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DAVOS 
f;z il név eddi, c lsűrcllden II téli spol'\ok hóuo l ~i n n.k. 

jelentett valamit, mert Davos. ez a csodás fekvésu, kl,S 
. á'c' falusi lidUlötelep 11 mag."l IUlCussz<íIIólvul és nag)
~~u:g; életéwl eddig ki11uvlug mint a tél3 spor to~ para
dicsoma tartutOU sz. .. \mon. A szubadel.vu keresztények 
és unilflriusOk mo. uzonban egészen mas vonatko7.ásban 
emlegetik Onvosl. Ugyanis ez év UUgusz~us 8-13. nap
jain DavOsbun tendezi mcg a S7..a.badclvtl Keresztények 
és a VlI!lflsos Szabadság Világszövetsége (lARF) hál:o~n
é\'enkénl esedékes világkongl·esszusát. Az IAHF' v II.lg
szö\'etség II vllllás~ sz..'lbadelvCiség táboránuk mintegy 
22 millió lagjt.! képviselő szervezet, amelynek a ma: 
gyur, ... a l"Omt'inlui unitárius egyházak és a testvéri 
csehsz1ov:\k egyház is tagJnl. t l'dekcssége ennek a 
vi lál;szövctségnek az is, hogy nemcsak kel'esztény sza 
mldelvl1 egyhú1.ak ta r toznak kötelékébe, hanem a ke
reszténység táborán kívüli mtls vi!{lgelU'lu17.nk s7.1lbad
elvü képviselői is, igy elsörenden az indiai Bdlamo 
Samuj egyház. (Ez utóbbin,lk nagy szerepe volt és , 'an 
az új India megtcremtésében Ghand i, AmY:1 Chakra
va rti, Rlmdakrlsnan. Rabi nd!'ana th Tagol'e, Nehru 
révcn,) Tagjai közölt ar.onbnn sdi mos moha medón, ja
pán és más nem keresztény s7.<l.badelvü vallásos irány~ 
r.at egyháuilnak, szervezetei nek, mozgalma inak vngy 
kimagasló személyiségeinek képvisclöit is megl.nláljuk. 
Ehhez a világszövetséghez tar tozik korunk nagy huma
nis tája , Schweil7,cr Albert is, és rajta kivül még szá
mos nagyteki ntélYl1 tudós, illlumférfi, müvésr. és kö7.
é leti s1.emélylség. Igen j elentős tehát 111. IAHF Világ
szövetségnek valláserkölcsi és v ilágnéz.ctl beColyása és 
szellemi szuggeszciója a világ killönböző liljai n , kiilÖn· 
bö7.o egyhfi7.a1 és népei között. Ezért kfsérjük figye
lemmel mi is n Vihígszövetség háromévenként meg
rendezésl'e kerülö kongl'esszusai t és el.érl törekszünk 
lu: ra .• hogy e7.cken n kongresS1.usokon mi is su ly t kép
Vlsclo módon szólaUassuk meg és érvényesítsük a mu~ 
gunk álluspo n tjá t, véleményét, vallási, e rkölcsi és vi
lágnéz~1i megg)'Özödés,ét, amely n mi korunkban még 
ha~gSulYolOltabban mint bármikor négy évs7.áza.dos 
multunk folyamán, a béke szellemének és szUkségének 
nz elvél, IIZ Igazi humanitás gondolatá nuk renlizálús..'Í1 
minden még c-lnyomatasbnn élő gyarmati néprc is ki
ható crvényesltését szorgalmnz7.a. 

.. Nagy 'trÖm s7.ámunkra. hogy vl lágszövetségilnk el
noksége és végrehajtó bizottsága úgy h ll. tározott , hogy 
II Davosban nugusztusban megrendezésre kerü lő kon~, 
r~s1.us ~tfog6 témájaként a kővelkc-lÖ I,(ondolatot tÜ7.i 
k l megv!tatásra: .. Az rm beriség egysége II mi SZélszlla
,,«1011 ul16gu ll kban·'. 

A kongresszusi ülésszak minden n(lpjún egy-egy 
rés: ... ;je~ kél"lJ6sl·61 hang7.1lnak majd el elúlldtlsoll. a mel ve
ket kimagasló lekitél)'ü IIzemNyiségek fo/:nnk tmlant 

Az első bevezető JelleJ.ni el6,.'ldás a kon~ l"esszusi té
mához a következő eimmel fog elhan~7.unl: .. tletproh, 
lémá~ eit)' kellés7~"lkadt világb.. .. n". A m6.sodik elóa{hi.~ 
témája ez: "Hozzájárulásunk a világkör.Őssé~hc~·' 
A ~HI'mlldlk clőnd(ls elme: .,Holtyan Iflljll Afr ikll cs 
A7..sl11 ti NyulI.ntol?" A negyedik elö"dá~ pedig il kő"ct
ke7.ő dn1en fog clhangulnl: .. Hog)'lln látja n Nyugnt 
Afrikát és AZSlát!" A kŐt utóbbi ('Ióadást két-két cUi-

adó fogja tUl'lani, egyik Ázsiál'óI, a másik Aft'ikáról 
bes1.élvén. Az előadások elhangzflSU uliln a hullgatóság 
ö l vltacsoporlbun fogja megvltutni a kérdéseket, min
den vitacsopor t há rom-rh:gy sl.akél"tönek \'c7.cICsóvc.1 
közelcbbről vizsgálja meg a.... ll löbbi r~zkérdéseket 
l , I!:lelmezés és népesedés. 2. Egy új nacionalizmus ja
lentkezcse. 3. li'aJ I csoportok és színes népek, 4. Mi 
lesz (I csal ád ból? 5. Va ll tlSOS él·ték('k .1 technik .. ko· 
rába n."· 
Ebbő l a rövid ismertetésből ls kitünik, hogya 5::a

badelvü vallásosság lábora nem nkadémikus jellegü 
és elvont t(!()lóglai kérdésekkel kiván cs upán [oglal~ 
koini, hanem kertelés nélküli ószin teséggcl nyul két
ségtelenül j el entős , reális vllágpl'oblémtikhoz. Nem 
á llft ha ljuk, hogy II kongresszusi témána k és n rész
problém:lknak minden megfogalmazálláva l és jelölésé
vei m i maradéktn lll.nul egyelél"tünk, mert úgy vé ljük, 
hogy ha már ilyen je llegü kérdések megvitatására ha
ttirozta el magát a ViJágswvetség vezetősége. akkor a 
sznbadelvüségének és humanitá r ius szellemének iga1.i 
konze kve ns blzonyftékaikénl még bá trabba n és nyil
tabba n is Cogalmazho.tott volna és p l. az t n két kérdes
csopol'lot. hogy " Hogya n látja A/ r ika és Ázsia n Nyu~ 
gatot", iIlctve " Hogynn látja a Nyugat ACrikát és 
Azsiat" talán helyesebb lett volna úgy m~gfogalmazni, 
hogy egyrészt: "Hogyan látják Afrika (.S Á7..sla <.>Inyo
mOll népei a gynrmalositókat?" (t.s ezt az előndást az 
el nyomOlI népek egy-egy S~.Ilbadon válusztott küldött· 
jével !tellene elmondatn!.) Másrészt u másik el~dá l'o 
címéül inkább javasoHuk volnn ezt: " Hogynn latja a 
Kelet _ II Nyugatot?" Dehát nem m i Cogalmaztuk meg 
a kérdéseket és az e lÖ<ldások címét. -és végső fokon nem 
is a cimek megfoga lma1.ásilll múlnnk (I dolgok, me:t 
mi il magunk álláspontjat ak;í rmilyen cí1llS7.ó alll ll 15 
el tud juk mo ndani és h:l SOl' kerül tá, el is mondju.k, 
mer t nek ünk nem ke ll töpl'cngen ll nk a pl'Oblémák f~· 
lött. Mi pontosan tud juk és teljes világos cgyértclmu
séggel vall juk, holU' vanna k kérdések. nmc!y~kh:Cn 
nem mi, hanem maguk a jöél-.-.csú embermill iók doniol· 
tek és vé le mc nyüket is kinyilvání to tták. Ezek a kér, 
dések igy ha ng7.;mak: .. Hflbol' ú vagy béke? e s II fe l ~le.t. 
amelyet n jóakarn tú embermil lIók udw k és. ml IS 
adunk, ez : Béke! Ennek ped ig cgy logikus kö\'e.tkez
mé nyc va n : :t to tá lis leszc l'eJés mielőbb i meg\':tlósl\áSa, 
hogy "n kardok ekevusakkfl \'ill!oz.z.unak!" 

A kellé- vagy t őbbfelé szakított világot mi ls lá tjuJi, 
dc nzt is tudjuk, hogy ennek a szaggatottságnnk sebe! t 
nem lehet ráolvns..'issal gyógy!wnl. hanem S1.abadelv(J ' 
ségün k örök JC nycgéhez híven és a bs7.olllt ~övetkczc
Icse n. csakis /I tole raneiu eh'ének syakol'la ll nlkal ma· 
zflsával, nmely mindig II kü lö nfél e h it re nds7.crek, esz, 
Illek. elvek hatlllomgynkorla ti I m6dszl'l"ck egymás 
melletti létezésének és létcll:ésl jogának elismerését és 
tisztele tbentartását jelen telle ! Világosan es egyér te l
múen kell hitet tennilnk a kocgzisztencln gondolatu 
melleIt! Mint n szabadság elvének órill:ói pcdigr~I I"e' 
e r thc tetlenUI kell II sZllbudelvuség egész va ! I (j~ 1 (os 
vlllignézetl túll<)I't\nal{ hitel tennie és bdolyásut érvl~ 
nycsflenle IlmelIelI, hogy nz el nyomott népek (('Ilete
lek nelkül el nyerjék sznbad~;ll:(uknt és nz ember i él('l-

• 



, krl k 117. clvc)( nck "hu n~o,.ltllú· minden !1' l\cUy h {,;r.\)lIn mbr rolyumulhlln vlln nllk. M I ls 
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Rabindranath Tagore 
' . UI 'IC é lI1.M:udJk év fo l'dulbjf,t máj us el ső napj uI

Sz C " kt:'lctcn éti n)luKulon CilyurÚnt. A na~ 
bun unn~r~klJ8 tnnltó életművé t közvc tlcnUI közel rol 
hl nd~él~ ~ hÖ.IIWS évek végén, vllá!tkörUII utja sor(1n 

!~~~~!/~~d:O~.n l~~~aS :;~~~;já~:IC~~Z::~~ .~~C!t!t~~ 
n::~ 1.1 c lckct : 

. blldrunuth Tagoro-rul Culcuuitban tuJ6..I kozta:n 
i , II ~IÖ~1,ijr Al. Isrnérkcdés nehezen Indu lt. Ind iainsan 
~~U\Qro~~U ~1.ob(obun fogadOlt II cs/ll nd l húzbnn. ume· 
I (" II IJlcnnyc1.étcn csendesen f OI'.:016<1 6 lége,saval" leU 
'! l'óPtl ln ~un hOvl.lssé és kényelmessé. Hosszu ráncok
~11 I co~16 kék pulfl61 födte k.'!:I l ét. Az arcu enyhe 
unn l mnl {,rult cl , mint minden " nugy cmlJcrC", .amlk?r 

\I ulukivei" szób .. ólI. nki "ml ncle nóron bC!!l ~1: lnl krv.ln 
~ cle", t; Ill'i1 Cilggel ll;:nUI meg tudHun (rllopi!u nl, ,hOilY 
nelll tévedte rn , Il m lkol' 6t n vll(,1I. I c~szebb c mbel(!nek 
t/ll'tottllm, mcr'! szép 6, mi n t senki m áI!, AzzIII II tc]j(,.'lI 
~gll.c1 llzép 6, umc1ylkkcl o~, 6 lelke teljes békével, 
117~retctlcl , ludóssat m uv(-s7,ctlc l, ulkotásvfrJ,!gYnl : nz 
l:Il't m lm.len murrldundó é l'tékévcl ," 

" A 8~.cmc fölcsillan l, amikor rnegcm HleUem , hogy 
OdordbMl, a Mnnchcslcr Colleilc-bu n tö ltö ttem két 
ével !\U (.I buróls(I"OJJlIbbrll Indult , umlkol' mcghIJ l1oltu, 
hogy muKYur v/lgyok , - Kclct- Eur61)l\ Jo l)bnn é rde
kei , mint II nyugtat - jel:O'ezlc mc" - , me rt o nép
mGvé8zeICkct ott móg ncm ölte moil a gyfl rl cgyrormn' 
5l\", S n mugytu'Qkut kl vfL) tI.éppc n H7,CI'e tc m , Egys~c
rOck, te rméJi:i.otesck , e m beJ'lek, Egész ~: ul'6pt\bun kÖ7,Öt
lUk éreztem mn~mlJ t legl nkúbb olthotJ ," 

" Ilót e\'. clé" voh kezde tnek , Azo nbun lIokkul több re 
mentem vcle , vfl lum lvcl késöbb, a mikor egy hetel Uil 
IlAtem 11 7, 6 h Ires tele t>én , fl Békesség II llj lékába n , 
Shunl lnlkelnnbun, Calcu lk1ból pár óra nla tt vi tt od::. n 
vonlll Azután még hulóbu31zo1 I ~ dÖCÖf( nl kellett valu
Int:dd llt, Vél/IH klszt,lIouum n esi nos vc ndégh(,z clöll, 
nmelynck lom (lI:Óról , !Ihol nwlfln eIU' hétig m inde n 
nnp /, zőrt kelle tt délutáni IlYUI(OVÓl'U té l'ne m, hogy mrl
s(,kh\ o 0<:lul 6nl olv(,sul. btlu ne ZIl Vl,U'Juk , a z egés\'. te 
lepe t 1(,lnl le he te tt fl tet'cbél yes m ung6rti k I.özötl," 

,, 8~,t II $l(' I' négYZcLk llum(:IOI'nyl lefUlote! mé/{ u kö l t ő 
apja I~Jl ntu Is tent:1 célok I'" , IIInl kol' pM é vtl zeddt:1 uz· 
el f, tl {'gy kis "'cnedékh(, ~.{\t é t, lUcluLl u'l,un vá ndorok 
IId untira IIzu,l u ké l Wll(:tcl1c1, ho!(y obban, vulu m ln t 
11I1 n;rk környékén C8uk l$ nz elty I~z Is le n Im('Ollll ló s 
(,I ll,loklll étkezés célJnból megölni nem '~.lLbud , Amiko r 
II klllt6 flo ('~ klllé r letl Iskolo WI(, IUtásóra kt: reset\ o l. 
kulmus hdye l, S huntl n lkettin 1\ ké l fö lté tellel egyli lt 
1!{-8lCn kln(o lk07.ou '" 

"A lelep 117.onblln mu Illó t' több Inin l Iskolu, m inde n t 
mClI,mQd vu: c 'l'lIgorU AII' II u!tII>ltott l'~esU I ()I, II Vlsva
!~I Uo l'U Il, III fe j ti k l lt:g~'(éle'H:bbkörO lcvé ken ysél:Lél, 
t ekintve, hOKY (: 1(I1'lIlI s(' 1-\ ne lll k iv(ln kevc~ebbel CI
ét'l\ l, t!ll n l li1l'!tHt l{,lnl u !mle t! é8 lIy ugut l om1vcltsél! 
ün~ tumltJ{tt , " 7, igy " lkoltJU új m ClvullldéRI lt lollun l uz 
('Illtht" hu t' c611luk CHllk u!ty 117-cl'óny hÓnytu,lót p"óbfl ljn 
l R~ mCltv "IÓ~ lt ltl,I, cUm tt'k lnlél )' c~ rtllud/lUul 101(olJu mu
I( , ~ 1I~ .... onul'n I(l v(Ol(' nyuMutl Cll Indiai ludósok m(; L'lll ~ 
ne 111 CI t u tlotl\{o ny~, m ll vent'tI t>tI1c8elml és vu tló-
., '. kÓ l'dCaek ' " " ( , ' é "ilU IIl IllYlJI, ,M IIIt Pe l'B~.e ko",,1 v(.lnu 
"' I( cr1'it11\('nYl'k h, túl k(o n le /Jj8kllltn\ "," 

1-A,'KI'I ("'1.1 r , ' , 
f l ' , 1·0 m ... ~~Il'~I·n II ~ IlIk"l" v(\n\ll ma!,:!,ru 
1 11/,~~ Io t1l'l ~l'l 11. '1. c l r.lI d (t ~, )kul "ll 1I,,'luUfl k II onuI1 Mófók 
.... III r ",,, k",. i,l hnl'ny r(o lr\'l'l'tlwl " IIo 'nlll onel/llII l(o. 
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roztn " jctlcgét, amely ne m m (lfJ, m Int lcrmészetess(:g, 
A !nnul6k egy kö rben illne k ti földön tun ft(,j ukka l s 
cgyúll,lJ(m ne m részesülnek do rg{o lltsábnn, ha tudomá. 
Hul V(,.'!I7.lk u körlHötlük folyó élete t, AZI, uk l közber ik
kunt : N l , be szép madá r1 - legfeljebb afe lől fogják 
megkérdezn i, hogy tud jo-c, m l nnnuk \1 neve, hol fé!Jz
ke l, s m ilyen n lojása; egyéb ba Jn ne m 'tÖrté nik ," 

" Hányszor Ultem II m a n górók nla ll flz Idősebb dl li.
kokklll, hu\1gatvn a bó folynssal eredő bengáli dalokat, 
u m elyek cgyré!;~.ének o s ~.övegé t , dc lj dlll1nm át is 11 

költő h' th : Olyun szeUd, s'l.fvhe1. szóló hangja van a 
legtö bb Ind ia i fiúnak, m int egy b{I1'Ónynuk, Azu tá n el
bes~,élgctWn1t a rról , nmlt belőlük u nóla kiváltott. Ezek 
u d élutf,nok tldtok nlktllmut tuT U u le !lfonlosabb me~
figye lésre, hogy sem a költő egyénls(:ge, sem uz Iskola 
te k inté lye ne m h ll t bé"nlló lar. lI Z i[Juk fejlődő önálló
sógárn, Egész Indiából a zérl Gyűl nek Id e az iGazsá g ifjú 
keresői , m e r t tudják, ho~y le lk Uket Tugo re nem fogja 
m e!'ev torm(,k kö\'.é 51-01'flo n l, hn ncm esuk megle l'm é
ken yften l." 

TlIGOI'e ta nftvú nyo i közül a s7.u bnd India m egterem
lésében Igen sokun réS1.t vetlek , s a Brahma Sam aJ 
tugju i közU I ne m eltY jutott II legmn!lll!Jllbb állo m i tlszt
ségckbe, közl Uk Radhnk l'isnon proleJJswr , oz nlla m fó 
helyett ese, 

Fcrencz .T6zser 

, 
Három malom hangja 

A nem rég e lhunyt Ormösi JÓ~.sef ki vá ló pupjalnk 
közé tnrlozoll. E!lYhózkö~.sé!lét Homoródszen tpáion 
m l ntns7,crűcn megszcrvczle, A hitélet és művelődési 
mozgu lnmk intézmé nyei m elle tt !luzdnsógi téren is so
kul ulkololt , 

eletének ulolsó é vti zedeil Kolo\'.!v(lrl , II püspöki h ;
vatul s ~.o l g(,ln l(,blln töltötte, Baráti köréb.::n, a hová mn
Itum ls lw'lozlum. sokal m cséll !" JUoS I élményelró~ 
Öl'Cg pnpok (.'lI kúnto rok ujkóról sok unitárius érdeku 
nnckd olfl l , e m lékezést Jegyze tt föl. Kt!7,szfljon for!lÓ 
dol !lolwl. 

Ezek közUl vnló I' z tllóbbl , omelyet egYl' lta l OJ'mös; 
Jó7,sef emléke~,cté re e lmondok, 

Vu n e~y székely fa lu , amelyben több d olog hflrom 
pé ld(lIlybun vnn meg, HflrC71llféle hllfe lekezet vun, 1\ 

re lszcge n kUlo\ikuJ;ok , a fu lu derekáll re fo rmfI tusok, nz 
ul8zcuen u n!túl"iusok Ink nllk , A htirom feleke~.elnek ~d
rom te llll)lo tnn vnn, Minden fele kezetnek kOlon mnl n n, 
teh(o t ö~~ ~.csen hti rom mII Io m, A rnlubn hforom vl?.árok 
tUl'ko ll lk be, II mnlm ok uz á rkokbllJl tGnzodnak, 

A kUlollkus l11ulmQt fe n t II fel szegen, csnk egy á rok 
v ize huj ljn II e 7.ét'l ennck ke l'cke esendesen forog, II 

lum I:CJn IH C8cndes, m élyen s ~.ó l ó, A zt hnJIO!ln1ju: A-Iyu-
rl l' " lJ7,e n t.· lé le k, olya- n ll, lI'1.ent· lélek, , 

A rc[OI'm(it.us maloIll kel'c~é l't' It folu delekfln két 
{u'Ok vi ze öm lIk IS c1.é o'l elevenobb, Gyorl>nbb hllng,o~l 
1,úl:ljU : !';7,en thtil'om~lig, egyisIe n, ' lIzenth{tI'o lllst'lg, egy 
Ill len ! 

Az u l1l1 fi l'l u ~ mulom 01. n l ~zeltcn m ind 11, hfl rom t\rok 
v t ~.é l mc ~:k lO lJj n " ezérllll' l:Iyon !11cgs<:re nyed lk, fölenlcl
ked lk II tllln{ljn, A'l.t ZÚgj11 II mt\slk ket malom szen t
hfl o'omlll\KOs \'ullomtisti rn : TI' l/udom , Ingndom, uIsndom r 

Oy"llny Uomokos 
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, 
MI. 2S. J9. 
" M e njelf' 1c IC/riit éji t egyet ek ran/ lVii. 
n yo mmá m i lldctl népeI." 

A húsvét cs II pün kösd kÖ1.ött i ldós1.ak II kcrc~z
té nység ludll loib:1n iigy él. min t II na J:Y te lte kre ké
sziiJödés ide je. Hl,svÓL II gall lc."l J p,"óféta C$zméjen!!k 
örükkc\'lllósÁg(aról lesz bizonyságol. II il benne Coglal
tak é le tet jel entő ereje mosl II cselekvésl'c Ölldönöz. A 
tallftv(myok II kábull8ágból. Amelyet M esterük el vesz
tése okozotl , IIlSSlUl maguKhoz térnek, s GaUlcába 
igyekc,,-nck, hogy ú jból tn láJkOZ7.annk J ézussal. AITól 
a ? ldószlIkról. amely II husvé t és II p ünkösd közön 
7.iljllk le. /lZ evangéli umok Iró l mcglc hcl6scn szű k
~ znvú lln tudósitanok Abban nagy vonl1111kban meg
e(tYcznek, hogy Jézusnak II wnftványok elő tt,i megjele
nésél'ól szólnak. de csak Máté és Milrk közH a zt fl 
mcr,hagyás l, nmcly övéit a pil nkösdl útra indítja. A 
jézusi t'Szme örökkévalóságu ma m á r érthetően b Izo· 
nyftjn, hogy mIre képes al: eszme él"<lekébcn 0.1. Islen 
és az emberszcretcttö l á thatott lé lek. A tanítványok 
Mesterükre emlékC1.nek, út· és útéllk a Vele töltött 
órákat II az cmlékezé~ megnyitja előttük küldetésUk 
fcl!sm én.'isét amelye t az evangé lium írója, megho.~ 
gynskóppen ' Jéws ajklh 'u adva így közöl ; "Menjetek, 
és tegyetek lanítvúnyommú mlndc n népet". Hiába· 
való hát u vel'S('llgés az elsőbbség ké,rdését metóen, 

célLnlnn II kl rl\ lyl s~i!k~ v(' Wyöd é 
ítélni a km'Ó s1.(ondck _ mert m~"d'~ il lc lkl!k loU.>ll 
ElkC l)~.c l és{ik ~~i! lJ')IlUan . m llll n S1~D;ernbrn!::6 válik. 
nz é lel vnlóságn IIOkknl nn u""rék, lIc 
MegvetheU k ulllpjá t • 1I~.iimukru 
egyhúznIlk, amely nnYllnent. 

A húsvét él> fl hiv3101I. 
zus 1 nmcl)' .Jé-

nklk Ml. 
knt , nz I 
kell 
kösdbt!n 

:"'C retmk 
uzerl . 

u hlvntÓllnok. 

IdG gyors r'oha n(ollúbnn vegyOk 
II Blbllút , e mber'l es vullfl6-

amo legszebb útmututójM. s töre. 
kerC1Jzt.ényl bntudatunk állandó 

,Ie7.us törvényei bettlrtásávnl. t<l 
nz egesz Cmbct·lséget. 

Amen. 
Kelemen l\1lk ló~ 

BIBLIÁNK MAI SZEMMEL 
Mindennapi olvasmányom II Biblia . .l!:l'deklódéssel és 

élvezeltel forgalom lapjait. Minél többször foglalkozom 
egyes részeivel és minél több tudományos munkát ol· 
vasok, melyek a különböző részek é r telmezését adják, 
a n nál erősebb a meggyő7,ődésem, hogy ta rtalma kime· 
rithetetlen. Mintha egy hntulmns könyvtár állna elÖt· 
tem megszámlálhatatlan köteteivel -. ebben az egy 
könyvben. Val6ban szent életü [érfiak, koruknak leg~ 
kiválóbb tud6sal , bö1cseI6k, teol6gusok, nyelvészek, 
történészek, irodal mi kutat6k, egész é letük munkáját 
á ldozva, századok 6ta [oglalkoznak írásai val, anélkül, 
hogy tllrtalmát teljesen kl tudták volna merítenI. Ez a 
kutató munka nemcsak a val· 
lási hit embemek, de az 
ember tud6snak is útmuta-
t6ja ez a biblia ncm tar· 
tozik . A min· 
den napl hull 
egy-egy tartalmá· 
b61. Ezért húsvét 
alkalmából 
bibliai vonatkozású 
mutatnom arra, hogy mi akik 
élünk, mulasztást követnén'k el, ha 
ról u történelmi tényről, hogy az új kor szellemi fOr· 
rodaImának, a reformáel6naK a S'lbl1a volt a legerősebb 
fegyvere. Ezzel gy6zte Ic a mi unitárius egy l sten hl~ 
tünk prófétája, Dávid Ferene minde n ellenfelét a XVI. 
s7.ázadban . 

A sz~kre szabott keretben pr6báljuk megismerni, 
hogy mrképpen jutoltunk ehhez a változatos tartalmú 
es sokir~nyú könyyhöz és megállapltani, hogy több ezer 
éves mult ját tekintve van-e és milyen értéke mai 
szemmel nézve. 

A protestáns felekezetek által használt magyar blb
liát Károlyi Gáspár gönci refonnátus lelkész fo rdítottu 
és. nyomatta ki VI1.solyban I 589-1590-ben. Honnan, 
mtlyen nyelvI"ÖI fordította magyarra? 1589-ben, mikor 
a fordítás készült, latin, görög és héber nyelvű fordítá · 
sokból, Illetve azok másolataiból dolgozhatott. 

A bibliakritika kutatásai nyomán megállapItlost 
nyert, hogy uz ószövetségi ré!l:.:; könyveit 7.sidó és arám 
nyelven, az úJnövetségl rész könyveit pedig görög és 
a rám nyelven írták. Ezekből az eredeti írásokból azon
ban, 86t e7.ekr6l készUlt másolatok ból scm maracIt ránk 

egyetlen példány scm. A legrélj:lbb kéziratok a bibliá
ról a K . u . IV. s7.i1zadból szármuznak és c u!k ls görög 
fordítús músolatal. Az egyik, a " B" kódex a vatlk.án, 
könyvtárban és a Sinai kódex u British Múzeumban 
van. A harmadik legrégibb s7,ővegcm lékünk, az Ale
xandriai kódex az V. századból való. A K. e. ll. szá
zadban készült egy rordftás hébcr b61 görög nyelvre az 
Alexandria mellcIII Pha ros szigetén. 72 tudós munk.Aja 
volt , s Innen kapta a nevét ls: Septuaginta. Ennek a 
másolatai! használták általl\ban. A szövege azonban, a 
másolások alkalmával becsúszott hib{.k, valamint a 
széljegy7.eteknek a s7,övegbc történt beiktatása folytán 
nagyon megromlott. Mint általánosan eUogadott hiteles 
lordítás is meretes u Vulyula. Eusebius Sophronius Hie
ronimus munkája, kl Ij:örögből lat1nrn fordftotta az 
egész BIbllát (383 K. u .) A trident i zslnut ezt a fordí· 
tás Ismerte el hiteles szövegnek. 

MegemlItem még, hogy a z unitlrl"lus Hcltui GÚsplÍ r. 
Dávid Fe!"ene munkntl\rsa, egy könyv kivételével. 
1520-75 közölt magyHrra fot"dltoltn n BlbIiM. munkája 
azonban nem került közhnsználutbu. A rómlll kutolikus 
egyház Káldi Györgynek 1626-ban kladott fOl"dCtását 
fogndta cl. Röviden ennyit möndhal'unk (! helyen, n 
hasznúlatbnn levő Bibli lmk szövegéről. 

Meg kell vi7.sgáln unk IIzonbun azt a mu ls fennálló 
fellogúst, mely szeri nt 10 keresztcny egyhá1./lk a BibJIlr
nak Isteni eredetet tulnjdonltanuk. Aquinói Szent Tn
más azt mondja, hogy ,,0 s~.clltfJ·ás sugalma~!t mü, 
melynek két szerzője van : lsten és oz ember . Azt 
úllftja hogy lsten minden susnlmazással tennés7.et· 
fe leUi' megvllágltást od nz embernek. A sugalmazás 
Istennek oz a ténykedcse, mellyel a szent sze,..~ö t az 
frás ra ösztönzi, nl. {rásbnn támogatja, hogy csak azl 
[rja meg, umit O akar ~ azt csaihllwtlan Igazsággal ki 
is fejezzc. Minthogy lstcn a tó szerző. nmll II szentlrás 
mond, abs7.o1út Igaz és tévcdésmente.s. mell' nemcsak 
a fontosabb dolgOk ru. hanem a mellékC$en megcmUtet· 
tekre is kiterJed. 56t, a kálvini ~zlmbóiumok szerint 
még n betű-jelzések, n hangzók és pontOUItok a görö, 
és a héber szövegekben, Isteni Ihletés eredményeI. Az 
isteni ereclet kcrdés(:vcl kape~olatban rá kell mutat· 
nom elw helyen urra, hogy az ószövetség három nagy 
gyűjteményt tartalmaz: a törvény, II próféták és az Irá· 
sok könyvelt. Ezek mlndenlkcne: tekinIcibe kell .ven· 
nUnk a keletkezés, Ul. öss1.cgyűjtés Idejét és körülmé-

VNJTARW" ILET a 



' I Qlytln kérdést'k c~k, mclyekl'C ti ma l"Cndelkc
Il,\':I:." .< 'adatok olapJán n bibIInkritika s('m tud tel
h':Sn " ~ TO' "'"" '" jes \'il:lgQSSágOI dClile':li. ;\I"r u.. 1:",,,nyfQ,, ~e",' 
MO:I:l'S lil köny\"\~t CoglnlJn mngábn, n szö,egk\11310k te!' 
jes blzonYOSSl.lggnl n,,:-g,í!lap[tottllk , h.o~' nem. , ~gyse. 

nktl n('m !!tO' sugulmlU!ott lro munkaja. Az 
!~"t'Sm~~kbcn c16Corduló ne\·e!:'. kifejez~,k. stílus ~ 

"

" " ,"'lo<'l:IS vil~n mulatják. ho~' lobb szerzo-nt3Sl .... · -"k - '" ,'el tmunk szemben. akik n lör"..,nye' g}·uJte.men.yet ~z 
kk . pohtlkuj hely~tnek megfclclóen módosilottak 
~ a~ndezlék, A J: újnbb b~blin':'~tatás ezek~ek a ~é,,
Ielen lör,enytudOkrwk lulnJd?n."Jn, ll, mózesi S7erzóség 
kllalnltbát IS azert, ho~' a.:ei! ZSI~? hagyoman):t ~
zel is erősílsék. Az in~plrac~o dog~!ánn~ abszolut h!
lelet érzékenyen megmgDllak a XIX. sZ8zad ludoma
n,'-OS meg~IUapLtásni. melyek a 1\'i1us. \'a~ami,nt a Ti~is 
es EuIrales folyok \'öl~'ében \'égzett asatasok soran 
n;p\' i1f1gra kerOlt p.1pir~. köre. égete~t ngyagt;it: 
hkra Irt leljeg,>"'Zések adatalO al.:lpultak, Foleg a babl
IÓni~i és assiriai ásatások nyitollák meg az új kor-
5%.1kol. Eddig az ószih'etség ~' külön \'Hágol kép
dse11 és jóform:in egyetlen forrásmunkája "olt a Kö
zel-Kelet történetének, A b.1bHÓniai királyi nagy 
kOnn'nirak ag;:.'ngtábl:icskáinak feljegyzéseibOl kitiint, 
hog)' luael népén!!. irodalmá, 'al. kultúr.'ljUval a leg· 
fiatalabb n szomszéd.ü közön, Tudós kutatók itllapitot-

HÍREK 

ták meg Babil6nhinak tlZ óhéber irodalomra gyakorolt 
intenziv hat:.istlt. Sajnos ezúttal nem térhetek ki en
nck a hatásnak rcsrletes kiértékelésére, Csupán meg
említem: hogy il teremtés, vlzözön, édenkert. Sámson 
leg~n~áJá\·al. a zsidó törvényekkel. szokások kal. val
!;!sl fIlIIssal. az egyisten-hittel kapcsolatban arra a ha
taro,zot~ konkl~z!6ra jut a tudományos kutatás, hogy 
az oszö"elscg Irol a babilóniai irodalom alapos isme
retében és intenziv hatása alatt dolgoztak. 

Mi unitárius és szabadelvii keresztények elismerjük 
~zonban, ,hogyha, ezzel a megállapit."\.ssal az ószövetségi 
Ir<.'to~ el IS VesZ~I!, lst!:,nt61 sugal.mazo~t jellegüket, még 
mindig , megtartjak kulönleges lelentoségükel. mint a 
korunkig ható roppant vallási és történeli. folyamatnak 
ki,'ételes értéku dokumentumai, Ne ragaszkodjunk va
ko".. olyan ?ogmáho.z, melyet a tudomány megdöntött, 
E foldön minden ala \:an vetve s fejlődésnek, meg kell 
békütnün,k a vallási fejlődés gondolatá'·al. tényével is, 
t;.~t a fejlődési f~lyamatot figyelhet jÜk éppen a Bib
hankban, hogy nuképpen jutott el az ember a zsidók 
n~-~. monoteizmusának nemzeti. választott népi J áh
"eJslol"a P,,?féták. zsoltárok szellemibb istenfogalman 
ke.resztul Jezus szeretet-Istenének univerzális fogal
máig, 

(Folytafjuk., 

n;UI!V,fUK a 
D u mun kban 1914. 
~t, holY 
kes:z:t6s~~'el 
kedJen ek , 

Györfi I stván 

helynOk 
h3 meghal 

130. Zsoltár 
Ásító mélységböl h ivlak Téged, 

U ' ram. 

, l."NIT \JU cs f..LET 

~\'. Fr. Hen1dl:1.5ot:L a baladó szellemé>
ről lrO-lsmen an.gol u:t1tárlu.s leikw IS 
.h-es k o rában Lo.:ldo nban meghalt, El· 
h u nyt t'eSt~ al: l~ ; s ~~-ek~n 
hossu.bb Ideig tartózkodott ~~. 
S kdll!~er; a polidka! tOglJ.-ok . , 'alamln l 
az. ú'\T!g<;:s egy~teml h.al.lg.atók lstápoa
sa k 6rQl f ejtEt: !ct áldásos te, 'ék eny>lé.et. (Ml"'" c:sügg~ el lelkem es ny"~' 
hatatlankodol bennem! Blnll tren· 
ben!' ") (Zsot: . ot!:I.) 

" 

Küllöldí egyházi hírek 

Halld meg hangom, en Uram, 
ügyeid esdeklő szavam! 

Uram. ha számo n.tartod a vétkeket. 
én Uram. k i állhatna meg? 

De hiszen Te megbocsátasz -
hogy rettegjen minden Téged. 

Varom só' "a ran az Urat. 
sóvarog\"3 egész ,'alóm -
igejében bizakodom -

lelkem sO,liran Uramat. 
mint őrök a virradatot. 
m int 6rók a \i rradator., , 

(zr'.iel az Orban bizz;jl~ 
Hiszen , 'ele kegyelem jár. 
mindertt győző szabeditás! 

O lesz. aki kimenti 
minden ,-etkéböl Izráel t. 

Ford. : 1\:07D1 3 Ta más 

o s 



nyeit. OJynn kérdéseit ezek, ~el-rek~. a m a I'endelkc
resre álló adatok alapján a blbhakn~!ka sem ,~ud tel
jes világosságot dedteni. Már a "To~:vényrÖl '. m e ly 
Mózes öl könyvét foglalja magába, a s lovegkutatok te l
jes bizonyossággal megállapitották, h,ogy nem ~gysé. 
ges munka, nem egy sugalmazott . ll:Ó munkála. Az 
egyes részekben el6!orduló neve~ , kl!eJezés '7.k , Slllus és 
vallási felfogás világosan mutatják, hogy_ .tobb szerző-
vel állunk szemben, akik a törvények_ gyuJtemén'yét ~z 
kkori politikai helyzetnek megJ'eleloen módosltottak 
~ átrendezték. Az újabb biblIakutatás ezeknek a né v
telen törvénytudóknak tula jdon.itja, a m ózesi szerzóség 
kltlllá1ását is azért, hogya régt ZSidó hagyomá nyt ez
zel is erósilsék. Az inspiráció dogmájának abszolút hl 
I~Jét érzékenyen megingattIlk a XIX. száUld tudom{l
nyos megállapításai, melyek a Nilus , valamint a Tigris 
és Eufrátes folyók völgyében végzett á satások sor á n 
napvilágra került papirusz:'a, kőre , ége\e~t agyagtá~
Jákra írt feljegyzések adatam alapultak. F o leg a bnbl· 
lóniai és assziriai ásatások ny itotlák meg az új kor
szakol Eddig az ószövetség egy külön világot kép
viselt és jóform án egyetlen !or rásmunkája volt a Kü
zel-Kelet történetének. A babiló niai királyi nag y 
könyvtárnk agyagtábla cskáinak íel jegyzésciból kitúnt , 
hogy Izrael népével , iradaJmával. kultúrá jával a leg
fiatalabb a szomszédai között. Tudós kuta lók állapítot-

~tik meg Bn~i1óni{lnnk nz óhé ber i rodalomra gyakol'olt 
mtenziv hatasát, Sajnos ezúttal nem térhe tek ki en
nek a hatásnak részletes k iértékelésére, C supán meg
e m lltem .. . hogy a teremtés, v izözön, édenkert . Sámson 
17g~n~áJaval. a zsj~ó tör~ényekkel , s7.0káSOkkal, val
I.lSI rltussal , az egYis ten-hittel kapcsolatban arra a h'l_ 
t á rozo~~ konkl~z!Óra jut a tudományos kut.1tás, ho~y 
a z ószovels ég Iro l a babilóniai irodalo m a la pos isme
retében és IntenzIv hatása alatt do lgoztak, 

Mi unitárius és szabadelvű kere sztények elismerj Uk 
~zonban, hogyha, ezzel a megállapitással az ószövetségi 
Ir~to~ el ls vesz~lk Js~n_t61 sugal.m a zott jellegüket, m ég 
mmdlg, m e gtart]ák kulonleges JelentőségUket , mint a 
k?rlfnklg ható ~oppant vallási és tö rté neti folyamatnak 
kiveteles értéku d okumentumai, Ne ragaszk odjunk va
ko~ , o ly an ~ogmához, melyet a tudomány megdönlö tt . 
E (~~d o:~ minden alá van vetve a fej lödésnck, m eg kell 
bé kulnun,k . a v~lláS i fejlődés gondolatával , tényével is. 
Azt a feJlodésl fo lyamatot iigyelhet jük é ppen a Bib
lián kban, hogy m iké ppen jutott el az ember a zs id ók 
ny~rs. m o no teizmusának nemzeti , vá lasztott népi J á h
véJCltol "a pl'óféták, zsoltárok szellemibb is tenfogalmán 
ker;:sztul Jézus szeretet-Is tenének univerzális fo ga l
máig . 

(Folytal j uk., 
Györfi István 

HÍREK 
ESPERESI vizsgálatot tarton Pethö Is t

ván pUspöld he lynök pestl6rincen. ápri-
11$ &-én. A vIzsgálatan reszt vett Ferenez 
Jőuef ek. f6gondno k és R, Filep Imre 
ek, f6/ eg)'ZŐ b . A szokásos egyhá:tköz
séJi k6%gy1llést megelöt(! istentisZteleten 
a szolgálatot R. Filep Imre ek. töj eg}ozö 
vélleue. A délutáni gy(Uekeze tl ö=e
jövetelen Pethö István püspöki helynök 
evangéllzáll. dr, Nyiredy GéZa elöadó--tlt
kár Kriza Jánosról. né pdalgyGjt6 nagy 
pOs-pökünkl"Ö1 emlé kezett meg S%Qleté~ 
nek ISO, é,·es fordulÓja alkalmából. Sza
kolay Réka és l.ÖC!Iey El"Z.'iébet a " Vad
róuák"-ból lIZemel,'ényeket adott elö. 
Utö Endre én~kművé5Z székely népdala
ka t ~nekel t. 

U NlTARtuS VALLASOS F€:LORAT 
közvetIt a Pe töfi rád ió máJu$ 7~n, Igé l 
h irdet : Bencze Mál'tOn Duna-T1szaközl 
lelkész. 

DR. S. V AN DER WOUDE az Unllú1us 
és ma, Subadel ,-a Ke resztények V1lá~
nOvelSégének tIIká ra a Román Né pköz
t4rsaSligba uUlztában husvét másodnap
Ján egy napot tödrosunkban töltött. 

PETHO I$t\'án p(lsplSkl helynÖk tilZC5-
gyanna tl ellyh :l.zk(luégOnkben április 
23-'n esperesi .. 1zsgá latot tanoIt. A vtz.s.. 
,"alon réSZI "ett ,'erencz J ózsef ek. f(l.
gondnok l$. 

LEI.KE;SZf NAPOKAT tan az unItáriul 
le lké$z.1 munkaköz(luéR m'ju I Zf-26. 
napján mallyarkutl OdOltitelepllnktin , 

PESTLORINCI egyhb.községllnk lun!
uS +-én evangéllUclól ~elövelel ke~ 
tében emlékezik meg ty(Ilekezeué alaku_ 
U"-' nak II éves fordulÓJáról. 

HÖG VES Endre utca i templomunk or
Roml.lá ra befolyt adománYOk : ld . p eth6 
IBwan 60._ Ft. Borbely Pál 30, inv. Wel
tlnné P áU Mária férje emlé ké re 20 Deák 
Ferenc l1I , Dr, Baru.l ls Ako" 10 ' J6uet 
~iU(l :!G , LePén}' JAno~né 20 , T rCs..o: nszld 
.. ' M or é~ fe lesége 20, N. N. 2~. Ny"iredy 
.. rr.sébet 10. Buksa A t il la ID, Szalay La
losné le, ÖZV, Kia LaJosné ..o N N I DO 
ld . N}1"redy G éza 10, ÖllV. LO"~k:s imre: 
né $o .Fre)' Fe rencné 2(1 MtklÓS KAroly 
10._ Ft. • 

NYUCDtJAt.APUNKRA uJabban az 
al'bbl allal adakollla k : Nac)' Géza 10, 
~:i.~~bO Sándorné !O, ör.v. Wlaweh 
IŐM)' E Ur FI. KOmi_y Gyula 61 Kom-

k _to, Má tka LII/OS ,,_ P't, 
néK~~~Lt~~Ut'lKnA ÖllV. Whl5$ICh G".t'

n UNITARIUS ELle.,. ,avAr .. dr. Tomcd_ 
d~ :;"lné I M. özv . ..... l.aMleh G4!z.iné • 
l<d~rnro~edY János {PéCSI 30,- tortnloi 
n'lI U IS~~!:.~· "A )6nlvQ IIGakowt n ..... 

~ UNITAn l US eLET 

KEDVES OLVASOlNKAT szeretelte! 
ké rjük, hOGY esedékes eI6 f1zeté,,1 dlJal
ka t SO 561 számu csekkszámlára befizet
ni szl"esked jene k. 

HALOTTAThIK. Sigmond Lá!i:r.ló kebU
tanácsos a tyánkfia Sas)1a lmon elhuny\: . 
A Cinkota-Ilona-te lep! temet6ben he
lyezté k örök nyugalomra, Be nC1:e Már- ' 
ton és HUSZII János lelkipásztorok szol
gálatá val. Ko:r.ma Lajoso';, nu\. C álfty 
Zsuzsanna, né h nl Gá LCty Zs.1gmond egy
ko ri ko tozsvárl glmnázlumunk Igaq:atÓ-
Jának nővére 83 é ves ko rában m eg hal t, 
Temetése a Clnko ta-llona·telepl lemet6-
ben foly t le Bencze Márton lelkész sznl
gála táva l. Lanl6 György atyánkfia , éle
té nek 41, évében, Budn~sten elhunyt. 
Aprilis 8-án he lyezték örök nyugalomra 
a fa rkas re ll temettiben, Dr. LadáDy:I JÓ
zsef n~:u6 ny. járásb iró B udapesten 
meghal t, A Ilyaszsze rta rtásokat Pethö 
I$wán pUsp!Ski helynök végeu e . • " Aki 
h ist énbennem, hn megha l ls é t. " 

1~~ 

ben !") (Z!IOIt. 42:! .) 
• 

Külföldi egyházi hírek 
KEREKI GA HOR - CltO\ ' DO N"1 1]:\,

TARJUS LELKI!SZ, Ke reki Gábon. aki 
a kolouvárl un itá rius teológiai f61sko

16Ja volt a déI -a frika i IPllrcikkek vá
sArfását bojkolálÓ mozgalomnak. ö reg 
kora ellenére részt velt az Aldermas
tonbÓl LOndonba vonul6 tUtakozó fel · 
vonuláson, mellyel a nukleáris fegy
vl'rkezés ellen t lla koztak ll: angol bé
keharco!lOk. Elnö ke volt LOnd"", 
Hampstead keri}lete béketanácsának és 
az ugyan itt miik6dö angnl-kina! baráti 
társaságnak, Emlékezetét kegyeielIe l 
6 rizzllk . 

FELlLIVJUK a volt kolozsvári glmn'
ztumunkba n 1914, évhen V~zett osztály
társaka t, hogy eSmüke t lapunk szer
keszt6ségével m !elöbb kö2(11ni szlves
kedjenek , 

130. Zsoltár 
Asitó mélységböl h ívlak Téged, 

U ram! 
H alld meg h ango m . én Uram 
ügyeJd esdeklő szavam! ' 

Ura m , ha szamon tartod a vé tkeket. 
en U r a m , ki á llha tna meg ? 

De h iszen Te m egbocsátasz _ 
hogy rettegjen m inden T éged, 

Váram s ó vá rnn az Ural, 
sóvá rogva egesz \ 'a16m 
igéjében bizakodom -

lelkem sóváran Uramat. 
m int cSrök a vi rradato t. 
m int. ó l'Ök a virrad ato t , . , 

Izráel, a z Úrban bízzál! 

lán szen eu lelkén! o klevete t. és t llbb 
é\'1g magyarországi unitllrius gyülekeze.
tekben lROlJ:ált, 14 évf tenterden i lelkészi 
sz.ol,g4111 t u tán II Croydonba n (LOndonhor. 
k ÖlIe l1 tevő unll./l n ul gyQtekeze t le lkéRé
vé válantQmtk meg. E gyÜlekezetben 
elMJe 18411-1*, k lnöttl Idtiben J , p , 
Cha tk lelkész volt , aid I, U·ban az. al1801 
uni tárius egyháll elnllkl tiszté t II belöl- O 
töt te. OJ munkakörben tevékenyiélére 

Hisze n véle kegyelem j á r , 
m indent gyóző szab.1ditiís! · 

lesz. aki 
minden 

kimenti 
vetkéböl Izráelt. 1$1",1 áldását kér /Ilk . 

HANKINSON F RIGYES amJol unltá
riul lelkéunek ., éves koráblln történt 
elh unyt.6val n angol unltArlus lelkésn 
ka r ecytk neutara $úllt Bltba. u a nkin ' 

F o rd,: K ozma Tam ás 

UNITARIUS :ltL.-r 
Laplul.!lJdonos a M .. y atO!'Sda:1 Unitúlus 

ElYhU!tör. 
Fe lel/Ss szerkesz<6 éa I<.!adó: Peth" l:It'f"60. 

Ev! elOf1r.eléal dij I I lortnL 
Budapes\, [X .. H OIIYU Endre utca SO 

'N-vb.: l J7-116. C:a.!lcks:r.. : 1O~1. 

son lelk~ • ké l vtlátlhAborU kllz1J 
Id6ben töb b nlka lommal tell MlIgyllror
Su,lIon és 1\ománlában IAtogatllst & JÓl 
umerte a mait)'. .. unitllrtusok élet"'l, 
LakbAnak dlntt alkoUak IIZ "zen IUJa l 
...rán fl,yiJJlöl1 t'rdélyl népmllvé$zetl 
"mlék"k. IInnktnson lelkész uámos 
ü/abbkort hllladó mor.galomban "nel/! -
szerepet '''-ISZon. Igy pl. "gyik lráhyf- 5U1~f.I - Zrln)1 N)'omd" , Budllpell 
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