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HALAADAS 
"Mindenkor hálaadással tartozunk ... " 

(2. Tess. 1. 3.) 

Vegetért a napsugaras meleg nyár, mely a fürdözök
nek, üdülöknek annyi örömet szerzett, de amelyre a 
mezőgazdasági munkával foglalkozó emberek sem pa
naszkodtak, mert, amint annak idején a sajtójelenté
sek beszámolóiból olvastuk, ez évben kalászosokból, 
gabonafélékből rekordterméssé érett az emberi igye
kezet és fárado7..ás. 

Úsz van s a földmívelő embet· félszemével, szívével 
már a követkeZ<> év felé tekint, tervezgetve, készitgetve 
az új vetések ágyát, talaját. Közben pedig szívét a 
hála érzése tölti el, hogy munkája nem volt hiábavaló 
s verejtékes munkája millióknak. kenyerét, ünnepízű 
meleg kalácsát eredményezte. 

Hála! Az emberi szív egyik legszebb vonása, amely 
ősidőktó! kezdve át-átfűtöUe sokaknak értelmét és 
kebelét. 

Hála! A primitív népeknél éppúgy megtalálható, 
mint a kultúrtársadalmakban. Legfeljebb a megnyilat
kozási formája változott az idők folyamán. A bibliaol
vasók számtalanszor találkozhatnak ennek vallásos 
gyakorlatával a Szentíras forgatása közben. Az ókori 
Izráel népe intézményesen gyakorolta, de a jézusi kor
szak embere ugyancsak élt a hálaadás lehetőségével és 
áldozatO;S örömével. A bibliaírók nem is mulasztják 
el. felhIVni rá a hivők figyelmét, tanítván, hogy 
mtn~enkor hálaadással tartozunk Istennek. 

Kozben sok száz év telt el s mintha a régi írások 
megfakultak. volna, mintha az emberiség feledni lát
szana, . hogy egyéni vágyai, keZdeményezései és fára

.dozá~1 sok-sok körülménytől függenek. Mondhatni 
se~mlt sem köszönhetünk csak önmagunknak his~ 
~tnd~n eredmény, amit az életben elérünk e~ber
tarsatn.k segltségét is igénylik, feltételezik. ' 
néfkü~l'~ö ember. talán megszokta, talán gondolkodás 
nek "Is~ételgeh . .. : "Hál~adással tartozunk lsten
m ... ~ szép és helyes Igy. De szlveinknek e ne
t ~ vonásat , a ~ála ér.lésének képességet ki kell bon
a Ao~t.atnunk telles mélységében és gazdagságában 
elé;~~z~1fl~~ s~rint háromnak nem lehetünk ~ha 
társaink a sa ; Istennek, szüleinknek és ember
pítást ~ak. Valóban el kell fogadnunk a megálla
Z , agya hála a stivnek az emlékezőtehetsége 
k!~~~~ ~e~~~orun:t61 mily sok benső biztatást 
sára. Egy életen' átn h elyesnek ker~sére, munkálá
akarat é'I lelkesedé ányszor meglankad bennünk az 
és ugyanann isz s .. a nagy célok munkálásáért, _ 
a belső tGz, ~ l~l~k UlTJa m~g ujra fellobog bennünk 
gül áldásos siker u nektfeszülése, hogy aztán vé
ember hálát érez Ikfro~á7.~ kitartásainkat. A hivő 
hogy az II végtelen s l!~k ve é szemben, mert ugy érzi, 
gatla öt munkájáb n Ee s szeretete kísérte, támo
tanítása ls. a rre utal Pál apostol idézett 

Qlvastam egyszer egy bölcs tanítóról, aki növen
dékei t úgy tanította a s1.ámolásnak, az összeadásnak 
a tudományára, hogy összegeztette velük annak a 
végtelen sok juttatásnak az értékét, amelyet minden 
gyermek é l,,:ez szü l eitől addig, míg maga tudja meg
keresni és elő teremteni a létfenntartás SzÜkségleteit. 
A felsorolásban nemcsak az élelem, a ruházat, az 
édességek és ínyencségek szerepeltek, hanem a pénz
zel ki sem fejezhető sok-sok törődés, álmatlankodás, 
betegségek alatti aggodalom. fellés és szeretet is. Mi
dőn a kisiskolások végre mindezeket összeadták, ter 
mészetesen igen nagy értékszám jött ki s a bölcs 
tanító ekkor feltelte a már nem is számtani kér
dést, hogy mindezért a felnövekvő gyermek mit ad. 
mit adhat szüleinek. A hálán kívül bizony nem so
kat. 

A hálának ama tágabb faja, melyre a görögök 
utaltak s amely embertársaink iránt kötelez,...- még 
S1.embeötlÓbb. még nyilvánvalóbb. A társadal'bmnak 
kimondhatatlanul sokat kÖszönhelünk. Ha kilépünk 
az utcára, mások által kövezett úton járunk. Este fé
nyes lámpák pótoljak a napnak fényét, melyért olyan 
emberek dolgoznak. kiket nem is ismerünk.. Mások 
készítik: olvasnivalóinkat és százan-euen fáradnak, 
görnyednek a föld mélyén, hogy téli tüzelónk bizto
sitva legyen. Gondolunk-e embertársaink kemény 
munkájára, akik előteremtik kenyerünke\, cukrunkat, 
tejünket. kávénkat, élelmiszereinket!? Nagy hiba lenne 
kirekeszteni szívUnkbOI a hátát e sok ismerős vagy 
ismeretlen embertársunkkaI szemben. 

Mennyi jóban részesit bennünket saját társadal
munk, népünk, országunk! Egészségünket védi, jo
gainkat biztosítja és békénk felett őrködik, hogy mi 
nyugodtan dolgozhassunk és szeretteinknek örülhes

.sünk. Gondolunk-e néha arra, hogy nyugalmunkérl, 
békénItért hány ember vi~yáz, fárad és törődik? A vi
lágnak megannyi részén hiányzik ez az általunk ter
mészetesnek vett légkör. Háború. munkanélküliség, 
megkülönböztetés és kizsákmányolás sajnos sok he
lyen még fájó betegsége az embereknek, s ezt ne.künk 
scm sZ<.lbad felednünk. Igaz, az ókori bölcs tamtása: 
soha ncm lehetünk eléggé háládatosak azoknak az 
embereknek annak n társadalomnak, amely mindazt 
a jót megadja, ami nekünk és családunknak testi- lelki 
j6létéhez, fejlődéséhez szükséges. 

Osz van. A hivó emberek ilyenkor otthoni és temp.: 
lomi imádságainkban a földi javakért. a töldmfvelo 
emberekkel azonosul va, a termésért hálát adnak Is
tennek. Mi is ezt tesszük. Ezt tettük a közelmúlt isten
tiszteletein _ 5 a javaknak sorát kiegészítve - lélek
ben hlilát mondunk embertársainknak is, érezve elkö
telezettségünket mindazért a sok jóért, melyet tGlük, 
társadalmunktól, ve7..etllktól és egyszerG dolgozóktól 
kapunk s amelyért a legkevesebb, amit adhatunk: a 
szívünk. 

Bajor JáDOS 



BOROS ARON 1885-1971 

szüle/cH, egys::er,u 
flycrm ckeként. A sze· 
tl'lllitóképzó elvéazése 

! elöbb II dtUlaJltúli Hetes koz
seg ulI/larius iskolájának volt II l e-
vitatan!!ója, majd 1906.ban. H~
mezóvasarllelyre keriilt. Ott evhzc
dekcn tit az uni/arius iskola tani
tója volt, majd állami iskola,i tan/tó 
let! . Hosszú évtizedekre VlSszate
kiutö szép szaIgálat 1IIan vonult 
nYllgolomba. .. .. . 

Szép lIangll, messze Jo/don !smcrt 
kán/or volt részt vett Barabas Is/
van akkor' Ir.ódmezövásárhelyi let
kés; és Kovacs Józs,ef gondnok ,01-
da/dn a templom, az Iskola, a. papI és 
karl/ori lakások felépítésében. 

Fiatal éveiben értékes társadalmi 
munkát fejteIt ki. Alapftó tagja és 
éveken át titkdr-jegyzóje volt II vá
sárhelyi Gazdasági Egyletnek. EIö
adásokat tartott, tanfolyamokat 
szervezett. O telepített elöször gyü
mölcsöt a Tisza árterületén, s ezen 
a téren is sok követő;e akadt. Kar
Ilagya volt a vásárhelyi da/árdá'lak gítette a zsidó hitközség énekkarat 
és s~ép hangjával nem egyszer se- is. 

Bölcsöje nem itt ringott! Körü
lötte nem az Alföld aranykalász
tengere hullámzott, hanem Erdély 
égbenyúló fenyő-óriásai állottak ŐI-t. 
Az isteni gondviselés azonban kora 
ifjúságában ide vezérelte és itt élte 
le áldásos életét, - itt lett az alföl
di róna és a "Szőke Ti sza" szerel
mese. -

Egész életében imádkozott és dol
gozott! 

Imádkozott, amikor barázdát 
szántott és magot hintett belé. _ 
Imádkozott, amikor fát ültetett. sző
lő\. metszett és kedves vil'ágait ön-

8úcsúsza",ak 
tözgette, hogy Isten áldja meg a 
magyart jó kedvvel, bőséggel. -

Imádkozott, amikor a reá bízott 
ébredező gyel·mek-Ielkekbe böles 
tudnivalókat és nemes érzelmeket 
csepegtetett, hogy majdan legyen, 
aki nyúj tson feléje védőkal't, ha 
kÜZd ellenséggel. -

€s dolgozott fáradhata tla nul Isten 
országáért, amikor zengő szóval, 
zeng6 verset énekelt Istenének és az 
áhítat szárnyain vitte magával 'a hi
vő lelkek seregét Hozzád Uram! 
Hozzád közel. -

Dolgozott Isten országáért, amikor 
hangyaszorgalommal rótta száma-

. Egyll(i.zunk pala3tviseléai joggut 
e~ a Il'zteletes cim /tanna lalavat 
tuntcUe ki 1966-ban. fú: volt a leg
naoyobb elismerl1s, amit mi adhut
tunk azért a sokoldalu átdozatos 
'.1Iunkáért, ami! életében' egyhIizunk 
erdekéi>en végzett. 

Végtisztességén a hódmezőv6slir~ 
helyi unitá.rius temetőben, a gyűle
k.eze!, sok bara/ja és másvallósu 
hs.ztelDJe ;elenlétében Kelemen 
MI/elós lelkész imádkozott. A gyüle
kezet nevében dr. Faragó István 
emlékezett, akinek beszédét alább 
k?zöljűk. Egyetemes egyházunk 
reszvétét dr. Ferencz József tolma
csolta. A barátok nevében dr Pin
kóczy Gusztáv ny. re/ ormáttls lel
kész köszön! el a jó baráttó!. A te
metésen a kántori teendőket dr. lJá
lint István és Nagy Iván Sándor vá
Sárhelyi református lelkészek lát 
ták el. 

.Hüséges gondOZÓja, Szenti Józse/
ne és a Boross család tagjai háláda
tos lélekkel búcsúztak az elhunyl
tól. 

Aldott marad emlékezete. 

dásait a Reá bízott kevéske talen
tumokról, amelyekkel mindenkor 
hüségesen sáfárkodott. -

Es most a két dolgot; kéz megpi
hent, az imádkozó ajak elnémult és 
én - amikor a hódmezővásárhelyi 
Unitárius Egyházközség ElöJjárósá
ga és Pl"esbitériuma, valamint a hi
vek nevében bucsút veszek tis-ztele
tes Boros Aron atyánkfiától -, nem 
mondhatok mást, mint 'a Szentírás: 
Az lsten adta, az Isten vette el -, 
áldott legyen az O szent neve éret
te örökkön - örökké. 

Dr. Faragó Ist ván 

Ha l oldali l,élJen Laszl6 Andor a pes tIűrlnel (Jún. 20.) jabb oldalin Huszll J i nos a 
nác utcai templomunkban (jún. G.) lelkészi beköszöntő beszédét tartja, 

Buda petI t v .• Nagy Ig
(HuSZtl Alpár lelvélelel) 

l: tJNlTABIU8 8LET 



Közös felelősségünk egy jobb világér t 
, 

A negyedik keresztény békevilággyűlés e jels:;:ó ala~t 
$(yűjWtt egybe Prágába közel ötven. országo?l }OO k~
küldöttet. megfigyelői. A konferenCHIn sok UI~<lgiró L~ 
jelen volt, és a rádió és a tv is gyakran készL.teHtl fcl
vételeket a gyűlés egyes íontos..-Ibb eseményeirol. 

jedclmének, Krisztusnak tanitványal, kötelezve vannak 
:11"1"1\. hogy munkólkodjanak az egés? világ békéjéért és 
a t6rsadalmi ig'17..ságosságért, hogy ezáltal is minden 
ember. az emberi méltósághoz illő életet élhessen ... " 

A gyűlésen négy fő előadás hnngzoll cl, c1.cket Ni ~ 
kodim orthodox metropolita, dr. Herbert Mochalskl 
Német Szövetségi Köztársaság, Richard Andri~manjato 
lelkész. Madagaszká r és dr. Janus? Makowskl, V.orsó, 
tartották. A bevezető előadások elhangl'.ása utan a 
kiküldöttek és mcgCigyc16k öt csopor tban folytatták 
néha a késő esti órákon nyuló tnnúcsko7..ásuikat. Az 
egyházunk képviseletében, mint megfigyelő részt vett 
dr. Ferencz József, a faji megkülönböztetés ellen s an
nak szerepe az imperialista agresszióban problémával 
foglolkozó bizottság munkájában vett részt, 

A Keresztény Békekonferencia az Ozenetben is ki
(ejezésre juttatta, hogy hajlandó és kész együttmű
ködni minden keresztény egyházzal, csoporttal, egyén
nel, akik erejüket a béke szolgálatába kivánják álli_ 
tani. Együtt akar működni mindazokkal akik az 
együtt való harcot velünk egyOtt vt.llalják.' "Az Isten 
irgalmasságának a fé nyében még világosabban áll 
előttünk az embel'i irgalmatlanság a kizsákmányolás. 
ban, az elnyomásban, a háborús vérontásban, az em
bertelenség minden formájában." 

A konferencia teljes egyhangúsággal választotta meg 
a szervezet elnökévé dr, Nikodim metropolitát és fő
titkárává dr, Tóth Károlyt, a református 7.sinati iroda 
főosztályvezetójét. A magyar egyházak delegációját 
dr, Bartha T ibor pOspök, zsinati elnök vezette s nb
ban a református, evangélikus, baptista és methodista 
egyházak képviselői vettek részt. A magyar római ka
tolikus egyház megfigyelői dr. Várkonyi Imre, az 
Actio catholica igazgatója és dr. Száva J ános kanonok 
voltak. 

Az üzenet végill felhívja a vilag keresztény embereit, 
hogy foly tassák harcukal fáradhatatlanul a világ bé
kéjéért, a tömegpusztító fegyverek megsemmisitéséért 
a leszerelésért, a "harmadik világban" élő népek sza~ 
bads:'lgáért, a faji egyenlőségért, ugyanakkor küldje. 
nek az imperializmus és a neokolonializmus ellen. El. 
ítéli azt a törekvést, melyet egyes országokban az an. 
ti kommunizmus jel!i,7...ava alatt folyta tnak, hogy ezzel 
is eltereljék a figyelmet a békéért és igazságért foly
tatott harcról. 

Az elfogadott üzenetet a nagyobb terjedelemben 
megjelenő bel- és külföldi egyházi lapok teljes szö
vegben ismertették. A világsajtó is megemlékezett a 
konferencia jelentős állásfoglalásáról, melyből idézzük 
az ahíbbiakat: " Kifejezésre juttatjuk, hogy a Béke fe-

Egyetértünk D. Káldy Zoltán evangélikus püspök· 
.elnök megállapításával, "meg vagyunk róla győződve, 
hogy a negyedik keresztény békevilággyúlés ébresz· 
tette és fokozta a keresztények felelősségét egy jobb 
világért", azér t, ahogyan azt a zsoltárí ró is mondotta: 
az igazság és a békesség csókoigassák egymást. _________ . ______ , __ . -'--_o __ o __ 0 __ • _. ____ 0_0_. ____ • __ 0.0_0 _0_0.0_0_0. __ ••• _ . 0. __ 0 __ 0_0 __ .0 __ • ______ 0_0 __ 

véndIákok: dr. Csegezi István, CzlrJák 

•

Jent'l, Gál Gyula, dr. Geley Béla, dr. 1$1.
lal István, dr. Kálnoki Kis Jenő, dr. Ko

n. FILEP lmre Ultl5ztelendő ur hal1\la eA'''.lÓ"LS
s

ef;..,p'K'''''' ,Anl~, dS"'ks"',omF," 
é éf d'" ·1 rp". za .. mn, ur. -..:ey e· egy ves v Or u J n, 1911. deeembel I renc. Ormösi Jenő. ZSigmond Ferene vi. 

H/REK 

16- nn (Csütörtökön) du. 6 órakor buda- l'ágot helyeztek el a házsongárd! teme
pestl Nagy Ignáe u. 4. sz. a .. templO~ töbc.n elhunyt tanáraik és osuálytiirsalk 
munkban (rossz Idő eset~n a gyüleke!etl .~Irján. A találko~ón, amint az a felsoro
leremben) emléklstentlszteletet tartunk, lásból ls kitűnik, többen vettek részt ma
melyre az elhuny.t tisztelőit szeret eltel gyarországl gyülekezeteink hivei közül. 
hivja al egyháZközség elöljáf"Ósága. S7.eretettel köszönt jUk a v~ndlákokat. 

ö zv, KJNCSES LASZLONE sZ. Nagy 
I r~n ny. tanltónö, egYkOri fUzesgyarmaU 
lelkészIInk öz\'egye, 8000 forintot adomá
nyozott a templomtOrony bádoggal fedell 
lemezeinek az átrestésére. A munkát II 
gYÜlekezet már elv~geztette és a teljesen 
meglljult templomtorony hosszu időn ál 
hlrdCtl el:y nemes lélek áldoza tos, szlv
ből fakadt eselekedetét. 

PETlIO ISTVAN tŐt.isztelendŐ úr v~
geZle a budapestI Hőgyes Endre uteal 
templomunkban a &2.011:61a10I _ II hivek 
ösdme örlolmére - at ŐSZI hálaadás ün
nepén. KöSzönjUk szolgálatát s reméljUk. 
hogy a karáe$ony\ Unnepeken Ismét 
hallgathat jUk épltO megn Yllatkozását. 

DR. GALFAL\ ' V I STVAN egykori fő
J:ondnokunk slrcmlók~t )ullu~ 2&-An avat
La fel a c~ah;d tnlljalnak jelenlétében 
nCnC7,C lI1árton főjegyző. Ez alkalommal 
I~ sZCTC!cttel emlékezünk dr. Gáltal"y 
István. fögondnOk cllyh(\7.unk én:lek~hen 
hOSStu ~vckcn át véueu Jó szolgálat"lra . 

. ' ISeIlER JOZSF-FNIE a7.ok k öze a ~zor
galmatos Mánák köz~ l;lrtO>:lk. aki se
I:ltségére siet eg)'hthunknak és nyelvtu
dll$ával a kntfllldl levelezés egyrés1knek 
elvégzését magnra vi'tlLnlta. Kijszönjllk 
S7.0lgfOlatá t. 

0 1'VENEVES e llE'M'SEGI TAL/U .KO _ 
"ZON vetlek r és .. , II koI07.s\l4.1 unllárlu~ 
kolLéglum egykori dlftkJ"t. A kOIOzsv~rj 
unltárlUS templomban tartott lstenHil7.IC. 
leten dr. Kovács Lajos egyházl f6jegy,.ő_ 
püspökhelyettcs prédikált. A vénd lákOkDI 
:>'7. alma mater JelenIelCl Il1a?gatója. SMI
m~ri FerClle k ...... Ontotte. A meRjelenI 

AZ UNIO N P IWTEST A..'IIT E LlBf:RA LE 
százéves fennállása alkalmából rc.ndezett 
genfi Unnepségcken ré$zt vett egyházunk 
képviseletében dr. Ferencz József, aki 
francia nyelven köszöntötte a jubiláló 
ogyielet és azt a hDladó szellemet, amit 
c.nnCk aZ egyházi $zervezetnek a mun
kája képvisel. Az iJnnepségek u tán a 
SChwelzcrlscher Verein tUr Freles Chrls
lentum tartotta mei évi közgYŰlését ~s 
teológu.s napjall, melyen genfi, berni, 
lau.sannei, montpellIeri és dijoni egye
temi professzorok é5 L. Gagnebln pári-
1.$1 lelkész ft.; E. BerthOlet bexi közjegyző 
tarI Ottak előadásokat. 

DR, ORBAN BQOOG, budapest! gyUle
kezeIUnk bUzgó presbitere, egyházi taná
csos, éLeIének 4~. évébCfl, váratlanul el
hunYI. őszinte részvótUnk~ kUldjUk a 
mcgszomorodou szívt1 özvegynek, gye.~ 
mekeknek. lsten vlgasztalá:>li.t Huszti Já· 
nos IClké5~ kén.e mlndannytunk számára 
kopon<ója melleIt, anol (I. roknokon ldvül 
a jó barátok, munkalán<ak és egyházunk 
képviselőinek soka:>li.ga velI búcsút a tla
lalon, hin elen ellávo1.011 és mindenki 
ál tal szeretet! BódltóL. 

A Japánl , ' iI'gl buddbblla m ozgalom , 
a Rissho fi:osel-kal az elm .... lt év véSén 
Unnepelte N. Nlwano elnök G~ . szülctés
nnpJát. Nlwnno eln(lkkel esyházunk l,ép
vlseh51 ls lalálkozUlk az IYG9. évi bOSlnnl 
vLL~skongress1.uson. A nyelvi nehé7.l;~ 
lIek el1en~re mOSOlygó teklntetéböl ha
mar megértettllk az emberls~g i1gy!!-érl 
do.bogó szivének JÓBdSál. Szeretettel kb
~~i.ln tjUk ~ lovdbbt munkájál\o~ ls sok 
eröl (.,; jó Cgl!s7.sl-$:ct 1<1,':lnunk. 

Halottaink 
StoUer Mártonné sz. E!ekes Vilma, meg
halt Im. mdrc. 11-~n. 61 éves korában: 
Or, polez Radó ny. Ugyv~, író, máre. 
22·én, 91 éves; Nagy Andrásné n. Arlow 
.Berta ápr. 22-én, 74 éves: Kováes János 
ápr. 26-án. 5ti éves; Deák Dónes málu~ 
J-én, 59 éves; Relner Lajosné sz. Jmre 
,Julianna ápr. 13-án, 81 ~ves; RMuly Ar
pad máj. Ul-én, 15 éves; Buzogdny Elek
né máj. 7-én, 80 ~ves korában: Hegedüs 
János Pest1őrlncen 82 éves korában; o r. 
Nagy Elemér orvos Dev~eren; Orbók 
Aladár jünius 7-én, 10 éves: Dr. Bónis 
IStvánné, Dr. Bodonyi Valérla jún. 13-án. 
Gli éves' András Mózes Jún. 12-én, 78 
éves' Medveczky LaJos jún. 9--.:;0, 70 éves; 
Dr. Barabás zolLán jún. 13-iin. 82 éves: 
Dállnt Mihá!y NI. l-én. 72 éves : Elek 
Józsefné jűl. 4 -~n, 89 ~ves; Kandó Fe' 
renen~ NI. i7-en. 68 ~ves: Papp Ferenc
né aug. 3- án. 49 ~ves: pOlgá r Margit, 
aug lO-én 81 éves; Póké István, Pécs, 
szept. 13-á'n. 47 éves: Dr. Máthé Gábor 
szept. H-én. 52 ~ves: Dr. Barabás ~kár· 
né szept, 9--én. 16 nyes, S~bó Kerekes 
Kálmánné szep!. l8-án, 75 éves; Gme
\Ing Róbert okl. 7·~n, 70 é,'es: sz6ntnó 
Béláné, sz. Nagy Márla. ok t . 6-án: 80 éves 
korában Szolnokon: Straubert oszkd~ 
Clkt. 12-én, G3 éves korában Ve<."<ésen, 
"uzon! .János 9l ~ve.q korliban Rákoshe
gyen. lildott .U IgaMk eml~kezete. 

Gácsér J6zsefné, S7.. Gásptir Irma máre. 
31-én. 53 éves korában elhunyl. Egykori 
magYn.:'kutl i1dü\~gonc1nokunk feleségé
nek kora! elhunyta fájdalmas veszteség
komt ~rl.ntette övéi t. Gy:lszoUák férje. 
leányai. veje!. unokál. s a esaldd sok is
mer6s>c és barátja. 111. a1. unItáriuS hivek 
népes lábora. 

Allomá nyok n7. unitári us Elelre: Dull 
Péterné. Bene'.e Júlla 200,- Debreceni 
Unl1árlus Egyho"\~.kö1.s~g 200.-. zsa.kó An
dor 400.- forInt. ~dc~npja. néhal dr. z~a
kó An<lor emlékére. haMlanak 29-Ik "v
fordulója all<almából. 1I~lá~ köszönet /I 

kl.iltln nd,~mányokért. 
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KOLFÖlDI HIREK 

oaU,.,. F'~.""c, II Mk>:I<(Sn n.UllO" el
hunyt ""onner unlt.áriUS lelkw MZU\"-' 
tk4!nek 10. évfordulójáról kegyeletlel :;"~I 
léker.clI nll'S n70 unitáriUS egyh hon k 
II romtinla' magyarsá" Is. Ar. Ultlnk c. 
Irodalmi lapban. Il tŐs7-erke5 •. 11S Loltn y 
Lajos Irt mellcrnlé'Ul • .én é~ Ullynncbbrn 
~ s7.4rnban közrcrodUlk n~hllnynt "" CllY
koron oxforob'Jn lanulI nnlll._' ~-er~~c 
lcvclelb6L Az "'IIlTO:: c. I3l1k~rCSlbc" meg
jeI/mil mngyar nyeWo.'i napUnpblUl d,', 
MlkÓ Imre IrI m<:,Je,ll),a"g" nlCi(eml~ke 
Zésl. A. Hét c. folyólrlllb3n C~chl G yul ,.. 
rTását olvashattuk. A ronHIn rádIó IllU
gyar nyelvo.'i adásában dr. J anc,;ó t;lcmér 
kolozsvári profess>:or beszéll Blllá7.s t'c
~neról A román televf .. ló magYar s1.cr
kento5sége Mészkőn. Bal~ .... t'eren" uIOI
só é~Jnek munkatertuetén rilVld mm,,1 
késdten. OemutatJa a mm a falut. a~
nak UÓIa ls jelent6sen fejUklött ~Ic tc\ . 
a tlyUmölcSÖ5Öket. melyeket naiáUl ~'e
renc Ja\'IIslatara telepítettek, II templQ
mo~ ahol prédikált. :l p:l p lakQI. ahol <:11 
és a temetőI. ahQI az cgyszen) s(reml<!
ken csak ennyi o lvasható. Blllti1.s Ferenc 
pap. A mm összekötő szövcgél ls Bnl~,.~ 
Ferenc egykori munkattir~a dr. MikO Im
re Irto. és mondolIa cl. 

Dr, J . \'an GOudOever n holland re_ 
monstráns egyhá;,; ügyvezető főtitkára a 
Bp. \'" Nagy I. utcai ~emplomunkban 
pr&!lkáU jú\. 4-én, 

A mar:il.nyos Url!. A mllgányos nőről 
gondjairól és problémáiról sokat lehet 
olvasni. A neW-yorki Community Chureh 
mOllt klubdélutánokat rendez annak ér
dekében, hogy a magán yos férfiIIk II lár_ 
saságra Ullállanak. Körükben az elsl5 ell5-
adán R. Porter az Ismert. fIIo:tófus-hu_ 
mOri.ta tart.ja. 

Mrs, Carolyn Howleu a SzabadcIvIl 
AS.&Z.onyok Nemzetközi Szövet~liléne" el_ 
nOke - elilyben az Unitárius Unlvcna_ 
116U1 Nönövelség Pénztárosa, _ moz;al_ 
mat Indllott annak érdekében, hogy ml
n(,l több a~sZ(>ny számára tegyék lehetö
vé no: 1972. nyarán Heidelberg kl.l'.elebcn 
tarUlIldó kongre"szusukon való re~'I;v ·" 
1{O1l. ~ 

GoUa.nf;l Brian, az angOl unitárius egy_ 
t:4z vezetOje, mu~yarorsdgl és romániai 
UJjáról huzate .... e köszönő levelet Inl~zell 
m1nónokhoz , ak.lk huzal w.rtózkoóása 
tdeJén vendl!illl látták. 

fo VNlTAIU1JS eLET 

csont:""y Atd la lelkóSU hl"la mCII u 
~z..,ntg..,rl""'! unitárius gyU\..,ke:r.c~ Biró 
Iz!l.ák lelkes", nyugalombavonulAsával 
mCIIUrescd<llt állAsra . SOk "Ikert. klv(i
nunk" {law! lelkbIz n/Idnak. aki egy~b
k(,nl pethll Istvánnl: rl5li ~UCI cndl'l a~z_ 
szony unokaöccse. 

O r. 1I0rrlng tl>n oonllld II new_yorki 
Con"nunily Church vc~.mO lelkl:sze 1911. 
JnnwlrJí't IÓI . l/yOICke1.etótöl cgyévc.~ 1I>~1.
!.>odságOI kapOll. hogy C'I;lln Idő alall kO
Wn!.>Il1.0 helyeken e!ŐadáMokut tarL,on ós 
könyvelt saj tó 014 rendezze. LegutÓbb 
MO~ •. kv(iból kaptunk töle lcvelezölapot. 
nhol felesl:8l:vel együtt ellY Mtel töltót
tek. 

Dr. l\1(!'''.1e1solm Jack, n chicagói elsll 
unil4riu~ gyüleke-tct lelkészc, korábban 
n bOstoni ArllnJ;tOn u lcnl templom PIIP
ja _ e mlnlisl:gl:ben W. E. ChannlnJ! ~zó
székl:nek prédikátora -, megkuldte 
könyvtárunk re:.z<!re "Wh y I am a Unl
tnrlan u n lversallst" eimIl. I;ondolo tokbnn 
ga,.d llg könyvet. 

Or. SzentivAnyi Sándor jelenleg lan
castul unitárius lelkesz n1. t;gyl!.~Ült Al
Inmokban. több 1l1ka]ommnl o.n(lOI e., mn
,gyar nyelven el60dásl tartott PAsk4ndl 
Oéza "vendégsóg" dmü ROmAniában és 
Ma(lynrországQn egyaránt sok vitáI. k!_ 
váltOlI DávId Ferenccel é-s Soclnus Faus
tussal fog]3IkQ7.6 dr~májáról. 

lI e idc ]berg ben tartja 1!l72-ben legkóze
lebbl vllágkongress::r.usflt a7. IAR." A 
·kongreSS1.US fó lemli]a II humánum. 
1912-ben lesz 400 évcs fordu lója "nn3k. 
hogy a7. lli'O-ben n yllvá no!!..'IlIgra került 
heidelbergi an titrinltáriusok egylkót Syl
"linus J á nost lereJe1.ték. TAl"lInl k özül 
Neuser Adám és Vehe MátyáS Kolozsvár
ra menekültek. ahol Wbb éven fil az uni
tárius koll<!glumha', fOlyt;tllák munk~s
sá~uk3t . 

A bO:,~,;.,Ui 
nógy~. I 
adata 
jának 
1971 

Elders 
nyira 
solaiban 
küldle a 

A hollandiai Wasgenaa r - ban, Hága mel
lett tartotta évi rendes ü1lis~t az Inter
national ASSOciation lor Rellgious Free
dom. vé(lreha jtó bl~ottsága április véSén. 
Az Ulésen Ferencz Józ~et dr. egyhá>.unk 
fOgondnoka vett részt. A gyQ\és megUyl
tllsa után dr. KleIly John altlnök. ke
gyeletes szavakkal I!mléke~ctt meg R. FI
Icp Imre h. ptisp/lk elhunytáról. aki éve
ken ál egyhá:tunk k épvlsell5je voh e vl
lágS2.erv~etben. F Ggon<lnQkunk az egy
hlt~ I':s a család nevében megköuönte aZ 
ea:yüllénés nyUvánltásltt és minden részt
vevőnek átadta az Unilárlus €Iet leg
u\.öbbl szlimát. A gy .... les résztvevőI sze
releltel vették át lapunkat, melynek első 
o]dalán az elhunyt jóbllrát és munk.DtMs 
ténYkepe emlékeZl<.llle őke~ ll? egyOtt va
lÓ munkálkodás esztendeIre. 

A~ India i Sadhar a n "rahmo Samaj 
ID11. lavaszAn tartOtt hDgyományO!! Mog
hotsava tinnepSégérll1 tidvözlelct kUldölt 
egyhtl7.unknak Ifi. Hangsúlyozták, hogya 
mal megOSZlott világban telclöss~ggel 
Ulrt.oz!-,nk a jövl5 előlt. A;,; üdvözletet kö
szönjük és szeretettel vlszononuk. A 
8rahma Samaj egyház kö;,;pOntja Cal
Cutta-ban van. azOn az Indiai terilleten. 
ahol mO!!t a pakisztáni menckUlIek elhe
IY~ésévcl I':s ellátAs6val fOglalkoznak. 
Ehhez U ~Ok szeretetet I':s áldozatol ki
vtinó uj munk~Jukhoz ls l.>lten áldását 
küJUk. 

Dr. II . pabert., az t ARF VOlt elnökét , a 
Leyden-I Cllyetem óocenK~t, Tilburg vfi_ 
ros egyeteme o. Jn7.IChOlólClal tan Brek PI"(I_ 
f<?$S7.orául hlvla meK. UJ munkakörében 
s,erctetlel k Ö5 •. ÖntJük. 

Az .. Unltarlfd'" Akad~mle" klaf;lvány_ 
~orozatOt ke'.detl. Az CI$Ő Hzámban a ku
rMOrlum Clly lk t.agJa . Carl Ku hl mann az 
unitáriuS akadómiII feladDlalról Irt l)cvc
zctll sorQkal. majd kijzllk Pro l . dr. '1'0-
hiC Go ..... ewaagen .. ReU(llon und Wlssen_ 
SCh alt" clmü ~ rdekes tanulmányAt. 
• 

Az angol és amerIkai unlul.rlu .... kka\ 
~vl kÖZ8yÜ1bwlk "Ikalmával üdvözletCl 
~7.0ktunk vAlUIni. A testvéri egyuttene
sen túl Il .... endunk a1.0knak a megnyilat_ 
kozásoknak ls. melyekben II mi\slk vlli.g
ban ólG hltte!ltv~relnk a háború beszun
tetese. az egl!sz vllág.;>t fenyegető atom_ 
vesz~]y /JSÖkkenl{15e, a faji megkU!Önbö7.
teta mln<l,.,nfajta megnyilatkozása ugYé
ben klteJC1.~re jUIUlllak. 

D r. Kafka Du$ll.n, a csehS710váklal unl
táriuSOk elnök-lelkésze részt vett a prá
gai keresll(,ny b6l<ekonferenela Belrul
ban tartou elúkészllO biZOttsági Ulésen. 

ROMANl Al OLVASOINK elOfizethetnek 
a7. Unlláriu!l €Ietre az I CE LIBRU C31ca 
VIelOrici No. 129, nueurcstl. hlrlaplrt>dá
nál. 

1.\ 111111 ri 11111.11111111 \T111 .llIIIlIIJUIIIIU IIIUH 

HANCOCK ILONA asszonyt, két 
gyermek édesanyját, tudós férj fele
ségét választották be az ismert ame_ 
\'ikai egyetemi varos tanácsába, ápr. 
6-ón ha ladó programmal. Hancock
né, sz. Harrington Ilona, édes~nyja, 
S1..lÍnl6 Vilma után magyar szarma
zású, amit keresztneve is bi?Onyit. A 
plakátokolI! sem hasznúlta a:;,; Ilona 
keresztnév angol megfelelőjét, a He
lent. Program beszédében, II több~k 
közt e2:eket mondotta: Berkeley va_ 
rosa is mint ors1.águnk, krí;tisben 
van A' rosszabbodó gazdasági hely
zet ~unkanélkUHséget és magas pia_ 
ci árakat jelent. Kormányzatun.k 
nemzetközi politikája srerte a VI
lágon veszélyezteti II népek szabad
ságküzdelmét . .. Közéleti S7.en~plé
séhez sikert k.ívánu nk ! 



Zsinati Fótanácsunk ülése 
Egyházunk Budapesten, 19H. október 31-én tartott 

i'..sinati ülésében örömmel vette tudomásul, hogy Mik_ 
ló.~ Iznl'e államWtkIw, az Állami Egyházügyi Hivatal el_ 
nöke megerősítette <az 1!}71. mujus 23-i 7.sinatunkon 
megalkotott egyházi törvényeket. 

Az ünnepi istentiszteletet Bencze Márton, budapesti 

lelkésr. tartott"d. . 
Az Allami Egyházügyi Hivatal képviseletében a zsi

naton Straub István fóos;ctalyvezetóhelyeltes vett részt. 
A zsinat az alábbiakat választotta meg az egyház 

élére: püspök: dr. Ferencz J óz.sef, rőgondnok: Bartók 

Béla, föjegyző: Bajor János, vcgycsbizotl.ságl elnök-[ó_ 
gondnokhelyeUes: dr. Gva! mathV LaszI6, kl>zügyigaz_ 
gató: Husz!i János, előadó-titkár: Bencze Márton 
pénztáros: dr. Mátéffv Géza, számvevő: Józan György' 
jOl,l:tnnúcsos: dr, Kozma Jenő, teológiai lnté'leti · íga.z~ 
gató; Györfi István, levéltáros; Szás::: János. 

A wnat egyidejüleg megválasztott 12 egyházi laná_ 
csost, valamint az Egyházi Képviselö Tanács és az AI
landó Vegyes Bizot.tság tagjait. Lapunk legközelebbi 
S7, .. :imában reszletesen beszá.molunk a zsinati ünnepsé
gckrŐl. 

VADRÓZSA-PER 
Atvéve az Esti Hírlap 1971. jún. 

23-i számából; 

I llO esztendeje, 1811. június 24-én 
született a népballlldákat gyújtó, 
publikáló KríZI) János. 

H09S:&i enek? 
- A ballada az európai jobbágy

ság-parasztság költészete. Drámai, 
lírai, epikus műlaj. A nép teremtet _ 
te, érlelte, formál ta századokon ke
resztül ("Hosszi ének"-nek, "törte
netnek"-nek nevezték.) A francia
olasz ballare szó magyal'U1: táncolni. 
A balladák dramatizált előadásából 
adódott. A múfaj a XII- XIV. szá
zadban keletkezett, tragikus vagy 
mulatságos eseményekről szól. Hő
sei elsöprő indulatú, rendkívüli en1-
bf'rek. 

Tcves hit? 

- Kríza J ános 1842-ben előfize
tési felhívást bocsátott közre a Vad_ 
rózsák címú székely népköltési 
gyüjteményre. Az első kötet _ a 
szabadságharc és a 'Bach-korszak 
miatt - csak hUsz évvel később Ko
lozsvárott 1863-ban jelent meg.' Bal
ladákat, dalokat, táncszókat. találós 
kérdéseket, népi sajátságokat, táJ
szótárt, valamint rövid tanulmányt 
tartalmazott a székely nyelvjárások
ról. S hiteles - népi mesemondók
tói ~özvetlenül leírt - meséket is. 
A Sikeres, népszerü összeállítás vi
szont sokáig téve,sen olyan hitet kel_ 
teH, hogy e műfajt hazánkban csak 
" székelység mllvelte. A századfor. 
duló idején azonban nyilvánvalóvá 
leLt: mindenütt elterjedt, ahol ma
gyal'Ok éltek. (A világil'odalomban 
az angol, a skót, a skandináv és a 
szet'b-horvát népballadak a legis
mertebbek.) 

Kriza érdeme? 

- A maga idejében sokakat ér
dekelt a VadrÓzsa per. A román 
folk.lórkut.'ltÓk Viláztak, hogy vajon 
il kötet egyes balladái magyar va ~y 
román .yáltozata_e a régibb. Az Íl~_ 
dalomlorténészek, néprajzkutatók 
mal felfogása; az egyes népek 
foUtl6rkincse egymással kapcsolat_ 
ban, állandó kölcsönhatásban fej -

lódik. Egyes motívumai viszont egy_ kásságat Orlutay Gyula értékelte: 
mástól függetlenül, különböző né- "Valójában K riza gyűjteménye éb
peknél is jelentkezhetnek. Kriza Já- resztette rá az olvasókat a balla
nos - mint a Magyal' Tudományos dák sötét pompájával, a dalok friss 
Akadémia tagja - 1875. március kedvességével, s a mesék búbájúval 
26-án Kolozsvárott halt meg. Mun- a paraszti alkotások slkpségére." 

HfREI< 
Prof, d r. Mayer John, a kanadai SI. 

Cathrtncs városban müköd6 Brock ál
lami egyetem IHozótlal professzora, nkl 
bUszke magyar szárma~ására, jÚUusban 
lát08atli.st tett egyhá~unknli.!. Mayer pro
fesszor Soclnus Fauszlusrol Irt doktort 
disszertációt ~ a szabads'i és igazság 
gondolatának történeti tanulmányozása 
során :lutott arra a gondolatra, hogy Dá
vid Ferencrc~:il angol nyelven életrajzot 
kiván ImI. - A pro.lesszor a St. CRtber!
nes-I unitárius gyülekezetben mint vi
légi predlkátor ls tevtkenyked.lk. 

Az UNESCO IIZ Idén neptemberben ün
nepli fennállása 25. évfordulóját. Világ
uövetségUnk, az IARF ls tanácskozó Ulg
jll az UNESCO-nak; a magyar nemzeti 
UNESCo-bizottság is méltóan emlékezett 
meg az évlordulóról. 

8 0 ROS SANDOR, néhai nagynevü 80-
ras Sándor, egykori kolozsvári kollégiumi 
igazgató és az első erdélyi asszonygond
nok Guman Jen6né sz. Árkosi Fer:lke • • unokáJa és Eggenberger ne/dl ZUnchben 
Hl7l. julius 5-én házasságot kötöttek. A 
ll.a.tal párnak sok boldog.,ágot kivánunk. 

OTORDAl WERESS .JENO 78 éves kO
rában New York-ban elhalt. Felesége BO' 
ros Dód!, néhai dr. Boross György 
pUspökünk leánya. A hátramaradottak
nak, özvegyének, leányának és unokjj
nak villas~talódást ;':Ivánunk. 

Dr. Jobn l\1cLaehlan eambrldgel uni
tárius lelkészt, korábban odordl leoló
glal protess~Or:t választonák meg az ang
liai unllárlus egyház elnökévé az 1971/72 
évre. AZ uj elnök az &lzl hónapokban 
látogatást tesz az Indiai unllártusok kö
rében. 

DR. SIGRID HUNKE ASSZONY, a né
metországi Wlilárlusok szervezeNmek al
elnöke. az ismert lrónő, megktlldte egy
házunknak több müvét, kdzttlk az "Euro
!)aS Andere Religion" c. hat.a1mas mun
kát melyben a va/IAsi krl:rls lektlzdése 
érddrében ;!'llást toglal a haladó vallási 
gondolatok mellett. E könyv részletesebb 
ismertetésére még visszatérlInk. 

Az Ulolsó e rdélyi polihiszto r c. nemré
giben Jelent meg a romániai könyVes
boltokban dr. MlkÓ Imr(! üj regé,:,yes 
életrajza. A címlapon BrMsol bácsi ül a 
zongora mellett. róla szól e munka, melY 
remélhell5ieg rövidesen a hlUll! könyves
boltokban ls kapható leu. Ormössy GYu
la hllromszékl esperes, réSI kedves bará
tunk levelében frja. hoSY örllmmel ol
vassa e könyvet, me1Y a nem un lt6r1u
sok körében ls osztatlan eusmer&1 n yert. 
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Kovács György romtin tilIami d ijas 
nlnmuvé:s<:. 60 éves. A romtin Televl~tó 
maJlyar adása életrajd tIImJének kö~
vetitése során Kovács György kedvesen 
emlékezett vissza arra. hogy ő egykoron 
akolouvárt unlttirius kollégium diákja 
volt. ~ a~ int~et ma a nagy unitá r ius 
Brassai Sámuel nevét viseU. Kovties 
György e kollégium d.isztennében ujra 
elszavalta LucJler monológját, mellyel 
egykoron, mint unlttirlus kOllégiumi diák 
teuant. Utána szeretettel emlékezett 
meg Márko$ Albert tan'rrol. oszttilyf6nö
ké~l. aid az elsők között biztatta. hogy 
nini pályára lépjen. Kovtics György régi 
kedves barátunkat, akinek egykOd ön
képzőkörl szava]atalra ls S1.eretettel em
léketUnk vissza. köszöntjUk és továbbra 
ls jó egészséget klvtinunk 

SZf::KEL\:'FOLD Kf:: PEKBEN e. Orbán 
Balb.$ eredeti fényképfelvéte]ei közill 
uéz jelent meg egy albumban, mCllyet 
II k~peket megta]áló Erdé]yl Lajos ripor-
ter rendezett Saj tó IlIti. A mfivel6déstör
ténetl rttkaságs~ámba menO albumhoz 
a1. Ismert erdélyi író. SUtő Andris irt 
e](iszót. Orbán Bal'UI eredeti fényképfe]_ 
vétel einek a ]emuelt 1\ azékelykeres~ turl 
unItárius fiiglmnblumbon Orl~ték. Innen 
k:rUltck a marosvl\s'rhelyl I\llaml le"él
t, rba. ahol most rájuk bukkant az al
num szerke~ztOJe. Orbán Balázs Sz6.
kelYf(lld lefrása C. egykori m\lvében' e 
fénYkéPfelv.ételek alapján kés>,llett mct_ 
s1.etek kerullek kiadásra. A Mnyképfel_ 
vételek, most elsO bben kerOltek kl adásra. . -

I Blllönl Farkas Sindor, unitárius m(lve_ 
őd~polltlkus 1834/35. évi európai utuá_ 

sáróI szóló Napló mon jelent m~g a rO
~dnla\ T~KA könyvsorozlltban. abból 111. 

Ikalomból. hogy tavaly VOl t 175 éve 
hogy a nagy tudó~ és rcrormpOlltlku~ 
megnUICtett. A Naplót dr. Janesó Ele
ml!r. II kOlOzsvári Babes-Bó]yat egyetem 
~agyar Irodalomtörtt'né57. professzora 
k~';,~e~!I~;'jJ~~ a16. - B csak érdekesség_ 
''''"or mCIJ. hogy II tud.ós pro
z.&kó ~esanyJa, II torockÓI unItárIus 

család U(llöUe voll. 

lJUKARESTBEN, a husvéti ünnepeket 
követO vaSárnapon az ev. templomban 
unlttirlus Istentiszleletet tartott és urva
csorát oszlolt Májay Endre brassói uni
tárius lelkén. Az Istentiszteleten közel 
hannlncan járultak az emlékezés aszta
lllhoz. köztük R . Filep Imréné főtiszte
lendő asszony ls. aki testvére megláto
gatása eéljából tartózkOdott ewkben a 
hetekben Bukarestben. 

A k o]ozsvárl Egyete mifoku Protestáns 
Teol6gl11i Intézeinek. amint arml érle
sUItUnk az elmúlt Iskolai évben 26 unllá
rlus hallgatója VOlt. akik közül 8 elsO
éves. valamennyien 8-ná] jobb átlaggal 
tették le !elvételi vlUlgáJukat. Ennek az 
Int.é7.etnek a keretében dr. Kováes LajOS 
és dr. ErdO .János p rOfesszorok és Szabó 
Arpád kolozsvári lelkén. mint előadó ta
n'r végzik az unltá~us hallgatók egyhll
zlas nevelesét. A~ Inlézet rekl.OrI hivata
lának vezetOje ls unlltirlus. a le]készl 
képes.l téssel rendelkezO luák Vilmos ro
IItkár. A negyedik unitárius tanszék be
töltésre vá r . 

A tengyetorszigl Rakow városa, mell
a]apltásilnak néSyszázados fordUlÓja 1969 
óta Ariánus Rakownak neve1.1 masAt. A 
"éroska múzeumának Igo1.satója . Ms r. 
Tadeusz BemM. a Budapestre látogatott 
Maria Flllpowska orvosnO utján mes
killdte az egykori rakowl árlánus temp
tom tU$ raj7.át. AZ egykor i árlánus temp_ 
lom. ma a helyt katolikus plébános la
kÓhelye. Az érdekes képet bekerete1.vc 
a Nagy Ignáe uteal egYházi Irodában 
Il\thatJik majd az érdekllidOk. 

Bélyegsarok 

.'\ NANTESI EDICTUM EML"E:KE 

S€LYEGEN 

Hosszú és veres helső politikai 
küzdelmet és vallási harcot zárt le 
Franciaors7.á.gban a Nantes városá
ban 'kiadott edictum. 1598. április 
1 3~.ín. Jó rá felfigyelni; pontosan 
harm inc évvel a tordai országgyű
lés után. Kiadója IV. Henrik fran
cia király. a művelt nyugat egyik 
vezető államának uralkodója. Az 
edictum biztosítja a hugenották 
«(rancia kálvinisták) vallásszabad
ságát. Létrejöttének indítékla politi
kai. Az állam ve7-et6i beleuntak a 
vernásws. gyilkosságokkal és PU$l
tításo\('kal tell vallásháborúba és 
végre rendet és békét akartak, 
a megerősödött protestantizmus sza
badságának elismerésével. Minden 
hasonlóságuk mellett is lényeges kü
lönbségek vannak Torda és Nantes 
között. Tordán ors7 .. i.ggyúlés. a re
neszánszból faka dó elvi indoklás
sal fogalmaz meg egy törvényt a 
va1!áss7..abadsáwól, és ezzel elejét 
veszi annak. hotn' Isten nevében 
halomra gyilkolják az embereket. 
Az indíték tehát erkölcsi - filozó
fiai. Nantesban Q király ad ki egy 
dekrétumot. hogy véget vessen a 
már megtörtént gyilkosság-sorozat
nak. Inditéka teh át politikai és 
szük.ségszerú. Mintha Nantes. Torda 
létjog-osuItságát Igazolta volna. 
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