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Egyházköri Tanálsunk határozata fefszabadulásunk lS· lk évfordulóJáról 
Al: I';gyhi'i zk()ri T llntlCS (Iprll b 22·(;n UJé!Jt l atto ll. 

Na pirend t-MU " c ' Il li Is lvá .. pll ~ l)Ökl hely niik 11 7. u l{iI)!>1 
{'] {\ tI. · rJCS1.lé.~ 1 tell !" : 

L l!Jtc n irfm li hMM ..... ] gumInI .. OOI8\'':''''lduI(IB tényém 
2. l .t:g joblJ lTIeK/.!yű~.ödé81.1 ~lA.·l'l lI t küzd II b6kc Ugyó.' 

ért 
.. A pr i lls 4-én ünnc j,cJlc hur.fi n k rcls),.ll budul lÍs(mak l !l. 

c vl ordulójól. Ekkor Olt eJ 11 11IIrclznJ, u]v/I(1t meg II ll' " 
bt.'ken II vér. N r rn IlkIIrjuk n JIIcbckcl feitépnI. dc öro
mlJnknck kell hUIlI!ot todn l. lo'elll1.ubadu l t unk! t lmu lt 
ti hltJfit rélclum , úJrn kezdőd i k n~ élet. Uj vll(tl; 111.0 11:
Id t! gj.!élll cn m ri!! m i n t u ré(.( l : Mindennek uz Iw IIW
dálls. FcJcl"$!Jégcm leljcll tudOllÍbun éli mc""nyugodvu 
mondom. ho~y blwk.,dvu és Jb r'cménYlléggcl tek i ntünk 
II Jövőbe . . /lIvuw lom , mondjo kl al Egyhfizklirl T an6CII, 
hogy 

a. Fejczl.c kl nl. E~yh(l 1. kü r l 'l' un(u.:~ cgy Uué r'lé!l6 \ 
minde n. n ... iUI,I(blrn bllrh fJI jelentkező [clllzubodlt6 éli 
békél'c töre k ... ő ir(mY1.1H éti mO'l.l(olom melleU. 

4 . Adjon hllnl,(tl l II Tun(ICIJ c~.l'knck a lIondöJalok nnk 
c/.!yh r.zkvl.~é~cll1k fe lé I~ 68 h rvjo fe l lIyU IOkCl.clelnk 
lUIdu lt, hogy mi ndenki II mIIglI. he lyén ICIlJobb lcl.llz6~t. 
szer Int le ljetd t!l(· kölc lcll!légét hl1 :f.6nk éli Ul', ~' mbl!rlllél\ 
békéjc érde kében." 

A:f. f;lIyhó1.kör l 'l'unúCII .. jn"'ullltllvt nu'lY tcu~lcl 
és hc lycs Jl'lJ.'lél fOlj:ud tlt é.~ 111.\ hll túrO?a ll11 emcllc. 

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

A Szentlélek ajándéka 
Klt nem bájolt ri mé(l u. májU81 

~lrátJtti ~ !J%ln}?QmpáJa, s a ké,Obbl 
fl!pimlJlcléré, gazdag ígtrele7 Ha 
IllJenkor , zem/é/jUk a t ermén etet. 
IejkUnkkel úgy éren Uk. mintha éYJI 
elwi/Ma lOIl ulmIOlIlába olval/mínak 
Ici CI. n lTlck. lénl/I.'k és a sár(luió 
llli ~lu~rmek. A mulattal él csoda/a t· 
lal uemlé l j Uk a l e remtő Erlhwk 
t'~ t a fend"e. éleltitmu. tit .. ~zilue 
me(l/eJef/lcezll1lk Ilrr61, IIOUY mi. 
em.berek b bele/a,rt(Jz ank ebull fl 

JUlY II cQII. éQbe • egy daliflm"'Jotz iá· 
nua vaUllunk fl világOl beiüll6 IlaT
m ÓnJÚna k. 

Pár pU/anlll ra IZabOOuJj unl, le l 
a wrm(:'Zf' t Jenvű"üzó IgéZl'te al6i 
• néuUnl; önm flyun kba. On 8em 
kell,.ebb ti mula t JO(lOO bellnUnk .. t. 

Az .. 16bb, amikor kllelé m1zlUnk. 
m eivlk '~e r t11hll:ke l é rd keltük fl iéi 
harrn{mltij tit ? _ A lel/tűnJ, Jtd . l(len. 
a. llllk Un/eltel. mert Lelket e' ak ltí· 
lek érI/IcI meg. 

M tIllen fenltQe, (:8 megrendlUi 
dolO(l IlIdnl azt. hogy van ,,·lke11l . 
/"d l'llm ,"lpelQI öu2:f' klJzvII U .. " UI a. 
vllúg U 'l kéve l: hlen1lel. S t"lvel 
["en a f(iktleteu tu, a uúp.li(l, a 
jó.dg él az lua zllig . ebből fl kap
ella/a i ból mérh"h-lien IH lIok nuere
.égem .zátmazlk. Meg(lfl züflgodlk 
II Z élMe rn 8 Ié/til j(J11 a 'Z/O III e.o
dll . /Imig a km .. ő vi lárltlall fi lIUr· 
mónla lé trej/Hté lle% nUk.fg van 
,,/JukA táta. hangra. I t.wr'!. termé.
r,., uet/li . UIlN,ubára éj Qtlfáll tű

"áJ ti ru. ai/dl u e. a Iw .. mlmla Jok· 
nflt éurllvé ttl'nUi 1fwgU:llleJl k. él 
Im/dug" ' -U lleHf'n (· ml' l.'t / U-If·kbrn. 

, 

MAJUS 
KUJö nU., . 1J1.ép liúna v. lia s~.a vu't4sra OOC!li llln6k az emberek kl17.1:1I1, 

JIOII')' az ClI'tle ndG IIzcllkét hún" pJu kUz lIl , rnclylkd ' u:rellk li h:,,Jobb.n 
- valóS7.ÍnG - , hogya s',;uva z(lSok Jelent(.ill löbh~ég6t máju kapn&. S ez 
é rlh eHó 1,11 . Nhlell még egy 6vll1.ak. nl nu m6g CIQ' h6nav. IlIlldylk olya n 
közel v ili né II~. umIJerl n te re mt é ... lIa"y hi te IlJ míivéll1.~1. éli örök foly"" 
lllUlá hoz mltlt 1\ '1.. ami 1II(IJu-.ba n Wrt6ník. Ilyenkor nemctlak úJmélcd. 
bune m egy kicsit ÚJJ{l 1-. lerc mt{iil lk a föld . al. é let " ,"Inda·~. ami II 
kellőve l öS5Zcfilgg. ÚJ é lei hhnrHllJza zeng a Ic .. ménctl.len II 1:7. az úJr"", 
é ledés vl!l5zh ulIgol nyer a !I'loivek mé lyl:n lj az érzl:!!ck hullÚmalban. 

K bJzllliiilél!. rem6nyk elléIJ é rzéJJll Ics·1. (IrrA rllJhlJlk. mllllcgy bizony· 
1J{~lf ául aJmuk. hugy Ilml k JII' II nUIfY lerlllbnel vll(l!lá ban IIY(lJIkor " élfhe-
lllellY. az le lki vona lkozá.-'Iuk lmll vé"be meK)' nz e mbll rben I ~. 'röIJb oda
~1{1S5a l , nll!r)'ubb le lkesetlé!l5el ... élf',;1 mlndennupl mUl1kájll l, hüségC!lehh 
IIze re le UcI vesZi körlll huz'loá lllrlu7,6U, " " rá la It , " hu nlllcscne k még. vugy 
nincsenek m(1t !n.:e reUcl . u ivé hel1 nknraUnlluJ 15 felébr ed II sze reid 
1l4nl' JI1, hogy IHI'I;zá k1llJeyotJa vagy Vlllllklhel'" vngy élele cg)'~eg)' kedve~ 
sebb eml(ik(:he·f,. , 

""link !lze rlnl uz é le i be n nlnC!lCII{'k vélell enck. Minden Wrlen&lnck. 
l'SeménYll ek. é rte t ml. va,l()' én clrnl ébredésne k rnelfvannuk a mu!!,a oko
'lali &I te rrnés:f.elcs ö!ll'l.eWggésel. ml:1C akkor ls. ha ml vIlla natnyIl", 
lI em lá tjuk vllgy nem lIlIIjuk uzokl.t. Május OlYIIII suk mlndellncl mt g· 
IIJfl ntl éku'l. t', e nIlUnk et és nem vé letlell. hug)' épven m{IJus tU'li1 cd velIInk. 

A munka IInllc l)éne k lirvt:ndö. vidA," 11I1IIgulllhl navJnlnnk el96 IIzf1.. 
1111in. összCllolJhanlva mllldawk 1J·"h'él !!'Iicd e a IIIIKY vll{,,(imn. 6k~nek 
nllll1k4Ja. kU'''d elmc, tud ása. á lma l: .. re ménye vllle és ylllZI CI lJ ,e a 
hnhldás útjá n U7. cmbcrllll:lfel . blll 'UIIJa. bs'l e 

A 'o/; M C!I!lnY{lkra vlll6 emlíikC'f,és ",osol)'II(,1 f!I kUnny lIú ár' 
gyerme kle lke k Imád8{1!r(uulk CIIokrult ,ll helyezi IW. emlékc'l.l'fl (I r ll. 

I\nyflkna pl Unne pl 6silnkhel1. ' k b ti II I ~ rijme s'liiilJill Ifjú 
ih Alm~1 Ma lerlö l ",,!Cs úzú .wk-!luk dt a. II.Sj: S o I III 

é te lek ' önflll6sul~{lJIak kezdeté t. J\flndenkl }z(\J't:~ra I~'l , t~'::;lJIl:~1 0:0-
valIUIIU. mert kine k ne lolle volna méll' dr ,I" a. nCeB m n J II a It ~ 
n)'crU. érl e hullutoU vctUé ke. kIlItIk ne I!.á~t: Vol~:1 n~l l:~e~c"'!.:;nta be'!' 
tlrlÍ~(~blJ szerete t édc. .. anyJá rn. vll 16 lC ondo .\8 11.,11 (: é1l6'7 
t!lzél lll', J.!Ikotnl)uiloklM va ' 6 bíICIII Íl1.á, .. éldkl.-'7AI~éll~~ cI~6 ~;~I\;UI tcmp-

J\1(lJu,II t kunrl rrn(u:16k ZlJIotlá rul . !rJO "'li vck n:f.~. Cll ln I 1'IlI v~ndftr~1 
tuml logad!ltmllk Icllü rf.ow: l 1I:f. cmléke~H Jé"lI1~ 1 ~z~llú~:::-é: éli 11'1. OrDm 
It-'I kéhól. mhld . mhlil il IIzl:I)!lég. !I 1I ~~ l u!lllg. II rc m nYIék' Iblln 
ell'y~egy mCIC " y ll !l tko1l á~l' é'I IJeh:IJc."Clll:!1c "~áJ~!I !tJ~Ot ~~(JI t~lhr.leUcn# 

S e nl(ls tll lll múJu!l t61 ml mtlJlt l .. vá run . t m !IZ k tlljzl~letbrn 
lIill'hGl. h!IIICIII uz emberi lO lcl ne n, l'IIIIl:ol/é nl;k ~ IIzellt 'tlJénc 



Az 8('1 Ig(l::1 hordozója (I Ili/ck. 
Miért t/ (I It/ek? - A tértól és idö
tól fiigge!len szellemi !arta/umtr!. 
S fIÚ ez a szellcml tartalom? A;z 
igazság szenlledtl~eJ JZ~ret"te. ti .10.
faS halalma, a hit ereje ts az ön
felaldozáJ bátorsaga. . . 

Mindezek a Szentlélek ajandektll. 
S van mig egll nagll aj and!J::a a 
Szentléleknek: a $zellem vI/agos: 
sága, Ez képesíti ti. magasabbrendu 
indlviduumot arra, hogll .?~. é.l.et 
zűrzavara ban meg eudja kulon~oz
Ulni a lénIlegeS! a lénlleglelenwl s 
hOf/ll semmiféle földi dolog n.~ ,za
varMssa meg benne az örokelet 
per.spektiv6iát. 
-A Szentlélek ujjászülc5 eró. Penz, 

öröm, dicsőség, tudománll sem )ob
bá sem boldogabbá nem tesz, mllrt 
ne~ te.sz maS$a. O;iás?Ületni. és 
megigazulni CSak a Szentlélek alta I 
lehel. 

Teswérem, amikor meghaj$Zol az 
élet s csendes maganllra vá~J/ol. 
nczz önmagadba s érzéksZer llc!den 
Idviil belülről és közvetlenül la
pa.s:<:t~lia lelked, hogy l sten leLke 
jár e vi lág felett , és e világban, s 
hogy /lZ igazi éle, örök pünkösd . 

I 

májusi m,pon némul_ 
Ci ii 'i .'i'l.(!n,·cd ést és rt'lelmcl 
, máju~ i nap kö

VC'7.ctö ilt. ti c ha 
Régi 

s~cn.ett az 
a7. ölébe hull. , . 

e n em a'l; 

hordozó 
.k

I ren
Több 

kedvesebb eddiginél. 
sorokat irom. nem t udhatom, hogy ml lel ~sedik 

be e nagy ;;;;~~::;~ fiizölt r e mén yeInkboI. \\Iire az olvasó kezébe 
kerül, ta lan m ár eredményekről hallhatunk hírt s a pünkösdi 
Jélek megújuU erejével m ondhatjuk imádságainka t ünnepszenlelésünk 
a hilal ában boldogan érczyén és tudyá n. hogy embermil1i6k b ékeyágyá
nak kiteljesed ése fe lé mutat és yezet a Sze ntlélek llünkÖSlll tUze. 

~ edves olvos6inknok Isfenfól óldolt 

pünkösdi ünnepeket kívónunk 

• 

, 

• • • __ . ___ ~r~s:~~~:.t.:_á_ .. ___ -..::-:_:.::~:~: ____ ~.:_~_~~~~~r_.~~._.:.~ .. :_~_~_:.~_~_:_~:.~a ____________ _ 
Első Pünkösdi események Meg Ilánás 

(Anyák napjára) .. ts mikor a. pünkösd na.pJa eljött, mindnyajan egy
akarattal együtt yallinak. &; Jőn nagy hirtelenséggel 
a~ égool mintegy sebesen zugó szélnek zendülése, és Anyám, a sziycmbe t e ülte tted 
eltelé az egésll bázat, ahol ülnek yala, ts megjelen · 
tek előttük kettös tüzes nyehJek és üle mindenikre A szeretet hófeh ér yirágát, 
azok közül. €s megtelének mindnyájan Szentlélekkel, & a. Te á ldott gyöngéd két kezed 
és kezdének szólni más nyelyek en, a mint a Lélek adta Ápolta e1.t egy hosszu élten át. 
nékik szólniok." lA p . C s c I. Z. 1-4.) 

.. P éter pedig monda: Térjetek m eg és keresdelked- Szivednek m elege yolt a napja. 
jetek meg mindnyájan a Jé'l.us Krisztus nak nevében Amely körülölelte é!telö n 
a bűnöknek bocsánatjára: és yeszitek a SumtIélek es hullott r á könnyeid h armatja 
ajándékát." lA p . C s e I. 2, 38,) Oly sok balsorsú esdendőn . 

.,MlndnyáJan pedig, akik hlyének, együtt yalának, A dús virág )lompá'ZOtt szíycmben 
és mindenük kö1. yala. &; jószagultat és m a rháikat el-
a.dogaták, és szlitoszlogaták azokat mindenkinek, amint Mikor szent örökségként h agytad rám 
kinek-Idnek sziiksége vala, & minden na)l egyaka- & vágyy:.. T éged remény-vesztettell 
rattal kitartva a t emplomban . és megtörye há'lanként Sírtam utánad sok-sok éjszakán. 
a. kenyeret, r észesednek yala eledelben örömmel és De hivott az élet s én felejtém 
tiszta szíyyel, diCllérye al: Istent, és az egész nép elött Drága könnyeid s szived melegét : 
kedyességet lalálya, Az Úr pedig minden napon sza-
porítja nIa a gyfileke7.etet az idyezülökkel." (A 1) , TörtetYe hiú á lmok ösYényén 
C s e I. 2, 4 4 _ 4 7.) DílS virá gom m agam ta posta m szét. 

"Elmenvén azért, tegyetek tanítyá nyokká minde n F ehé r szirmai sárba hullottak, 
-:a épekel . megker esl.te)yén 6ket a7. Atyának, a Fiunak tdes Illa ta örökre elszállt 
es a Szentléleknek n evéb en, ta nilyán ö"ket, hogy meg- tn mint á rváJa az á ryák nak 
I_arlsák mindazt, amit én paraneso!tam n éktek : és imé Azl s ira lom most horpalU s írodná l. 
e~ t~, Yeletek yagyok minden napOn a Yllág yégeze-

• 

tell{. (1\1 li. t é e y, 28, 1 9 _ 2 0,) Orbók Attila 

·~~~~;~~~~~~~~~~;~~D;';N;';"~'~':. ~,~"~,;",";.;.~.;w;,; ... ;,~,;,;,,;.~.;,,;,;w~~,;.~.~,:.;~;,;"'~ d.lml1 ... ~lx'n ta helyet kalr'tt. eU . Ki!~bb kénr"tos Qn;zággyOlé8] lud Ó- m in t K u k orica J anc:sJ I)elép6Je. - p )'11;: 
al t6 \ szerkeszt. Gyalogszerrel Járta be fu lá ... késllbbl so rán at .. Erdélyi 111 .... <16 
E rdélyt. igy Ismerkedett m eg szUlőtöld- munk atársa JeU és JelentIIs szerepe", '::.':!.~ 
Jével s annak népé ..... ] .,,R,,m ény·' elmen lll: erdélyi nemzeUségekkel val6 bar t-.; 
....... bkönyve t adott kl. melynek az akkori meglerern ll!lIt! k OrU!. 
hal a d ó szellemi! erdélyi Ifllldg lel'lJobb ' A halad63zeILemet képll1sc!ő erdélyi re-
Jal - aZ unlt.árlulIOk k l:lzlll K Mu J ánOlII. , __ ,,_m,,'ék e .... 1I< legnagyobb IgéreM! 
J akab Elek és a K 6vAry teswérek _.. vo .•. ~ ... l k jt fia ta lon 
m un katársai. Szentiványi -~moB verU! /1 yeullette e l $zenn"án y ban. a A 

..... Oöntöll mfrba D ha fál. - A n ta l rpá d 
nép a l lcá n m a ls é l Cl3ek.,.,. alnn f\l yárfod - ,. K~, ......... , _An ",,,Mke! tl lIItOIt ft kiváló 
t ere $tb.J. l<;(lltem(:nyel közlll egyi k AV ... ".~ .~~ .. 
K .cllÓh P ongr ácz •. Join05 vu,.;,," dmit r.lrrhlnllk. 
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HíREK 
r .. ",plo"",r.'kt"'" pllnl<öo<l vns.árnR"k J'" Június :r-tn ISlcnun,<,lele. I"nun 

ul"\'~csornonulssa!. AlyAfWg05 szerete t
'ri ké rjÜk hiveinkc,. tlog)' az Úr(l.SZllIU,
na k meg.erllé'lthcz Járuljana k houJll 

EgIlIld~k (JrI 10 .. 6"&.,,,k áprln. 21_cn 
ill és •• anOI1. N"plrend .. Ión p","ó {i"lvd" 
püspöki helynök nl'lIl1~kO/nlOtl ICU lIa
. ' nk r"l'<Zllbadult.s.1nak m'srélé-vllt<!de1l 
fordUlÓj'''''' k~pcsol(J. \osan . A n)'üatke>
ulot N!nlet~n lapunk m's hel)''''n lS' 
menetjllk. Foglal kozott II TllM"" " SUl
""dclvII "'e~zl<!nyek vllOgszih-clSégtnck 
me8'k .. ns~sj\ycl. amelyben az !INH-ben 
SvAJcba" rend~~cUI egyházi klál1flásr" 
lemplom.!pllletelnkr<ll "'!!Wlett k épek 
~ UturgtkU$ IIny:tg kllJdé$é1 kéne 
Tá rgylllln " T~ ná"" II debrecen i egyház
k(J7ségnck. 1\ ";7."<,7 ... 1 .. 101 c sllháIÓ1..1l\ J3 -
vÍ/fisáv,,1 kapc:s<.>ll1\O~ k öltllégekrc k ~l· 
csdnnyUJldsa Ir.lnU ke • ..:!S"!. "a)amlnt II 
mag~'arkllU (ldülőteleppel öss~('.ruggő 
egyíl"l kérdéseket. 

l..elldpdulori napOk volwk május 2·1-
26-An mngyarkiit! lld ur6(elep(lnk'ln. A 
lelk~stl éNek ezie Inek k~t I~m.~ köl"t' volt: 
II folyó (,vben kIA('I ~~ra kerlllő Ima
könyv anyag~nak elők<!s7.l!ése. tovtlbb~ 
~ b~k':>5ZolgMllttal kDpe~ol~to~ feladatok 
mellb<!szél<!'IC. 

KOl"'o Tom'" h.,rmlld~vcs toolóSI,,1 
hn'll/ntót küldötte kl Pethő István p(ls
pöki helynők p OIg.1rdlbll hll svét .:>ls(! 
napj~r" leaaelóbll. másodnapján pediS a 
Nagy Ignóe meal templomunJ<~. 

BudapefIl "gllhdtkötoégllnkbOln ~prllls 
~~-én tartotta II noká.sos év i viugállltOt 
P"tM Irtudn pQspökl helynök, aki ez 
alkalommal !stentlC!eletl szolgálatot III 
végt.Mt Nagy Ignée utea.1 templomunk· 
ban. Az ISI('ntlszteletet köVető közl)'CUé
sen R. FUep ImTe letkész kÖUöntöUe 
a vlug'lószéket, amely suOmba velte a1 
egyhbkö~ mlllt évi munkásságát és 
m~telle észrevételeit. A oQspőkl hely
nölt melell;" szavakkal emlékcz:ett meg I 
hivek példamUlató aldolntkészsée&-61. 

Koelordon május '-án. Szegeden és 
Hódme:llövás.:irhe\yen nd.jus I~-~n Ils IS
én volt ~p~~1 "tzslálllt. Mindkét he
lyen P~t1tő lsllldn pü~pI!kl helynök isten
tiszteletet ls tartOtt. M'jus 22-én FIl~es
gyarmaton vOlt vlzsglÓlat. A vly..sg:l.latol 
kav etil ka~y(Uée.n a hlve.k szép st'm
ban vettek részt. 

Olmllpalll)on húsvétkor Istentisztelet 
"Olt úrvacsorlÓ'"lll. ~ úrvaesorol b:lN 
és kenyer~1 Faragó JózsOIj és esaládja 
adománYO~III. 

D~. Mlro'la" Nova/(; prieal ptls!>Ök, aki 
rés'.t vett az 1IIGI. évre tervezett Keresz
t~nv Béke-Vllággylllés Elökészítő Bizott
ságának debrocenl Ulúén, meleg hang ú 
üdvözletet ktlldölI Pelh/l !SIV{", pll sp(lkI 
hCJynöknek és .. unitárIus testvéra!nknek." 

A lelkIszl "lIl1l1dljlllap :12I.31~-VII. Sll. 
""ekkSUllnhijárn az alábbi adOmányok 
~rkeztek; dr. Cáll'fy 7..oltán 100 Ft. Nagy 
Dénesné 3G Ft, G . MarkoU" Alajosné 
!fl Ft, Sebestyén lstv~ nn é, {lzv. Szlmo
nldesz G yuláné, Szabó USzl6né 10-10 Fl 
dr. Salac.: Aladárn~, ö~. Knlell y Já: 
nosné 5-5 Ft. 

A ffÖ9I1'" Endre Ut",,1 0'llona jnv lt~
d.ra (oJabban az al~bbl ntlal adakllztak' 
1(~C1á r Gyula 100 PI , Fodor P ál 68 Ft: 
ld. Pethő l$tv~n, la . .-rylredy (;.éul 6(1-

60 Ft , BOrbél y Pál. Fodor Tamás 61 
felesége ~ Ft, KU\JlsI F..su e.r. \"Illa
mInt n éhai dr, BOrtlély András emlé
k é re SO--:JO Ft. ll1y~ Ktiroly, HegedlIs 
tona, oeAk FeNlne. dr. Benkó Katalin , 
Besnyő Z~Lgmondné. 1(0 mlOssy Gyuln, 
BOrb<!ly Sámuel. és CSIII'dja, EgYed M6-
zesn .... őzv. Fekete Antaln é. Nngy D énes
né. Sokro. Józsefné, Súsz Károlyné, 
Sebestyén !l;tvánné. S • .abó Mihályné 
S ..... b ó Józsel Iplat1" r) 20-20 Ft . d r . Sol)-' 
ronl Ollv~r 15 Ft. M~vel Lajos. Nylredy 
Eruébet, I'~th/l CIUIa , \"ésSCY Ernőn é. 
ld. pethő I ~tv~n n~. őzv. Weltl n J ÓZli.:>fné, 

c:~" .. g".~t o. ·ll':>S. " nr"h Kfl r"lyn.'. ld. 
f.(~d~r ~'er~"e. Fodor Arplod 1D-1G F •. 

Konf l ,.mdCló ICllz a HőgyCll Endre "tcal 
templomban a Duna-TlsZlll<ö7.1 Unitárius 
Szorványegyhá~közs(:g Ifjlll ~S?~rc má
jU!! 2f-~n. d~!el6tt IQ ó ,.al I<e?dettcl. .. 
pün kös<!. el6ttL vasárnapon, BenCT.e M ~ .... 
ton lelkész veze.é$ével. 
ID. P . B UZOGÁNY LlUOS a tyán k1lál. 
aki kecsJ< ...... ~tI lakOS kor ában 38 éven 
k eresztül voll uórványgondozója ottani 
és kőmyékbel1 u.nJtAt1ua b1v el.lli<Qek. • 
Ouna-TISZaközl Unlulrlus SzórvánYelY_ 
há%község közsyQlése, meJyet az espereal 
vlzaS'Jószék kJsdllÚ8, alkalmAból tartott 
március :r.-én. öTÖk &! t1s:zt elet beU lIo nd
noknAk választotta Buwllli.ny Lajos 
atyánktla most má r B u d apesten lalUk, 
Eletének Példaadó munkála nalJY 6ldá. 
volt mIndég egyházunk számára s ez
uulnl mun k ásságára III jó rem~nys"'gek
kel tek intUnk. Is len áldása legyen élet~n. 

P A PI U EKJ;GVO L. ES volt áprills l-én. 
III Ojvdroshá.za IlI náesterm~ben. Dr. Pes
la L.ász ló II Mv~rosl tnnáes VB elnö k
helyett.:>se "A rtlggetlenségl fronl a fn
SI1.mUS ellen és a Hazafias Népfront ~e
repe" elmen tartott nallY érdeklődéSI 
keltctt elÓad~st. 

--
HALOTTAINK 

Sár! L.IIJosn é S~. Nagy Marg h FI1?es
gy''''maton viil'atlanul m eghalt. Temet~se 
márclu~ 7-én \'011 nagy r(:szvl! t mellett. 

.. ",nl pillanatnyi S7.envedésllnk Igen
Igen na~y örökdle.söséget szerez nék Unk: 
mivel. hogy nem II láthatókra n<!7.ünk, 
han('m a lálhala tlanokra . a láthatatlanok 
pedig örökk""alók"' (fl. Kor. 4. 17-18.). 

Ozv_ Róz~a Reuőné Budapesten elhunyt. 
A temeté~1 szertartást G)'örry ISlv'n lel-
kést. v!"1lezle. Balun Is\\"nné, Gál Cyula, 
özv. Tóih Ferencné, IIzv. Remls A<1ámn'" 
atlal Budapesten elhunytak. Végllsztes
ségadásuk R. Filep I m re b udapesti lelkésl 
szolg'latával folyt Ic. 

Kdll Nagy BIla ny. gazdo~gl 
főfelügyelő 89 éves korában meg

halt. Magas kora ellenére mindit: pl-lda
lIeó bu~glllommal vett rl:$zt 1I;""\'1':~"'(,1!'1I 
éleUlnkbcn. híis.'nes látogatóJa \·,,1. IMen
tIszteleteJnknek. Hal'lával áldozato" stel
lema hltt/!"Stvért veszltettünk. Helye !Ires 
mIIradt templomunkban, de Jóságos, de
rll~ .:>gyén1.~égének emlékét s?,lvUnkben 
IIrtuUk. Pelll6 /3lVdn pÜSPöki helynök, 
a h(osvétl istentiSZIelet alkalmával mon· 
dOtt áh!tatos fohászában mOlgindltó 57.n 
vakkal k!'!rt áldást és ÖTÖk nyugalmat 
gylllekezet(lnk felejthetOlUen " Béla bA
csl"-jának a' anyllföldhöz vlss~a t ~rt po
r alra. 

Dr. Konez Jánosné 51.(11. Molnár G I· 
z.:>l!a. Molnár János egykOri ádá m osI 
lel k ipásztor leánya. Budapesten elhunyt. 
A régi unltátius n agyas510nyok gárdá
jának egyik jele s képvlselöje .~zállOIt 
"ele sírba. aki súlyos betegségének be
kövelkezt!'!ig szeretettl!1 övezett. tevé
k eny tésIese volt unitárius női egyház
tán;ad alml életünknek. - Teme tése n;>sy 
részvét mell e it folyt te a csepeli k 'z
temetőben. d r. C$lJc:1 GdbOr ny. p üspöki 
h elynök szolgálatával. 

Pel ll ll /ltmln pllspőkl helynök a má
jU!! I-I istentlllzteleten z/lr6lmájában meg
hatott szavAkkal áldozott a jó "CHw

n (,nl" felejthetetlen emlékén"k. 

Ulrine:1 Ll:zJo~. gyó gyszerész ld. Lő
rlnezl Istv án ny. esperes CSZékelyke
rentúr) na meghalt. Az élete ~:tAzadlk 
éve tel!'! kö>:eledö édesapának !!fl "n)'II
nak, - akik legfia talabb aryetmeküllet 
"es.z.jtetté k az elhunytban. _ leslljló gyrl
szában ~tint" rés~éttel ontozunk. 

Sdndor F<1rene m érnök, mll sZOkl .a
n~CSOS. néhai Sá.ndo r Gergely voh k é n osi 
lel kJp;u;~to r tla. _ 6$ éves k o rábnn - vII
ratlanUl e lh unyt. G ylinoljllk fel('.!li;ge, 
letinya. tili és tUtvéreI, Bél<e po rair". 

Külföldi egyházi hlrek 
AZ ANGOL UNITA RIUSOK t-VI k6z

~yQ!6IU I<..,t I..ondo n\)3n l&.rtOtták ,~ 
\1»-%2. napjain. A közgyillé81 IateD~ 
teletet d r . 1><1110 Mcl .... " Gr .. "I..". az 
amm1klll unlt~rt<u e,Yh áz eln ök-l elkéllz., 
taNotta az Ease>: tfln p lomban. Be I ..... 
dének "raya: .. Oj vallh az llj kol'Dak_ 
ban'· VOlt. 

.A Hl/>/>"N Jou rnlll 11160. évi áprtllsl 
szdmAba n OUzerostnl6 tan u lmá n y j el ..... 
meg, a .a:'b~delvü \·aIJá, és az egyet ... 
m el<, elmen. pa étaek es tanulmánYOk 
soráb:.n Oli t"ldlJuk~ L • .A . Carratd u.:r
keszM é~ II. L. Short. aZ Oxfo rdi Man
chester College történ észp rotesszo ri n a k 
az ír,bAt ts. 
~ unlldrlua nlntbóllurnokrol t!lbb é .... 

d.ekes cikket olvammk 11% !nq\llret ed
malb~n . A~ 3nll;"01 u nltárl ll50k sQr get\k 
(!ogy kÖ7Ö~ I("vénv h "' s~n'hltli na", a b e
v ezr!tését. E "It.~ hnszno~ la nulsággal 
~7.o!gálhaln~ az Ilyen k.érdésekkel rog
tal k ozó haz~1 é rCleklödőknek is. 

A londoni TrofalgaT Té...... vonultak 
tel március 21-én több 10nClon l unita
rlu' .IlyUleke7.et tagjai. lelk és?:e1 k veze
t(-s~el. til takozásul a délllfrtka' sh a rpe
vlllel vére~ rendőrterror ellen . A fel \'o
nulóklll J. Go rlno Icwlsham l é s T. 
TrClle ll " r goldel"$-lI;"reenl 1.:>l kének ve7.!!1-
'l'k. 

A rorndnlal 1960. <'vi Unlldrlus Napld r 
'Iazdng tal'Ullommal jelent meg. L~mer
lrtésére mél! vlsszatér1ln k . 

A kanadai MOnlTea! elw u n it á rius 
.IlvUlekezetének llj papjául LeOIlOTd Mo
'0'1, eddigi angl1al. leleeslcrl lelkészt 
h!vtllk meg. 

Act: AU$Zlnillal Melbou,.n" u n itárius 
lIyQlekez(>l.e T . M . Wa .. dle kenda!! ano:-
11111 l"lkéslt "filll$ztolla mef[ a nvu_ 
galomba vonult W . 8otlornlell ulódáu!. 
~kl 1926 óta szolgálja 'h unlláriunus 
Ullv(:t ax aus11rfillal trnnllnensen. 

Anlo/60la kladllst\\'''l áldozta'" az ame
rikai unitáriuso" volt elnökQk 1'. .\t" . 
~IOI emll'ke7etének. A klll"\ s7ámo~ 
bHXédéf. prédlk"c\óját tartalmav.a és 
kth'l W. Ro/>/>h13 lelké«· Ilyá szbeszé-
d!" I~. 

Redl':>Tn Uirlne lI nllillal unlt~rlus lCl
"kz. nellivven é~1 lelkészi HoldJa t után 
"vu.ll"lomh~ vonult. R<'4fern lelké~· " 
két vllá~hl\borll kl<7.ll Időben námo~ 
mlltj'yllTOl"$zá.ll1 és rom~n!al .IlYIlleke7.elet 
l~ meglótogatott. 

Dr. H . Faber. leydenl ':>I'!v elem\ pro
r .... ~'or, n7 unll,1r1u~ vllánr.llvet~~~ elsl! 
Il l "ára rés~1 v .. tt az lJNE.<;CO v édnö k
,éllie IIInIl mel!UI!10 tt ma n Illal ~ F'i\lön
s zl!lCtek _ vall:i~1 kongresttUson . ·Otja 
.or.~n ar IndlM Calcutta városába n \á lO
<'!.1 1.1sl telt ... z unlt~rlus vih\j:57!ÖvelS~g
hez tnrtozÓ Indiai Brnhm o Somaj egy
nh KÖlJ'On tJllb~n ls. 

A Svcrlgu ReUg löso R<1fOTmf lr bun<l 
fl svéd vn'l.l~sl reCormtársu)at, me ly rés~t 
Veq~ nz untl:\rlus \'I1,h:s~ö\"etséj: m u n k Ó-
14hon, to\'alyl kongresszustl n han~ll 
Ivo.ta, hogyablbllll t embert al kotá~
nnk lIlNja és J ézu S. mint ember áll 
tonltás~ lva! a keresztény élet és lIondol
k Oiás kÖ'.éppontjllban . 

Parker Tf V<lda r unltfi l'l us lel kész é let
ma\'~r61 .:>mlékeztek meg ~z amer1ka l 
IInll:\l'lu$o k máju~1 nngygyQlé!;Qk ön S:ZII
letéséne.. \50. és halála \ 1)(1. ~"fordulója 
1I1klllmdból. A! Un nep",,"gNl m ! ls elkQId
tUk mellemlékezésUnk t1 FeTenc: J ó"l$e1 
fÖllondnok .,Po rk" r la a m<lOI/<I r u nl,",,
riurok'· c. összefoglaló tanulm:iny'l. 
m('ly értékel! Pllrkem e k a magyar \.IDI
tár1zmtl~ TII gyak orolt haUlsá t. Parker 
~lermav~t'Ö! és k UlIInösen IInna k t4~ 
d"lml vonnlkoz.hban h aladó szellemé
ről k t!sllbb küll:ln IS m eg emlé kezQIlJt. 

.A""lnha J <l ko />. a h olland- remchlSatlns 
e,yh llz ala p ftó ve zetllj é r61 t6rtéDUt mfC
emlékC'Zk szllletése néBY, dzadik I!tt
fordulója alklllm~ból tartandó auguR
tU81 amsterdaml konl lv"USGn. mel:n"e 
$UimO~ k Ullöl d.! o l'ada képvtsel6ll II 
m ... ghfvt4k. 
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KUllöldl egyházi hlrek 

~dJclN;" I"f',Kl"'m<Ui ","hbl 11I1IIIfI .. ~nI 
t M\PIomjlpQI('Celn kn'l1 .... .utetl k jlp"k 
,,," \IIurttku~ ~·.I kU'dto~1 ~n. -
-r..flI)~!t ... nn.1"'O • <1f'b~nl ~'h.r
~.\I(' k, • " \' '''' ' t'''' k l .. ~.)hAh\ tM J:' 
,'.t.,~~\'.1 k.p,,,,,,I.m~ kftll ........ kl"f' k I· 
l'S>...nn.",ljlha tri.nll ,. ...... """ \'JI1"m'nl • 
ml'.ll~·.rkl'lI IhIQU\I .. kl'l)('1 1\Q, .. I"I1J:.o 

II), j'. U UZQG \1" \ ' LAJOS . I,'.nk"". 
. It ' li. ...:::sk"'''~U ' " 1tU. Iro .... ban •• "n 
", •. ~:u\\1I ,..,11 N;I). .... ·.ny.ondM\\j lll n IIAni 
.. Itlln""Ö;tM:U utl llat1wo hh·e1l\,11.nt.k. • 
l)" I\'-_TtdAk~ Ullh ll'i ..... saór\-III1J'_r· 
hlllk~ 1t{Iq:)'.tlllN, m\l\rl:' • • ~PI!-" 
....... , ..... '" k lUill'" .llt1Iln\AbÓl U~1nU 
",.n.'lu~ It~n. Orölta. I1U UIIl!lb<t1l ~ftd· 
nak"..... \'.\IIsalQIIII UUl.o,A",. U\Ja
IIII,)·."k ('\1I n lQil m ir u UIlapet:,... laiUk. 
Cl.l tn.. "ld .. (16 m unlrllJ. nau i1(1A1 
\'011 IIltuUfa \llfYhlll.llnlC IlÚm.1'1I • ..,,,. 
"""I nm nkaJ$AJ: 'nI I I Jó I"I!mfl\)' ,,~ko
Ii .. \ , .. IChlIii" • • hl~l' Aldbll I,..)'tn /011'1. n ~,; 

.. It,...... k tnt,-_rkO'l. 

r.f'lk.p"<n"rt 1WtJX''' '-01111'" nl.lJ " ~ ! 
tl4n m .. ao·lll'k,\I. \ldiltÖi(oh''1)l\nk 'hl, A 
h'lk ••• • 1 tnl'k .. , I,'In~ <tt', 11'11.lIktl", " \.11 : 
II f;:>~'Ó t\·bt'11 k lll(l1 ~... .. .. fm... Im"· 
k(ln~.' • • '\."lI~"'Nlk ~1t\".\Q.'t'~I'. l(wAbb:\ 
'l bt'''Nllt'ijfJl''U,,1 "'I!.PI"'<t>IIItl.... t,·IMhUo.1. 
n\('jlb<'sw,to." . 

" Mm. TI:m .. b 1'I:. nn ll.tlt'\· t'III I toOlóah,1 
tIlI I ... ",. kOltWIll' ki P<-ltll1 1 ~I\'An pll,. 
p('Iltl hl'lyn(llc N>11~rdlbll h\l~,·tll I'Ut1 ""fl''''"' lt,.",(>b;oI.. m"~nIINAn p<, UIt II 
N ...... 1&n.,r " ",al ' <'InplbmunJrbll. 
8111f"JW~tl 1'I1111,,1:~O:'l'qw " kNtrI k prl\l~ 

,.~n .an(lUIt a A(I"d.su.~ .'11 "1""".1111 0. ' 
PotlA6 "t..... ptltpö"'l l\~'ynOk'. ilki t'1I 
all:alommll' b1~Ucu:ltti R 01J!.'lI' QI " 
\~1'1t NIllO' (J'n.'" ulra' Ir.nll'lomunlt· 
bfln. Af ' 'lI('ntlsr.lrll'll't k ll"I!t{\ kouyll\o:'
'~n R. ""I('p ,..,ft! ItlkhJ; 1tOna1l11!"" 
_ \·h..,lIlo..ltktl , a m ('h' ""'''Illt» .. ..,11.., "' 
",uhh \((ll."*tf milli t "1 mun'U\~lh t~ 
m t llll'\l t' foo'I!1'!' .. ..,' .. \o:ol l. " u UcpO"'l ht4" 
nak mtl~ QIt .. aUal en\\8:.~t me( , 

1'11\' ",,,, ptIuamm a l O 1I1dozll.kt"U".o'-nSI. 

K<l(CJOrdorl m'JulI; Wn, SZI!,,~l'n b 
H\\dm~6 .. ;:í!l:t r htlyfll M.ljUJI U·,'n (os l ). 
,tn 1 0 11 "ptf'l'~1 \·lu,41l1.1 Mlnnk" l h~ 
Iyen PoIlllt1 111,'/1" I'IU~J'6ltl h l!l "nOk ISI('n-
1Ul,..,lrli't 1$ IlI tln ll . M'J"~ :u--(l1\ !"ült'''' 
1~'lImlll ' Qn \"01, l ' IUf,.IIU , .\ ".L~lIl nlQI 
kih'l'lÓ ""y II ltIstn II hh d : "~\) ""'Ihn' 
bfln \'1'11de: rt>o.1. 

Ollnllpö,,,j() rI h lltl't'lkn f 1~1t'l\tlqldN 
\'()\I I1rnu:.a .... \·~1. A . u rl'''<:$Qr ,1I b ;)n 
~ ktl\)t .... l FQI'dIlCl Jóu",' ~, \~l lItlJIII 
liliom t" I)'OZ I.!I , 

Ur, _\flru.slau N", ... /I; 1'1 .... 11111 I'IlI~pök . lilki 
I'ktl \'~I\ 11.. 19111. ~nt 11' ..... 1'..,1\ K Ilf'l'S'" 
""l u (ok .... "UAl!iI)·111h &Hl.k~16 UIIQI\
d, nllk d{>b~'el\' U~~~1\, m~"l!h"n~t\\ 
Otl\'ÖrJt,. t\ kllllllSl\ 1>o.\IhG I$lI'lIn pllSI'Ift"'1 
M.l.rnOknr.k ~ .. \Inl .A r\u~ 11'f;"'~rt'1nlcnt'k." 

"" 1 .. l k lla l """I/el ijal" » Dl.3l~_"" , lll, 
NU::kkUfu lli l,lAfll II. "' I\bbl lltiQlnAII)'Qk 
~ rkt'lLwk : dr, O Al rry ZI.IIAn 100 ... . Nitt)' 
~ne(O."", 30 • ., . O . Mnrknlln AllIJOAAtl 
30 .... S~I)'''n I~\\"nnt'. 1)1." . Sdmo-
nlde .... O)lll"n~, SalltlO U.u.lónt' Io-IG n. 
dr. 8al llt'l. Alan_m l' . ÖlV, "''''Nil' JII· 
nw.n" &-3 n . 

, \ lIöVlln t-:t\dr. 111 ... 111 01'110 111. j n\·II,. 
do ... t\lII.bban aa aUI.bbl "nM " d. kUIIII.k ' 
"'.d't 0)'''". 1011 • ., . F'«lo r !'Al " FI , 
1(1 . Pelht'l ' >llI'lIn . III . ~~' ll't'tly a .... n ~ 
61) ... . 8 nrbN)' 1'111, ~'Qd \lr ·t'luII II, 10 .. 
rl'l C:I~e ~-:IO .... K\lIl1s1 1a41t'0:0, ""la· m"" nf hal IIr, no~\y Alld..... t'mlt-
k e • .., ~1I-3Il ... . IIIYb "'liml)'. 1It'11I'dU, 
".,111 , Ddk 1'1::""1\1:. dr. Ik"k'" "'''''.alln, 
8 \:'61\)'6 'Z.!dI1I\\I l1tlllf . Koml~' O)' \lla, 
n O.bfol)· S."\\I'" lot <::IIIII'dJ" . ~l't'd \\tó
l l'Olnt', O . ... . . 'ukl::l ft Anlalnf, NnllY ~nea-
11(0, u okroll Jól>f, ... f'I,é, Sdn Kltrolr" ~. 
8('\)1'11)''''" 1~I\'An"~. Stl\bő MIMly n/o. 
Sl\.i\bó J QUtt h)\",,,,~r) .0..10 n . ,Ir. S\l1t' 
ronl 011\'#0 . I~ Fl. IIh_'l.II·,,1 t.aJo. , N~' ll'tdy 
~ru~l, PNh6 C.l1\l1 . ,'h~t')' ~:nl(\"". 
hl . P('lh(\ hwl\,."f<. ~" . W~ltln JQlIIl'fll~. 

1'\1" 1I1' ''&G \' ' ' Lti ",II IIprtll. I..('\l, 
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Ltmgyel áriánusok 
SOCINUS 

A 'flng)Id (lr.(inwp/c wrt4ne/(,ben uere')el jálnol/ak 
u ral/MI noWdrlvu.éU mtall ICII(Jllrl /(;Id~ menedé· 
k~t III/áU kul/ü/dlek I., t;u:k ,0rób"H' II It'VJelentlJ,ebb 
I-r- rCI; /lZ lila.: SoclnlU f 'p u nll..,Ul4k Jutott. 

SI'IW vdroll etil/ik pllJlwUí ,,<'mcs Cla /ádjo. aarjaként 
.~illl~r('1I .';ocl .u#. m('I/lncl< tagjai mlÍr (j XIV.,.,z:~ud 
kl}z"ptlúl IW~(tll" jelcnllJ, lWzélf't1 .zcrl'pcl töllOW"k 
1>1' 1(l)zIJcH!"1 /c/men61 /dizUl t/JblHm " jogtltdomány 
W;"/'uUJrai ",,/tale fl kar ',mcrt oCau cUI/dC me/n. 
A"IIJllllak c~/lId(fjl'l ll. Ib liT. Phu pápával U ro/wn.
Mll/lJlm 1'01t. SQdn.lu /530-ben nIHil/ilI!. apja ~n e/
ludr, (muia 1'8 naUlIapja nel/enék.. 1'I(llal,dga .idején 
c,al6djúnak !/.ibb ragJII II profemmllZ:mu. J?árlo~lI'ának 
fI/llllluja alatt iii/óli. ~lülUk .s~cl!l~'. CamilIo ahy me
IW'kWI m('U /lZ lilkI/iz/dó kezébr.1. Szellemi arculatának 
ti klalakulá$ára legna(Jllabb I,atáual . nagl/bátl/ja. a 
1t/lllfn 1I'()/6yiai érrlckUldé'i/. Laehu, volt. aki 
1532-53-ban Sienában é li . Amlleor F'auaztu",z 1561-ben 
,u'OV(lptli Qr(Jk.égét mcukaflja, kWltildre megy, LyO~
I}/In lelelwr/eU meu é$ ott Jo/ytat tanu/mánl/okat. A kQ
I'.'tl«.'zö évben arr61 értl'Bülve. IwUY na/}yb.ál/~ja, Lac
lhu vdrllllllllll/ /l/1' (I/t, Zllrjc!~be ~jct. ~ 011 őrll~égként 
ál l'e8z/ /.I:",/Ius kézirato, mavelt, kőnllvtárát cS jelen
l(j, lc v('/czt~ét, MC(Jeml!t j!ik . hOfJY Soclnu~. Lacl!us 
ndvld "'erlJtIC. fanu/ó tórNa tlolt a wUtenbergt ~~etc
mCII Dávid SOfillIU UIelfu8 euyik kézim/oB muvel, (I 

lall~ Il!1e/vli lk Fal.,r, et Vera-ball közreadta. 
IS6.1-15'14 kOzölt SOClllU8 a Jlrpn%el uralkod6 mellett 

II/kári állás/ tölt be, de hamar mequndorodott oz ud
t'(lrOllcok #re8 és tarla/nw/lan élel.éllii. Kf!8őhb több
az/Jr mf'(ljeuyerte, hogll ezek az évek e/CNrozall Időnek 
.z(imfll>/tak. 11 tlUOII"ere(!{1 halála u/án elltaYl/jfJ .,zii/ő
JöJlljél, hOfJJI e>da ~ol,a Wbhé Ile Ifrj!! n vluz(I, Basel
III,tI (f",tPcdeH meu és lit Irja meu tyye/őre kéziratban, 
Do Je",!) CI,r/.,tl Scrvo:lQrf/ c. múQét, mclvet koro ma
tlC lt I'nlberel cllS'meréu cl méHatUlk. 1': kézi ratos Tnlmka 
mó,omlal az er t/é/Ili é& ientJl/el papok IWzüÚ ls el tcr 
jedll'k. Ii m(; Idp;a fd rctí lI on/ltűrsa. l3/andra!lt 
GUlJrrlV JIUI/elm ét, aId Dátlld ~'e rpneec l v itázik. A z nnI!
tr/nl/ lI rftl! cnmék konzer, 'at!v l)on(1I6 / képl)i.~r!ő Saci-
1I 11 ~ 1 J .~ 78 lIszén Bland r at/l e rt/é lVbc hlvja - u tj a 
KrakkólI át veze /eU. aho! LaeUt! ., egy /w r! l ~ntll TŐseit ls 
Jl'lkrrra l" - DávIddal 'Va16 t'ltóra. I·; Ult ll i.,merleJéSe' 
miHI kh/iH c~fk feladalkörUnkön. vaiant int annak 'Vin
od/a/a II. hoClll Socinusnak ml/llcn ~rerepe volt Dávid 
trlluMidJóban. /JÓ Vid cll/é ltelé.e 1I1!I1, Len(l llelorszó.yba 
!!l!'UU. hOíJI/ élek h(itra levő neuuet/ századát olt é lje le. 

Krllkk61"ut oz .. cccleda mIIIor" pa pj a. a német m e
Ilekllil. Scllomann GI/örgy 10gal11a. F: v6rosban az ud
I!II~ alkalmazot/jaként azámos olasz ls El l. akik szintén 
I"'''/lrol jak. 11 l enfmcl IIrfdnll80knllk c várOS/Hm !Íló 
!'r/jgpbn anablIptl$I(, /eIJo(/(iYt Valló frán!lz(, távat Saci
nUJ 11(.1111 !Í r t /lUl/et ke lllcttM foo v/I . A Ol/ermekkere~z
tc/é, Illcllett és II fe1nlltrck "eresz /eMile ellen laol(,U 
(il/!!al 1\ ktivet!wzll éllbrn a rak6wl Z8 /l}(,toYl hiva talo
"Cln /. Jclll(>lrlé t kér i az á rlállu50k e(1tlhá ~ába. dl' ké
reL m!!1 r lóbbl ml1flalar!á1l1l mllllt akko r e/u ta!; iljllk és 
azl .rm ("' I/edfk meg. hogy Ico!lztiuégilkbell az !Ír va CIO
rdt fr lvcUlle . 

II le ll/nlel árlán lz mtu korll l IINel6i II Z 15S0 -a~ évek
f) rn már cl vr nfik IIr t<'l6 Itr repkőrll kel. az "Ú j nemze
dék m élJ nem éTelt mcp erre a Jeladatra. A helllze t 
kIW:\n1j .• k !!p!"Il'll {IZ drMll ft m ll$O Il- bel/ll eYI,mrl .,.,a l ver 
'ell(/Ii , r!! lIVZII /ok ep!lezleté8e. az ell t ll3épes lámll dll ~ok 
r llf lll 1'I'ó~orb {l1! Irooulml .,Iklln lIaló v,ld ckezés .,zin l l! 
kdnPII IItl ju II nlllllka.fedJII·te / Socimu llak . al" a m ullka
ItI CZ() 1I lU:flll nd'tá~'Hlo fl rit 16 munkM ué{ltPU. Mlitlei 
dl'lnU' h,lfn ?ll/etN'n nét' lelcnill j c /cllliCk IlICp. A z lIT
"' 'ld O.l· /) """ "81611.001; ,III (I ' ((llo ltkllwk I'fIll rC S2'r!1)orndó 
"\1II1,d(\ '1I1 Cl/Cll védi az IIrlánu~ 6 1l(\ ~po "'O I . 1.584-ben 
F"II01 kt(l.' K e r/lwzléU"e / 11:11)1111alOll v lld ' a II lef/uéte
~ol,h " I" bell b m l' rll,I Irn l lI(w ét. Ku~/I. min d l' fI bmcr, 
(/o"rlulkl>dójó t'a{ I(>vcfezett . m é .. é lcn l t .tII6spmllol k;!p-
1,I,el! I h,, ~(" ba ll il llt , ti lill lll l(lI l1ó rf ~mlu l k6"f'lkl'te-

1 \lN I r,(RI1JS r1 ,ET 

'''H'n ';"p1"IIf'I" /llI r,d F'(>T{'nl' f·. ,>al(>ulog JokDt. .w-Zf'
/('kr/. !)lam". 1f't.'l'let válIOl! az cblJl'n a.: ld"!'> .. n tina
nu. "jIuleket valló ~ lengIlel löldÓTI elő Dudli' And· 
rá. magllllr kalQllku. pU.pbl,:ke/. aki a I~jdenll UinG
'on mtu (I ',"wl/kll' hit védt'lmewjt' rn/1. 

Tdr.tadalml vmIU/koz.,:bbtln ellcnr~lbe kerUl a I"noll" 
UT(llkoo6 /Wrok lelfogálÓl' al I a klrá/II /w.~lIgja elói 
btlrtltnl fanactóra az eflllik Itnutfel Mmel, M(rTlztlln 
Krl""J birtokán húzódik meU néhán)l ~l1re, Innen 
JQ/JllatJa tQvóbb Irodalmi munkáuáuát, F'elerégal ve.zI 
vendéU.látója 1f'611.1/6/ 1586. táj6n. ~'e/elWge kLtlánlluk 
megnlileté." utún rőviddel elhalt. L.eúnlla k.hóbb Q.Z 

ISmerllenUllel dr/dllu, Ielké.,z Wi$.~zováll/ Andrá., lele-
8r.(/e, lett. A z drlánu'okll(Lk {pnYllel 'ö/dról l)al6 klűze
té~6 uMn Wbuováty adja kl a lell(JlleI árlánll.1ok iro
dalmi mŰl)elt, Mz!/i.k Soc/nus tcljel irodalmi ll.afJlluté
kál IJI latin. nyelven, 1101land főldön a BfbliolheeOl 
Frat rum PaIOJlQrum-ban, 1668-ball.. 

Soc/nul gl/akTan !4rlóz/codott K rakk6ban hOUII la
nll/mánl/a/I a könllvt6rakban elvégezht"e. '''gll IIl1en 
alk4lo~ma~ éie~e ell~n Ú támadást iridUo/lak az "gye
ICm dlák.Ja1. KönIIveit . jegl/zelelt él leveleit a lótérre 
,"urcoltók. ~ azokból ou magllldt rakva, elégetIék. Socl
nust elevenen a fol1l6ba akarlák ölni. I nak az "OlIe
tem eyyik Iwmanl.,ta szellemű. tanára mentette meg eu 
életi't, /Jarálai lanácsára vidékre. 1'011 L.uslawice nevíi 
Jahiba IWltözött, e lalu ml ii/ekezelének papja volt /ul 
SéfJI:'8 l/tnftvdnJ/a Stoin.~ki is. IlInen járt el a Krakkó
/lun é~ "ak6wb~1I tartott /elké~zi iIIElsekrI'. mell/eken 
fll/ l/krUn IlOUZU heteken. 6t v iIották cl hit fontos abb 
k,lrdései /, A radiktilis és mér.,~kelten Itllladó SocinuH
nak l'él1llt l. 811ccriil t még' (IZ orthodo."C Czelrowiez-Iéle 
IrlÍlIl/Zatta / e(Jllezséget létrehoznia. 1011 élete utols6 
éV('lben a lenf/lIe l árlánizmll~ l eo/60101 és /ársadalmi 

1-;;:;':~~,,;:n,~flá$ail sikeriill l'yl/dgesitenie. tlel' 
(IZ alapjril a rak611l1 ká/énak. me/II 

rövidesen naJ)világol lóto/t b",álal és 
lanl/vánvul öurcállflásdban, Socinu., .,Ir já l a kelmelet 
ma ls ápolja (l hulawieel temetőben. ahol/604-ben 
temették el. 

1\ XVI . századi magyar uni!ó.rizmu., ha/ad6 szelI .. -
méll1 Soctnu~ ,,'~zveelen köve/6! nem jldottak el. Ddvid 
P('rrll l; tlsuo un!tárlzmusa nWgött maradt az li teo-
160u/t flonllnlkodásm6d, me/y azonban az or tll ndo."Ciá
h.oz 11IsZ01'I,ftVII saját ko-rábrm fe1lődéRI je lentett, ame
II/e / (J nyuf1atl teolóoia l i rodalom .,oeiánlzmusként 
111 m e r. 

f'erent:7. J n7.se.f 

" A K I MEGTART,JA AZ O E:LET~, ELVESZTI 
AZT: r..s AKI ELVESZT I E:LETE:T .eN E:RETTEM . 
MEGTA L ÁI . .JA AZT." (Máté 1O~19.1 

Ne trl"hclj soh:_ mósokat a Z7.a1. amit m ngad is eIvé
).!cy.hetsz. 

(-l 

MOST TOKOR ÁLTAl ... HOMÁLYOSAN LATUNK. 
A KKOR PEDIG SZINRÓL-szINRE: MOST Rf:SZ 
SZERINT VAN BENNEM AZ ISMERET. AKKOR 
Pl..:D IG ÚC Y ISMEREK M AJD. A M I NT eN IS MEG
ISMERTETTEM . (I. K OI". 13,12.) 

HclyC1l d olog megúj fla ni a 1. Imádságot. vagyis Isten
hez való viszonyu nk kifejezését. Az ember állandóan 
kia lakulófélben van . vé1 tozlk: e1,ért Istenhw va16 vi
s1,onyának I ~ váltO'l:n la és Uszlá7.ódnla ke ll: azért kell 
mc~vó It07.nln al'; Imódságának l s. 
_______________________ , _____ '_0 
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Fcle lós s~crkes 7.tl'i é.i kiadó: Pe thti I~ tván. 
evl elófi~etési d lja 12 forin t. 

Budapes t. IX. , HögyCII Endre utca IS. 
T!lV b : 137- 1811 . CSCkk~'é' -,'~O~'~'~!C' ~ __ ~ 
, ...... , ~ >t - _z,dm'.1 N.Y"'lld • B u(la"" ' J 
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