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A békéről- ős~inte lélekkel o 

... -\Iy.imfi ai. antik csak ig'l\ZlIJ>,. amik l'.Sllk tisztessége
..ek. amik ('sak igazságosak, .mdk csak tiszhi k, amik 
a;ak kt'd\'ese.k. antik csa,k j Óh íriiek : ha , 'an ,'alanti 
erény cs ha ,-a n \"a.lami dit'sére l. e"Lck rol gondolkodja
tok:' (Filippi 4:8.) 

.. pal apostol e.bbe n az igeb{,-ll azokra a~ crkŐIt.'S i való
sagokrz ir.iuyílja figyelmiinket. amelyek az ember~ 
ní'n\1l'lségnek közös é rlékei . .'\ kereszleny hh'ö al. ig'e
nek t>mc intelme szerint nem zarkózhalik el es nem 
maradha t közömbö3 a1: egész emberiséget érintő e rk öl
('s i köleJezetbégckkel szenlben. Az e mberiseg legnu
lQ'obb közös erkölcsi erteke II béke," 

Igy kezdüdik a magyar protestáns CS orthodox c!::y
haloak jan mir ~3-:ín larl oU bé kenagygyüleséll elfoga,ioU 
közös dt-klar:ició. A d eklarúció teljes szövegét II 1('lki 
paszl ol"Ok II szószckról ismertetni "'og ~:a:k a hivők scre
gcn~1. l:."'ztitta l a nag~'gyi1lcsnek c.sl\k cg) ·cs k ie m elked5 
epiz.ódjairól sz.:imolunk be . .'\ bud:lpesli r eform:ltus 
leclügi:: flis~tc.rmébe,n. töhb ~z.i~ lel.k~sz je~enlc tcb('n D, 
d l , Vet~ ~aJos c\'ageh k us ,puspok n yIllItta m eg a bekt~ 
nag~·gyu lest. 1\ nagygl·ii1Í'S s ununa.j:H euel II mondat
ta l jf'llemezte: .. Ne csak t'mlékeuiillk. m'7.zŰnk ,·Hire 
is," A nagygyiHes üllIle pi s'1.ónoim Györi Ele m ér r cfor
m:H.us l~ ii,s llö.k voll, kin ck h cszédct a református e!:,y
hM.I sajto reszletesen ismerteUe. l'Ui ('z.úttal csák u á l' 
Inomlatot idéziink a beszt'ldböl. . 

- Ma. mindenesetre. nem csak a S7.0\·jctunili t)ldal:i n 
h?!:Hló ~1, oc!alis t.a tábor orsz. .... gatbun. hanem ft nllls iJ(. 
~Isehb fcl tabora ban is elismerik és \'alljnk. h ogya. bé
~~n.ll'zl:alom hatalma." tiirténeli erő. m ely nagyban hoz
l..~Jllru l.~ a~l1 ?z. hogy nem lürhete tl ki a minden eddi
~ I l f ~luh11~lo, embe.rileg e l sem képzelhető pusztitáso
ka.t_ Je le~to ha':l~adik I' il iigh:iboru. _ Ennek a nag~'
r31!1~$lIc~ a ('eIJ:l a ránk va ró leladlltokrn erőt gyüj
I'm., A beke,' iigy mindenkiben megvan, d e ez n em elé" 
~ .. ~~kll !l~l'.g"",arad:\s~()rt. harcolnunk k ell. Ez szcmély~ 

o .c ~sseg. t~e slcmeb'es j()~ is _ l11ondoll:\. _ Igen 
:~ss~ur~ ~rUhlék :\, hcszá lll olő . ha :\'", összes hozziisz6-
• ,o a~ ,\k ,~: csak ne~s' ... erl l\t is felsorolu6k. Igy ezúUa l 

cs.tk egy IM rat emelunk kl - szinte ölletszerüeu. 

te~:~I~~ ~olhin cvau ?"é!ikus Il ii!:mök igen é rdek esen lej
. ( I. "01;:)' a lclkl)}:\S1.loroknak az igehirdetésen túl 
IS sok mu)(lent I;:ell i'sclekedno, ."k a b-k, n .. o o, S k l ' ' " legenCSC ·rt 

II eikén !la lunk azz.1.1 fui c l a béke.szolgáJa t er t ._ ' 
mondotta. Kaldy lliis llük _ , hogy:, tiszta' . o , . 
ronlosság~\ t hangsúlyo:r.zn Állitom ~lO ""'. ak ' Igeh irdeté .. 
tuális etika' k' lés k ' ..." l ma a ' ... :Ik
_ ' k ., .1 •. ·erl e c t nelll viszi be az igehinletésbe 

\ eze kozo~t a .béke kérd<'sét. is -. annak igehlrdo-
k so, nem Ilohtlka llag - mint sokan .. zere tIlék reltiin
lehl! -, hallem teOlógiailag hh'in)'os. 

Ol", ESze Tamás református egyházkcriileti fü~ond
pok, 3;( egyetemes konvent világi e lnöke nrról b es1.éU 
reIS~lal ástiball . hogy az egyház é3 II lelkipis7, torok n 
békeharcban f!' a békéér t rolyó kiiu1elemben n l' e.lko-

(lol' eg~·hlh·.i 'LStu'gont hllszmíljnnnk, mert lI 't hllh\s 'll_ 
~,~n . ma~~~l. ,,,~I'? ~ s:z.~,\' \"1'1. t eljes ~'III bt"T,1 1.Je.I"~ilMt'S~ég • 
.... t'l. "ag~j;'l.I. rtl n~ eh' unk sze mlr le tcssé.gt'vel ('''1'szeliien 
té n ye k r~ pehl:ík lllt'.;t'1Í'Z6 Nejrn-I beqHj;n mllltl ~~ 
őrta )! il il m agn ""b'fn" 

Dr. K iss F"rcnc K OSStlth- llijlls proft'SS'"lOf a Sz.uhad 
Eg)mázak l 'a llú?án ak ~Inöke houás:töhimib~n hanglUi. 
b 'ozta, ho~' bekt. ... 'l.ol~ latllnkbnll Kriszt us \'~ré l kt'lI 
a dnunk fl hivöknt'k. Dt' Cl. ne IIIt't'h:.:aniku ... an lörlt'njck, 
mint 11 ~,cr:itömlesz tés. m~rt h:I s'l.olg:i llll unkbt'i1 1\(' 111 8\1 - # 

gánik .ki Krisztus I'reje, IWIll ('~imHtunk s('mmi!. 
Yégiil U. Filep Il1Irt' t·,,~' h ii'lii f lijegyzö hll'tl.:í$"l6h'isá

b61 idÍ'1.iillk. aki Ferl'uw', ,JÓZS(·r (öp,oll(lnok afltí\'nI I'e
zoHe l" ~ unitt\rius le lkés·l.t'k kiihlöllségét errr tI hN;.(~ 
nll s")'g~' ii]ésre. R . FIIcj) Imrt' n ~· hh-ag() f lIlIIhirh, ,, , ' I !.if:"
kongresszus cg)·i k nU'~rnzÍl j l' le llc l t>t mondla d . .'\7, Uni
tári us Vililgsző\·c tséS· k ii"l.!:)'ülesént·k utolsó nRpj('n .. 
,ilag"SZö\'elscg·b en !iimőriill kü!tinbözö eg)'h ha.k 1 !'.lk~
Szel t'gy I..:)'ert)'liról /i:·ylljtot!ák m ('ll.· rliklytij llknt és 1'0-
nultak fel a \ 'á ros utd dn, liiut t'h 'e 1\ béke m elll' lI . a'~ 
\' mbcl' tc..sh 'ériségéért. fl békc-vll:igm oz/;"l.I lnlll ls cg)' 
iI)'ell g)'ert~'a. !\ lI\elyn t).k rén)'é l {oos e lte tú I1Ich'gN ,'t
lágnézetro és relekC'l.etl"(' v I\16 It'klnt f't n r. lk iil mhuht,Yli
junknuk m agunktí \'ll ke ll t ('lmiink. s fl riiltlkcrek.~é8" 
I'lüuh'n lU! pNlcl. kt'rcsztfll)'1 kiit elt't:sc(iink e ljull1ltni. 

UCS'l{lInolónkat foje1.7.iik tahi" he fl htikc nngygyiilé ... 
n y illltlwzntának utolsó heln'zd és6\'cl: "Ebbll.ll uz Il~ztCI1· 
dübt'n e l kell é rni. hogy (I bt~keszolgá!nt mhlclcn Il'lkl· 
plisllonmk. Ilrc~biterllck. ~·p· lllizi \'ezdlinelc ts h idínt'k 
kerC$1tcny lllcggy6zötlé~ébíH kön' lkcuék. ösz.l ntc If ItIk
kel ~':iIIa Jt feln cla ta és blzonnJÍglélcle II'~YI'Il: I{ I'm~ny
kcdüllk abbIUl . hogy felhi\'!\ "unk nem It, ~z pusztl'illlm 
cl hunp,ó szó. nizalonllllul , 'Hrjuk. hog·y ;11 egylházi les
Hi lelel. és hi"l'k mc~nyiiatkoz:i<:t); bllll . Illuillisokban. 
liH n~,örll.ések ben, re btll't I'li lln l.isok ban, . k ezd I'mé"y{'l.~ 
s~'khcn és a béke ntegör-... (O~éérl rárllfloz6kklll I'lllu 
tll,\"yiittm íiköde.~ k(\sz~f~ébcll athmk \'Ií l:."zl 1l~· illll ko1.lI 
tU;lltm, _ Lc~~'e n dlcsúscg a bt'i kes~é~ Urá nuk. II .lttzu<: 
liriszlusnllk, mus t c;s mindenkor, Amcn!" 

!s hogv hi"t!k mnl"adjullk cimilllkhti"l., s \ls .... iult· IMI·I;,· . 
hel elm6.lkcdjiinlt II béko kérdésérő l. Illcg Id\'6njnk ,1e
!:)'czni. hOt:l:)' az unit:i r!u~ j'!j II " .... ? blUleh ' ii kt'~es~, l é llY 
mlYlgalom :! magI! ,100 \'sz lclHlos Wrtén u l~b t'n 1.1~~lI6rÓ 
voll " halnduS. II j'cjllhh\ o.;. lll. I'mbl'ricssé,t: C~/,mcJ{<"ek 
Ic rjesztcs(obcn .• Ja.I:l/his. rt'j lúdé~ és elllb"rie~sf~ 1111 1.'
i:ai nkbnu szoresa n ,ij ~S1, I'klllll'!>olódik II héke kérdt',~tl lit I. 
;uert halndni I'cjludlll é'l "mbl' nwk lllur;UIIlI (·sa ll bé
ké hen ICh!!!. ' F.g)' l!úzunk nl l1arllm~s olMIIJl" k{. II· h~ ... I :1 
milli ennek Szolgáhltá r:l. t'.bzlorok és hh,(ik, r g")'hl\.ll l 
ve .... efól< cs \ .i):lgla k vIJ.l"),:I1:l.Ul1k. JI/lit)' II bc k t! lrulllt&n-
tos' eSl. llIéjének IUllIlklÍl lÍi:láh ll n. j e rJI1~· ... l esébl~ lI. s ol hl
zonyságte\'ésb t'" i'ziell :lt ls {oI1'1l nmrndJUIl.k. nu' rI III1KY a mi' rctclös~égiink , s !IZ \Ilóknr ...... á lllollkl\ ré~N61 s l' llkl 
>;\'m m enckiUhcl . HIt, ,1'AKi\1l ,mNO 

UN ITÁRIUS II?:U:'f I 

, 



A T U OOI'oIÁNYOS -\KADEM I~ .mes~€'nnéb:!n U~
. k j nvAr 1!h.1 n d l'lut fi n CS uniUJ. r lUs szemmel, l.rll_ 

I~I": nrw,_,,~ unitllrlu!> S1.i\'vcJ hlillgaltuk meg Pir-
l .. rl ll ~ • ' . k é f" '·· ,. ., 

A" nta l sspirRn~ k ~ndidnlu"i el' lC' 'CZ ~.: o ot I Vit t, 
IUl! .• k 
amci)'bcn rll'Szt ls \'cllun . 

Pir nlÍr Antal é-rteke7 ... >sénck cime~ .,Az ~rdl>1Y i ~zent
három...<m~tagadé-k ideológiája nl. ISIO-es c\'ekben . Tc
hAt unilfl ri u!> Cgyhit'.lUnk törhanelénck talán:t legért!.e. 
kesebb t,:'I!o lcgi7.gnlm .. -.sabb kOl"szakilt t:á~g:,~811a. -, Plr
lIIir Anta l finlal mag~~r tudós, nki. killUlo adottsagok
imi rendelkezik.. Eles s1.cmmt.'.l lalJn meg a. I?n~osa_t . 
kitúnően cl'zéh-cli CS él-zekcltct i ;l kor le-Jklseget es 
->2Cllen lj '::I'rld{looesénck tartalmi!. Imponúló az anyag.:
ismerete l'S Hszielcl remt'ltó az i~'IlZi lud0>ra jel lemzo 
a lázatn CS 'húsége n largy! igazsag tényelv~l szem~n. 
El!o2ulntlansftga Ai. cl' t(.."ldtélelelnek mertéktartasa 
lllinlnszerü . Nagy öröm és nagy élmén y vol t számunk 
n l hnllanL hi'>)' egy m':n tmit!\rius enü>el· is végre el
r~1I1atlanlll tud lho1.z·.\nyuln! ahlhoz II tÖrt.eneti szelle
m i öröksc<>ncz amelynek elsődleges örökösei mi vn
' tyu nk. Oi'&ni.b,kct foko~ az a tény, hogy Pirmir An
~l Slwm éh 'ében egy fiatal m a l'xista tudó;; erényeit d i o 
csér hetjük: Tanulmánya egyházullk lörlenefenek egy 
O1ddi"! nag.\·obbAra ismeretlen szakaszát tAr&'\'<llja. Jánl)s 
Zsil!:mond fejedelem h ahi.h'tt követO anínylj3.g l"Ödd 
i dőszakot az 1570·es évek lörrenéseil , hitelvi fejlő
dé$ün.'< \'O!1alát ismerteti. .'\ZI 8 korszakát Cletün knek. 
runikol' a BMhorya~ már mindent ell;;öyeHek az uni
tárizm us fejl6désének és Icr jeszkedesenek megallitá
sara. A polJ!án;.{!.J! azonban ebben 87, idószakban egyre 
na~yobb s.u:rephez jul az egy.ház vezetésében es ig .... 
a fejedelmi ha~olom <;z":'ndek .. ~ ellenére is yan meg 
cbben az idósz,nkban az uni tá riusoknak elegendő ere
jük ahhoz., hogy egyes külföldi szabadg-:>ndolkodóknak 
menedltkN J)\'ö11sunal( h i!ehi (ejlódesüket meggyor
.sítsák és olyan eredményeket e:-jenek el, amebtek az 
egész XVI. száz..'l.di Európaban páratlanUl állanak. 

Nagyon sajnáljuk. hogy lapunk és l-oyatunk kis lel'
je<!elmc nem I ... >szi Ie'hc\ó\'é, Ihog . .\' e tanulnumnya l rcsz
letesebb<m CS .. unitáriu<: szcmmer elemzőbb módon 
SZÓljunk, igy csak annak ti \·é).emenyünknek adhatunk 
hangot. amelynek a Tudomán)'os Akademia kandidá
tusi \'i taül~n én magnm is hallJ{ot ad tam, mlszel'int 
Pirnót AnVtI munkái;\ ~Tházunk számara teológiai -o 
történeti szemp()I\tból is korszakalkotó, mert sok .olyan 
kérdésre ad felele tet. runely eddj~ homályos volt előt
tünk Pantosan tisz\au..a Diwid Ferenc teolóe;lai kon, 
t:epdóját es \'ilugtlsl:ln mulatja meg azt a SommE"l" es 
Pa!t'Olog,u!i :i1tal k~p\'i~(>h hit~h'i \'onala1. ,,,mel.'" a 
.,dési e~sezsé~bcn" (16381 reimk kénYS-Leritett .. hivatf1-
105" teoló~ia\'al szemben, anr.ak a modern unitir izmus
nak szellemi alapja és gyökere. amely felvilágosultsá
gában még ma is SZinte páratlanul áll és eJ a maga 
nemebel' a k(>reszt~nYscg la1aián es <1 vil?!!vnllások 
exkluzh' o:-todoxiáh'al s7.embcn. -

. A szélesalapü \'itát Kla1lic:all Tibornak a7 
Irodalomtudomány do.l;;tora."Iak es Ban lmrenek az 
irod~I0:n.ludom,~ny. kandidatusának nag;): gonddal és f<!l
késziUt.<;eggC'1 megIn és lelol\"'ilsctt oppone!lSi birulata 
vezette be. A \tl.t.aban aZ elnöklő Trencsensi Waldap
fel Imre l)rof~"lor. akadémiai tagon kh'm me'" <:zá
I~ vetlek I s IL Ki kell eml!lnünk dr. Esze T.u~ás 
lrondidi.lusnllk a reform.!tus e~'h3z Cögondnokúllak 
érté..l;;e;; felszólalásai!. akim:$: mondan ivalóját külön is 
h~~ulyossá. telte az a körü1mem-. ihogy aZ ErdeIren 
kWul! n\a~-arorsJ'Agi uruláriZJ1ms történetének óppen 
O a kutntól3 és munkál6ja. akinek ide-vág6 munkás
;;.iga éppen olyan erlékú és jelerltöségű mint a Pirnal 
Antale. Elisme.résS?l. kell S~lnunk T olnai Gábor pro
fessZOlTOl. nknd6n.im le\·cle'l.O ta.gr61 is. aki Pi-rna~ as
plrrulS \'e1.etóje ,-olt és aki tanszékén l~töséget "-\'új
tOll ktmdidiltusi tudo01ányos fokozata elnyerésél-e. az 
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erdél~'i umtál'iusok lon .... nelml (ontoss.agu eszmOj r.~I
!6desének m~i;;.mer\."<SaI\el. és eredményeinek reitárá· 
sához s ahhoz. hog>- Pirmll Anlal e kili\nö munkat el
,·egezhesse. 

Remc:jill'. <hogy muve mielőbb nrOi\~tatáshan IS 

me~üelcnik (os lM ak"dcmiai \ihiban kifejezett t,..haj 
szen nt Ic~alább <,g" Idogen nyelven is kiad(lsra ';:('\UI. 

mert !I n:í'I lflrgya a mi meggyŐ'Zódu"ünl.; szerint 1<; 

europ:I!. sot biwn,\'os t'rtelcmbt!n \'ihtgsiszonylnt b ln 

is érdeklődésr(' tarthat Si7 .. 'Imot. 
R . • ' Hc p Imre 

Gyülekezeteink é letéből 
1' ,1,." 110 IS1.·, ·AN CSPCI'('S Il{lspbkl ht'l)'nbkilnk be;~g"gy"ho7 

t>lk üldjUk ItI;lUnk ohllsól1lllk Jó kl\"~nstigál. ltcmC!lUk. h~, 
jÓ erőben ~S e!l.~5Ulégben mh\n~l 1;>\6bb lijl'a munk(lht'\Yl'n 
köszöniheIJUk. - J:.:J:~'bcn szel'elcnel k i.>szonllük cS11i\djll UI 
iagjat II kllrncsonyl öröm k ém Sl.\\leINl PNhó CSUh.\. kIS 
unokM:\\. 

KOZM,\ ·1'.\.>'\t ,\S \('ológill! hall!l.at(. az e\'an~elikus leológiai 
nkadémlán es ('gy házunk \('OIÓ$I3! tllt~z.l'lébcn is jeles cred
.n~nnye] I('n (']('J!e\ cls.\ fclcvt k oltok" iuml kÖ lel\>l'.dIS~eenck. 
A leológlal intéz.el kel'('u~bcn llIeglartoll p .... dlkatork~·pz.ó um
tol~' llmon löbben sl'orgll\mft-~Iln hallg:lIJák a7 elöaij,,~"'al. 

KOCSOIW 
A:t. ('g~ ik elmUlt ,-asárnapon ~'I\ cp Imrr ~yh.h.i !ojeo:}'zij 

lálog;\ltn mc~ II p(lIcke7eleL t'~ aJlinlolta a hh'ek szen'tel~ 
egyházunk kep"ls<'Iett'bt'n Bajor J ános lelk~'s7:. aki kllrácsony 
e1őn kez.d\e mCG munkt\JÍlt a gyUlekczelben. 

HOD:'IIEZO\" A S ,\I!IIEL \ . 
Jallt.sr 18-§' " Bt' I!ue M.anon duna-ünaközi I~klész. \"Olt _I 

syü\ekel.('1 vendéJc. " d~el6tti ISlentl52:lelclen szolt:;\it .. 1 
d(!h,lIn n l el·sngé Uzá.::lo ken'teben pedlll, .. Amit azembelT6\ 
tudnun\:\: kell" C. tarlolt 1Tag)' ,'rdeklód~s\ keh'idló elÖ3d<lsl. 
Febr. ! -án S tás:t J nllos debreceni Iclké6z szolgált. A d~lutuni 
C"all8él!úeló somn .. P reludlum IIZ. európai \·allasosstl!l.hoz· · 
e. lanott nagysikeru etúa<:lást. AZ; clöadas soran az. U\6bi); 
é \ 'ekeben föltárt régészcll fclfedc~(.'Sck alapjan "lIzolla: fel a z 
ó k ori 1\:;:olel vallási képé: . 1Il1 ndk~1 alkalommal :fl I'e-n~~kel 
d r . J a k :.b Jeoő lelkész lId\'özől\.e az. egyhazk6zst'g elÖljáró
s...-íga nevében. A Z C\'llngéllzáclókat kÖI'elŐ('n SU'retcwendée
séJ! \'olt. Ets.6 a. \kalommlll a sustin! \'tirosn.'-sz. mtosods;[ol' " 
tabáni es tarJtlni R~szonyok Ifll"tk ct a ház.lasswnyi leendőket. 

OEBIIt::CEX 
.E:rdekc5 előadássorozat Indlill me!:: a: debreceni templom

blln rebrulll' l-é" .. "z. id6k problémtl ja és a problémáK 
idejC" elmen. At.. előadássorozat e~lJa. hogy Ilapjt>!nk IdO
szerú ké!'déseil a h it tény~néi vl:e.sgálja meg.. A sorozal e!'d,'" 
ke-ssc.,:él ,IZ ls nÖldi. hog~' un!lliriu'!; előaoóko', k'\·ii\ másvIIl. 
tlisu előadók ls szerepelnek. Ezzel a lénnyel is ki akarjAk 
domborl1nnl az \lnllál·tus létek sz:ablldell'üscgét és IIl.l. hO~' 
ezek ~ kérdé~ek nemcsak 8Z. uni!tlrju~. han-'m minden 
felekez.cn1 hwönek közös prow'eméjal alkotják. .oI,z elő
a déssorol'.lll Unnepélyes megnyll"'j(m II , Filep Imre eiO'hazkon 
fŐjeJ;yz6 larlOl! e"'Rn~Uulelól. am"lyen :t szeps<',ámú kÖl.on
~g sornlblln II ... R ";:ŐS G yu la, rk. k:mor:ok. dr. Kis~ SSn. 
Itor. ref. eJt.,·hnzkerillell IcnHtAri Igaz.g;>ló h jelen "011. 

A k ó\'etke2ó három e.aőadás; februar I;;.-.,n d r. , ·4!gh ll.l'.l ),;-1 -
" á n főrabbi .. Emberség és embeneJenSt'g· ... : mtm::ius I"":!l 
dr. Re/;"üs Gyu la rk. kanonok .. ... és a foldon bck--'~$('g ' 
március lWn p{'dig dr. \"U!;;!' ZSI!:ll1ond !"Cf. 11'<>1. akad(>mbi 
dék án .. H I! és ludás" d nnl ('Iőadl\~ 1~S7. 

~-OZESG \" " lO I,' T 
Január 16-('\n " Qh a t Idei e-Iső evangdlz«eió. A fulbtt 101"

ház.ban Ke l .. m !'ll 1I11k l6s le1kk z ~smcrtelle enu,,~hueiojáb:l" 
lI.l'.. Or ... s n~ ember óle~lamemu.mi $Zö''E'tsé.gének I"nye·.a s 
(elhlvla híve i flgyelm"t .. nnek mai követelményeire. _.\.1 &z
szejövetelt S<árl J 6<r.st'C David Fercncriil tanolt fi'loh·;tsasa 
lelle ,·~hol_,lus' •• ;\. A dh':t \'ány:tl dr!',,~~·h :\zkl>t.Sé;;I,,:n : ... 
imah"l lelő~eU'nek mCl/.ln,·,lása l s 8 k ... ·lIés fel
i\lUla~a :':~ oUant I\lya!litk u"\'1 legna~yobtl gg;~ 
I'eutdnl,.sl.kl S4ndor /i:ond-ok II dról és faany:J~ot I 
''(']11(' S a .... IdCi .. nvhilllt' \'I'.\ cl'Nt'Llk :J fenli munkal:Hoka . 
.\ c~:lI la l $2.ó ..... án~· ti;!.n január 13-tin. ~O e\"l'S korában nlt'JI.~al' 
.\lecydka Bé la. AZ I'.N'I<!ben 1l111han~·,,,lo tl és nUl.g,,~a .ma l :id~ 
l:n~':1nkfi" o Szocláll.s Ouhonban dl. Arni.c e!::"~'P !lIa~I._ 
,'~<,d l(', az eJ:yházlri l~l1dőkCl n ' t'('zle . S%t'I .hQrd,~" R_ ., "'3-
ltirlus Elc l"-et ~5 ISlentlSZlele!rc hi\"ln Olt,,", h .I!'lnkCl. 
rácsonykor L>elellt'tináb.. ... n \-Nle nlalláhm: a 7 "n·ae~~'. A k;:_ 
esln)' J!"OIllkezel éli " SzocuUI~ Otthon lIlLku. " ,uI.tcl .. "'~. 
lelt hcl~:,,?I"k örök lI~·uIlQVÓl a. ~mJ ('k,- 1('':Y' 'n :.ld~lI . plh cnt , 
c,enck _. 

• 

• 



• 

• 

• 

Az fényénél ... 
.. es ll(! II tr jah/) /;:czfd bo/ró,\kol"toJl 

meg téged. vágd Ic azt és resd cl lIIrl

ond/ól: num jobb néked, hogy egy 
l 'CSSZI?II cl II Ic tagjaid köziii. sem/loml 
egész /Csted II gyelwftllara vcflessék:' 

MAté 5. r. 30. v. 

S .i lyos az 1I(ilc l , m elye t J CZtlS a IllcJ!bolra nkoZh\ tiisok 
.clköve lésfér t mOllII. i\lc~ ví, l l1i legjobb scgitö(;\ r .:; u nk I61. 
job bik keziink töl. Il'gnhibb lIllnyIl jele nt. ho gy fN CIll
herek k é " jiJt llllk. S (' ~a k s ú lyosb itja az itc le te t . h ogy 
e ZI ,lelll kiil ~íi h a1 1110111. II1clta ik ll\':is ra ké!;ztc tő erüstaJt 
",c/lzi t'1 ra.jhlll k . hanem nla ):;"un kn:!k kl' lI " ét:rcha j la
IlulIk. 

Vajon miért ilyen sz ig~n" , J ezus a h.':~~i beszéd ta ní
uisaih:U1 '! nén:í ka~ ,'s $ lIl t;lkll t, guta utoltekcl és bé!
llOklnsol!at. "Ilkoka t C~ né mÍIkM gYÓgy itott me~ s adt a 
vissza, fc l cl11bcl'<;i'gilk g \ötr.1 kt-'SI'f\ 'e i lll li n. leljes cm
bf'ri mh 'olt ll ka t - Ö IIIIlU):'lhal ke r iil het elt e llen tét be? 
_ NI'm. errOl S1:(i sc m lehet. Teljes q,"Ység CS W":éle tes 
harmónia \'I'zelh' élelt"l. ininyílolla cselekede teit cs ta 
nitU<;il it. IHI' lI ~ ha é le lel mcnt az nmllut:ició, a betcg 
/f'Sl r(:sr. ki .... ájl"ás:l. cic ill nem ('fröl van S1.Ó. 

A k"r. , a lih. II szcm. II fül , 'agya nyelv, vagy b3 r
melyik tcsl rCszünk, sül egesz Icsliin k csak vegr ehajló 
ó'szkih:. Eg)'ik sc m Ill ll ll l,á lkod ik ii llá llóan, a maga c l
ha la roz;isá lJól. " ;111 c~Y i rán ,.' itó küzpont az é rzés cs 
!; nndola t mélys6:cibl' lI s cllnek a kiizpontnak láth at a t
la n eroi illtlitj;ik el ih 'c lI vagy olyan cselekvésekr e, lá t
ható é. .. en:t-kelhelö for ml\ IJ!lIl. a \réJrreha jló tagokat. 
I'{01O' knü nk tit vag)' shnogll t, hogy S'lclmin k csa k n lil. 
\'ag~' lát is, hogy könn yes va!.'Y vidá m, hogy lá bu nk el
indu l \'aJO' "fö ldbe gyiiker e1.ik'·, ho;.:)' nyelvünk imad
kmik ,' a~)' átkozódik , az a gomloJat CS az érzL'S a lla po
lától fii!t"JI', Vannak emberek, a kik I\cha Ic tUf!ja k 
győzni külsfi m t'!Öclenési for ma.já t e b'első , látha ta tJ ,m 
központ li ll alMl tána k, d e e""l. nem Inindi J:: s ike rül, 

Fmberi lört'én~' mér téké\'cl merve csak akkor \ 'on
nak fe ! e lössé~re, ha n yil vli n valókka va lnak. lá tha tó for 
m:lban megjelcnue.k cselekede te inkn ek rossz k övetke'l.
ményei, Az is teni tör veny mérlegén mérvc azonban , fe
leliisségiink má r ott meg kezdödi k, a mikor kárté kony 
érzéseink, goud ola ta ink megs'l. iile lllck és elindulnak. Ez
redéves tört'énykezCsi mod ' !>zerin t le vagt á k a 1()lvaj 
kezét, mellyel 101)011, de n em ,'a]ószinii, hogy ezzel a n
nak a bizonyos bt'!sö központnak , a m egbotr;inkoz,'tso 
kat kiváltó érzéseit és gontlolat.dt is llmputálták. A lel
kiismeret sr.a\'a n agy segedelem ilyenkor. Példá k ezrei 
hi:t.onyítjak, ihog~' sok bíinüst eh 'czetett má r a lelkiis
meret S1.a\ra a teloldó vaUolllúshoz, s ú gy é rezle utána, 
hogy siker iill ellávolít anla ma gá ból a megbotrá nkoz
tató rosszat. 
, Is teni és .. e~llberi , töf\'ény mértékével mérve a jó és 
IgaZ megszllh a szepsé~et és a ha rmóniát ' a rossz ki
~~Itja ~ megbotrán kozast . erCdménYC"li a llihor.ato t; a 
Jonak ~ a .. rOSS'l..nak a. ke t'er edése pedig disszonan cia! 
t,eremt cl,et,ullkben, S me rt jóra, szépre, ne01esre. igazl'a. 
es harnl?ll1kus éle i re törekszünk. ezért k ivül és b eim , 
a Játh:\lokb.tn és a lá thatatlanokban ki kell vágnunk 
R?ag!lllkbóJ a. nu;gbotránko'l..ta tó rosS7.at, S e'l..t ax ampu
tadot, ~hOgy .. .I t-'Z IIS mon(Ioll a, elsősorban m =l2Un kon 
kell elvege.tnun k, ., 

H USZ'fI JÁNOS 

HALOTTAINK 
Ol:. I ~Ö I~l1N I AN UlI AsNF; 

EU"ó' \ I,I.I.ol\ ~ijrOnkbö! dl', Bölöni Andra.~n(:, 
Nagy PUn na . H':I'je II huséges h itvest, két fia a mi~~~ 
llldo<:o. tra kész, l>ólolhatnUan édesanyát gyászoljnk ben
ne: Nag,v Sfl~dor atyánkf,ia pejig igaz testvérét. A bu
dnpesti egyhazkör.ség egyik crosségét, l ánglelkű prC!Sbi
t('r-asszo~yát" pél~aad6an buzg6 és lelkiismeretC$ 57.01-
1((ilat,levöJét s l r~tJa elhnláloúHiával. Az ürmösiek levél
ben JuttaUák k lfc jezésre egyUtt.é.rzésüket és bánatukat 
ame h'et t:1vozásu fölött éreztek annak rt meleg S'l..lvnek 
L'S szcreto léleknek, aki példaadóan hú gyermeke volt 
szü!öfalujának, n~péne~, cgyflázimak. Velünk együtt si
n'l IJók benne az Igaz Jó barátot és lelki testvért aki
nek, ti szíve mind l,g tárva volt, ha valakinek tám~S7.ril 
segItségre volt szt.ikségc, ' 

Emlt!kczelü nkben, kczének munkájában. lelkének me
leg Szc t'ctetéb<!n és 1:.026. s1.fnes egyéniségének e~jébcn 
örökké élni fog! ' 

JlO'I'Á R l iuRE 

A muglinyo$,m {oltj fenyö,,, s1.6l'ványun ilárius eli} 
szobdtl ra j zolta meg reá v;d ó e mlékczésképpen Filep 
Imre temetési ~s:.o.édébcn . Botár Iml'e édesapja példa
lld ils(lhoz hívcn. nevelómunkája mellett egyháza múlt
jának kutllUlsflr<l szentelte életet. 

A IÜI·ténelem tanára ncmzedékeket neveli az Igazi 
hazafiság szellemébe n, a budapesti Eötvös Loránd Tu
dományegyetem, ton/u' i oklevelének megszel7ése ötven_ 
esztendős fOl'dul óján, aranydiplomlival tűntette kL S701-
nQki CS kaposvüri diákja inak szeretete kísértc el a 
!'.íri ~, , 

T ürténetÍl'ói mun kásságát ma jd melt.atni fogjuk. 
M~irta CS kiadásra val' SZQlnok városának a törté
netC' Ar. unit<irhlS egyház történetét kulaIta a nyuga
lom ban tciilöu évek idején, Kézir a tba n megirt nagy 
oss7.efoglal6 miive a XVII , század elso ti7.edéig váZOlja 
fel cgyMzunk múltját. Fere-ncz Józs# társaSágában Dá· 
\ 'id Fe renct'Öl írla k d etrajzot. 

Emh!kezetét örökl'e megóri72ük. Ozvegye. fiai és uno
kili gyiÍs711ban 6szi nte egyiittél'zessel osztozunk. 

\VE RESS AKOS 

el'zckcny veszteség érte unitárius közösségünket, W.'
TCU Akos egyházköri tanacsos. budapesti presbiter afi;~ 
váratlan halúhiv~l. C~allidot nem alapított, szivének 
melegét Ihozzntal' tozóin kivül. sr.élesebb közösseg: uni
t;il' iu s ifjÚSágunk n épes lábol'únak tagjaival osztotta 
meg.Osztönös nevelő lélek volt. A fegyelmezö szeretet 
szelíd hatalmának va l'Úzslalos kulcsával nyitogatta, kü
lönösen a serdülő korban bizalmatlan ul elzárkózó gycl'
mekszivek titokzatos zá vár:.-!iI. Szeretetreméltó egyéni
ségéb6J jóság, megértés és a t iszta lelkek derus .öröme 
.ira dl. Szent szomjúság égett szivében a zenernuvészN 
szépségei iránt, A zongorajMékot m aga is gondos szere
tettel művelte . Egyházunk zenei életének fejlesztésére 
kid olgozott tervei voltak. Elnémult ~angszere, el ':lé:?ult 
jóságos szivének dobbanása is, Méltiin illenek feJfaJar,l 
<1 halálon túlmutató költői igék: .. Ifjü szivekben éjek! " 

Hou.átartozÓinak fájdalmát en~-hítsék azok :l. vigasz
Inló igék is. melyet Bencze Márton lelk~z idézett ,a7 
Ö r avatalánál: " Boldogok a ha lottak, akik az Úrb,!n 
,halna k meg, ... az ö cse.lekedeteik köve-J.?-k öket," (.Tel; 
1-1, r , 13. v.) Álda!' voIt élete. le~yen aldott emléke. 

.................................................................................................................................................... 
• 

AJ..EXlUS n Slo\'letunIO orthodox egyhuzainak pátrlál'ch::lja 
j anuár 1-én al'. orthodox naptár szerint megUI'Ulcpelt kam
.. ..onyi Unnepek alkalmából a világ n!!pelhcz a b"ke Ugyében 
telhivá&t Int0.ctt. E felhlvltst a moszkvai ,'!idIO ls k özvelItette 
A moszkvai ka rácsonyi Istcntlsztc leteken nagyszámú hiv& 
sereg VCI( rés7.t. amint CTről a nyugati egyh áz sajtObesz.'\
molOk ls htrt adnak. 

JOItUANIÁUÚ t. Kt UTASITOTl'AK :17. örmény I:P'egol'UulUS 
~gyház egyik pUSpöket és IuIt DaDJál - ré"U!t:n amerikai 
I é\lzben libanoni állampOl/gárokat -. ukllc tovább"a js fe ' 
akarták ta rtani cgyházuk lelki kaJ)<.:l;ola tnl t :l S7ovjC tun~~ 
O"m(:ny autonom kÖ7. I;\I'$a$ásli,b nn. Etsmla d :tlnban Sz"'kel6 ör
m(:ny gregOrl(jnu9 e~yház katollkos>:..'\va1. 

• 

\ Z lIN I""' HS,\LI $T LE,\DE R, unive,'Zá;;!icik ~ml(:· 
jé~ck 19Ss nov sz.'\m!\nak \'c7.e\öclkke A tú lé lés á ra ::ImCt 
viseli. AZ a lllpgond ol:1t .. kövctk t'7.6: II túlélés ára .. ~kC. a 
béke áro .. testvérJ mcgénés. 

A F OLDl' SZIGETEKEN uni\'erz,fil1sta egyh:l.z.'lk müködnek; 
II n~ CI' sulrmllzúsú lakosság körében, számszcrtnt m lnws> 
20 é! ncmréglben újabbak keletlce>:.lek cebu ~S MlndanaO 

, 6 J lel Rev Qulmada - II t:elbo t Ia-
~~:bt:n s~;:al~~e ,.citP;:; , Körtl k b'Cn fehér misszioná riusok 
nem d Olgowalc, N('mréglbc t> lútogatás t tett náluk II j r.opi&.l~ 
unlverz1lUStfl k egyik pupJa. Rev, ToshJo YO~h.iokll é-s é~~ 
Cgyh~zl ~IClUIcr61 (IdOn sl"'mo~ Je\cntésénen. 
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MILTON 
Hdromsz(lzöwen éve, 1608. d~cember 9-en szülelev 

John MILTON, Shakespeare utan a legnagyobb angol 

költ6. • ... - k"nd "" Millon költénetének és proza1ana . m~ e!i .&ora ~ 

II 
" ,_. forradalmi korszak esemenye,nek v etu-

ua omas, .... f ' lód -lete egy rendkivül fogékony , egy.re eJ .?, nagy .~r
köl . és mti uésri egyéniség tudaraban - IrJa munkas
s4g~~1 méUató tanulmányában S:?e nCzl Miklós profen
szor (Na.gyvi/dg, 1958. dec.,._ . 

Legismertebb prózai mu vet, az 
sajtószabaC!sdg védelmében az angol 
tate. Az angol polgari forradal.?m?a.~ , . . rar.
t zott akik a feudalizmus megdonteseert slk.a szallt~k. 
SO fgy' e(lllike az uj vildg elófurárainak .. ~ .. ~espubh5a 
idején Milton, mint Cromwell, kancell_an~Ja_,!ak ~I
ügyi vezetője, szelestdvlalú latm ~y,:lvlI: ved':'l~ata,.va ~ 
harcol a forradalma! bemocskolm ohaJtó klralJJtxlrh 
k;ilfőldi rdgalmak ellen. . . . . . 

A XVII. szÓ2ad nyelven, a vallan reform~c.ló f~aa~
maival küzd az uj vildgert : .tel~es T~f0r11!aclót. ohaJI 
és a tdrsadalmi boldogság J..,teI1esed.ese ~rd,:keben a. 
vallasi, polgári es csalddi szabads!lf? szukseaesseaél 
hirdeti. E lenm együtt halad a puntallokkal. de tel?
lógjai néze/eiben messze ullnő rajtuk. amint ezl ke-
sobll még hitni fogjuk. .. ' 

A Tcslaurdció elnémitja Milton pohtlkal szerepléSét 
és a megtiak-ult költo a magányban leányának. diktáha 
az etlJlik legszebb eposzt, az Elveszett -paradicsomo!. 
talamint az ennél is harcosabb gondolatokat tartal
mazó Sámson-t . Milton azonban haladó meaauőződé
séhu és teológiai nézeteihez ekkor is következetes 
marad tudja, hogy a jelenbcn a jövőt épiti. "az igaz
ságert ' tűrt szenvedés eTŐ, melll büszke gyózelemr~ 
visz'·. 

Milt olJra emlekezve meg kell em lítenünk. hOrni Ó 
eOIlike 4: angol ulli tánzmus eló/u tara;nak. Ismeretes. 
bogya kÖlereHol rÖT/lh lt jéht!d;;ftdS'a és ml!l1uGk' ... :~ 
utdn, nemcsak epika i műveket. hane m prózá t is ír •. 
E prózai ml1vél, melJl etlJlben v allási kön tösbe öllöztc
tett hilvallásót tartalmazta, egyik baT/it jára bizta az
zal. hogU az csak hahila u tán jelenhe t mea nuomla ias
ban . .Miltont, mdr eposzaiban jelen t kező. de meR csak 
homályosan fog almazott gondolatai alapján. má r a 
kortdrsak és az utókor is azzal v adoita. h ogy á rUj I~us
szocinián us elueket vall . • 4. purita nizmus mea 1648-b4n 
rendeletet adat ki a parlamen ltel, m ely a szocin iá niz
mus köuetőit halálbüntetessel sujra.. Ma már tudjuk, 
hogy azt a Paul BeSI I!.eVÜ angol közéleti szem é/ut. aki 
a forrada lomban reszt vell . ,de ak it s.?ociniá nus né
zetei miau a paria ment elé idéztek es börtönbe tclct+ 
tek, l'1ilto n Trozbenjárasa ra maga C romwell bocsa tatja 
szabadon. Az oxfordi BodLeian könyvtárban ne/la ny 
eve angol unitdri us kutatók megralalták Best: ,'hIS· 
teries Discovered c. müvé nek egyik. peldánl/ar. mely re 
MiTtön kezeirásával l:an Távezelve neMnU sor. mehl 
teljesen a.;:onos a k esóbb megtalalt és sokaig la ppan
gon m ihoni m ú K riszt usról szóló ariánus izii ta nitdsó-
val. ' 

."'Hiton J674·ben elhalt, barat ja a keze ire alzot! mü
vet nem adta ki s a.;: m integy .s;:ázöt ven e ven d t laTJ
pangau. 1823-oon egy veletlen folytán az callik dllami 
hiea.taL pincejében megtaláljak Milton .. Dg QnC! rjna. 

, c. la tin nyelvu müvének a keziratdt . Ki 
az udvari J.:Qplán fordil ja le ezt a mu n

angol nyeiure, me!y nalnl s::;enzációt kellett. E mű 
bi.i:onyÍl a lla aZI. am it az Elveszett pa radi

csom m á r sejtetni engedett, hogy Milton teolóoia i néze-
teibell meggyőződese.! anh trin ita rius. Je..'UsróI szóló 
tanitdsa pedig dridnus. Az angol val/ds i viliiaot ez a 
lelfedezés igen megle pte. Több mint félsuiz komoitI 
teológiai. tanulmány támadta az egy év híja n muS/él
~zá.z éve halott nagy költó hatadó gondolatait.. Salis 
bury püspiike oddig ment, hogy a mil miltoni. szerző. 
.égét is kétségbe 11onta, hogy 1\11ltont az orthodor 
teológiai gondolkodus szdmáro. 

ol tlN ITAR I US eLET 

I 

hal uni!ari usok on k ivül keuuen :Joltak akik vil(!; 
soran véde lmére ke llek. . Q. 

Milton _ e ~ü~ében nem kora Jen"dlló dogmatikai 
rendszeret kIVanta megvdltoztatni han- Ilól 1- _ II " / . . • "'". a ug ge enu. a szentlras?on talált taní tas sze llemében 
oluan ,?ondolat?!"', JeJ le~et a bibliai szövegkritika er
't!.lmezese alap Ion Istenro/, l s ten fió ró es CI szentlelek
ral, me~lIek Joggal mondhatók unitórius szellemüek
n~k. W i/bUT" Gor~n. Holt és a ket McLachlan törte_ 
~eszek '."ega~laJ!lIa.s?! e vonatkozásban ösuhangzÓGk 
es el?"masl .kleg~s':ltl k. Az emlhett m ü tanulmánllozói 
azt ts megallaptlOlld k . hogy Milton ismerte a XVI 
száz~di nagll anti.trinilóriusok, elsoso rban Serve/u.! e~ 
Ochmo gondolatau. 

o ~Vil~ur. tu~ni vél,i. hogy Milton egykori cambridgei 
dloktarsol kozt erdel yiek, köuük unitariusok is voltak. 
E felrérelezesl a magunk részeről semmivel sem tud
nánk bizonyftani. Inkább valószínű azonban az, hallV 
az; 1660-as évek. derekán Londonban es vidékén hó-. 
napokig He nry Hed worth környezeteben vendegesked6 
és tanító Szenti vani l\'lárkos Dániel, későbbi unita
rius püspökünk falálkoz~atoU Hed worth , Firmin vaau 
az oxford i Knowles közvetítésével az örök sotetseaben 
elö, de még mindig világossagof hirdető Milton nal. 
t rdemes volna SzenIivani Márkos !eue/eit. irasai! Uyen 
szempo ntból átnezni. 

.4z unitárius Mil ton ról a magya r unitdriusok is ke
veset fudlak, egy alkalmi ;egyzeten kivül a Keresz
teny Magvető 17 köteteben önálló tanulmányt róla 
eddig senki sem irt . E röuid megemlékezes a mulasz
tottakból óhajtott valamit pótolni. 

Ferencz Jozsef 

egyháZi 
. ~ . - . 

DR. II ,\LL ,\ LJ-' RI::D a z angol es a :1em~;CQu u' :l'IlU~ 
5iZóve :.segcic egykori elnoice 19;.8. de:oem bereben. m 3gas ~let
l<o rban. d h u nyt. ~('v l'S p rédikátOr é> jelES te;,ló,I/;US \'0.\. egyik 
kOnyve •• Egy unitá r ius hltvilaga" c . dr. Kis Elek pÚ5pökü nk 
!ordllu.silb:m mag~:arul ls m egjeleni. 1935. uiJ:!.n a romilnlll1· 
cs ma~'arorszái;1 unhár iusoka t is me gli togat\.3. Fia t"s ké t 
veje az II ngol unitárius lelk~szek élgardajahoz ta n oznak. Em 
lekezete t ml ls kegyele ttel őriZZük. 

DR . K UEDLER EltNE5T ll l'. unitárius \·ü;jgszttVctse.~ Uj el· 
nuke elso u jévl Od~·Ozletében a tagegyhánk nak b.,· k t"s. éS 
boldog uj e 52u ndOt ki\·:in. l\1egá Ua p itja. hogy a )(";u,,lmult
ba n .. tudományos fej l6d.:s új m~Q·sé~gel. új dlme~lokkal 
növelte az ember kozm ik us ka pcsc:lawu'" \'O:1:ttkoZ(l Ismert'-
telnket. Egy ÚJ ertelemben a tudomán~' bizonyára összeb\).
hozza m a jd a~ embe riséget - ,i rj a - .. s a .va llasnak ls meg 
kell keresni ta na l új k IfejezesI formau. !T'1\'el ~ a két. az 
ISIe ni \·at6ságho 1. \'Cze tö ösvény r.em tér el e~l'", .lstóL 

Olt . GRE:ELEY 0 1\..'",\ lIIC LE:AX. !lZ anH'ri~:aI unl:.i.rlu'5 la:-
~ulat uj elnö kének ü n ne pelyes Ix'lktCl tt."" eddigi ~'Úlek" l(e
te ne" , II bostoni AI'lInglon templombar. törtent 19.)3. ok tó
ben!bcn. Az Onnc ps"gen Emll~' T a f' Do"gla~ a"szony. az uTII 
lá r lusok ezévi m oderátora. az Is:nt'n sze.:itor fet~S<?ge es 
Ho n. Lawranee H . Broo ks . a Le~felSObb 8;rosag blrá,a elno:;. 
költck Az amerikai un il3 n usok ud,·ózlet .. " k t\'Ql szamos ma, 
.. gyhá~ ké p vtsel6je ls jelen vol t. t:n;vt'ruhsták Od\'~iet et 
vezetőjük Phlllp R . Gllu. t'l:yel~mt'~ $ö':u~rinlendeM 101-
m áC$olta. 
lIRO~IADKA P RO F E:SS ZOlt 1;.1t01l:a t ll;"" " s.zo,·jet\lnlol)<I ', ...t~ 

m ll/Uo'a r n: fo rmá tus t'):yhbakJl!l1 é rde.<es ad ~ lokat lár fe t.,.a; 
o lta n i ma.gyar rc;tormátu$ U'Üle keze le k Eie,erol. ~ ~"llle . ": 
.ctben mintegy 911 t (lO magyar rdonnál u<; "'~a. b.dO:1 c h ~.~ . ~.!. 
korol ja hitéI . E~yhlizl \'c>:e tQ'ük Ct'na<Y p Ul>pök. ak lr.~ .. 
U'téséve l a le elO'h1I1. tagjai azon mu~kallcod~ak. h')~~ .. ze~. ~ 
<;Oka t S7C'lved~tt tcrt. lft~n az e l)·i:ttm u-:.tfil,<oda,; <! tllIC i;:: 
.,....~t':lrc.llt .. ék a kUll)n bözo'\ lll'Clve" b~l~ló ~~ ".0(" ,,;u. 
mu~' épi tO ne"ek kbzl:llt. A m:u:: .... ar r('f('lrm".u~ f':} kb 
nak' 16 barl'iU kepcsolAtal vam ... k aZ 0:'0".,,,1 t:('~!, 
lJ~ptisla ,·~'h{oUIII I~. 

U N I T A. R J US . eL ~ .T . 'hlizkör 
Lapt ula jdonos a Megyarornágl Umtanu~ E~ 

Felelős szerkesztó Ih; kiadó : P ethö tstnm. 
'/1:v i e löCizetési d íja 1 ~ forin t. 

Bud p.pcsl, IK, Hóg,\'~ End~e utca 3. 
'{'(\Vb ; 137- 186. Csekk.sz, :.]~O~5~6~'c" -;::;:;---

- - , 105 . Bo, ,,::Ir lmn!:. 
.. _~, .. >,)""m tfn BurlflOt'Sl . - Fe t' •. 

dr Kap 16y I mr §n 3 
Bueauest 
XII 'i'orbágy i u, 2/ c 
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