-\.ék Sl'ii?,nJ : fé r
fiak, nss?..onyok és gyermC!kok (.'Slok fl g6pfCgyvCI1.ÜZ 
i! ldO?.1lául. Ezekot n .'lz.cl"encsétlc nokct hátu l r6l I"Uc 
le a I"endr)rség, Il m int azt a kÓl1h{tzbun ókct mel(l li t.o
ga t6 újság(r'ók, lc lklpftszlordk ~ ~.? llJdo? .. a tok hozd1-
tu r lOzóJ mcgálJa pftottók. - Vajon , hll 11 ]'onrlií.·ók 

csa k védelmi swm pontbóJ husznlí.Ul.1k fegyverüke t. 
mié!'t Jövöldöztck h{ttulr61 ;t menekü lö Wmcgn l? Kél 
okból lálogut tam mcg ar. afrikai J)u rb"n k ikötőjé t : fel 
a kartam keresni M. Gnndh! menyé t és unokhMt, vala
mint A. J . LilhuJJt, nz Arl'lkul Nemzeti Kongr0.lSzu .~ 
elnökét. LIthull erőtelJes, megnyC!rö kUlo;cjű fel'Cl , kul
turált a ngol nyeJvt.udússal, uk i Ga ndhi tanltv{myfínak, 
e l"ósu tkellencs liIoz6[Jájn hivének tiu1.ja magát. A Já \.().. 
gat6, aki fe lkeresi Johanncsbu rgot. a1. o rsy.ág ker<:Ske
delm l kör.pon tj{lt, va lóba n el ragad tatással !!?.(;1T\lélhctl 
a [elhöka rcolók ragyogó töm bjei t, a s7klcs bu lv{Irokat, 
a terjeszkedő jólét jeleit, a maga'! él(."tszlnvonalat. De 
rövidesen rá kell ébr'edn le 31'm , h ogy C".f. csak a fehé
rek JohanncsburgJa, A fcketékct a Ukvény hatalma kl
szorí lja a jólét bűvkörébő!. Első célom az vo lt, hogy 
mcgtekJnt.sem a feketék .Johan nC!!lbourg-j át, a "Sophla
town"-t. Egy Ind Ián nal Lalálkoztam, a k ivel kÖ1,Öltcm 
szándékomat. Tanácsolta: ü ljek fOl az ó.zárt gyü mölcll
[uvaroy.ó koc..'!ijá ra, amelynek ilj ta ja belül ről 1.{U'hntó, l'\ 

kivülről nem láthatnak mcg. lia nem kosz I'endór ti lát
h" táron, kls?álthatok fl megtekJnt.hetem , ,I mlt alG,l·ok . 
tgy is c.<;clekedl.cm . TapWIztal at.alm m t.'gdí)bbén('!I.'1el 
töltöttek el. Soph ia vfiro.'1ban nincs tclefrm, scm vll 
lanyvilágitáS, dc v[:t.ve1,ct.ék fll nCH, Amer re II 9y.c-m c l
lát. mindenüt t llcélhu lllldék, roY,w(,1lOd6 vn.sWrmelé
kek. A lcs!changol6bb lá tvány ti rongyCl:'l öItij?.ct.bcn 
játs1..a.dJY/.6 gyermekek hadD. Mln(]c.nfdé lj:t.enny. II l.e 
gfnysl-g ~ clhagy'tlOtl.l)ág. Ilyen körűlmények kőY-őU 
ncm csodfllkor.hatom uy.on, hogy ti klllg)'c rTnCkck fc\(' 
kótévcs kora <:lőlt. clp u/Utu1. A fe héré k nem v(""!'Izlk 
~7..iimba a fe kclókl:: t ,cwk ha hasznot h{Izhatnak bell'íl ű k . 
A rehé rck nck II fck(·t.(:ktiíl va le. e!szj~ctcIL"Il1 &i ('Mn t
kfrd :sUknck a Ic~'W';úkf;bb korlátok köd! .'1zorftflg{,t <I 
kormflnY7..a.t külbnbö?li Inté1.kcdé!;ékkcl bl7.~ltJiI . A r~
k (,wk bármllyo:"'fl munkakör bl..'Tl Clk1k kli lön lCA~ C1H~(Ö' 
dHy lIlapján helyC!zk(·(lhctn(·k f>l. &,l il féhércknck a 
lckcti·k l il k6nl..>gyf;dM"l(; III t'311k k ülön twlÓllflw l..-ngc
Milye! I{'h(,t bcJ("nl ök. I\. munkr,vá llalásl l..1'l ~~délyl 
hliVQnk-én t kell a munkllild6nilk m cgújflanl. Munk.o· 
tu lYN v .. ltol.wtnl I" CSOUt kül im Ir;í1lb!:·1l ~n~(·délly(·1 
Ich.,t. Ilyen renrJ k i vúl v.lgfJr(i II w lr,', lyók mdktt ter
mét.7L~-n nt'fT\ ritkAn rIJr(l ulll(Ik (.Ifj i 'Y; eOl{Nl{·!yf"lo:
k',nil muhll. I. t/tW>k. kJ hfiWUll'".ly" Nc,," akr,d tr,\{,n ('JW(~ 
I,...n "tr1kó'! :,>('fn. "kl J1 k.ro f""V a -.. k .. rbtl"n (·I.;t{;bI,-n IcW',Ml)b 
l1lY~1.( ... IIYI'O mU!Wol. llolllt 1,1 n~' ki,vC-U·Lt Vi,] ni. 

A m.;Ia..t:tla"h ... """k "'~ Jnl.I ('Vf'f\ld'n t nfhil (.~IlIl("'i1 
ru&. A mU]:»d.l\,....,k mil'U .. Ut/·lt f()~lyhkM ;,/.I.I\{,n '.tr· 
mert"kh,·.f. •• t.aJJt,k w".r\J,t .. W munkúr" A r .. lTrterf·k ti/V 
n',p'1t1.JiI '>K,J""1t. rr'trV PfU f, ro;,,\tI. r,,gly;,, , b ,."::-rC 

II"JTl ry.'rtt,'l -'of ( d(:t.h~,I/,1 ur;, 1('>1. f ,,g!rl,! Mll.t t . 
•. , II m.; itll>/',rl',"t,k tI·fm .... J.l·tr· ~n TI' -m fi JlM lllk 

• I ",I""I\Rlllk PI ,P-,. 

hlltó~i\!-: l t ·lle tlm·zffl. rl'l U l v I 7_~Mi\ 11l 1 nlnu l)ól- l\. f l·lkH tu. 
domf,:!om !l",c1"I n ~ ('~yc t lcn fí llnm II vllflllf:>O, /I hol 1\ " lj(. 
Iyoknt m6dM~i'1't'.~cn, s1.lnl(> Iw!l-nk('nl UII{·Mt.: l\k. A frlj(. 
lyok IIZ u t!cl(>léMhö l t.: I"CtUl fl"1J (lnlmuk m"ltt ~ok.'ll/lr 
nllIlo k.l 'i nWl'rJu l n l !Icm tudnIik . N('m I' ILkI) 1:."'14.'1 . h (,):(y b~ 
il tJcgC!l é8 l i rogo ly IIII I /HI,I okm.7.1I " 

E:h h('"1. II mC!trl\?'ó k(·p lu·z - il u:-- Aond"JJuk 
kell kömm('ntfll·. 

HíREK 
1' 11111 11 u~" t", )ILII IIIlki 1"' I)' '' ''' k uII I~ (II IIIt(lflr. IJI~r61 I' 1 \{,,'II~n 

N (· ,)kl'o/.t(, ,,",, ..n!fl )(l l h f07.IIf· l kNN ~ (:~ I. IY(: \(I· hl ... II\(,1I, "',", '· I~ IOi.1. 
IJr. (1I\Irnl,,1 bl"l\n CII>, h /l/.kr.r l 1IIII',,,.I Il"k ro llro II nllpllkl)h ll tOl. 
I /)U C lIt: (· lc l l"l("k 60 , ~v<'t. ~: hl)(l ! M II l k . lnn' b6L ('II>,h~~.\I"k 
clI.Yr·Lemn 1/.ll r,·wuc·l jf'K I L~/ I, ·L(H\(·I kUII;.t lll1 l . 

A "oI Anw r l.l< .. 1 l) nltJlr Lu ~ 'I'/l r~"IM t. (' Vi ul tI)uo ~ t ..{,,, 1I C1~. 
t l)TI llli" IMIOU (o v i (II ('IIr1rlll (1(1 vlI/.l(I .rl\\OI klll ll/al II I . .... U~. 
hJl·f. klh·1 ·I'Il!IIIe.tul k. ""~I\n 11"01 ttt l!IIfI Il 5 ; 1 n l"lhl .Y tl rlll k lnl r"'(I" •. 
I (,k III. unll fit". \I ~ I ' N "n l y",]'Rh l1 ~ rll \ 'II.Y ll!lzI K~C,. V("tI!I(: k ('1t>,\ .. (I· 
!('lftN . 1\1. \'!I)'t'~ lIl l Kl.c r V(l U ·1 ,, 1 (lŐ (\1 ~1I61 IIl-(l I. fIltlj ,," IIIW IlIIRIl 
IMIJII. 

l;!u l"'IH )'jln IMh tl l1"'" 11 1/11 I I flIjY/1I r'. II(l r /l UlN o! HM'k IlMuIII( 
h 6 ~. IC lU llylll (ljc ,,1( lvlI.o d " Lllo;o;{j" k ltUn tCI('Rh r:t\ (I~ póntJ ulu. 
lomh"" r .... 1.I:NU1l . ' A h (h('W'" 8/.(.). lItllIl\ 111 (11\11 \ , II ~lll t' r(l~(-!II'~ • 
h M. kCd v"". "ilCIII"-J"'"t' k wtlvbll l II r lllulll lullk (;N 10vlll)01 IM' 
IÓ8 u> CIlt':~ul'lI" 1 klvtln" nk. 

,holl/ll thy O Y"I"nl.k ji " tl'l('tl!II<~ ,l('k HllI l, h "Kr,lal hl nllk hrt. 
W !III(,Ut.l tl (;lI>,crm t'k k l' l J1 ld l'lI~ m éj( 1I l Or . A 1. Ü)",.UIIIII • 
k c rclzl 'ltll tJen Cfi \)() r 11(oV('\ k npW, A kl'rl:nll!l(ll ~'CI'"U,rlll""l 
1I"IICZll M M IOII 1i'lk (·_·t Vt'l-!(·1 1!·. l<r rl'lI/.I_·dll(lk : (I r . 111"11 
r z{:dl )"(, rr n c hódm"I.l:Ivli"lirll (· lyl orv,," r'. 1/· I .. o6It 111.10116 
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