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"Ne ftlj, mert én vc led varrok ..... 
'tsalá..'l41:IO. 

"Ur Jócskán benne j á runk at it j évben. de egyházi lapunkban ez az e lso5 a lka lom, hogy a most kezdett 
cszlendörő l e lmondj uk gondolatainkal lb; elmult n ilvcszter i hangulatot már szinte elfe led te tték a r:lkö_ 
' -c tkuö napok m unkás fárada lmai s a cselekv6 kö te lcsségleljcsités. Az tnkor l kuel rázó jókivanságok mcg 
aa I1d,'o5z)';: postai lapok I:u;san fe ledésbe merül tek. Pedi, a:c esztc::ndo multával, az új év keuletével lalá" 
valóban komolyan veUük azoka t, h lllünk ta lán csoda tev6, jobbító er ejükbcn. 

Hliba tudj uk. hogy a végtelen idő eg}'hangu mlilásában nem sokat szarnit a m i em beri reménykedesünk 
vafY csüggedésűnk. Hiá ba ámilJuk magunkat. a v ilágmindenség éle lét nem berolyásolha1Ja az egyéni ulv 
v;!.gya és l e lkesed~se. Az I dő végtelen ~s megszakithatatlan , csak m l, a pe re em ber kél parcellázzuk azt kl 
óriikra , napokra, esztend iikre. J\ol é rfö ldköveket ii llltunk tel s :ulokhoz igazodunk mul tunk emlékeivel , jöven
diink célkitűzéseivel. Feledni akarjuk a bib liai Prédiká to r keserű bülcsCllllégét. hogy . ,. nemzed~kek men
nek. m isok jönnek, a nap fe lt iimad és lenyugszik, a folyóv izek sietnek a tenger be és a m i volt ugyanaz 
mint a mi ezuliin is lesz és a mi tö rtént ugyanaz. ami ezután is tö rténni fog. és semmi nines új do log a nap 
a iaU ... Az emberi sz iv jellemző saját ja. hogy hinni és bizni akar a jövendőben . Ua tegnap. a mult ban 
valam i nem s iker ült . újra és uj ra feltámad r em ényüIlk, hogy holnap vagy az uj holnapokban m inden 
r endbejön, JóraválIk. Olyannak szeretnénk tekinteni ed a'1. új esztendőI- ls m int egy várvavárt, szépet és 
jót igérii kirándulás, az ismeretlen jövőbe, Csucsokra fog vezetni u t unk. vagy szakadékok r laszl ják m ajd 
lelkünket _ nem t udha tj uk. de bízunk a jövóben, szer e tnénk hin ni , hogy az egykori ujevi jókiváns:!.gok 
nem csalnak m eg. 

lUa é l ő nemzedékünk e leg soka t tapasztalt , nem ámitjuk magunkat déli bábos igeretekkd, rea lis ták va
gyunk. Lát juk a terheket egyénileg és kŐzö!;Ségil eg. Ismer jük a világunkat á tszövó kisebb-nagyobb gaz
dasági és politika i problémákat . Tudjuk, hogy milyen nagy erők feszülnek szerte e Földön. mégis a jót, a 
megn,yugta tót várjuk az előttünk álló időtől, Nem lagadjuk, van bennünk. lel künk m élyén egy kis all'0-
dalom, egy kis szorongás ls, Minden li j nap, it j év egy·egy nagy titok és ha elbizonyta lanodik néha szí· 
vünkben il hit. al!: akarás, akkor jó. hogy szól hozzánk Jsten, m int a7, Idózelt bibliai ré~'l.ben az ő nópéhez 
mondván ; "Ne té lj , mert ón veled vagyok.,. ne fé lj térgeeske. én megsegítelek., ," A közelm ultban hal-
10Uam rádiónkban. hogy valaki korunka t a fa rkasok társadalmán ak nevezte. Nem hihe tjük e l ezt a ke· 
mény kri tikU, miként azt sem foga dja e l u nitá r ius vallásunk. hogy az em ber velejéig romlott ős már 
eredendően bünös és elesett. Az t va lljuk. h ogy ha. van eredendő gyarlóságunk és hajlamunk a r osura. 
ugyanugy van bennünk eredendöen jóság is. Mi 1989. évben e rre a jóságra, jóakaratra és segitő szándékra 
uámitunk, akarunk épiteni . 

Nem csodákra várunk, hanem a becsületes munka eredményére, al!: em berséges sl!:ívek ós elmék bókes
séges jövő t for máló er ejére, fel előnégérzetére. lia p edig et ls kevés lenne. akkor nekünk h ívö emberek
nek ahhoz az e rötarta lékllo'l. kell fordulnu nk, am elyben m ég soha nem csalódtunk ; hllilnk örök lámas'l.á
hoz Istenhez. 

A zsoltariró igy tanit : " Boldog, akinek segitóje lsten és reménysége van az () r ban", IfI nnünk kell. hory 
e lIl.avak nemcsak a régmült ko rok emberéhez IIwltak. de nekünk is bátorítást tudnak adni. A Ki rá lyok 
könyvének irója igy Imádkozott egykor ; "A m i Is tenünk legyen velünk, am iképpen voll il mi a lyálnk
kal , .. " Jövendö gondjainkban nekünk ls így könyörög szl\' iink. 

A mal ember sokat panaszkod ik, talán t M loka t. j'ersze a fiatala bb nem zedék terveket sző, "álmokat 
á lmodik" ét szeretnó a7.oka t mielőbb mcgval6sitani , Szeretnó biztosítani önmaga számára a legfej lettebbet, 
a ,Iegjobba.t és ha neln . Iker ülnek vág)'al , akkor zúgo lódik, e légede tlenked ik. Az idósehbek tud ják. hogy 
,:,u lyen melyröl indult ez a:t oruág es társadalom ahaboru ulan. T udják. hogy a háboru \'ér:uvatarában 
~ _azt kő"elöen milyen ke,'éssel beérte volna az ember: eg)' darabka ken)'i rrel. egy melegebb ruha\'a l, ej:")' 
futott Izobácskával és egy nyugodt éjszakával. mikor nem dörögnek a fe!;)', 'erek. Ezek az öregek tudják. 
hon,,:an kelie~t ta lpraallni, kiemelkednI. Boldogan látják gyermekeiket jó ruhákban, ápoltan. gépkOCSikon. 
a .feJlett Ipa ro esodák eredményeit élvezn i. O k akkor és ott, a bonalmak napjain. álmod ni sem tudtak 
mIndarrÓl a k~nye l cmró l és Jólét rő l , am elyben ma a legehlll l(o ttabbnak 11101111ott faluba n b száz és sdz. 
~zren élnek. 

Juthattunk volna tovább ls, feljebb ls, nlondhalnák sokan, Lehet, ezen kar lenne ,'ilatkozni. A tör ténelem 
meghalárot.u az egycs emberek sorsát Ma ott ta ri u nk ahol Innen kell m ost továbblépni. Nap nap ulán 
hallj uk vezetőink fel hivását. biztatásái, Most a. ma en;ber~n· ,'an a sor, A ne&')'vencs é!I későbbi évek ne lll
zed tke mellelte, ami töle te lt , ám lássuk m ire képes a mal nemzedék derékhada. Nem rO/l5tabbak esél}'e lk. 
m l?t eUk~r ai< öregeké "oli . 

. " elmtrtuk·e az új IlSztc",lij kÜSZÖbén, hOlY m it vár hatunk magunktól? Van-e a mal fiatalokban akar a t, 
J,::án~ék. Ic!elősségváll a l as é.'I kellő érlelem hogya rlinkköve tkcziikben á tvegyek a s tafétabolot és 10-
;av:~'nék azt a boldolabh, mél fej ll\lIebb holnapok felé. a köve tkező nemzedék, a XXI, lIuizad em bl' re 
I r. SlU':llSzler hangulata már a nlllllé " hogya kövelknő m ilyen lesz. az rajtunk ls m úlik, Biztosan 
:~~~k , nehu napok ls, de ne fe ledjük az l(I'ét. Isten sWI il m a embcréhu ls; "Ne Célj , én "ded va8?'0k .. ," 
be k ul")' vé l !~: hoU' II Illal élet nagyon képlékeny. kevés a biztos kapll!Izkodó benne. Nekünk, h lv6 em-

re nl'k van "X PO ntunk", mellyel e vIIállo t birmilyen ká tyílból klemelhetJiik: I s t e n. 
8ajor J ános 



Pásztorlevél 
(1989) 

" Ne d objátok e l ... blulmaloka l , 
melynek naf)' Juta lma van. 
l\t ed b~kességes lúro!isre van n ilk4 
s~,el ek. hogy az ls ten a karatU cse
lekedvén. e lnyerjétek az ígéretet." 

( ; Zs idó khoz irt le vél 10. réu 35-
36. ve rsek :) 

Kedves AIII/im/iai, kedves Unilári!.l$ Testcéreim! 
Az 1989. ét> kezdetén óuiult szereielIel küldöm. uj

évi ildvllzlelcmel hivei nknek. Ulfűlekezeleink elöljtirói
nak és lelkéulcSlvéreimnek. 

Esz/endó'''' esztendőre különös megrázó élménnyel 
hIU reám szilveszter éjszakájan, az új év ke .. delenek 
elsó perceiben o. rádlába'l é, cl televfzióban elhangzó 
HimllWlz, népü!!k imádsdg(l. 

Nem tudom és nem ismerem - néhó'lll kivételtől el
tekin tllc _ II világ népeinek nemzeti imádságait, de azt 
tudom, ho91l 'lal1/1on kellés azoknak CI nemzeteknek a 
száma, akikuek lIimlluszában az lsten neve szerepelne. 
/Ifi aZOtl kevesek közé tarlozunk, akiknek himnU8záball 
nemcsak, hOW betme vau az l sten neve és a hozzá
fordvlós emberi készséQe, hanem az első szó, amelyet 
nemzeti imánkban kimondunk, az O nevének szóii tása. 

IQY kezdtűk e;:t az ével is. 

Két és fél Mtlappal ezelőlt. az oklóber 16-i zsina
tunkon, piUp6kké téirlénl megt)(ilaUlasomal kővető es
kümet ISlen fegede lmét kérve tellem le. Új tiszlemben 
e réivid idő alatt múltról nl(!g nem szólhatok. Jövőről 
beszélni, teTveket meg rajzolni féló és kockázatos. 

A hoQII népünk lsten aldúsat kéri. HlmnU$zában, én is 
Istenhez fordu lok, - kérve - hOQII segítsen és legyen 
velem az Ismerelien jövőben és a tűle uyert hit erejé
veloszlarsa el a félelmet és oldja fd a szorongást. Dc 
uQl/anezert imádkozom Mve/nk és unItarius anyaszent
egI/házunk életére é. jövőjére gondolua is . O segitse és 
vezeSIe a benne blzókat é. minden jószándékú és igaz 
emberi azon az úton. amellInek egI/ nak:asza lesz a: 
1989. évi il. Adjon leUd é. flzlkoi erót, batar és őszittle 
hozzáállást ahhoz, hOllI/ hazánkth1n és egyházunkban 
elvégezzük, é. jól végezzflk el a reánk bh:Ollakat. Hogy 
já.ha$lunk a tN!kesség t. a m egbékélé, útján a ma
gunk él az emberilég javára és a veliink levő, meg
'egi/d It/ennek dlcsó.égére. 

Amikor elorokon kereutiil elmondom én is, hngl/ 
"boldOg új esztendőt kivánok", teszem ezt ezzel az 
Istenhez kapc,olódó Imád.ágo. hillel. 

t tJNITA RI US e L ET 

F6p[os>I\ori üdvözlettel: 
lIusztl J ános 

püspök 

~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO< 

Sze retell Hillelm. I:edve~ AII/ómrial. T"sl~ereim! 

Újesztendő reggelén, lelki arcunkkal a Jövó felé for_ 
dulva. p.~it ,",pOstoln.'lk kedves munkatarsahoz, Timo_ 
teUShO~ Intézett első leveléből ezeket a "erseket idé_ 
zem: 'Te. oh Istennek embere, kövessed az igazságot 
az istenféle.lmet. a hitet_ II sU!retetet. a békességes tú~ 
rést. a sZ('hd.~~et. Haroold meg a hitnek nép hardl:' 

.E~7k '"' sz;-wllk Jézus tanításainak sU!llemében UTTa 
h l:-'J:ik fel uJév .. reg~elén gyüleke7.eleink tagjail, hogy 
mIképpen kell ahiInek S7.ép han::ál·' úgy megharool_ 
n i';!k. hogy Istennek te\s7.ő életl1lc végeztével a látható. 
mulandó életből a láthatatlan v!l6gba távoz,"a. elnyer_ 
jek az örökéletet. 

Az apostol 
küzdelem, 
ként 

védelmében 
Szent 
"szép" 
de teHetlenül 

s1.av;Jinak "~:;:;~~ 
hitnek széP . , I 

eszményi \'i-

Ennek a jézusi életprogramnak az alapján igyeke7.ett 
egyh{i7.unk a ··szép hal"COt"· Istenben való di;Jdalmas 
hittel és az evangélium S7.el!emét sugárzó hivat;istudat
lal elni. Munkánk tetÖpOntját azon il nagyszabásu. fe
lejthetetlen élmény nyujt6 Zsln;Jti Fo:anacson érte el. 
amely december el:l.j napjaiban S7.ékelykereszturon 
zajlolI le. Azt il komOly felelősségérzetet. nmellyel egy
háli és világi ve~.et6i iri\nyít{18ával a gyülekezet a 
Zsinatot megszerve7.te. valamint a7.1 <l7. őszinte. meleg 
vendégszeretetet. amellyel :l hivek 111. amn résztvevő
ket ehlrasztották swvakb,lIl kifejezni nem is Jehet. Ez 
az áldott tl1lálko:cls megerősített hiv1!Ulsunk mag;lSztos 
voltában és "bban :l meggyözödésllnkben. hogy egyhá
zunknuk, amIképpen a multb!!n volt. u jÖI'öben is ál
dOIl szerepe leSZ népünk és orszlÍl:unk állandoon fej
Iödö, boldogabb jövőt ópítö óletében. 

Mini gYIlr16 de lelki uJJászület&;re újra meg ujra 
kész .Jézus-tanltvúnyok, blwkodó léleklcel kérjük isle
nünket, hogy tovab1.m, is legyen velünk "szep harcunk
ban··, minden nemes célkitúzésünkben és cselekede
tünkben ebben 111. e.~ztendöben is. 

lsten áldns<l legyen S7.ocialístOl Köztár~águnk ve: 
«előin és minden állampolgár[on. ~1telő megszentelo 
áld.-lsa nyugodjék m{'g templomtlinkon, gyülekezeteink 
vezelőin és minden tIlgj!ln és adjon mindnyaJunknak 
békés, eredmén)<es. [oldolt új esztendőI. 

Atya!lsfLgos üdvözlelIel és föpasztori szereteUel 
Dr. KovlÓcs Lajos 

püspök 
KOlo::"'ór-NapQca, /989. januór / . 

oooo<>ooooOOOOOO<><><><>OOO()()OCK)(>O~ 
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Beszómoló 
0988. október 15.) 

Főtisztelendő Zsinat, 
Ked~ Atyámfiai! 
196R-ban Budapesten a magyarországi unitáriusok is 

emlékl.sinatot tartottak. a tordai vallásszabadsági tör
\'ényre emlékezve. Ekkor elhatároztatott, hogy megal
kotják egyh<izi törvényeiket, és a jövőben püspök és 
fögondnok vezetésével vég7.ik egyházi munkájukat. 

E munka elkezdődött, laswn haladt előre. 1970. dec. 
16-án R. filep Imre helyettes püspök elhalt váratlanul. 
és nagy részvét mellell temettük el dec. 22~n. 

J anuár elején kerUlt sor hamvainak elhelyeor.ésére, 
melyen a lelkészi kar tagjai jelen voltak. Utána merült 
fel az a javaslat, hogy a lelkészi kar kéri dr. Ferencz 
JÓ1_~f fögondnokol, okI. te1srentelt lelkészt, képel;itett 
teológiai tanárt, hogy vállalja el a püspöki feladatok 
elvégzését. 

1971 márciusában ,Ulrtott ?.sinatunk elfogadUl Egyhtizi 
Törvényeink szövegtervezetét s azokat az Állami Egy
h.~zügyl Hivatal elnöke JÓVáhagyta. Ezt követően ke
r~lt sor az 1971. okt. 31-én tartott zsinatunkra, mely e 
törvény srellemében hatéves ciklusra püspökké v{olasz
totla dr. Fenmcz J ózsefet és fógondnokká Bartók Bélát. 

Az idő lassan haladt. és 1977. szeptember 18-án tar-
1.?tt zsinatunk az ebő ciklus lejártával nevezct.teket 
1lsz\.$égűkre ujabb hólt esztendőre egyhangúan újrólvá-
1.a.S1.totta. Az idő kerekei azután 1963. október 31-én 
Ujabb 7.sin~ti ül.ist tettek szükségessé, mert lejárt a 
m~'IOdlk CIklus ls. Emlftett zsi naton hnnnndlzben 
mindkettőjüket egyhnngulag visszaválas:dották tI$ztsé-
gijkbe. . 

E ciklus csak 1989 &izén Jár le. Oj helyzetet terem
tett az, hogy alulfrou mivel életének 80. évét 1988. 
augusztus 30-án betöltötte, kérte, hogy II legközelebbi 
zsinat engedélyezze nyur:alomba vonulá.sát. 

Az E. K. Tanács abeJelentést tudomúsul vette. A 
pUspöknek az AlIami Egyhá1.Ugyl H ivatalhoz lett be-

Zsinat Székelykeresztúron 
A 7..sinalra kÖ7.e.lr.Ől ~. távolról "Okan gyü!tek öBSre. 

A ,s:zékclykCI"esztun gyulekezet llZ ünnepl alkalonun 
rel~JflOUa " templomot. Sófalvi Jenő restömúvész. n(:_ 
hm Lőrlnezl László lelkész veje Igen $ikerUlt mennye. 
zeti táblákat készitett. Nagy c.~erépkl\lyhA\ épiteUek be 
és s7.őnyegekkeJ diszitették II vcndf:ogvnr6k fl templomot: 

A ,:si.nali (Innep; iste~tiszleleten dr. Szabó Arpád 
t~ológu:u professzor prédIkált 11 tőle megszokott mély 
blbhkus t,arlalommaL Dr. Kouác3 Uljo. püspök mon_ 
dotta az uj lelkés~kel fels~nlel(i besz«let. A fe!szen. 
telendő lelkészek'ól az esküt dr. Erdő Jáno! fŐjegyző 
vette be. 

Az urvaesorlli ágendAt Gál JeIlÓ esperes mondotla 
mintegy 800 lélek vett urvaC$()rát. A felszenteli lelké~ 
szek nevében Nagy László szőkefalvi lelkész mondott 
köszönő szavakat. 

Az ünnepségeI kővető kVl.('béden mintegy 21lO-an vol_ 
lak jelen és ott a Berde serleggel dr. Bodor András 
mondott szép beszédet. A l.sinaton 67 lelkész volt je
len, igen sokan feleségükkel együtt. 

A zsinaton dr. Barabássy László fógondnok elnökölt. 
Kovács Uijos püspök a l.sinatot megelőző időben 

Szinden és Tordalúron tartott püspöki vizsgálatot. 
Sajnos nem ismerjük a meghívó! diszitő kép alkotó

ját. 

jelentésére Miklós Iml'e állumtitkúr válaszolva, mél
talva érdemeit és kérve további támogatását, tudomá
sul vette elhatározásaI. 

Úgy érzem, hogy pár pontban kötelességem most, 
nyugalomba vonulásomkor, a zsinlltnak is röviden szá
mot adni arról, hogy fögondnok tlil""$ammal együtt, aki
nek sokoldalú és állandó segitségHrt nem győzök elég
gé hálá lkodni , a három ciklus alatt mit vége~tünk. A 
részletekről korábbi zsinatokon elhangzoll jelentések 
és az Unitárius Eletben megjelent bes711molók adnak 
tájékoztatásI. 

Együltmüködésünk az állammal, amelyben élünk, jó 
és állandó, ezt igazoUák ti különböző 7.sinatokon és más 
alkalmakkor elhangzott Állami Egyházügyi Hivatali 
megnyilatkozások. Közülük esnk Miklós Imre állam
titkárnak beiktatásunkkor, 1971 -ben mondolI gondola
taiból idezek: 

"Tisztelt Zsinati Főtanác'! 
Az elmült évek azt mutatják, hoglf a Magyarorlzdgi 

UllitárillS Egl/hdz is megtala!tll II hellfét társadalmi 
t~mdszerünkbcn. Jó keret voll nz cguüttműködéshez az 
állnm és nz unitárius egyhaz kl)zl)tt I~N8-blln lét rejbtt 
megallapodás. Nem véletlen, hogU II szocialista álla
munkkal k~tött egyezményel,; aMirasánál az ullilárius 
egyház oz elsők között volt. Ma mór bebizonyos?dott, 
hogy e dön/esük törlénelmlleg hellles volt, egyhazu~~ 
és népilnk javát szolgalta. Ez a dl)nles a Magl/ar~T&z~g, 
Unitárius Eayhóz hatadó tli rténelmi hagyom4nyalr~ 
ipillt, annak egyenes folytatcisa ~Oll. A Ma~lfarorszá"l 
Unitárius EgUház C3al.: sz"mszeruségében kIcsi. Jelen
tős mondanivalója volt cl lörténelem során, van ma ls, 
és bizom abban, hCXIY lesz o jöt>őben is. ..... 

Mi azoll cl vé leményen vagl/uII/':, hogy bár kulollMző 
ideológiai alapOkról kiindulva. az eu~be rl társadalom 
élete, fejlődése erdekeben min.d. hazaI, ml.nd nemzel
/.:lizi I)sszefügaésben iaell JOk kl)zős mon,!an~va!6nk van. 
Minden nó annIII! ér, amennyi telt kővel1. A szavak 
es lellek érté"ér nem az szabja meg, hCXIY nagll egy
ház, vagy kb egI/ház mondja, hanem, hogl/ az emberi 

(Folytatás R ~ . oldalon) 
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hczlodá5erl CI uol;illllsla IlÍrladCllomért kimQndott uo
raJ.: és cse'lekcdelck miiI/cn őszinté/: és eredményesek." 

Jómagam úgy " rIocm, hogy lslen segítségével 19811. 
aug 30-án betöltve 80. életévemet, Immár nyuga.lomb" 
hetyezésemet ké,"helem. '!l It. egyház! és állami sre~
,"eink _ $'ljm\lkowsuk kIfejezése mellett - tudom,,
sul vettek I a mai napOn 1.slnatunk határozattá emel. 

Az 1988: jUl. :W_án tartott Képviselő Tanácsunk úgy 
döntött, hogy il moSI sorra keru.lő 1~inaton új ciklust 
kezd egyházunk összes uszt.ségv,seI6' vo~alko7..ás • ."'tban. 
Kérle az Állami Egyházligyl Hivatal elnokét, h ogy 07. 
l 1911. H. rendelet alapján adja meg az engedélyt 
Ba,1ók Bélánnk üjbóli tögondnokk:" választására és 
Husz.ti Janos budapesti lelkésznek püspökké \'álaszta
sához. A megkapOtt ho.:..z.lijárult\s alapján mt össze zsi
natunk e feiadIltok elvégzésére. 

flllelőtl al; új cJklusra szóló választásokra holnapi 
rwpon sor kerülne, egés7.en távirllli stílusban megem
léke:<:em az eHelt időswk néhány jelentősebb esemé
n~·éröl. 

At állam és az egyház viswnyát az ország alkotmá
nya és az HU ll. okt. 7-én ahlirt egyezmény s1.;,bályozta. 
Ez elválasztotta ;.lZ államot az egyháztól, és ennek mu
ködéséhez teljes swbadst\got biztosított. 

Enged tessék meg, hogy egyhá7.a.lap!tó püspökünk pré
dik1iciós kölele záró gondOintának részben való in téz
kedésével kezdjem emlékel.ésemet : ..... az Atyaisten a 
Krisztus által minket naponként világosí t, és az ő igé i_ 
uek igaz értelmére oiucm ..... Hinni és remélni me
rem, hogy ebben a szellemben Igyekeztem s7.olg;Hato
mal _ főSondnoktársammnl együltmöködve - a7. el
múlt idószakban 11 múlt tapasztalatai alapjan. 11 jelen 
gondjait mindig figyelembe véve. és a jövő épitését 
swlgál"a végeznI. 

Eg)'üttmunkálkodásunk eredményekóppen emlitem, 
hogy egy kivételével minden templomunkat sikerült 
felújltanunk. részben milliós nagyságrendö állami és 
a külföldi leo>tvéregyházak támogatás;'wal. A !ü7.esgyar
matlé most van folyamatban , annak befejezése áthúzó_ 
dik a jövő esztendőre. 

Az állam a7. egyezményben körülírt IM8-as határidő 
után továbbra is támogatja egyhi.zunknt e,·enkénti ál
lamsegélh·el t990. de<:. 31-ig, a lelkésreknek kongruát 
adva, mel.y ~ keweli éveken egyben a;o; egésl.següg~·i 
szolgáltatast IS biztositotta reszükre, ami utóbb mar al
lampolgári Jogon Jár mi ndnyájunknak. Az államsegély 
fedezte a kózegyházi kiadások jelentós részét is. 

Az állam látva az egyházi nyugdljinté~etek nehéz 
helyzetét. újabb segítséget nyújt néhány e,·e. Ennek 
révén a lelkészi nYUSdljlntézetek által nyújtott ellátást 
a . legut~bbi .5 es7.tendll legjobb három é"ének ni<l,'Q_ra 
kIszAmItott ÖSSl.esre egésziti kl. Ez II református és 
evangélikus egyház vonatk01Ásában évente több 10 
milliós összeget tell kl. Egyhhunk 19GB-ra 67800,- Ft 
t~mogat:Jst kapott. Ezekkel fedezzük Bajor János özv 
Filep .Imréné és ö7.V. Végh Mihályné nyugdíjat. liletve 
ul6bbu~ak - aki még nem éne el 55. óletóvét - nyug
dijsegélyél. 

A7. Unitárius Elet terjedelmI bővltésében és a nyom
da biztosi tásában gawagodoll egyházi ~ajtószolgá](I
t~nk. Megindult könyvklndásunk: néh{ony kölettel. kö;o;
~uk egy angol nyelvűvel ls gynrapltottuk M. unitárius 
.r?rlalmat. Jelentős segitséget kaptunk az Unitár ius 
V.lágszóvelségben. a;o; IARF-bcn végzell egyházi mun
kánkhoz. melyen olullro\\ 1912-llll mint a Council t:..g
Ja, Orbókné Stent-Iványi Ilona lelkésznő pedig 1987 
óta SZintén az 1990. évi kongresszusig. mint az unitá_ 
rIus nők vihígszövet..,eg(,nek alelnöke képviseli egyhá
zunkat. E munkában jelentős feladatot vliUal! es vég
"tell fógondnokunk. 

Sa.Jnos. hogy az 1990-re Budapestre tervezeIt nem
zetközi kongresszus megrendezésH az IARF elnökl ta
nácsa nemrégiben áthelyezte az NSZK-bell Hamburg
ba, mely Jelente» IInyagi támogatás t tudOlI igérn i, 
nemben egyházunkIwI, mely diszpOnálható II nYllgi le_ 
h:l~elt ru: erdéllll menekültek mtgst gité,éntk szol
g QI ba 6111\otta. E munktit lsten segi tségével , álla_ 
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Gyermek-kar:h :son)·h.ünnctlél)· 1988. dec. 18-an NaCY 
Ignác u. templom unkban_ Középen Orbókne Szenl
Iványi Ilona le1keS7.nö_ körülöUe az unitá rius gyer 
mekek, k!lzlllk sok erdélyi m enekül! . 

Amennyire örömünkr!! szolSált. hogy Orbók Attila 
megkezdte \eológlal tanulmányait, annrlra bánatunk 
az, hogy a rom{in hnlós{ig nem engedte meg, hogy 
8rdélyben, a1. ősi kolozsv6rl teológián foly tassa és fe
jene be lelkészi IlInulm{inyal t. 

!\1egnyugl •• tóbb leli volnn búcsúztisom az akt iv szol
g{i latlól. ha lelkészI karunkon belOl egyelé~tést és ,·i
l,igi hiveink részéről önUltlenebb r~SZl'ételt t.'Ipnszlll l-
hattam volna nz elmúlt esztendőkben. Remélem. hogy 
a megválasztandó tisztségviselők ::Illhatatosnn végzik 
majd !U:olgálatukal. s példát adnak a templomjárás és 
gyülekezeti Iwlgálnt munkájában. 

A klil1öldl testvéregyházakkal való kapcsolatot swr
galmasan ::Ipoltuk. e\.s6s0rb(1Il erdélyi testvéregyházunk 
vezetőivel és lelkészi kara tagjaival, akiket aZ elmúli 
ho$.$Zú esztendőkben áluta7.ásuk, vagy budapeSti láto
gat.ásalk alkalmaival vendégül láUunk. ronyagilag je
lentős ös.negget t.6.mogatluk. összekötő kapocs "oltunk 
kelet és nyugat között, ahol aTTa szükség voll. az 
IARF-en belül és a7.on kívUI ls. és e~1 - remélem -
tenni tudjuk a Jövőben ls. 
Fertncz pOspÖk bcld mohSJ,"ak közlését ' . punk kö
vetkez'; sdn, li. b:.n rotyt . tJuk. 
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Gondolatok egy 

Dávid Fere nc ké pről 
Szinte Ofibor [e5lőmúvé!;zünk el

készítette Dávid Ferenc képét és 
uniládus szeretetból cgyh~:tunkn<1k 
ajándékozta, E tény il köszönet 5;,;.1-
'"alval együtt csupán cgy örvendetes 
hir Ichetóslfget ndnll, de fl fcst:nény-
nyel Ismerkedő unitár!uSOk korében 
elhlH\g7.o11 vélemények és viták any
nyi kérdést "ele\lek fel . hogy IIIl.ás
fugl alásra és értékelésre kénys7.cnle
nck bennünket. . 

A7. közismert. hogy egyházalapL
lónkról hiteles ábrá7.olás nem m~
radt fcnn. Nevének hallatára II Ko
.-östől Kriesch Aladár ulkotla Dávid 
Ferenc alak jelenik meg tudatunk
bnn. Ezt a képel TordU. város meg
rendelésére festette a mavés7~ II mil. 
leneum al knlmából és II va!lás.~za
badsag kimondását (1.568) ábrá7.oIJn, 
telve oplimizmU$$.11 az ország jövő
jét és az emberiség fejlödését llle-
100n. Ebben a csodát sejtető álmo
dozásban, egy Liszt Ferenc-törékcny
ségű géniusz kiáltja az or5z1lggyl1-
lé$nek és az egész világnak: "A hit 
lsten ajándéka, senki vallásMri ne 
hábol'gattassi!k," Sokan ragaszkod
nni, e szemlélethez ma ls, jóllehet a 
képnek minden romantikus al<ll)!:on
dolnta ir reálissá vátt azóta. A gon
dolat és hiL<7.nbndság sok S7.empOnt
ból meSS7.ebb került tőHink, mint 
volt a tizenkilencedik században és 
a szépnek álmodott szellemi fejlődés 
idegen valósággá tor7.ult életünkben. 

Szinte Gábor, a műves;,; intuiciójá
val megérezte ezt és p róbált egy 
másik D(IVid t"erencet vásronra ál
modni. Első lépésként szakí tott a 
Liszt Ferenc idealizált légiességéhez 
hasonló megrajwlassaL 

Felfigyelve arra a néhány korabeli 
f{'ljeg~'zésre, amely ~zerint Dávid 
Ferenc 7.ómök {'mbcr voll. Szinte 
Gábor ilyen nIakban n~J7.olta meg a 
nehézségekkel szemben á llhatalosan 
heh'tá!ló és igazsága mellett kitartó 
emberi. Keskenyre zart ajka. erős 
homloka. urcának állhalatoss.\í.grÓI ta
núskodó jellege ér-.tékelteUk a7.t az 
~sten" ügyében való meggyőzÖ<lé!;I, 
19a?,s.lgkeresést és örÖm07.enet meg
vallást, amelynek teljesitésére életét 
telt~ fel. (Tévedés a z. hogy egyesek 
S7.ermt. arCIl Luther h!teles képei hez 
hasonIl\. EZI csak néhóny kills/) elem 
képzeltet! 3 szemléiövei!) Ugyana k_ 
kor _ ezt'n .:lZ arcon klegyensúlyowlt 
deru. majdnem vidámság h(lzódl k 
meg. boldogságcn.ese annak IlZ em
~ernek, ak) hisz!. sőt ,tud ju, hogy 

lsten általll. Iwenie edény ál ta l 
akar nu~ dOlgo.kat véghezvinni! Aki 
foglalkM,o!t a kÖ7.epkoti m6rlfrábrá_ 
7,olásokkal. festményekkel. tudja, 
~?gy eze~nek az arcoknak van ilyen 
rgyensulyozolt beM öröme a már
h~ápóg szenvedései között ls. Szinte 

r wktól memesen, tisztu em_ 
ber$éggel mondja el napjaInk e7.er 
relleG;éssel sújtott emberének' "Il hit 
hte" Ilj6"dlka" és érd .• ~ 
ajándékért élnI. emes e",rt az 

Az arcon kivül az egés7. festm':;ny 
sUG;almau .a ezeket a gondolatokat 
A Jobb kb: fénnyel valÓ kiemelt3ége 

al' emberiségért lol\(ivul harcoló I""Ó
fétá t hi rdet!. az f<lll l1enes otdalon 
fénnyel k it>m elt 8 1blia és kehely [I>: 
egyhá1:ll lapftó hitbeli és Ilrkö1csl bá
zlsá t rajZOlja m(>g. A n}'el"s kövekből 
{tiló fal háttér komor munkflJa ne
hézségeire hivja fel II figyelmet. 

Remélem. hogy alkalma lesz hf. 
veinknek vitaesten részt venni. ame
lyen együttesen mondjuk el néze
teinket a képről és annak föhÖ5éról . 

Szász J ános 

levé l a régi és az új 

püspökhöz 
Mélllen. fi$ztell e! szerefeU 

PüspVk Urak! 

Az októbel' 15-16-i zsinat fonlO~ 
eseménye a mi kis, de számunkra 
nagyon kedves unitárius egyházunk_ 
nak. tn magam is őszinte szeretettel 
emlékszem vissza most nyugalomba 
vonuló püspökünk nemélyére és 
munkájMa. A hazai , ;'lZ erdélyi és 
az egyéb külföldi megbecsülés suím
ta lnn jele mutatta, hogy ,l feléje irá
nyuló bizalom és ragas>:kod,is áltn
limos volt. Kivimom. hogy még so
k1lig örvende;:hessünk a vele való 
talfl lk07.1Ísoknak, ls ten {lldása ma
radjon vele még hosszu évek ig. Egy
úttal új püspökünknek- is szivből 
jövő jókivánságaimat küldöm. Öt is 
a hivek szeretete és elismer~ kí
séri új megbízatisában. mikénl ezt 
érezhette eddigi lelkészi r.1unk,íjá
ban is. Bizton számíthat arra,. hogy 
ehhez önzetlen támogatást kap min
den unitárius atyafiátóL. Lelkesedé
&éhez. aktiv itásához adjon a Min_ 
denható jó {'rőt és egészséget. 

Engedjek meg. hogy erre a püs_ 
pökbúcsúztató és püspökválasy,ló 7,si
nalUnkra a7.zal is emlékezzem. hogy 
tízezer forintot fizessek be egyház
községünk csekkszámlájórn, aZ7.31. 
hogy ei"délyi menekült jeink km'á_ 
csonyi megsegé lyezését segítsem e7.
zel is. 

Atyafis;\gos s;reretettel 
és oszinte !is;:telette1 
dr. Szt ankóezy Zoltán 

Filep Jolán 
78 éves korában elhalt a két or

vost és egy főpásztort adott neme$ 
család Budapes ten élt tagja. Jolán, 
hosszú és sútyos, de türelemmel vi
sel t szenvedés ulán. 

A temetőben a római katolikus egy
ház papja emlékelett meg Joli nénl
ről. akinek 7 unokahuga és unOka
öccse áll ta körűl az urnát. s veHlk 
együtt még két gyermek, akiket év_ 
tizedeken át ö nevelt naGY türelem
mel és sok neretettel, A nov. 27-1 
unitárius istentisztelet keretében 
n U!z/i JlÍnos püspök szép szavakkal 
emlékezel! meg róla, aki hosszú éle
te utol!.ó tizedeiben állandó látog;'l
tóJa, buzgón imádkozó tagja volt 
templomi gyűleke7.etünknek, Emlé
két sokan megőrzik. 

UNITARt US KAT€ 

Kot07.lld,r a>: hlei é \lben új ra k i_ 
ad ta It K ' té t 1000 példányban. u 
~aJno. 11. 11 11" e ték az olIhoni nÜM';Il
let kleiégitésé.-e, Nekünk nem tud
nak küldeni. 

fgy a rra ko':nySzer ülil nk, hon 1989-
ben kiad juk a K á lé l . amelyl'l It:. 
18G4, évi e l!ö k iad á!! ót a több! zör 
á ldolgoztak. Vár juk hiveInk éSl:re_ 
vételel l az csetleR~ módosit :i!!okra 
"ona tkozóan, ,h UNITARIUS K,\TI:: 
az eredeti kiadás óla 37.imo! a lka_ 
lommal m egjelen t Kolo7.S..a roU. 
könyvtárunkból hlinyoznak az a l i b
b i klad liisok: 2 - 1869. évi. \IálIo . 
u lla n utánnyom ás; 3. 1815. évi je
len tö!en á tdo lgozolt. modern hit\lal
lással. m ely m ár nem ho rdozza a 
dés i egyeuég fej edelmi megkij l~!eil. 
ol. el6bblnek u tánnyomása. év~nek 
Idő l)OntJ ' 1 nem Ism er jük. Fe rene;r; 
J Ó7.scr püspök 1928-ban ha lt el 93 
é \les korá ban , add ig megjelent II 
kiadás. A~ azóta megjele.nt kÜlönbö
ző kiadásokból szer etnénk f igyelem
be venn i bárm elyiket. 

Dr. MESTE R l\IIKl,OS 
1906-1989 

R ugon ra lva. lI~li lö lt e. székel)'ke· 
r e5ztÍl rl gimnáziumunk diákja nyotc 
éven á t. m nézést ké r ünk emlékétÖI. 
hogy lapunk 1988, dec, sza.m á ban 
közö lt "Milyen \'011 a keresztúri 
gim názium" ? c. önvallomása a latt 
nerzöként ne \'e he lyeit más n~\I 
stercpell. 

Mesler Mi k lós é lete a s iker C!l 
bakka laurealus - 192:> - után Bu
da pes ten ro l)' la IÓdotl . A székely d iá
kok kollégiumál l 'eZet! , közben \lég
~ I egyetem i tanulm ányait és 1936-
ban ke let-európai lörténelem ból 
dok to rá lt. 1 939- lő l ornággyülés i kép
\'Isel ő, a fö ldreform e l őha rcosa. I !lH 
ben a ké l ko rmányban kuUun m i
nisztérluml á llamtitkár ! e mino· 
s~gben Igen sokat te tt a zsidóüldö
zés szenved 61nek enyhítése é rdeké
ben. 

1945 u tán i ga~o l ás nélkÜl roly ta tja 
é le té t kUlönböző m unka helyeken. Az 
é le t a~ 6 számára a k ile lepülés l b 
osztá lyrészo': UI adta. Vissza tér ve a 
f(i\lároSba, nagyrész t iroda lmi m ü
he lyekben dolgozik , 1966-ban tör 
tént nyuga lomba vonulásá ig. 

Közben ir ja lan ulmányalt . a7.ok 
egyrésze még levéltá ra k le tetje, Jó 
ba r át. Igaz ember voll , ak i lelkének 
békességét a sok M borgatás után az 
unltá rltl! templom Idiinkénli látoga. 
tásába n ta llilla mer. A keresziúri 
III"l mnblumban ta p3.$ztalf toleraneia 
szelleme a rom án magyar megértés 
aposlolaként III sdmon tartolta. 
Febr. I-én ham\lall két un itárius 
püspök szolgálat a mellett he lye:rtük 
örö k nYIIga lomra a Fark3llrél1 tem e-
1liben l evő csal:l.d l 5lr b ... özven-e. 
IlÖgornlHe. k ll1ril ldról haza lé r t lia és 
t:l.vol1 menye n unokái gyászolják 
a na,yap", akI mindig embersé.re 
tan ította ,zerettelt és em ben án 0111 , 

F. J. 
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Dr. Kaáli Hagy György 

síremlékének avatása 
Csoóri Sándor emléke:Wlic 

J Ó7.on flllklós akkor püspöki vlk(\riu~ búC$ozlalta azt 
111. 19Z3-ban B~dapeslen elhunyt unitárius embert, aki 
esy élelen :\t a Habsburg-dInasztia magy:ll'orswgi ural_ 
kod:\s;' elJen küzdött. Hamvai! mOllI Hódme1.6vásárhelyt 
helyezték örök nyugalomra, kültöldűn él6 tia t<lmoga
tils:\val. 

A \Ilóros állnI felállított sil'cmléknél dr. Ferencz 
JÓZ.fC/ ny. püspök mondott Imát és \liSS1.(u:~mJékezésl, 
majd Csoóri Sándor, a neVl'S iró méltattn pályaf.utását. 
Többek közl ezeket mondotta: ,\ parlamentbe fIatalon 
bekerül! dl'. Nagy György ti progresszIó elóharros;l volt, 
nkl az 1867-es kl.:.gyezésból kibontakozó Magyarország 
filggellefl$égéérl küzdött. A század ~_lsó évtiz~ében 
Ady is biztatta harcaira Nagy Györgyol, Irván: GyO
nyórú.ségem telik II Te bátorságodban "," Miután a 
parlamentböl kibuktatták, Hódmez.ővásflrhclyre kö1tö~ 
:Wil, és ott Ugyvédkedel! .. Megalapitatta a Magyar KÖz.
társaság c. folyóiratot. 1918-ban, az ősz.irÓuás forra_ 
dalom idején, a tünlelo tömegek az ó esz.méit éltették. 
Neki jutott a dicső~g, hogy II purlamentben kikiá!tsa 
II kö~l:\rsaságol. 

Csoóri Sándor elcsitíthnlallan magyarnak nevezle 
Nagy Györgyöt. akiről mo.~1 szet'etetl vórOS(,ban ule.it 

neveZlek III. emléktábla hirdeti munkásságát, és a vá
rosi levéltl,r gyújtl a rea vonatkozó még felIaláiható 
emlékeket. A hódmezővásárhelyi temetőben dls7.sirhe
Iyet kapolI. asiremiékét megkoszorúzták, és a s'l.ó%al 
clénCldé~ével búcsúzlak töle az egybegyilltek, élükön 
Csizmadili S!mdorné dl". Iamicselnökkel. 

Márai Sándor a sngárzásról és az áramról 
Legnagyobb élő próUlírónk, Márti; 

Sándor elsö. 1943 .... --14-es naplókötetét 
lapo~tva, a következő sorokra buk
k.:tnlam: 

Emer,onuok von igazo: tlhhoz, 
hool/ voltImi lenl/eges történjen tlZ 
l'mber! világban, nem elég egI/ em
ber. oki felismeri érlelmé~'eI a voló
lágot, s oZlán célszerüen cselekszik. 
Ez ° IItI"l/ r eol iUák örök tevedése. 
Ahltoz. hagl/ valami dönló es /élll/e
gu törlénjen, oz érlelem állal irá
nl/ilOlI cse!ekvüen tlil szül<séges egI/ 
ember lenl/ének demonil<U$ sugárzá
ItI, a:;: o t'tl<O$. minden ol<odá ll/on 
álhotoló jellem /öbblet, melll minden 
nagl/ clele"vis igazi értelme. 

A nagy amerikai unitárius gon
dolkodó és kö!tö. Rolph Waldo 
Emenon (1803-1882) Fssay I!. köte_ 
tének olvasása közben jegyz. föl 
ezeket a gondolatokat Márol, S újra_ 
olvasva re(Jexlóit, egyre jobban iga
wiódnl látszik régi meggy6zódé!lem: 
e száudbnn nincsen irónk, aki eny
nyire a Jövőnek dolgo7.ou volna, aki_ 
nek egy-l'gy lényeges soráho? eny
nyire az alakuló történelem lllesz
tette volna a !"impárt. 

1948-ban hagyta el az országot, 
Sok nnplókötetében elemzI ennek 
okait, s a kép, amely igy klraJzoló. 
dik n akkori Magyarol"$zagról. ma 
már nagyjából megegyezik az azóta 
kIalakult hivatalos véleménnyel. S 
az élttmú ha.z1aJától lávol _ Olasz
orsZágban. Amerikában _ folytató
dOtt. hiszen Márai tavozásának Itg
tonlo.&;tbb. fölöttébb 'paradox mol!. 
vuma nz volt. mint ('"Lt többfzoon 
Illlrta, hogy maOl/ol" Iró O"tlrl mo
. tld,,!. Jlllenleg, miután két (ive cl
temelte hatvan évig voli társát: fele
M:1(6t, majd 45 éves nevelt tiM, HZ 
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Egyesült AlIamok-beli San Oiegóbnn 
egyedül él. 
Következő naplóköletében (194$-

57), amely már Washingtonban je· 
lent meg. ezt a mondatol találtam: 
A Tudás csak okkor IIem oz ördög 
milve, ho nem lesz II hattllom nol
gája - de ehhez szű"séQes, hO"1/ a 
Tudást oSzeretel áramával löllséle 
meg az emberek. 

E mondatol a Dávid Ferenc és 
Blandrata György SOl"l;át elbe-szélő 
Erdélyi MefiszlÓ c. regényem mot
tóJftul választottam, Idemásolom a 
levelet. amelyet alig egy hónappal 
a könyv elküldése után kaptam a 
119 éves Mestertől (akinek életműve 
a Thomas Manné mellett lalán 3 

legmélyebben hatan írói munkám
ra) : 

Könönöm az "Erdell/i Mefin/ó" 
cimii könI/vet és abeirásl, Szómom
ro o könI/il különösen érdekes és 
lanulságos VOll, mer! az erdéll/l Wr
tenelemnek ezt o szakasza t tlCm l$
merem behatóan és tonulsá"os voll 
olvasni O ;elensegek isméIl6d~sél. 
80k hasonlatosságot azztIl. ami év
ndzadokl<ol késóbb lörlént. 

Ami eOI/ régi "aplómMI ldé.lett 
,orokot iIletí: ha ma {rllám . •. szere
tet" heil/eU inkóbb .,irgalom'" ti:, 
amil remélni kell. Jó egé$uégel, tö
rellen munkakedvet kfvónok. SzivI.· 
II/e~ iidcözlettel. MÓrai Sándor. 

TeM.t a sugárzás, az áram szüksé
gességében még rn.'l. közel ötven esz_ 
tendő után is töretlenUl hisz. Sorsá
nak messzire mulató, másik paradox 
kUlönössége. hogya magát Unnepelnl 
sem engedó magányos szellemóriás 
ma már lrg..110mra vágyik. és nem ls 
szeretet re. Vagy az egés? emberi 
nemnek volna irgalomra s~Uks~gc? 

Tör li k Tamá~ 

Felhívás Európa 
kp,resztényeihcz 

a romániai nemzetiségek 
iigyében 

(i'oITI) K a toli k us, reformá tus. 
evange likus is unl1árius euh h i 
személy is égek - köztük Csepreg! 
Ignál! budap esti érseki helytartó, 
Ha rmati Bé la evanll"é likus püs pök . 
Iluszli János unitár ius püs pök, TOth 
Ká roly rdormálus püspök - felh i
vással ford ultak Eurt'lpa keres1.té
nyeihez: ja nuár 22-én, vasá rnap 
Euró" a minde n ke r tsztény templo
m á ba n könyörögje ne k e,yüll a szen _ 
ved Ökér l. rom ániai tes tvé reikért. 

K ifejezték a,god a lmukat a Romá
niá ba n é lő. klsebbsh" i lé tük mia tt b 
sokat szenvedő ne m zelIségek ,or ' 
sáér!' Akik éle tüket koc k:izlah'a 
M agyarországra men ekülne k. ne m 
lá tha tj á k viszont sze re ttei ket. n.er l 
a ro mán ha tóságok nem enged élye
"/il k a csalá degycsílést. Uomá nlában 
a kadályozzák II nabad va llásgya
korlás i , a teológusok létnámá nak 
cröszakos csökkent~5évcl elsorvaszt
já k a le lkészutá npótJás l. ,\ ti :t ta la bb 
nem~edék nem Juthat valhl..sos iro
da lomhoz., n élkülözi a hit viguz.i t 
_ húzUk alá a rclh;vuban . 

(Magyar Nem~et, 1989. 11m. Hl.) 

Az Unitáriu8 Élet 
lI usztl J á nos pűsl!Ök ~ a felelös 

azcrkcszlö s eg.!lyl k.!r (i l e\'elek~t ;r t 
az U NITARIUS f.LET KE NDF,s 
t:1,OFlZETOIUUZ, kérve őket, ho.o' 
a liO Ft-os e tötizc t.!s l dijon rd ill ls 
tá mORa.ssák egyhá zI la punkat, me
lyet a megdrágul! á ra k me lle tt enk 
közös á ldozatvá llahl!sa l l utlunk 
renntar ta ni. ' 
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