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Tíz év után
Október 7-in mtalt Iii': esz1cndejo annak, hogy Egy ~
hlizunk COlls istoriuma á llal kiküldött bizottság tagjai.
;az EgybJi~ ne\'ében és a. l\lagyar Köztársaság Kor·
mány:anak kcpvlseletében az ;Ikkori \'allas.. és küz·
okt:alas iigyi miniszter: á llam és al; egyhlíz közjitli vi~
szony kcrdésének miudkét riszr,,1 óh:a j tott bLkességes
cs heiyes I'endezése céljából megkülöU egyezm é nyt a.láírhik. Az áUam és az egyház életében tíz e sztendő
:lIiK tübb. mint egy pillan tás. Az áUam polgárainak és
az egyház hiveinek életében azonban egy é\'tized már
lehet törtcnelemromuil6 idő. Mert tiz eszte nd ő rostáJlin sokszor rőt levélké nt peregnek az avarba cla-vult
iga:LSágok. mig bülcsöjé búl ugyunak'k or uj eszmék kel ..
nek szárnyra s f riss Nőikkel egész nemzedékeket Üjj..
,lunak me~.
1\10s l. a ntikor tiz év után m egúllok Cb')' pillanatra
en nél a lIatárkőnél, lelkemben az emlékezés érintes é rc, lIliIIt a nUlls ug-.ir csókjára ébredt mehkas népe,
felzsonganak a gondolatok.
I\tily nagyszerúck II tudás, az érlelem és a mü vcsú
)('Ick leehnikai és szellemi alkotásai!
Csodálatos a kezdeti kultúra J\Orsz.1.kaban a faeke.
.m ellycl az akkOl"i emher !elbor~olji\ a riild s zínél. hogy
belakargnssa a rögük a lá a magot. Csodá la tos az első
bü1csii cs modern utódja az áramvonalas gyerekkocsi
s pJ'aktikus egyszerüségevel m cg azt is tlilszárnyaló
"múzeskoSlir", melyben II szocializmus t együtt é pítő
lérli és nő munkábasieW útján á lomba ringatja saját
jövőjét CsodáJatos a felhőkün átl ürö reflekt.or (ény ..
csov:lJá nnk egykOli őse, :11: első m écses, a güzgé!> és
a iökha.jt5sos mowr 'o' ,
~n legtiibl>S'lör talán a hidakat csodáltam m eg. Ne~e~1 a hidról milldig eszembe jut öntudatra ébredt
usunk na ~y' m egdöl>be nésc. m ely akkOr r é.mült ki
an'~n. alnikor eléje tátongott az első szakadél•. vagy
el:.r:arta ,útJát a zug~ áradat is :>zinle hallom a. boldog
haUeluJát)\ m ely ugy buggyant ki az ajakán, hogy
bc".ne zCllge~,t ;\'t egesz emberségének s zent öröme.
~ ?"Ik?r el/iszor h id a1t~ lit a szakadé kot, vagy áteg~'cn
sulyoz~ magát az elso 1l.1.l!ón a tajtékzó vb; felett.
A . h~d esodá.lat?s alkotás! Átsegit a mélységeken és
felkmalja a tuls o part gazda:; villígat,
& ahogyau a tíz esztendövei ezclüitiekre e mlékszem.
.arra gondolok, h ogy az államma.1 való egyezmcnyünk

m egkötése is hídverés volt, és egyh3zi é letünk hidja.
C'ot az cgycmzény azóta. is. Hálátlanok volnünk, ha a
hidon járva, a hidépités idejé re és munkájára nem
gonaOlmínk és esztelen nemzetség lennénk. h a a hill
karbantartását clhunyagoln6k. l\-lert a. hidakat gon _
doz ni kell. Ebben az esetben a hidfcnntar tu erők: a
h ű.s~. mcly m egnyilatkozik 3Z egyhúz \'czetó!, a lel.
k és~ és a hívek részéről a szocializmust é pítő :il .
lammal szemben; a j6 lélekbül , 16 segítókószseg,
amqllycl ntindn)'lÍjan tamogatj uk Népkjjztiirsa.ságunk
kormányát n e.mzetünk jővöjcDck biztosítását s7:o1gilló
törokvésciben; a békességes lélek, ml'Jlyel n ap mint
nall nlcgvivjuk ke m é ny barcu nka t II békéért és küzdÜDk! a h áborunak m ég a gondolata ('llen is. S minde:t.I
n e m cs u p~í n kötelességből tesszük, ha nem természetS'lcrúcn. mert téltjiik a jüvcndül, mely felé utunk a:r
immár t ízéves bídon át vezet.

u gyanakkor jólcsö érzéssel allapitjuk meg azt.
ho ' a't állam az cgyhiizz:ll szemben vollalt kütele1.c t ~ cgcinck n e mcsak hogy mindig II IcKnagyobb készséil'lWl tett. c legel. hanem a:ron messze túlmenőe n a , rele
m cgJ{ötVH cgyC"l.mény keretein relm támogatott anal,
hogy .imbár 1959. január c1sejével imm:h' az 500/0-os
csükl.entés ideje kövc,t kczctt be. tle mégis teljes összegében rolyósitja á llamsegélyeinket ma. is. Alkotrminyunk szeIleme és idevonatkozú léteIci pedig kezesség
arra. hogy vallásos életünke t sz.1 .badon élhetjük és
is tentiszteletdnkct z~wnrtalanlll la rthatjuk a jüv őben ls.
Tíz év utani számadás unkban legmegnyugtatóbb
tételiink az, hogy e n e héz évtized küzdehnei és \'iharai
között soha még es.1.k eszünkbe sem jutott a hidrobbantás iszonyu ten'e s ~ elsii pillérek épit~éhez ado"
erőnk tiirctlen mos~ iS. az akkor vállalt kotelezeUsé..
geinknek elel.ld telmi pedig számunkra életöröm. ';1lert
hazánk é pülését cs egyhazunk \'irag?ásU egyr:,... ssal
jJ[ertCSlvéreknek tartjuk. A keresztény élewemlelet. és
a mat erialis ta ideológia. kölesönüs Ilszteldbenlarlasa
melle tt egyiittes erö!eS7.itéssel ra kjuk le egy béltés és
boldog korsznk S'leglctköveit, melyben az állam dol ..
gozó nélle és az egyhaz imádko:.r:6 W\'eJ mege lébc~e( ..
(c n élnek majd jólétben és a szellemi élet szépsegeJ
áradnak el mindenütt a lelkekben.
PETHŐ ISTVAN

Szentábrahámi Mihály tanítói
Egyhazi és irodalom/ört éneH je lentOsege t IuIlála
ké/századik éVfordulÓján lapunkban is már több cikk
m éltaUa, . E sorok célja csak annyi, horru megism ertesse
(I Z oLvasooot azokat a z eszmei i rányzatokat és kül ..
f öldi, korukban haladó szellemű személyeket akikre
naatl művc. aSItImna megfrasakor táma szkodott.
EYlleténiink Wi/bur 'TIIcgóllaphásaval aki. J9S2-ben
ongohlyclvú ulti arius egllh ázlört éneli' művében oz,
mondja , llOUY Szentábrahámi hittani ta nítá Sai nem

,

m utatnak el6relulladást Enyedihez tliszonyitva. Szentáb ra há mi hangja mértéktartóbb, aTra törekszik. , hogU
oz u l~Uárizmus iránt '4 más I'!lekeze~iiek elólt IS r~ ..
konsze ntlet kcUsen. Ezt latin nlleltlCn frt naOIl mu"
vével belföldön
k ii l!öldön eoyaránl eiérto. vári
Albert jól világílja meg. floW Szentábrahd".l' hitl~ni
tanilásainak elvi mcoóflapl .dsail. gondolatomok blb~
liai helyek sllrü idézésével voló igazolásat. Ideho.za
tanulta Dávid Ferenct61 és társaitól, valomint A'nycdi
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ohogj.«Jn 4l:oklat ~16Gdjfl Nem kiviilr61 &ctt réteIekbe. va"" k-igo~h meS terkélt aUzkba 6nli o.;:, anl/ago!, hanem o II:ljchnlfés
Wrtéllett, dolaozza lel rend,t;:ereben • .
Dávid Ferenc: a wrdal 1519. évi ZSUUlfOI egllb<- lIf ttó.
".
l 'a · "mml sem tartósabb iga.::s:zg. millI Cl l!lI
• eveo.cenr
.. ·
'"
t
ren/fralnak olop)a.ibOl vélelik," E...""'t a- e Ul ~laPO
a.
. a. többéves kill/öldi
tallu/manllutjcira
rI te magav
k .., h flij
S"cnrcibraluimi. A "hollandiai és II német" s 'u 0r - .!~
GI/ÓTUlItÓJ. Oj a.:onoon o forma.

kÓppen a r cmonstrdn.s leológitli tudo~a."nllal V01ó
.
.. dé" ......
--, a- elvi a/opol megerosltcttc,
meglsmer"e
. " meo. >.:
-dol1itol t a es az múvéblnl wdoményos fonYUn 01 ... [1.
.~S"'enta· b ra h·ami. • ,."_• ...
.... ··oszán
mCllt kü Iöid re. Felv
jegl/e-telett ro, hOfJ"
.. 1713. má,'us l -én iraJko<=OI, be
ti
·d- . . • 71,1 nouember 5-én (lZ Odera 'm eUe t
II ICI e711 es
•
•
.
f d II
FrankfurI egytlemcre. késöbb Halleben 1$ m~g ~.r ti
vissza .Kolo
18 "n érke"ell
és J715. auguS: , us....
..
. . ...svllrTa.
_
·b hámi nem fogadla el a szoc.manu:mlls 10.S .. cnla ra
'd ..
·nd.
'IRsai: me!lIck külJöldi tllrtó=kodasa l esen nu
m " [f
d~ különösen 'holkmd lö ldön igen. népszcTűek
~:~lt~k. A "hosszú éveken ó.t Hollandiában e~1 Desca rt es
(1595- J650) Jiloz6JM;ónak h al~dó szelle.~.~el r optona~ a skol.aSZlIk4 .•megkotoHsége e~l ell
h, •
szenveze .
.
a
lépett Jel,
" de a \ /,;arté::iuszi leol6gtat n~l tette .mac évá. Ho.lóssal voL: rea a Coccc;us kép~ ;sel te. l'~g1Jl.e~A_O
.
E-.
- ,Iméler kcdvezeu S:entabrahamld el \l el-.
IS.
~
..
l Vlfla
nek aki első bbell alakit ja iTodalmunk~n. Ten s::'T~ e
az "sten és ember közÖlIi ..szövetség' go,ldolqtal.
Szentábrahtim i Summá jáb4:n azonban ennek az e.~~
letnek csak a keTeleit haszndl~a Jel, !1mikoT a :sz~e . 
ség s:el .. őjeről. vagl/ÍS Is tenrol" tanu. Ez a kulso keTet alkalma.< adott arra. ihogl/ az unitári.:-ntus l.t!c." es
emberJogaimáTÓ L a XVIII. ndzad fi yelven beszeJ,en.

-
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Hangsúlyoznunk k.cll, hogy ~zent~brahámi dog,?ulI,ikai múvénck külső te r;edel meben IS nagyobb reszel.
min.!egy kéth aM'lUldár, erkölcstani tan íttisai alko !ók.
Ez még Dávid....,~ át Servetustól származ.Ó ha~yo. any.
"A kereszténye rkölcslan '-- irja Szentabrahaml
teológiának az a része. mely cselekedetekre t ,ttl .
I gaza v an W ilburnak. a/...i SZak~égét Idt.~a anl~k. hog."
megd.Jl.apítsa, hogy Szentábrahami erkölcstan, tanitasainak (u efoodá.sá ná l nem támaszkodi k a leng yel
unUáriusok XVJI. sz,i;ad ele;én. megjelent rako wi katéjólU. Megállapitdsai nem egyeznek e "!lté a nabapfisla lorrá.sból táplálkotó radikálizmusava l . m elll a
lengyel uocindnusok tTagcdiójanak alapja volt. m e rt
a. ;ezsuiták által szitolt ka.toiikus lengyel állam a X VII.
szózadban ellenük fordult. Ezt az ioazsagtaIan dbirdláu teszi jóvá a mai lenYl/el történetirás és ' irodal omIUd~ány hel ye~ell u~ra~le~ó ítélkezést _ _
.
.
Arrnkor Szent abrahanu et :kai vonatkOzasu fe,te flpteseit olvassuk, meaáUa pit hatj l~. hogy biblioi M l yek
idézése melIett igen gy<tkran hivatkozik neves holla nd iai remonslróns teológiai és erkölcstani i rók"ra, mi. t pl.
Grotius Hugó (1583-1545) a t>ilághirii jogtudós, Episco-

r: ?

PIIU Simon (1583-1643/ a rc'mOBllró"- MolÓVWlI SZf'mm6rium al.apitÓJa. Cl.lrCf>lIhu blt:án (1586-16,591.
!1>4jc i szórmazósú Jn;lJK:la pap, (lki a tiirelme1lcn,w,v
el61 kere!elt HOllandiában menedekel. UmboTch. F'ul6p
prOfesszor (1633-1712,. akinek a hdl4s kegvelet. RO!IC.'rdom cgutk le"szebb terén cmeLt szobrot. Crell Sámuel
0660-1747) a nel'CS rokowi lelké IZ, erell Krist of fia .
akL"gyancsak Holl.andUiban talólt mcnedékf'l. ('reU
mun.ká,M t a neves fiz kU! Newion ts lómoga.ua, nimct
llyeLre~ irt kótéja clnel'ezéJll!bcn is uTlitári!u A . ('01 fcnborgh: Bibliotheca scripcorum Remonstranll, 1728,
c. müvliból is SOk adatot merítet!. Clf'ricw Johtmn
(16,5 7- 1756) Szentdbrahdmi
holla.ndiai tartózkodósa
idején az egyhdztörfener proJe!SZOTa voLt. Era.rmus és
OrOClUS múvein.ek jeles kiadója. A genfi nármazd.t"Ú
tudós egyébkenl, mint hebrabta és liJozófU1l is Ilet:et""
biztosítot: magának.
ISTlW!retes, hogll aholland'a! A\"Jllinius Jako b leidenl
profess:Or11D.k (1560-1609), nlehétlen. predeSZlill:2CIO
14M' kdrhortató hívei 1619-ben te!tvéTközössegben _
RemonstranlSe Broedenchap egyesmlt>k, s azj ra öuólló egl/hdzi eletet eInek. Első konfessziójuk. éppen
ugy, min.r az erdélYi unilá riusoké, a: erasmusi hurnan'z-mus tanítdsa.it. is figyelembe ve tte. A -remonstrá1I8dkteológiat szeminariumdnak vollak nagllnevil profesz·
szorai az elóbb említettek. Szentóbrahámi a nagyhinl
Limborchot mar nem ismerhette, de CrelL Sá.m.uellel
késóbb. piispök korábal~ is le ve lezett, s Crelt let/elei
a kolozsvár i egyhtiZ-i Ieveltóroon teltamlhalók.
Az említeu holland tudósok mellett; Szenlóbrahami
ismerte es használta a némel teológus és filozó fus
Buddeus Jolumn (1 667-1729) előbb hallei, azután ; ~"TUli
proJesszor moralis teológf4jót ismertetö lnstitutiój(it :)1.
Gmlius es Episcopius szeUemi nagyságára néZVe f'lég
Schleiermac1ierre h vat.k.ozni. aki 1840 fóján t r ta, hogy
a remons l'Tán.soJ.."1!a·k az az elve, h091J a s.."'irI'bólik'usköllyvek lt>kinteJyenek ris.:tcletét ÓI fflrtó:kod n i kf'll.
mdr -német földön is eTeztetj halásat. Ennek következ:menye az, hogya XiX. század derekan az erdélyi !lnitdriusok már 'fIimet egyetemekre küldik papjaik']!
!Ovábbtanultisra.
Sz.entábrohá~ egyike voll azokrak, a'"r. hollcndiai
és kii lföldl tanuimánl/út.1át irodalmi munkdsságában
hozaténe utan egyhÓ20 és egyben népe :favdrn is has:nositotta. A r emonstransok elsó közgyúlésüke, 1630-ban
tanoUák Rot1~rdamball. azóta is ott van egyháZUk
kÖZpOntja. Am:kor a.: idej 14lX1szon egyhd...'·1.tnk képViseletében ott is látogatást tettünk, az egllhá.zelflöki
teendőket ellátó dr. NordhoJJ lelkész szeretettel
J.."(Ilauzolt kÖ1lYlltárukban is. Említette. hogy' feljegyzései/.:
valmak, hogya. magyarok kiizül annak idején ki tanult
k{jriikben. E kapcsolatok te l jes tisztázása szép feladat
volna. a ku.tató számára. Dr. \Very revü l elkésziik, aki
res::t -vesz teológiai szemléjük szerkesztésében. az ellJorduló alkalmából is:mertf'tt'sl kért Szentdbrahárnirol
is. Igy emlékezetét az evJordu l óll ket ország "Unitárius
és r.al.adó s.::ellemü f'mOerei is ápolni Jogj ók.
FerenCI; Jó;;$e j
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A türelmesség hagyomónyaiból
(Az elöző számban megj elent cikk vége.)

mondjak. ~r nagyon érde.l(es b wdl&etés
folyt le Rama Knshna és ~' angol ke. ' pten)" m ISZ'
szio.n.iriu;; között. TemlészeteSen m~ ni! mO~:l ni,
Azt

"ogy . a~ ink~:i.ció a hinduk s2.ámara nem jele nt
Rmmlfele nehézséget, mivel az ö hitű..1t szerint Isle,l
nem is egyszer. hanem nagyon sokszor inkarnálódllU.
(\z 6 szent.kőn?:VÜkböl dlvassuk: ,.Valahán}"~ az
19an;ágoss'ig h~osan mq;:uoerevedett és az'
~_
:talanság korm~oz a földön. Isten emberré szIDeti k
al. emberek ~özé. ~ogy gyözclenue vigye {ll. igaZSégo.:tt.
a ~tetet e3 a. bölcsességet," Az ungol miss:zlon4rills
m ajd h anyatvt.gódott a rneglepe!éstöl. am ikor Rhm{'
Kris'hna l-J r telen így szólt: .. t:n uch-özlöm J t.""''''s
!:
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Krisztust mint inkarnálódott Iste.'1t~ ...l\1It tudsl. TeKrisztu:srÓl?" - kérdezte a mis"Úonárius...Csak any nyit, hogy láttam az ó e5Öernyójét a te fejed felett . T I
kel"esztenyek kivétel 'f'Iélkül mindnyájan oltalm3z \'a
vagytok az eh11:igiasodás és a bún esője ellen. nz II
esiiernyójc a!att~. A mis:;zionárius még tovább men,:e
ezt kérdezte: .. Vannak még máso;, is. a.'< ik;lek a VL';
delme alatt a népek meg"áltódhat ~ak. megoriztet::'~_
Van még a jézusin kivül nUlsnak is oJ,yan e:.'Crnyu,te' '.
,;Semmi k"'éts~r _ felelte Rama..,Ott \-annak a P~
féták, akik Krisztus elött voltak. Vannak Is tenn::"
_ "'-_ ink~rnatódottJ'a i is. akik \>lgyáz!la!..;: azokra.. akl:
ll...."
,.....
,.;...;;~\.o
m 'nt .•
bennük hisznek. Ezek éppen o lyan va......,.."'---. : á~
te KrisZtusod." . .Nincs igazad" - relelte. 3 n:'SSl.Ion 'k
uSn3
·
" A . hlnduil.m
rius. " Jstenr.ek csak egy rlU \'un.
- d' me" az
ez a m wsz,emenócn inkluziv m."tga~rtasa ~ Jo.'l A; ó
alapját, ::I má.sokkal s:zembenl türelmessegnck.

Az I'liIngli lillDl

Egy -100 '-'.,' ':Ford ,,16 r61

h'n)liIlN .•.

JlIllt\!l I>. :54: •• l!r:Ull. 1I1indt'ukor atld 1l1l"g 11<'1;."1\"
,'II a t-"I\yl"l'Cl',

ld i;;:ll"lli ~tlmh' l<;;'lfs 1ih l,is,all ét'cékdnl luilii "11~·
h ll!:\!ld,t;;:3n!lk mru t.\fJ::,'!\ {"I/il kinl!"l1iik, ("tel"I;-kels.i~t;-l'·lIm '.1 J i'~us I.mi loiul i!u:it!s",. ('1lIt1 _SlI"",, _ " , ind,'\I1111\li ".'Il..ven11\kd !'IIM lIJ1.'Jr nc"u l\ l;.
r"lt'll
' .'
I\Ill' _
I\ler l t'.. Hit~ l,.. Ih' fIl i'Sll.k 1;.(I...es, Illl1li:.m b Ne\j\ ....
St'(t.~ is ;::vim.im, fme bb.tosih "tl 1lI1111l..'iiJ11 ,~" , ·"rt'ji tt k ..
!; ~' íilllml's", 1\ minll"llIl lllll kl'll..,' f r s :101I1I"- llIrgUt''''
"EsillÓ'u n:",ljullI ,.t'~~t'dt'h:11I{o rl kin\u m :I l ;;:-lelIlH' k tlll,h í \ .1 1 IIod6:l11i. A ~.tl:'i tani!as Ilh'gfli'sib t' n l ükch: ICSe.IG
kl'~ liny t'1I1bt'r II m lnd e llnal}1 ik! {rnnl:lrllisi h!HI
m ini rk n,!:'t'llh r lt'111'11 niiksf.glrlt' l . II lel"-I 1'.l ll llIIé kiH ls
ahllo'U,1 s t'l1l1eJ;; 1l11"J'>'Zet'Úsi'nt'k ' '1.i.gya SCllUII I\' t'\ St' 1\l
kl;;:ebb Ininl II fi ..il;.!li 1{o',,1 bll.lo"it6 kI'IQ-eri-. .. Nelll t'...Qk
kC1l..yél'n' l é l ll" j' llI bo.~I", h lUH'11\ mI1H1:l D.'11 is, .'l ilii " "
t'l rUllk ilXúJ:í biil !;'tli n lllly.lk
s e 1l1\ó'l.. , -ii}:')'l",ul S'tiil:
" Unun. m ind l'uko l" ~ íllI 1II1'j: Iwkiillk i';l,i :~ kt' IQ' N 'N ",
Ne (lS:1I1)!l n hohl!ljl, h ll ll t'.m a kkor ls. (Ilnll;.(lr \I 1\\1 ék tiln,);; a fóldö n Imil" \·t-gl:'t fr, Il o!;:)' R'I,Ok:, ak ik ul:\n\lllk
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Ha /adó hagyományok megfJecsü/ése
•

H1R E K

Jt.cnWniábtm ."ll." ImdOJetk-1 krl)1k a magya r J
Igd(. hagyt.m6nyCik fcJkut.íll4eal, Az elmúlt t.éleJl Jelr:
meg l-IeUaJ O_Ar V~uga:tott rmm"d.inak. gy(iJIem
nye 400 u1dllan. A oovewt6 tanulmányt Ir6 Sl~lJ
~l. a Jwluzsvárl mlIgyar La/lnyel v ú BúI)'aJ BU
tem eJ6adVJa , az újlw.ivet.égajánl4'al,
87Áz 11Jbu1át. a Magyar Krónikát ts több a(.lJ"Óbb Hel
nJÚVet ten 1WZW benf1e. Hellal Gáspár a XVI ...~ •

ford'.

.tadI humanista múvel'sJ,gú lc.olcmo',rári prtdPo§llOr. Uti
i:& IIYol'J1dálz III voJl. egy sz.cmélybell, Dávid Pere
~. kétúbb ha1é.Jlg hÚ9égc&l küvctüjc. A Hel '
l<űtt.<let beVezcW 05 oldaitu tanulmány JY.n..íUven koI/r1Ie!l Dávid Ferencet és az unltáriWU);al. M t'gemlltio
'Uk. hcigy Heltai művelnek. gyÚjteml.<J1,C5 k!nete eudapesWn ~ I"Mglek'n'. Im'lynck JsmeTtetlsÚc vluur

"""""

M iM III, ltJOO-HI1I7 iW1)j,U tordai, vargyasi,
majd IIlJJóswntmlliiílyfalvi uni tMlus 1~ é&z. 1t't, .. él:tnY
K is.

mun"ágfg.ét ugyanCSl.dlí ~1J a mal utdkor. ~

wn'11ésutlutkm9nl 0 )[ tcrJefzltslbcn vé;.:.ref.t Mn1ilga,l,ti
ér'demelwl a maga kuráoon azzal, h(1gy lehmllto1.ía
/Jelvétlu, : A ~"..ct rendsJA:!'íblek I~azl ér1cltr
dmú mílvl.-t, OC a cetllJUt"a m iatt alak 1Wzlra~ 1 ..
Mában adhatia W.n:re, Az, AUa'Jfli. 'J'ud(;IIf}(J n)'og K Ö'n7\-J!
kiadá, Bukarest., 19$~n'O nyOO1t.aLú.,.i;an l~ li'k!gjeJcn
tcl1e. a tQl"dltáI ult'tn éppeon IM> évvel, ~;; Mihál-J,
aki kJtúnúcn l8rm!r1e annak a kornak tún;ad<llnll m!Y/..
gatil erúlt JJ latin. [randa úf némc'~ nyelvl udJi.s[u;lil
fogva LOf'oddtbcn olvatla LomcUrie, H~Lv(,1Jw. J-Jolbach
/:!J MartJnuvJC5 il'luJalt. magát (gy Jell(!JflZl: "aki 5Zuny"
nyad{) fe lebaráUt wt'....entgml és .,. lr.aátilinak bllí •
o;elt el klv{mJII lIU1ggatnl",
Sa jtó alatt van ti XlX flw..<1d c156 úYtludcl
rnunk.61kod'JU Szentiváni Mihály m űvelnek gyúl
ny~ kJadÁ'a. Antall ArP{W egycternl clúad6 bev
tanulmáTlNA val. SunUJ'ám MihálY ol iwlozsvlrri
iárJUá JwltfgJ um t;g,t'NJrJ dJÜ\.ja, iikl tlmoaIval egy
a ~)' C, ,..Mf,ki.myvb(.on adta kinec elf?
r.teWllt mcgalftd; j{flot UIk n1!pll'& , ...n,t.atét
néhány dalát ma II népdalként bt!!kJtk
BQU1n1 Farw .8áDdor b: II rcforn1,kor egyik
unltllrha taoolt unbl'I'e vr.lH. akJ kül.íöldl
frl lWn,.,'elvc1 1clt.c nev~ halhatatlanná.
e166 gy6Jt.eményet 1úa~ rTKltJt jelenIk meg
>Wtetben, t.allm még ar. kk'i l..'V1x!n. vagy a )Ö"VÖ
elM) telében •

•

•

»-

Lapwfk múlt ...iunábon m CiCfJ11i-1wzt.Unk K rJZ4
nUll etCykorl pütpDk ünk Omll'. oopda ltord ilÓl munk
9,~úl. Moat d r. flll kú hhre kfjl l77.!várl wnár IZ!V I
JdiZlí:se alapJ"n tlr-t61 lJ bc.nllmolhaWnk. hogy KrI
ilki oc'J'linl dl1aK08lvJdáJlu ltlell-n l5m~rIH:dcU nu:g
or05Z Irodalommal {!lJ nérrlct k ih~vf:!tJ t.éQcl fordft
artm.ból . pJ'bdat II Ullcte1t bt ll1a!I.Yar ny elvre, HI4] ·
8 'kulo7Ntérl Nemwtl Tbrsallwdó c. lapoo n jeltS
...nq " H urodt."tWU K ()nM.anUn" é& ..A C$l:'rltalz lány" t .
elbc&zW c. A kWilt ma ~ur ford í\.lu,(.ok nem lUntcUk
lel az Otoe~ trZel7hk nevH. d r, Ml.kú ~lIapJvA •
Mg)' •.A csakel ... Wny" nem egy{ob. mint 101 LeJTNkI~
\ov ,. Belll" c, e l.beilk).(s.e ji " K.oruni: bÓ5e" ref!:ényb5L
a1,1 tartotta ál. Irod.altKllttn't(-nctirá.fJ, ht/1lY 'u

M.n,

"Korunk l.w.!' clóször P eltcn Jelent meg IMf!

1J.oo rnuJÚ,llapJlhaUuk . hogy

e lw Lcrmontov fDrdf
Kr11.f1 munké'&f'Ba nYOOlÚl1 jelen t meg Kolouwiitolt
pddlg, a oköltb haU.\.a {-vóbc'O.
31.
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