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kell szokjuk, hogy nem a világ van az Egyházért
hanem az Egyház a 'l 'ilágért"
'

( Reszll't Pet hő Istvan püspöki heil/nök évi jelentéséböl, az 1959. november 2Z--in tortott köti kŐzgvU.leaen.)

E,'i jele.otesemet, mini bh'o ember, most is lsten iránti h a l ~i.\·al kezdem. LCiI)en bala Is~nn ek. aki
ö rő kl öl fogya , '3 D, lényegében es szemé lyébe n osztimiatlan. ki nem csak létrehozta a nagy Mindenséget,
hanem lön'enyein'! fen nta rtja és korm:inl:.oua ma ~ s
sz-ereleltel van irinlunk -Ieuen hála
neki, - bogy ismét együtt le he tünk s mint a '
cl
Egyházkör lqfetsoob tönenyhoW és
kOnnlÍll)'2ó szen "c A nyaszentegy b ázunk lelki és anyagi
é letproblemáinkka) fOIii: JaJkcn.
halunk. B ila az egészseger i. legutóbbi fMsünk óta végzett
a m~'alósitott ten'ekért, 32.
('Iéri e- redmenyekért. Ezért a deriilt es megnyugtató törié ne imi
uióbbi idöben jóiekonyan lepte e l ügys.ó h ·a n az egesz ,' ilagot. Azérl az okos n aps ugá rért,
legjobbjainak a lelké.
ból Idáradi es m egoh -asztoHa a hidegbáboni ke m é ny jé:la.karóját s most mint
áJdott tavaszi áradás
bizakodó reménységgel tö r be a lelke k legrejlettebb 2ügaiba és jóremé.nységgel
a bolnap ábra·
zatát. Ilyenkor nekünk, uniláriusokllak egy kicsit m egwel egili a sZÍ\'Ünkec a
mert íme a ve
munk elölt dUk n);lni m 'aló,-á, bogy az é l et mellettiink tesz ta nubizonyságot,
d unk az e lle n a Iheol óKlai ' okoskodas e lle n, amel)' az embert az e!sö búnben elestU,
n~szteit,. akaratnilküli, jóra kepte l en kárhozatos lénynek m o ndja. Unitárius ,-aUisunk
dolgokat és az eseményeket, ezt aJ. egész élei e t. ta lá n soha sem ' 'oU olyan ri1ágos es
keretein belül, de azon kh·iil is, hogy hh' atasunk és le)!fon tosabb egyházi feladatunk re~dény missziónk szakadaUanul hirdetni, "alósággal beleprédika.lni a minde nnapi e idbe az
unitárius módra _ Az o rthodoxiákkal ne,m ben; a jézusi d er iis, pozith"; az e mbe r jóképessf:geiből
kerw'"
l ény szemléIetet hirdet,n l. A mi egyházi szolgálat unk ebben a mostani társadalomban így fogalmazbalitmer :
Minden nap külö n meg\;vni a harcunkat az e llen a ;::ondolat ellen, amely folyton afelett sirinkcnik, hogy itt
a fö ldön a siral om " ö lgyeben prunk és élünk. )Iegesett és eleseh emberek kárbozatos világa ez: a fiDd, mely·
t Ol jobb ba minél elöbb meneh-w az, aki tud. Csak egyed iil a kegyelem. amely i.ngyeu adódik Krisztus \'"rre
altaJ. egyediil ez teszi m eg l ehetöl"e és tiirhehh'é iti az etetet. Mondom minden nap megkiW:Jeni ezzel a fel ·
fOP SS3 1 és vele szemben hirdetni a.z E",'angé1ium éleiorömét. A na.gy épílknések ~· es megepiiJések k 1assri k as
kunh éljük, melyben gigantikus ero\'d bontakoznak ki, rakéta-gyorsasággal. eu id\'"e:zült vilá, kiirt'o n a 1aL
Al)oimfiai, akik ou orsz.:ig l egkiilön bözöbb ,észe irOl $ Htek egyh ázközségeik. krpriSeJetében. bizonyára oHbOD
a sajat környezeliikben is l átták és tapasztaHák eZekel :l dolgokat. H iszen ma már nincs eg:reJ1eo riJie eo·
nek az o rszáKnak. amely ö ní udaUa ne ébredt l"oIna. meg ne mozdult ,,"olDa, Tudom a20oban, ~ az emberek na~y áJtal:inosságban ugy é l ik de.tüke\. hogy nem ,'eszik Úne. ami kö:n·etlen körn,-e:zeJ.fik.beD történik.
A p~tiek nagy tÖbbsige nem ismeri a Föl"árost. Habá r - bála az új emlter uj é letstílus:inak _- e t-:,klntet'
~n IS roppant riltoz.ásokon mentünk á t. A'Z ' ·olDa I~jobb ha egy szellemi HelikOPlerreI lOnd ido aJatt
kötbejárbatnó k az OrszáKct, \"agy b a egy l elki televizió nbobpjan lepe~ethetnók pmanatfelntddt minda nnak. ami ,'egbemeni itt nálun k az utóbbi három eszif'ndö alatt Az en-ikbez mé&" nines meg a tecbn ikal
fel".,--z.el'!l.tsiink. a ~sik!t~ ped~g az ~n kePf'sség"eiru hinnek és, biwn~, k~ésnek. Azért ~m ( k
arra hhom f~1 Aiyamfwnak f1gy~lmet b ogy 3 köz"."Yúlés a l att _ ne sajllalják. _ "('iilk map" .k ;ut a
firadl~got es il. HÖgyes Endre utcá ból' menjenek ki uillány percre az UUói útra es a Naukoriltra s ol,,:
Utol!. $l!' itt a mi bi'ZUnk kötiiL B a at. ember ,' isszagondol arra, bOlY 1956 ban a:& e1lenfolTlda1om. ide,iú ml,
Iyen stra1mas romhalO13,% ,"olt in ki,iriiJöttünk ez a \>á.rOSiÉ,"t. és mOSI láija ezt a megfiahl~~:~=
tl(>gyedet mel)" ' -al ós:iggal ékessége gyö n..yörii FÖ\c"lÍrosunknak.. szinte úgy ruoik fel mintba e
m
,' 0Ina el azóta. mert a llt; akarjuk elhinni hogy az ('mber ilyen ro,-id idő alatt mindezt m~othatta. P e,
dig erek az. Ujj;íszülei eu utcasorok együttese n -is ~ ec, 'ellen mozaikja a nnak a bab1m3san .S%lDf'5 éleCkIp.nek. ~elly~l uépünk bensö lelki kepességeii es erejét kiilSö formába őntötte eun idö ~l~ l\!iapokic lehetn:
soro~1 tamn , a2. eredm én)' elt anM"; a te.n -szer'Ü munlcin.k és p:zdálkodásnak, amell5el, ~~ u ó.j. a, -.ip. Ili
~ a reC!. korh ad t. kiélt vil:ig helyére. Itt a kÖ'ZleJiinkben a lepzem1é1tetóbb a l a lena Telep a.alall:~i
UlM", ~oI emleks'ZC.m méC a l3-as e"ek l egelején «)'ik rsalidllok ,·endége ,'oUam ~ Valiria Telepeu eSkÜT ,
,'usoran. ~ ,e(yetlen noha, melyhen az öUagd ('521; d lakoti. kÖrl'ell eniil a:z utcan. n,siloU. PÜU~:
...... 'L
' olt,: l\Ii yun ~dlen banTÓ az ajtói. men a kis számu " endigsereg tól né~
... _ "0,11 a ~-':or u J !
epes
aesora k~bm, ~,asrtal ~btt palk.ányok SZ3.ladpltak es o.p;iltak a cipo on at. s ill. ....
• 5
a ('Uda.r asz.ia1iról, ,.. I"53gp1 kikö"elelték a m ons::il ma,uknak. At.on a heJy~ ma "aay~ , modenl
e '!ldeies ~rházak h~k eJ tg1'mis meJletl hcoss .. ü sorban ~ dísui II FŐrirosnak. ~ ~ Uil 1I:6iemP loa:,
ból.. meh'ei abban az. Időben é pilellek a Fó'Wos köllségén.. mosi Idlrpell a:& Evangelium es eliTasl1G~
I~plom .1I:6nl~'é~éi ; ISlen me&fanoll.. betökbemeredi besúdjél al' ember c;sodábtos módOn ~elev:;u , ;
s ba edd,., ketsegbd"onta a rllia:, most. kinytelen lesz beismerni.. hon- epiU a fii1d&t . a mennyoi
e· .
el'. az. - miNil mi k&dettöl fO«"', pridikálunk,. bOl1' Iste.ol s a ;p\ ~ a. embert iKm lebet, nem szabad ec:r

,'-""ta. "u,
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Jo: I.I.'I(1)1'Il II IWt'ol Ill)hllt ht'n H.h'I~\ n l Il~Y lltlllo n , 110 ,"0 '
CK)' IclOM.l l:lb rnl((.' I·i'tl l((· ,, ~ tlbC(I(.' l t Il li l unlt, ulti nuh tOb·
'J(>. ltIlVI\·ll)ó "uM lwtVt\ vl'l ll", MIltor fCl llccll!lnk (\~ HSZI lI l h\l , l'~ y IN n{lIJltH, köhü,,'SIIÓ,",u vnl!\n)l :-;Z(II)OI mim'
tlnlll tlt'lemu , éN IltY III',ÓIl : " I)\llno]' '\!"WdOtll, h,),,\, \ln
Ryllnytln 1ün jl\ l N'I,l lc II 11lll'1nótllumon , E:n I~ IlUl{l'Ol1
lto(l w lt)lH II zenÓt. Ó~ hn nem !'I.' l llm" 1'I1('l nol1l, IWHY
hU'I,un rJCle, 11l 1" ll1ll II vlhl ll' IdW l', m Of( ltÓ l'll'm V~) I IlII ,
1"1811'1,11 l' l 11()lh)ll1 ( i/)C!lw I!íwllt [ Ui-IfljÓ.V ', A PUCil'IlNI' I~

1\1.1.\111 11 lÍlIl1nllóUrl tl 1nollr,'dllt l , Ihn' hOI:.Y 1!l:.H ~ b('n ~.'i
1021\· \) ('1) leÓl Ó I'Vh.~ ~ ('.~ J,Ű l (q)OI(\I)(1\ 1, ,'llü u ItÓ I'nU Ill
1';\II'ú n li btll. VűM(\I

11121\ 11:I'M,'m l'lm()1Idlwll tltll, hQ!tv II
kórhn t. tI /JMl>{l1t , ,\1'[ nHj.l~'O n Ijt'{llIulll II kllt\ IÓ$lw lt.
hOIl,Y 1:III(o lHUl ti ~/" nl P I\l ,,() ] 1I'1.{)I() llwnlellnnl( tI'I.on lt'!
IWIllIII r.: .. nltl~I \I'
mlvt' l 11'1, ~~ÓtI 'I. nt'Ai'.l'\ f.lI)Ull II rlll,' I I\A
mit i II "t hnll)' uw)II (llt n t. ," lo lmll'[l.l' I,.II( (ij l'nlOll':l'lul - !lI'I<
])'IH (o hln ~~1t It('l'.dÖlmll. U~h'fl ll {'k k ~w l'l'll\~IlI:If''' VÓI'hIUIJ l'l I'V"II)' {lIlIII" fű ] II f"j (l l , 1~1. II kOI "M'm(oIW ]W!llnu
h Ónll!'lOlfrl\ l('\j('I'[('1\ IctU f.l lnH 1ll1l)1] l'llijl' tlI, mind S('.:{
I/nmll1, S 'I)\ m ll!l 11 111'1111\' IH'l kll ll'!ln lln k leúl !lI1)11) 1'C~!\
n nklll\ ltnn, II T nll !III myckl'l Cn ~I'l II Il lH'II'Un- 01l (11 '1
1l1U'11t liv(lrl, II m l'l>lll( JUII/mcl l I) tu·t\lok Htl\ndél(1I '1<,11),
IH)",\, m nll " I l'M(i~ hlln1l , 1' ll'M,' II(\(\ t'l /$\'I IU rllunlt Ö:N'I~'
M),n Jlt:ltl l 11 v!cI(o ln''''I, Itt'u'lu\tl 1)('lo.'Md n lt f'Il I\ Ill!1I\ I'I1 , A
"I'I'hIlIlJI\ 1'\1)\ n V vII nj.ltl!lllll 1)11h IZrllll'i ll"tl lll II !Izilll s<-A~'I.l'
rü~ (-~t\ l unnllle, hOlt'. II 111\ 1'1 \1\1'.1\ 1 t' IW s'l.l' l ~sl'bb ll'kltn'
11,'11 (ltI\t'IYl,,.nl, m lv,' l II 1('I!'n l('RI hl' I., ,(>., 111' 1)1 I,,(!tulr
It",nhh h /lvf h 'nl, 111.11'1 1\ h1t'Ultl l. Illíl!y "t' nrh-II\ t'l'<'lit'lIll'\'
nlll , ,,(:,o.tN, 1II1 )1'1It't1'1'1I1 , "UM" n \<11'I' rI .~k rl(lmbol(]1I11111 \'1)11
klkl\ lh tlln "I)lvU A t III f(lh', I1 II.)II ~ l)l\k l, 'k l' h\)'\~ '\III· 'll'k
"1\1\ 1111 11 I\(wnhhl Id il lI 111"" 11 IWl t',[,iC ~S 'I I.~(-,'~Ik ,wi
mtll'r. , Ili' 1I1'tnm\ ,'1I<11,'f' S('I 1ll (oh' l ll'k n",~ II m (1.~ llltl l l !HI
!1j\,I('Jt IWlt, 11 \1110'1\\ 1I \11l1'(i \ 1If1 IWfI ",omloslw( lld ItI' lI t, I\ ,
r.:n m nl' 1'1 1nJ( In lllt" pPfl!l 11'1', ,\!\t't(iI)C I('1I :1111 11 1I<1l\f ll)ll nn'
, It"'" , (II' 1\I(\" I'f\m ,~ ]( (' m , h f'l)'I\' II lWh) ).(,~ lt l) ('ok l'l', II I', l\,'ltI~1
~
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i\z el'llDgéllulII lényén él ...
H OIlY leg)'c n K llr:icsony.
Kés d tsélek aZ Úrnak útjdl

és"egyengcssé rek meg az O ösvényét,"
(Mt. lll . 3.)

Mosl még Ad,'c nl \'311. a m ikor cn e so rokat íro m
és lehel, hog)' m ar Ka ráCSOnY, ICS"" amikor t c olvasod.
~n azért irom. me ri s7.creh lcm . aka r om , hogy való-

ban legyen K ar.icsony! P er S'l c ez n cm m eln' olyan
könnyen. Le kellene mondjunk egy 2000 éves szokásunkról. Arról, hogy az Ad\'c ntet csupa várakozássa l
töllsük cl. Várjuk, hogy legyen K arácso ny. l!s e heI)'ctt 81.1 kellen,e l egy ~.k, hogy akarJuk, ho~y legye,"
Karácsony, lehat t ClQ'unk is va!amlt a nnak ,érd ek e-

diuérje CS a 116rnép fta h királyi mcnn yelf;:zQre vigye,
Amióta azo nba n J éZ U5 mlndczeket és m ég sok más
iidvösséKes dolgo t mind megcselekedett azóta vétkes
mulasztás mi~den té tle n várakozás. H~ncm a hc lyett
keresztélly huslességgel kelt mindnyájan eJsösorban
önma.fU"k ba..n keszítgessiik az útjá t és egyengess ük
az usvé n yél. más szóval, m egte re mtsük a l e hetősé.
gét annak, h ogy legyen Karácson y, Addig kelt h át
eG'~'e nkén t
dolgoznunk önmagu nkon , mint , 'alam!
J ézustara gó e mbe rek, amili e l1ávoIítunk magunkból
minde n akadályt s mcgtisztult sziv"el. újjás1':ü1etö lé.
lekkel így kiáltha tu nk fel:
\'á rlak! Nincs m á r akadálya, sőt megvan
minde n · relté te le, szü lessél meg h á t bennem. hogy l egye n Ka rácso ny! Ahhoz, hogy az egész keresztény
v ilág befogadhassa, magaevá teh esse. m egélhesse a
karácso n yi szere tet dia dalmas s1,épségét. üd\'össéges
erejét, szükség, hogy e nnek a lehe tiiségét önmagunk .
ban megte re mts ük. Cselekedjük hát m eg egyenként.
mindnyája n k cs'llitsük cl és egyengess ük meg az ösvén yét II sajM l elkünkbe n , hOf,"Y.. legyen Karácsony,
Ezzel a kltcljesülii slerete ttel kÖS7,őntlek és kh'ánok
n eke d tesh 'é rcm boldog iinnepet. Ame n.
Uram .

lJen. Legalább ml unitá rlusok Igy ke ll e tt . lassuk a
d olgot. mert Ad,'cnt csnk a ddi ):; volt a vara,kodsok
roppant reszült ideje, amig J éz us me~ Ile,? erkczcU.
Akkor a l e rem( ~ 1t "i1ág jogosan , rárt. ~11 a~onban.
~klk ncm a második eljövetel rc me nységéveJ, mint
~Iami Iclki vérálömleszléssel t{lplliljuk hitünkc l, ha·
Petbö lsh'an
nem a~ el ső ~ljö\' e lc l á ldásá ból kívánjuk meggazdapüs pöki h elynök
gilani é leHinket. ncm e ngedhe l.jük m eg magunknak
azl, hogy a várakozás le he tetlenségével adjunk larlal ·
mat Advenlünknek, h a ne m te nniink kell \'alamit an·
nak é rde kében, hogy legyen Karácso ny Jézussal új
.,MONDANAK APASZTOREMBEREK EGYMASNAK:
irányt vett az egész egyetemes e mberi é let. A varaMENJüNK EL M I N~ BETHLEHEl\'lTG , ES LASSUK
kozás passzi"ilásából a tbille nt a mutatott példa m egélésének nagy csclekmé nyébe. Attól kezdve a. "alóban
MEG A DOLGOT. AMELYET AZ üR MEGJELENkeresztény e mber s7.ám ára Advent olya n , mint a \'á·
TETT NEK üNK," (Luk, ll. J5 ,)
randós anya te rhességi idejénl Állandó várakozásban
\'an ug)'a n, dc ez nem valami tétle n várakozas, ha ·
nem rolytonos készülődés. Egész lé nyében egyetlen
" NE FI!:WETEK , i\IERT IME HlRDETEK NEKTEK
gondolat, egyetle n érzés ínik, Odarorrt minden poreikáJával a beteljesülés szent cselekményéhez. Talán
NAGY ÖRÖMET, l\lELY AZ
EGf:.SZ l\'"EPNEK
még álmaiban is készülődik. Gondja van minde nre.
ORÖME LEsZEN : MER~ SZüLETETT NEKTEK :\1A
Az első pólyahuzaltól a szines takarólg bevásarol.
A MEGTA RTO, Kl AZ OR KRISZTUS. A DAVID
elkészít, r eodberak m indent . Egész lé nyé t á thatja. te - '
VÁROSÁ BAN." (Luk, ll. lQ.--11.)
liti az érk e'Ú'.s remé nységének b oldog diadalérz"'e,
es a beteljesedés idejére \'aIOsággal m egérik a testrés lelke egyaran t.
Valahogy igy van a ke reszlé ny e mbe r is Adve nt ideién. Ni~esen egy pillanatnyi nyugta. Benne é l egész
embersegével a karácsonYi gondolatkörben. Tudja,
hogy Karácsonya Szere tet kiteljesedése, vagy ha úgy
tetszik a beteljesed ett szer etet diadalünnepe, ~s mert
SZf!rete f tel kösZÖI~tön~ olvasóinka.t, kedves Atyáma. szere te t kiteljesedése né lkül nincs, nem lehet Ka . . fiait, Ilzt JI/szem ncm 'k ell bizonyftgassam~, hogy gonracsony, á llandóan azon "aD. hogy elharitson minden
dolatban gyctkranvagyok egyii-tt olvasóink'kal. Erre
akadályt a szerctet útjá ból. S ncm a más portájá n
igazolások az Irasa/nk, A problemák akar ant/agiak,
akar r endc t te re mtc ni. hane m a magáén. Önle lké n,
a.kár lelkie'k, mhldig közösek. Az Unitcirius Élet sarui
a maga emberségén dolgozik szakadaUanul. ts lu.
leesapódQ:tt, betiikbe kristályosodott lelki rezgesek. Az
t OS&:!l _dolg;~zik. 'úgy mint az útcsinalók. Elegyengeti
cletból jönnek és az életbe térnek vissza. mert élelct
a I::orongyoket, betölti a s üppedé k eket. K esziti az ösokaTfIak. Az unitárius elet az alta.lá-nos emberi élete!
vényét a békesség sze~erén erkezö tiszta és igaz szcretetnek, ~ e rt tU,dja jol. hogy a ,'ilág rendjéhcz szo.
jelenti, mell/er mi magunk éWnk embersegesen. unirosan houatartOZlk az, hogy a~ ö lelkébe n és é leté bc n
tárius módra. Ismertetői az evangeliumi örömmel rell~ rend ICJ:)'en.
jes derii , az emberi akarat erejetől megszent~lód.ö!l
:'Z rendjén v.olt, hog)' az.elött váfl a vilag. Hiszen hatarozottsag, ct sziv legbensejéból szarma.zó ,ószanhlanyzott vala ki, aki a gazdag ifjúnak m egm ondja
dék. Mindezeket ;ólékonya.n szövi dt es fogja egybe
hogy m,iké~pen m ehd ne be a m ennyekne k országaba:
a tiszlo lelkiismeret , Ezekben a hetekben szerte a v iA ~n:- a ri al asszonyt felVilágosítsa, hogy az igazi is.lagoll merlegd készí tenek oz emberek egy ' ev; ~un
te nlmad ás nem azon fordul m eg. hogy melyik h ekájukról , Összeadja k o tartozik és követel-oldolt es a
gyen. vagy r;-elyik templomban imádják, hancm hogy
két veaösszeo kiilönbségéből allapitidk., meg: ~~!!!'
lé ~ekb~ n és Igazságban imádják Is te nt. Nem voJt ak i
eredményesen dolgoztak _ vagy sem. Mi is elkesz!t}uk
el Il:az"s a a tékolló f iút, hogy hazatalá ljon h~1 al
mer legi.inket . Megallapitjuk, hogy ol vasóinkkal s~e.m
Atyja megbocsátó boldog szerc tettel "árja. Nem volt'
a ki ~ farizeusoknak a Töt\'ény valódi é rtelmé t ad'~
/.le ,i mea igell sók. tarlozasuuk vall. BoldogalI /'arJu,k
s a kapern a uml slázados hité t egés~ Izráel előt! mc~.
az új esz tendőt, hogy törleszlhessiink. De va.nnak k~.
veteMseink is, Az elmaradt előfizetesi dijak. Testve•
rem, IlO te is az adósaink közé tarrozol, atyafisá·
gQ.San kérlek, tégy eleget' kötelessegednek. SzjvesséKEDVES OLVA SQtNKNAK I STENTÚL ÁLDOTT
!Jedet mun'kotarsaim nevében is köszönöm, J.ó egész{ARACSONYI ONNEPEKET
BOLDOG ÚJ'E:VET
séget odjon Isten,
KtvANUNK.
Pe thö István
püspöki helynök
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HíREK

nll'yelcmrcméltO !RnuLmllny JeJ~nt mc)!
o J<o~eJm~ltb"n fl .. MIIgyar NYelV" dmu
folyOlr'"
klllOnlenyomatak(!nt
GyaJlIIY
DOmokOS lItyánkrJjjnak, II klv61ó jrOllvk
/I tolnUw!. El: II rendklvOl (;N1akes tllllulm~ny mcglepetbn Jelf:m mlnutlzok u:\nUJra, aklI< Gyallll)' Domok'Js Idbl.> tv-

K.!\.HA C80N Y kél Unn.:pén valamennyi
lemplomunkban luenUnlelelct tutunk
il rv II eJ Ora ou lá! Sal.
AOOIllANVAINKKAI. JArulJunk
az nrantalAnak meCterlté,éhez.
PAPJ 82KEGYOLE8EN vettek réllzl
tmdllpeSlI letklpás%.toralnk november 21én délelőtt lll. OJvdroshd1.o t,:ináestermé_
ben. A békegy(J!ésen. amelyet a Hazafias
Néptront budapesti bIZOttsága rendezett
R belpolitikai helyzet ről, Valamint a m4~
sodlk 5 éves terv Irányelvetr61 adott
rendklvQI érdekes táJéko~latást dr. A nlOS
l s t vAn pénzU5!ymtnJszter. Az ető adást
hozzászólll~ok követték.

Ilzooes <!rdemes Iról

munkás~!lK~t

llgyc-

lemmal kfsérlk. Gyally Dom .itJli, ukl II

mallyar

elbe8Zél<~

Irodalom C/I)'lk Jcl:p.&-

teleJJ ~ kedvelt m\lveJ6Jeként vllU 1~!11c

retcMé az olvasOközönség ST.~h$ "örC1
elOII, ezllllaJ II magyar nyd JlUd"mtlny
lelevényébe mélyes~tette (l rl ~':S nydv!
leleteket feltáró ekéJé\. t'lIrlfe mozl/ásu
Iró l 1011át.
Tunulmlinyára, mely "A székely ÓSlörIMet nyomai a~ élőnyelvben" cimet vJscU
_ e!.sósorban o tudósok tlgycltck tel.
Rbonyl LlIs~16 egye temi umár pl. hana01.tollo, hogy o nék'!ly-eredct kérdésének megoldásában, a sok próbálko~ás ulán,
Oyal1ay Domokos tételei esetleg dönt6
eredményt h oznak. O magn kö1.épázslal
lörtlk forrásokrn hivalko~va mutatott rú
GYlll1ny következtetéseinek helyes voltára.
A tanulmány különben II teJér ló me·
!!éJél fejlegeli ~ ennek II Sl.ékely köZ$zótásnak a magylltázato; "MI székelyek 1"0konOk vllgyunk apát'ól, IInyáról (Adámró l, Eváróll 6 ti fejér lóról" . Gyalloy klmutlllla, hogy II székelyek II teJér lovat
'UatOSÜknek, lotem-állatnllk vallotw.k és
lJ/)' erectetUket azok közölI a népek kö:tölt kell keresni, akik hasonló vagy
azonos hiedelemben éltek. Gyallay Ilmint kifejez i - a lehér 10 hátán a hun"vIIr népek közösségebe érkezeIt meg.
Nyelvtudományi Jártasság nélkül ls megt11taplthl\ljuk, hogy ezek a feJtegetésel
egészen meggyő~őek. Nekünk unHáriusoknak pedig adrt ls kedves olvasmányunk lehel, mert anyagát, ttllnyo m O
rt'szben unitárius emberektől, főleg nylkóment.lektól gyGJtögerte, és Kriw Vadrózsál r a hlvatkozlk. Az olvasó mindenesetre llnal az t'rzéssel teszi le kezéből
I2t B _ szerzŐjére jellemzőe n fordulatos,
t'1t'nk nyelven , vUágos okleJtés.sel megirt
_ tanulmányt, hogy GyallllY Domokos eddigi uéplróJ sikereit most már a tudomány területen Is ö r egbflelte. s meg kell
~mllJ)il .. nuAk:, liO!!)' n"m "előkelő Jd~:;en"
ként. h anem Jól forgolódO. avatott IlYeivkutatói érdemeivel. Erdeklődéssel várjuk
az IlIuszIrts nenőtől - amint erről tanulmányábsn egyébként emlllt'st Ili ten a "fehér ló" témakörének történelmi és
néprajzi \'onstkozásü feld olgodsát. ilietve megjelentetését. Szem n ~hány_ kt'rdést Intéz lapunk hllsábJaln unltárlus 01valIÓközönségünkhöZ II követkel.őkben:
l. Szü!őlalunkban él-e ez a mondás: ml
szé.kelyek rokonok vagyunk apáról. anyáról és II fejt'r lóról (kaneárÓI, kabaláról).
2. Az Ukapa előtt valÓ őSökre, ell'ldökre
használják-c ezt a kifeJezést; konc eleInk Idejében. 3. EI-e még a fejér ló fiától
mese II ennek egészét vagy vá'/:lahh
kéri a szerző.

EGYHÁZÉPÍTÉS

PETII/) ISTVAN pU.'I!lÖkl helynök ,'észtveu a MagyarOU7.ágl Bap tista Egyház O"rszágos kö~gyGlését menyItó ISlenllsztt'le_
ten. november 25-én és Udvö~!etet mondott egyházunk nevében.
l d . OKBOK SANDOR utJát. budupesU
gyUleke?etnnk egyik lep buzgóbb t.nRJát az
egyHázközség közgyQlése tb. keblllaná_
esossá vl\lasztotta. s a választást az Idet
EJ/}'házkört Közgytllés megerősltette. Sl.lv_
ból gratulálunk.
KELEMEN I\t1KLOS !Uzesgyarma tl lelkész alla az Egyházkö rl Kö~gyűlé~ mült
évi h,:,-tározata alapján hirdetett teológiII!
w.rgyu pályázatra "MdrkUs György dogmatücal és ellkal eivel" és .. Az unitárius
erkölcstan a Jelenkor erkölcsi lelCogásában I'clmtl tanulmánYIlIt kllldte be melyeket EgyháZköri Tanáesunk PályádfJra
alkalmasnak talált. Lelkész afiának 10vAbbl sikereket kívánunk.
~YUGOIJALAPUNK 221.314-VUI. számu esGkkszámtájára az .:llábbl adománYOk
érkez tek : Or. Gálffy Zoltán 100,-. KomIóssy Gyula 3G.-, K ádár Ist\'án 2G,-,
N. N. 20.-. ö,n·. Jáky Nándorné 10.-.
Zsak6 ISIván 6,- Ft. - A Jószfvil adakozót sze r eti RZ 01'1
FEJH EZ ROGzITHET () használt halió_
esövet keres megvételrjl unitárius atyánk_
fia. efm: akladóban.
HALOTl'A INK . Of. Adorjáni Gyula ny.
pénzügyi larulesos aUa életének 65 évé!'wn vá l'atlllnul meghalt, E5!yhAz\ kö7.öslIégUnknek htlséges tagja volt. November
28-án temetlék a rákoskeresztúrJ temetOben Peth 5 U tván pU 9 pőkl helynÖk szolgálatával.
Dr. Szombatfa lvy György ny. min . fő
osztályvezető, ny. tanker. föigazgató, !l
jeles társadalo mtud ományi Il'ó Budapesten váratlllnul elhunyt. Nagy részvét mel_
lett helyezték örök nyug'lIlomra. A temetési sze rta rtást R. Filep I mre budapesti
lelkész vége7.le. Aldott az Isa~!lk emlékezete.

,, /\ ki s gye rmek p edig növekedék és
e rőslIdék Itiekbe n, telj esedve bölcse~ség·
gel , és az I sten n ek kegyelm e val a /lraJt ... "
(Luk. Il. 40.)
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közII 214. SZ. e~yII K özgyt1IEfs
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vettek. r~s ~t.
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C:rtelme: E fabuJával megjelenti Ezópus, mi legyen a
hamisságnak és álnokságnak jutalma. Mert igaz az
HeItal Gá&pár meséje.
ls ten, ki mikoron látja. hogy hamisságból va laki másnak veszedelmére jár, az ő áldott bö!csességéból
Egy .egér futus vala a patak mellett és örömest
úgy rendeli azt az igyeközetet, hogy nem másnak.
általment volna a vizen, dc nem lehetett. Talá lván
egy békát a parto?, tanácsot kérdc J.óle, miképpen ~ hanem főképpen magának árt vele. Igaz ezekért II
közmondás, hogy valak! a más ember lovának vermehetne által a vizen. A béka vévén egy fonalat
met ás az önmaga levőnek nyaka szegik meg benne.
megkötötte az egernek a lábát az ó lábához mond:
Jobb ezekért embernek, jámbornak lenni és feleba ván: ülj a hátamra és én általviszJek. Tartsd kerátjával igazán eseleködnl és tiszta sriivool. minden
ményen magadat! Midőn hátára ült volna a béka
álnokság nélki.il.
beszökellék a vizbe és úszn! kezd. De m i dőn a közepén volna, be kezde merülni a vizbe és az egeret
maga után kezdte vonni a viz alá. Eszébe vévén a
UNITA.RIUS I!:LET
nyavalyás egér, mi volna a békának szándéka leLaptulajdonos EL Magyarországi Unitá riu.s Egyházkör
~~skodnl és tusakodni kezde a béka eHen. IVÚq,ön
Felelős szerkeszt6 é:l 'k iadó: Pethő István.
é okáért ketten eképpen veszeködnének a viz sziJ!:vi előfizetési díja 12 forint.
~t' meglátta egy héja az egeret és alászállván herBudapest, IX., H6gyes Endre utca 3.
e~ megkapfl az egeret és fel kezdé az égbe vinni.
TlI.vb: 137-186. Csekksz.: 50561.
ü1V,m ' t'ldhát rajta függ a fonalon a béka is. es leo, m
•
a kettőt megö~. •......; .
5921 t<lp Zr!ny l Nyomda . B udapest.

A" eg<éIP.·®ll. Ibélk.",óll é" Ih<éDIÍlW<ú>ll
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