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.. ,..... l • , 
,.. ~ 11;1 I.S~·O af, ev 

S7cll(r ll1 lJr r r ls.ó ml llj;l ilJ:lII llU'!g l; ~·7.död ijU n Ill lli l;í s. 
, ó \lxl.i k , :HllI l :ino~ is kollí l;; . ip:lr lsk tl ~~k , ; lnm:h .lII
; no\; . közép- cs fr lsiifokü l erhnl~u1l10k , fOlsk~I :'ik , cgye
Icmek és Icolódá k s lb, m rgllyl loll.\k k :l lll11ka l ól la
nuln i " ágyó m:' I;~' :Ir I fjíls.í~ elli tt , S a m.a ~Yllr né p IU:I:r
mr k" i ö'1.iin1cnek a7. iskol:'i k lm : g l'ara IJIIJ:í k , cs lszolJ~k , 
c lrsílil< , lle mrSillk és ehnél~'iHk a1.oka l 3 ké l)Csscg
r~·ir:ika l. :n nelyekd Is h'-n le remlö, erej~ á!dáskélll)e~l , 
égi h07.0má nyké nl nék ik 3tloll , l\I !: Iltll l á rlllsok, akIk 
:\'l.ér l hn:hlko7,lwk sok munk.ln k koZel)eUe. h ogy hOz
;t:ik.m csolj uk t\(c lim l;;l'! l II teremtő és IIl cgla r tó l s te n 
n l'nl .'rcjrht>z _ mi, uniC:'ariusok é llll(!1l e lltwk a7 
ih 'cll sd ndékka l ell11ondOIl h.n:itlsá'funknak 3 ,lll'omá n 
millflig élcs S7;ellHnel lIlIIluk es tudjuk flg)'elm aZ e m 
bert . akiben I s t en tő l , 'c ll célok bctöltéséhez hh'a t:lS
ludntul fedeziink fc.1. Hog~' ezl a cé l! Illeg\ ':l lóslth as
s uk, IImnká lkod nunk kc ll. 1r)'a r :IPita n i a ,'cH t:l1enlu
mokal , fej ll'!S7.h' n i kép l'!sségd n keL Ehhc'l. d öntő m ódoll 
llou .. 1Sl'!t;'lle l\ek az iSko1:ik, 

Dá, 'hl Fel cn('~k ide jé be n, andkor a k e reS7.té n)· S'lel-
1<' IIllWlt, II {i il7:t a jé'llls l !;.olliloI:ltnnl, unit ár ius é r ld,n e 
zrs n e rin t , ';aJó int r qlre t:í h'iS:l (lj fej e'lett' l kezrietI 
Irni n:t em be r iség szellemtörtén ete be , a mikor a lelki
ismereli nnbl\tlsrig kiszaba d ul! a Illi unil:i d ns d ö
rieink (' röfl",,-.:i! /!sci kö,'e!kezté bl'!n ;1 béklyók S'l.ori· 
1 .1~:í ból. nual ,, \,ádolla k" minkel M.ok, akike t :\ s zel 
lem HS71essc r:es fc :r~' \'e re i vel legyőz1iink . hogy i~ko
l:\ kat .iIl ihluk a n r pne k, Az is koh'ik nak az ért ~ke
lesI' , 'nlöban \' éJl, ig'kisér minket egyh:'l.t.tÖrlc ll l'lm ii nl, 
meg prub,11ő él'sz:'izadain, Vé r iinkbe n , 'a n 3'l.. hogy nR
gyon fo ntosna k tartjUk n n evelés iig~'ét. az cmbe r 
szelkmi ja \' :lkkal "1,16 (' lIá totls :'igát . a l ud .h h i ro
da lmá lm \'ll ló lw \'t!zN etlséJl,ct. s~,emén~k fehl l itás:l.t . 
az t ól suha meg ne m !>'l.li nő k ik i és s't.t!l1c m i tc vé kl'!ny
~ége l , a mely ól mClységeibe hatolha t az ism e ri és is m e
re tle n , a met; foghnló és a 1Ileg foghal3t1 ~ln "jlágnak, 

i~IJ ll en a't.c rl. Illeg \'llg'yunk győ7.őd,'e Rfclől , hog)' 

3700k a lelki ,és s zc1h:: llli javak. :uncl)'ckke\ an)'BS7.c nl
CJ!l' h :I'l.1I11k k l\':\ l1ja e ll á tni a g yer n\ckrkcl, :l), ifja k a t a 
rc n iikre, t.a rlo l! gycrmckl" tcntiS7. lc1e1d nkco , hor.tAjá
fut nak IH,7,la és munká l S7.c rchi emberségük m CG"cIlUé
schcz. Ezzel :l Wrcllen h!!lel híVIIl1 k ketl\'cs ifjú test
vél'!! ln k, mosl 3'1. u j iskoln ! év k C'/.dctéu. a Ilyennek. 
iskntiS7.lc lc lc inkrc. -

Dc Illeg " lIilyUllk #')'ó'l.üdn:: a h::IOI is. hojty ez a mai 
fl$7.iill és e lér e :\llflo lt , ' ilágh e lY7.Ct a ka d :'ÍI)'ona ol s i
ke res IUw cl 61 munká t . Elszorul a SZÍ\' iink. amidőn lá t
juk . hO~)' a békesség terméke ny tnl;ljába b clcr:\m.a a 
m aJ;a bOmJ!!szló kórokol.t'i!t a h iibnn'IS VCS7.cdclcm 
PU~7,t ító reme. l\tindann)'h\n tanui vollunk es vagyunk 
a n ll:!k a r éS1:be n elszántsággal. rCszbe n pedig félelem· 
mcl te ljes l clki r l'zdiilés ne k . amely akkor r agl\dta meg 
n Óll ii nkcl, amikor lez:\jlo ll az ame nk:" és angol csapa· 
lok libanon i és jot'd ánlai Imrlrasdllisa S a (ah-ani 
sz{)ros té rségébe n \'ég be m e nö esemé ns ck soro'Zsta. Aoz 
UJ iskolni év kezde té n, amidön fé lln szere IcHel és gond. 
da l cl\~edtiik g)'emlckeinket az is kola k padjai kÖ'Ze, a 
tUflmu:inl'ok csarnokaiba. a Iclki és nellemi pallé ro
ZÓthis intézm é Ul'e ibe, e lmondjuk és kifejezésre juttat
j uk. m egbé lyegzö gCS7. tus ké ltt mindenkine k tudtá ra ad
jnk. hug)' l s te n és emberek elle n , 'a16 , 'éte k. a ,-all'-s
e rkölcsi Itö, 'elelmé n)'c k scmmibe, 'c, 'ék ~ amit cgyes 
1\)'u g311 né llek vezetöi l \ há borUs tih fész.kc k szítás:h -al, 
sőt a h :ihorli h\ ngjaina k fe llobbnntás:h 'al, tenni ké
sziilne k. 

Adja Is te n . hogy e bben :\ '1. is kola i é \'ben, n épünk 
megrc~"Zített és e redmé nyes munk ája kö,'e lkC2lében, a 
s ikeres ne , 'elüt munká nak CS a bék~égnek m eleg oU
honal legyene k Iskolá ink, Adja lste n. hogy az a val
I.'\se l'kölcs l. n e \'eliii munka, amel)'ct unitárius egyhá
."unk \'égez az ifjúság és tcJnou. hh'ei körében. Isjen
be n bizó, n ell iiket szere t ő. s %orSahnasan munk:Ukodö 
és békes~s rc törekvő emtlt'rleSI\'c rekc l .!p ítsen. 

Be ncze Márton 

A türelmesség hagyományaiból 
AZ Adl'!laide _1 (WI-Aus.7.t rálln) un itárius eg:y:h:'tzköz
~ ha\1 cneSltójeból, RI'!\', Colin J, Gibson l~lki , 
pAsztar cikh"o.!böl vettük az al~bbiakut; 

" A ke l·C'szté n,v \' a ll:'isn:\k nincs ":.~Iam i szcrcnese~ 101'_ 
l~nclmc n t tl l'elcm szcm pontjttból. Eg,\' tÖI' t611Ú$Z az 
(''S7..'lk Icngeni ho. l:'lszok r61 lx-l"lélve megjcro·C7.te. <ho..O' 
L'l.~lml'!k ~ hnl<\szokn3.k :\nn~i okuk van a \"érontthra , 
mm! a \'llnson St'-Ilkinck, kivC,'c talin a kereszténye' 
ket: Sz,,'Íz3dok !olp.lll:'ln , a különbQt.ő feldrezet('k 
nnu n t !hatn lonwn kerültek, üldöztek azokat , :\kik k e 
\, I'!s;e bb ~\[} i.1l ommal I'l'!ndclkCZlck, Ez a ló l esnk 1' !.U'cl
len nagyszerU ki\'é t<:'l " 011 , a l'c fom lfl ei6 kl'l dNi idejé n 
TrnIlS)'h :un:ioon. umikor néMI1\' C\' I'C U'Óllfa j utott 
J~1.1l0S :z.s l~mond, Ilf. I'!gyedi.Ui u n it:irim:. fc j<Xi l.'lem cgc~z 
E\I ~ópa tön~nl'!t eben , Fiata lOn hnlt meg 1571 ,bo;:n . 
• omlkol' m('s a lig tö ltötte be a 30, évI'! \. l\'iic l,st l "wn, 
bnn Ill<!ghult \'olno. va lósfl!!I;Ul beCpHc ltt> magát ~gy 
I'!lég kevésst! !!lonert , dl'! bal Ol' kl:'lIlt\ ~s,, 1 h ozott 11a \ :'I
,~ntbn, 1568-l)an n tOrclmességl'Ö1 nlkotoll t /ln 'ény-

be, Ebben k imondo ttnk, hogy .. 1\ p réd iká\o l'\?knak 
megengedik, hogy lh:rd ('SSék az , I'!vangelium~~ ~~~.h~ 1. 
m indenki 3 magn énelmc szcrulI . 1-1 .1 a lU \llc"ct:.::r
nek II'!\SZi,k :1 pl't."dikálásUk. hel~'Ct$ .~s jó, ha nem 1eL
szik. nem le he l. l't\juk kényszcríteni, iUlnem \,"Iass:o',\\ ' 
naJc olya n pl'édik;i torl . :Ikl nekik 1 ... '1S71,k, S l'!n kslt ~ll 
sz,,'lbad II "all!lsért ü ldözn i, m h ' l'!l a h it lsten :IJ:ll1-

d fl ka : ' . ~' r j .. M' 
BilS7kék IeheWnk a ml eg'\'ctlt::m UlUl"n us l'! -

münkre . ~ü1önöscn ha meggondoljuk lU:t, h~' .. 1'!7.t. ," 
re nd e let.::: t 4 e\'vel ti "Szent Berta la n éjs7.wdJa (' I" ,t 
hon:l'k a m iJ.:or "0-30 OOO frand a p r'Otestáns em bel I 
mo.:~lt:'iI~lt{\k le . a~nikor cze r s:r.ámr:t kiildlé k tla lli lb..'1 
a P r'Otc!lt:'insokn t Ném e t .... \\fö ldijn . a m ikot' "\lIg lllloon 
m in ll'gy nc!tvvC'n 6 ' I'!n flt é lve egették meg 1I1.0 k AI . 
n ki k m cgtaglld t,á k a. S7.c ll l Jl~roms(\got , 

, 

" 
I, "" ." tUrcInIci ' TenllC6zctC$en hc ly le c n vo ll , , ll '" , .. , 

lcnstgcl. a kCl~enys~ m('gal a,pitóján~ tulajd on t l\~ 
nók, 'Em.lek'uünk :u 'ro n jclenet l'c, atn tl;;or J ános, • 

UNITARIUS eLlr l' I 

• 



\. tlll .. " A' Hl "I'lil lI_k.;1If11. ''''nl lokul lill vll l '.11011 
II I u l ",0'>,1>11, IIl1n! Y141111111 blll·tII, I<hlflhlhlYI\ ~ .u 
1'11' \1' 10(' 'I V" (I fI'J 1(11 1>'" 1(01· ,II. (I~ .';0 ~I\ r . ll.",. fl .. ~hl1\. ,,"d. , 
M" "I l'nllt .. , l'I'/'\v"II II' ' II Y;'\Io:.I," {I . hl''', "1~!\111' t,' 
IliI tI "'\1011" 1"1\ A~ltilw I(·I ,'k. 'u\.\)'\ r,\\ .. ut ' ''''('III'\N 
1\111\11"11\0; 1 IIU/UflIVI, .'."I II.llyl' .... n '·,11 " IIX'",!hlh, I,,"'\H 
1;'7 \ 1.1\·Anll' n 111" '110 ' 11 "",I" t'lii l Nhlt'. th I lii i •• "mllll 
(\r lehl\\' \'II .. " l'fl101lln " ""lIl lu 1'1 k~ I'{I"',I!'\lnl ."" 
k"" 1I1(lk "" " !Ih 11I,h U <' I\ (I !!",I)o ' , \ Itt hll'I.1 hh1<ll , 
PA.'tt l Y')")'o(I), 1\""v tI ,"<"III v(l,·.,. 11<)11')' n/oz kl, Ak I 
lutIlI I IIknl'J!I . h ' my Jl \'tll\rt'~1 h<lll,V 11117 k l. t't\f'nl"ll itI 
Ht, ,'fw " VUl', 1"II! ')1 ',lkllt'!, ,)!jn, " IItt \c.II'Pt-'d~k It" I ln 
Il,mlllan .... "I. " lth')II 011\1 \III l"~'.ctl rfll,,,. ",'ról. ht"'v 
"A .,,'nl vA"'1/I IIH' II Oh. IlI' ,II 1 1\1 "1't11nll • " ' f \l ~"IH 
"h" III . ,mlll't"'. " Whl'lu l'! 111'11\ C"')' ('ilY (1"\{Ib'q. :.n \ 
l!,"! ."'1' I ~, , \~!lt fUj/; 11'1/.'lebll VII\I\I I~,,\'(I I ~h'nlw .. 
NI"I'~ r, I.V:' ,1 h! l "~llI á~ VIIII ... (10"' ''1(1, I"" elylk kl~/.("I'b;, 
I'III)1t' ' I~ctl l ' l~ I \h \'I.. 1·; I.) lv;!'1IItlIO<l ~'4 hlh\.' IC<1 1~ Uf 
11"11'1' vnll.\ •• ). "1. ... II UI'I\!Okl' l ~$ 1l\~I'I ~Cn l r~o(l mell. 
l ulfl llll 111 1':lI ld kl'dJ e.'4uk fcHlI ;\ kö"\'vci«'n C,", 1\ W 
Illlt)m'''!lII,'I'l'k'',1 '" nll.ljol ltill){1 flt. 111tl\ l110k m "1i tl l(;ll ll ',!( 
III U I\11!1 wI"''! ,'' 

1' l' thO' Is l \'I\1I p(1,>;\)ölt\ l1dYI\ /lk . 

Feljegyzések Szendbr;\h:il11i Milü lyr61 
He rm"'''''' l)Ie 'u' /I JÓlIJeI If xv! i l. .tt6,trttl mM~/ ~' 

fldt1ttttddbdn rt. 11t1QIf\'"lIp'l! rcnlhdzkö~8e{//l6k kl'1zbec:! {I

M,th!n dU()ft IXlf*. I't~MIt ftt\! u 'eulI keU~d.t e'detl\M· 
I'e l atltHcd t\f('II'III11.1h!ménv' dm!OU ö.H%!' "NogUr' tlWrll 
S(1'd HtMkWfl" "' ~ /fdl J\fo~Q/ l/g ,j Ho/ Kac(1.(1Ó ) é~ 
ftkJN:Hluil~ rlm f II fU' út/al lt ,Hé l f, " Ol/ 'lU ese l('kh Jl. 
fttfNNl l6ld tok ról 

O .... mhlMtf Nd(ll/é llvrd 1'<'ir<)l!lhlfl": tfN~~ él1l1h ~~ 
1I'I'J2IfII11(1 t7J,,~ I}(" It f}!lf}1 s~k/)e hh'fa -. /IM elt: t !I 

d"" k(lN>lotW! 4 IOr<X/..'rMZélllallurg UI I'1'for"ldtt.~ (' M· 
u lt! tlt'lQllhfrQ fM.tJJn "dll, 

I\'UI1I/ ",);I')~hl1 k IM /(' t! h!tftl ft>, ttl(lft tIti tI ! 11 il' u~ll· 
r,"11f t'ttlM*k<)t,ln ~Nr /,," N'nf'ó bon f" ll ~tI!at'(td' le le 
Ttltlld fJG, mt" a ",h>I"~d (lr&t tfnlfd , ju-lI .:l·orock<_h'tt H 
IIttf'd.bal 1'fll' 

t r ol4U d i,"f "v o/fl l! n ,w,k$tQt, t"OlI 11 /,\:I11tf1(1' tlrtn f · 
lt(I ~tI! nt u1tfUiritl~.~!o.J"'l'I I . IIJI, tCjrfpnhptéU. hOgIl I1 ~ 
é~{)ktl"t clal, 1I('!tf1 ln hla " r'/Mm I' us t'tHlrt fl!.:.):rti.tll 
lI t1ePtdótdkt1.( fll f falml1ző Q//lljtr'tf1Pl1l1ehetl nt t/tll,(ír/t.-
• ,,1.' tŐ,~)~b'lr U ~<f'l'1'p6In pk 

Iff t'iJU, II $ zéntdbf'lt l,01tnf 1.... i\fiMh, nrtQIJ f)ÍI~,,<j
ktht l\!r.:t l ka.I)(h' /a/ó* MrIén" '!?! lIth \d tt o.k 4bból ld l/ II" 
tlétHf'tItl(, 

SZoltlr<'ifJrM'dtf11 t\nall t:lll rtl1l#11t' 1',l/( o' d ,)/tÓtll/z,ír.:n(lk 
~ .. d t fS tól(otfl l.:nak, M<')tld lIOt"í I,'t>Q l!éHeli1i~ 1il<:l;):'16 
ozok41 . 

.A JttrI~d "~ I ént>~,. b- .. ,.k!?'t th .sbetl ~$ fp/elo$ '\:!I1.MI 
"".I't~gé ottipl1"tt ~tt m~láOnt lá'.~ t " f,;Nlél l/l HIt.kMÓ· 
~ !'Jl'Ótdl 9 ' 0, k(j(étekptl ( 'fI1e{lj.>I('II{ (~nt kr'S:-(jtl 
tlm lt QI/ llj t "ttlttll/bétl SunMbM IHimfTQ l',)na tl\o; lk' a~ 
ttMhh j Mrt,lttM' 

,~.s h'nMbMh~ml ... ~ " 1>f)MM pa p. 
I~a>nfdbrn ft(!m, 1\11""111 tUlftdl'l lI ~ 1)ils,xU,' t'ltit.lefő l 

t4thM" Udt'tlt'hl!llf~t.sk,ltl. "qU f(lhtbon. /idfc>d- 1'(lflfl 
hetedmMdt'<1/ ehed " .. Mt..'(JUá h~ J,· eO" l.tlftáriM n'" 1'$ 
r ,m bérh'n , ft lobbi ,Mfkl" ,~iO , .. fdql€dtl'Mk il ,"'róM 
!f\Mbtttl t Jól tl1:rMk m(lQ<:iko l, " q)K'n J,il~'iI, aki .-:ór II1111 
fÓfl'f41t! &ba'll l ol l'~. tt> tI"n' .. hptM,,, ... e tlem t llnt&, JQ~ 
Utllták ~bl'uHl/tk. hi)Q1I d{)h.án"O,t· ... h'l tqll ).' .. I·p~e t. t'f hI
N .. \(. I"m ,1 nVhUnl fr'l(1jrt kl!nJd (, Mentf'Of'lt" ,"00111, 
lIopti ó toha Mf"'t'I'el "r," él t. t Nl. h')(IJI "' z "'''q. 
ORddtdtj(l ,}t , l)t (I dd!!) ,,"!lM/tdJ.,' J", b<'lTdd. "'){)l( 1)ÍI)d f 
t.ijf ft! n .. ~,.~ ,ttPO H Oil1i1ljd'k nék i. b o:> uoIlt>!lP" m"4J~fket~ 
~ It f)' IS llak, ItII('Qtdlt ... d f}1f)dldtr .3 'I!t')"QoI d bet .. 
nek: 

- Ad,t 12 foN.tt!()t 1'r'dtldidrt-! 
~".!I)'PI "'(l tl l<"17<' '' '' ' 'tM t)'d t " .s~eMn\l fl tt! b" r i; t'I\' nd 

<t fÖbbl ,)(l1)()~ 't, h~lI ih>/Id l)h>d-t ~ftlbel' np,.,. 1'01 ' ool 
itt Qrt'tl<)~!td, (I " m<)t\(la (I "";~pöR' 

- M~rtttti 1'" a II·o\fr'il. #1<," kell bito"., otlM k 
lett" ~e l 

Mft tud lt'flt1 f t'1 .~~ I\.'II fóQldjő~? Köl'll..)6l!Ó/ (I " 

.. 1 ~" IJ\$zddJnHO / f·,II"I)/'f a )Je"~ I , ., ""fl ~(! I I. l'fm1.1IUJén 
IJ<ld/1I (I ,Ji/SIJljl.,: éWI, m')jJdo fl W/J'ul fktllOkUttl.- : 

1111<'11 l'pS:tdlt' l'()/n() nrl'.)SsdIlIOJ.'OI . SOllo )wm· f/ 
:1'/1" 111 !)I'l'f)t:Mrlt'll tWl/II ItfJába {' lI uylt. 

Iti bell1e ll l S :'r'lItd/II't111Itmf II :! u.\/"'olal, t{: I1(\f (I ('[)tt!k 
1Ilt1nfw.t fH!l'étllht c"/o.,Sf.l:.,kba • . ~ "'t'y/ll{"~II, /100]11 " 
1II ('$I('r orlaft'lI bt' <'ali " cr'es dlalu{1Ol. hat fOr/ul()/ 
flln/ON n IIH'~/l!r~I1.~ 

A .,tllkótI2r'rIlM)". .. · (H m.lr (I ftl tHi ,,~r'tt'1 JÓ"1l1 Uh' .,
eMNtn MIllI/fra ,/IdŐt/I!, /lOall - omhll a dr. ,dl Ktl l"M 
tn!!lI : " k() l f)t~t'drJ twtldrlu$ kol/dgllllll törté net .. dmll 
nllll1~dJdMI U IlIlIjt'I.- - olya II I$kolat remldct(!t adolf 
kj m.t,. 1 'l2:;~b (!lI, "'111"'11 I,' !tIlOlltf,JUO, hogl/ oz ol llall d io 
.tk()!, okIt "htldlis fil vr>/\' Ila.tt"<'ilatdn" rajttI ~opnlll,. 
/1,1111 1$1IIr't'll,' el többé dldktlllk, 

Vf)/I IS lekltlWI/C mh1dt>11/\I. dc /..:ii1':illŐ$cn fl dldksdg 
<,UH L 

A kill(1nllr ll M Je llf!Q:"M ... S a./ok,M t t);"S8~e földötl f~ , 
1IIpH~k . 

I'o~ma MIM/II fIOjJl/llétl,r lutifdrius ,)(l/l és cglll1d:· 
tö l' t ~/lclfrrj .~:tll l·/)J, .. 

.. Str'm,s,//Mél1rl (lly Hs:le/elljf 1)df(t tlcsoló. 1101111 mMRtl 
~(Jl/ b,s<'SI kP11<h'uS Ö, d:" ,lIOlI )Mlctd,jóra 1tftllo,~z"xl"ö l · 
!fi tt /{I I/o. /r l 'a jto/I'án, H~csbcn 1'cmtkfvWt ffgllt?l1't!p / 
ko/töt, j·ele. €/I " k~ )le t /I a$~a /ltn tll/omMI('JlJL, Vc.i/la 
I'o/amelfll.k obld~mfftfllk ... /) .. /1 ·pdfrben. !..'<'Igy " tH11· 
ak <1 Q,lmlo r)/jI1 j temél!t;ébén a'Jróra tl táno tlé:tlCl," 

Az dlll1ltf/)(l/l Umert S~ptlfd brn hd mi kéjJel 7745.bell 
fo1.):-f)lfa T"tON"· ... " Jő~s"f t l6IJtl Itt flfwdl1~tt. .. 101Ill/", 

115$, ff1dTCIIt$ SO..cf1l /t"kö!'e l kc..:et/ htt lál.a irIelI Mell 
t'r'$:t~S~f1"1 ..,ko:-()U eg,,/Id:'tind/.:.. Oll/on tlngl/ em/x!rt' 
I'Ól! PRI/ltd:titlllk, tndfl61 ~ tillftou ItflJra (J .~ok C$lIpd;<: 
1/1dJl érNI/e., ~s ('éltlldtltos 8:o1.'rI'(':6 tJwnkájál'<t/, /1 01111 
e{ll/C$('k nlÍtlflo.'!atl ugyor1, do:> jellcm':-rx!tl "az 1Ulitdrill
sok W .. "é"-tl"k ntondtdk, 

l'ptt!"Ms~JI (1758, dpr. 5..énJ FeillrvdTi Sónlfl'" 1fi'~ 
dikált, AglI rSll'dtt kes31>bi Vils llÖkiink - orá/t. 

/'O))t)I'Sdjdl o tllh'().$/..\.'l111lia hit t ar(l11yos$~éki ,}(Ip. Or1M 
tltltl a sirlg II d:idksdg ,'iftc, 

SírJá I II kol<>:Sl,dri IldzsoltQtird/ temel6nek a "lIlIIl IX' . 
,1drnt fó/ indI/Id k'é t föutjtt kÖZölt elter/ilS ')(I t'cellába" 
k'ó/)()rsó lIlllktí J., .. S ~lI!~Ie még ('::c/611 CQII félét:;<:.::d .::od · 
dat 1~. -

SUlllábt'lI IIámll ./t'1kob ,.; I .. k, aki a Keresztén Il MIlQ" 
!'eM eltJut td/l/őlral lj /Ró k & .. tében kikölte II s.::enláb: 
Nlhd'l'llt é/el.,.(Ij.::ól, OIl/lItl 'I'Itl.I1l1ro b'tékeltc, 1101111 (I~ 
01 á ilMa kM kll'CI,-'d2'tn IId til Pg: 

,,!VételPIn Slrrlnt Str'",dbr(l/I<'iml (I ml le{)"f!:.~ur:,~7 
)lll )JI é$ fról f{'f 1l!t'1w,"lInk, ,,-dallöbb 1.'011 nunl E l/ 
ellőt·lIlI. Sőt 1<l lótt, "tlnr Driuid Perenc:' 

dl" W k Ó <Wl1la 



.lz Erangélium lén} énél.. . A nagy munka utáll 
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nagyobb mértékben. de htlséges u..eretettel és áldOlta1.
vM laláusl s:z,olg.álták a szent Ogyet, hogy S1éps ~g n, 
külalakjdben méltó legyen az: lsten haza , az. lsten ne· 

véhez. l' 
A nagy mUJlka eivé" r -él. mint mar elói;ID e~ tI,et· 

tem, szeptember 7·én gyülekezeti nap keret~~ eo
eI1úk meg. A délelőtti istentisZteleten (etán. Idő :!:tbó István pi.i.5.J)Öki helynök úr szolgált, haJ1g5ú1y~. 
án többek kóWll a prédikációjában: .. ennek az ~u
~tnek a falaIn valóban olvasható volt ?-Wknt:k ~ 
id6lmek az emléke, amelyek sártJa taposták a kullu~ 
tát és szomoru. ,ié'lCS pusztIlIást okoztak. Egy szomona 
k orszak : a hti.borUS időknek a nyomait tüntettél~k el 
ennek az épületnek a falairóL lsten áld jon meg ~.etu: 
!iteket , akik aldoz,atos ! illéreitek..'>tel . vag}: ikét.t\:;~ 
m u nltátokkal ez.~ a dicsőséges m unkát elwgezté!e<t . 
Ewtán dr. J akab JeM és Bencze Márt.on lelke5Pk 
§ZOlg:U.'ltával hat paJás!os lelkész. osztott Urvac.sorá.~ a 
templomi gyülekeze!nelc Délben közebOO vol t a. ~ul~' 
kezeti lCh,m ben, délu'.án 6 órakor ped:g evangeh?:áno, 
melyen a szolgála tot R . F ilep Imre b udapest i lelkész, 
egyházkiki főjegyző végezte. ma jd f ci.b'1:atá.skén! ro\id 
művészi műsor egész!.tette ki a délutáni ÜJ'ne JY...egün· 
ket , s nyÍlj t (}tt nem~ szórakozást a te rmet zsúfolásig 
megtöllő kö7..Öl1segnek. A szeretetvend~l ezen 
az estén a presbitérium tag'jai gondoskodtak. 

Úgy érzem, hogy nqy és szép munkát v~rett a 
pestlórinci gyülekezet s h a a m indeneket vjzsgaló 
és mindenekre gondot viselő jó Isten is szépnek es 
Jónak taW ja, amit egy kis gyülekezPt voég;rett, h isz· 
!!'zük, hogy megsegíti és m egáldja az elkövetkezendő 
időkben is. 

Huszti J á n os le!ké5z 

A szülőföld hangja 
Hivott a uólufalv i temető s mennem kellen , Az 

ősök Ctiontjai szdmonkérésre idéztek. Utolsó látogatá
tásom. óta eltelt 20 esztendőt soka /ták. S amikor meg
á/ham a temető dombján és a. dé lutáni szelid tlerő
fényben pompázó mező felett átsiklo tt tekintetem, lel· 
kem kitárult s megtelt emlékekkel .. . 

Az aran yló búzatábla felőL Nagyapám közeledett 
tempós járásával , kezeben érett búzakalász t tartott , s 
boldogan felem nyújotta. Egy mcisik úton tdesa pam 
lepegetell, vállan villanó kasza. s tegenl/esen ennyit 
mondott: ma egyedü! /.e vágtam egy hold kaszáló/. 
Mint lelket l1lIógllító enyhe fuv allat, s mebocsátast 
sugánó szeretet rimult hozzám tdesanyam, köténve. 
bOI érett batu l almávaL kínált, s mosolyogv a mondta: 
tudom, ezt szereted .. • 

Aztán az élők közé mentem, Testv érek., rokonok, re. 
gi úkolatarsak v ettek körül. Kézfogdsuk meleg és ma
rWZÚlló v olt. Szemük simogatott, hangjukon átérzett a 
1I~ lek melege. Mint közös stigmát vi!e f.i k arcukon a ke. 
mény munka barázdáit. A józanság és szorgalom élő 
szobrai. Je!i.emiik a jövő fundamentuma. 

Amikor vÚ.zatértemkor vonatra száUtam, bilcsúzó
ul magamhoz ö/eltem a kedves tájat s benne letúnt if· 
jlÍságom emlékeit. 

Dr. Sza.bó István 

Szentmártoni Ktllman ny. koloz.svá n igazgató taná r_ 
nak sz.(;kely népmesegyüjteményét a közeljövőben 112 
oldal terjedelemben, 6 ezer pél dányban adja ki a 
Román Allami lroda:mi és. Müvészeti Kenyvkiadó. 
A gyújteml>nyt nagy érdeklődé'Fe l várjuk, a je!C6 
gyújtőnek S1.ivböl gratulálunk. 

4. UNITARIUS eLET 

H Í REK 
(fRVACSORAVAl. ECYBI:.KOIUI1 osv HALAADO lS

T t:STI$ZT&LET ..... sz tanp ~m ........... em .. - _. 
tv-....m..p). -... """. _lID 

PETHO ISTVA."I P"spté:1 belynlik fÚ\1de:!b t.&n<;a:kotl' 
II ~ Nh>'o:;I';;'I ubll .. tuoI.l. II 

l>R.. KJSS "".tX POSf''OK .~ :r.""I!fl Ilnnepttl~ ken-
lek kOUoI.\ Wal~ be "","",I)'1r.ea E "ui ~eJlt~ ~ 
M,,~ s4ndor \'Olt mat:y~l kUn, f zur\. 

TEldPLOMAIK.AT a kl:Ut(bbi ""5'*" reJ]0\-alla;\Lik !lZ Cr· 
ko~. C bOlOnl. nlarrunt II .:érl'""" és ~ ,_ 
e&Y~zato]:tk. If 

A SECESVARI gyülel<~ ttive1 tClnJ>lam\lk tom)'", ~'P! 
tctt.éll:, Az ~pit6 lQlmk'I''''n Wscn fe!ekez,,",Ui,e!k '- _.: 
\'etl.dt. - .~. 

o."LAKÁ,N. KOKOSO!-;. NYO~tATON lIil!Iimtn loll-na&, il 
te::npl~~urilt-l mUl'lklllatOk. ol :-omán ~!',am ~_'oo, ooo 
&11s'l 'n~. -Ol ... ..., 

B~ZTERCE 5ZÓlvi/.n)'elO'Ni z1W? !g anyaegyb .... k<,z !e lett. 
ol tti\ek leIlO eondO~t ez idO szerint BE!>1"'DEK Ag. llll 
sWr'vtnyJ"lkkz vl:.gz:i. h 

A KISSOLYMOSI EGYKAZKOZ-SEG uj lelldyánto" kapott 
GergIl'III Jénoc a.emél)-et>en. 

DR. !.ORL,,",C"'L:Y MlHAL Y teológiai tanárt CKolo=:liJ") s .... 
1) '0$ &Y~Z ~ne Ó(!,esatyja ha MávaL Gyás%ában re&7;vhle} 
osz",zunk. 

AZ EGYHÁZI NYUGDlJ'ALAPRA adományokat ol ,221374-
VIll •• UnitiirtUJi E&)'hhk,ör Nyugdíjtanáesa, &uda;>eSl" elne
ve:,&ll csekksz.ámláJára kérjQk befizeul1. A~ eddig! ackJmllo
ny()l!.at az át~'e"vk eljuttatták a nyugdíj alaphoz. KivAnaU'a 
csekkl3pot küldÜIlk. 

A KOCSOR D i EGYllÁZKöZSEG lelkisJ sz.olgálatl liokása 
plldiólrllta,r.ak munlu.tlata,ban JakGb P. Deuó atyAnld1a IG 
6ra! $Z8kmunk4val Vett resu. Aktouu.os és példaadó mun· 
kAJáért Akt ja meg a j6 Isten. 

Bo1.l r ImrI:' aty'n~flJ t. kiváló en'hhtön,énetirónkal. a lJil;.ds
pE'$11 E<ltvd~ L.Orán'i Tudomanyegye\em tanln OklEVf::le 
c1.nyerés4mek SO, évfordulója a.$almával aT:anyd.plom4val 
lür.U::~te kJ. Szlvb61 &rawlálunk. 

Fr. K (l va r p3tf"iarch~ (Prága) 'i0. sz,Gletesnapja alkallnio· 
ból E,t;)'htzköri Tanácso.mk meiegen o'dvöziilte. 

A TAJVA1'1'J probléma áll a nemre<.köz:l poUtika d6~1. 
MlndenOI.t heves visszahatást keltettek az Ame:."'1l<ai L&ye5W1 
Allamok ávoIkel.et1 provókácló!. ame:ynelt ,~"""'&ialtenl 
Kina városaiban a dolaCL2Ó tönkgek hanJ:nas IUnteltseke~ 
rendettek. l\tegnyur-'fIs, keltett \-1swnt az" hog)' a kde11 é$ 
nyugati t&llamo3l: le&!)eveseb!:l atomkutatói Auszuia meghlvá· 
dr:a öt DaJ)06 megtn TKlést tarloti:&k, amelynek \'~n.~ .. \·e , 
a bécsI Sportaiamokban tart01.t Dagytyl;" E, S7"m0$ kl6-
szerű kérdésre vAlaswll.U", amelyek ol hát>on:ts 'Juzély e~' 
rl1Asa, olZ emberélet ,'ed,elme és a leS7ereles Pl'ob~émájOl kl!rlll 
o;oportosultak. Az emberIseg Jobbik felének megnlilalko
du ez. 

HALÁLOZÁS 
örv. Phlllpovlch Emilné unitárius nól társadalmWlk 

buzgó. gyöngMlellcú tagja a ... töape5ten elhtinyl, GIfClrmo, lhU 
Dénes fiatal <::'.('~ck drágában KiskW'ldorowmán tragikus 
hirtelenséggel elhWl}"" Gyarmat.'}y Endre és felesege egyel' 
len gyermeküket ilyásZolják az elhU".,ytban. ld, plut' (:)d/)n 
bözödújfalui ny. !elkjpáSZ:lor 'i6 , éJete'l'eben MarO$vásArheiyen 
vára.llanul elhunyt Az érdemes lelkipásztort augusz:tus 25-én 
helyezt é:k örok n;-ugalomrOl, nagy resz' .. tt mel.e~t BOz6duJ· 
falun, Aldas e:mlekO,kre, 

" A nevelés müvészetenek egyik elve. a melyek' 
szemeloH kellene tartaniok min.dazoknak. akikne 
gyermeknevelő terveik vanna.k, a k~v~tkezó: a gy!r· 
meket nem az emberi nem JelenlegJ. allapota szer int 
kellene nevelni hanem, a jövőben lehetséges l~~ob.t
állapota szerint, vagyis, az emberiség eszmeJc. ~ 
egész rendeltetése szennt. Ez az el,; rendkl~l 
nagy fontossági.. A szülők rendesen ugy , nevehk 
gyermekeiket, hogy a mai. bármely romlott kor~. 
beilleszkedhessenek. De jobbra kellene öket nevelm. 
hogy a jövöben ezáltal jobb állapotok keletkezhes· 
senek:' (Kant) 

UN ITARIUS t:LET 
L.aptulajdonos a Magyaron:zági Unitar~us Egyházkör 

Felelős szerkesztő é$ k iadó: Pelho István. 
t vi előfizetési d íja 12 for int. 

Budapest, IX., Hóg.ves Endre utca 3. 
Távb: 137- 186. Cse kksz.: 50 561. 

Zrfnyl Nyomda, B ... dapes t. - Fele16 s: Bolpr Imre. 
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