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A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány rendkivüli államsegelye egyházunknak
K ormflnyu nk

teljesítette egyhózunk

vC!zetáségénck

kérését, hogy az 1960. esz tendőben ls válto:r.atlan öszszeghen !oIYÓ5ftsa az á llamsegélyt. M in t Ismeretes, o.z
egyház és

állam kÖ7.ött 1D46-ban kötö tt egyc7.móny

rende lkezése szerint az egyezmény megkötése ó ta az
á lla msegély t öt é ven ként 25 szú1.alékkal kelle tt volna
csökkente nI. Az egye zmén y szer Int Immá r 50 szá wlé kban esed é kes csökke n tés c lhárft hll tatla n llnyngi

nehézségek elé á llította volna egyházun kat
Ez a körülmény indftotta egyházu n k vC7..ctöségét
arr a, hogy - II töb bi egyháza khoz hasonlóan - ké-

résscl rordu lJon az Á llami Egf hdzl Hl1Iatnlh02. 111 töleg a Forra d al mi M u n ká s-P arrulzt Kormány hoZ he
az Immá r másod izben esedékes, újabb 25 száialék~
á ll amsegély-csökkentés t 19BO-ban sc haj tsu végre A
Forra dal m i Munkás- P a raszt K ormány méllá n yolv~ az
eJöterjellztett k é r ést, nagy lel kűen e lteki ntett II csökke n tés végrch aj lásá tól lOGO, év re,
EgyM1.unk ŐS1. inle háláv a l köszöni mcg államunk
vezetői n ek jói n d ulatú , gon doskod6s6t és azt fokozott
rel e l ő8Séggel végzett mu nká1lal és n épU n k Iránt érzett
m ég te ljeseb b szcretet tel viszonozza.

pASZTORLEVÉL
Ján. XVIIl . 37: "tn azért lIz ille t.tem, él azé rt j ött em a v i/dura, hOO1/
bizoOllsáuot t egyek az igazságról;
mindaz, akt az iga zságból való,
lIail(jat az .én szómra."
Kedves Unitárius Testvéreim!
Szer et ett Atyámfiai!
bten nevében k öszöntele k mindnyáJatokat Bzert e a
magyar hazában és az e mberi lé lek éd es anyanyelvén,
a n er etel 8zavával nzúlok hozzá tok az l OGO. esz tend ő
e lBŐ na pjá n az lsten h ázá ban. Adjon l s t en boldog újesdend öt, békeIIseget , Jú e"és7J1{iget mindenkinek.
AIdjon meg az l s ten minden Jú slfmdékot és segitsen
lilkerre minden Igaz és nemes törekvést e bbe n az ellzd őbe n lll,
Az iirökkéval6 Idő őtRéllváltásának hleJén a j6 kerellt.té ny ember rcnthlzerlnt IltvlzHg(alJa lelkl!lzámadá!lilit, LelkllHm e retének m érl l}gén az I}lJylk !lcrpe nyülJe
kerUI Il ye nkor minden, amit elvégzett, It másikban
be nnc tal á lja a'l; elmuhl.HzloUakat. Az egyikben ott
1"3'1<1 emberi
ballépl;..'jelnk.
Indlllatalnk,
eddigi é lekell mondjuk, ho gy
!lz(una d liHal nk r emllá rják IIzcmllnk elé,
le lkünket, mil ye n
, mIl ycll él"'l{igek tell·
e ll'f..m l':k é li l,;:a?.Hágok
cddllC'. A 1111111.111,~,~,,~aklk rámin'
, Il ye n
mint a
purló?,cm It
,
I II?, CII'lm{i nyk li pUllk,
NekII nk e
1' ltl önWUe 1I(:l(ér1lénycAki el )llw-er
hl''''IIIYClII Il.n muntl1l1i1l mU lC'ár61: " t il
!icn " I
u'I,hl
u?,ért Jö UCIIl " 1I1I(1.1(ra, ho lC'Y bi a." Ik" ;td ll:r(JI," P.... C'I ;I " klllillltéllt
"'lI l1 l1a , IUlIlCtn t eljellltc Ue lll,
lU.
koron ként ",áUuzlk , 1\111111ell IIll mzcd6kne k JIIell1l111ll1uk u nUlau ' Ila'I,Hál/ul, Ih~ 1I111II1ak ul ya n
11I1I'I.IIlhok II, IImelyek l! PI~n (11)'1"1 InrtO'/,éklll 61CIU nk-

,

ne k, mint a napnak a tény, a tÜ'lnck a meleg, a szivn ek a vér, és a tüdönek a levegö, B az agynak az
é rtele m, a léleknek az élet. Ilyen Igazság, hogy ml
mind egy Atyának, Iste nnek 1Iagyunk o gyennekel, s
c'I<ért tell tvérck vagyunk. VOlf Y hogy a szeretet épit és
II gyűlöld rombol. A béke életet szül, a há ború halált,
Ami eKY embernek teher, vagy éppen lehetetlen, azt
egyetértéSBei többen Játszi könnyedséggel végt.ik cl.
Itövld m ásré l é vtized alalt káprázatos változások ment ek végbe körlllöttünk. Eltüntek az életünkből a távol.
Hágo k, meg változtak a világunkban a mé retek. Atalakultak a kerelek. amelyek kÖ':r.ött éltünk. Kicserélödtek II fogalmak, melyek ért IcikesedtUnk és érdekkörünk horlzontJa kitcrebélyesedeU, Ez az éld alkalma~ most arra, bogy legalább ml, a ml kis közösséI:Unkben valbban eKY csalá d lehessü nk, Az a ml életllnk leK krlS'l.tulllbb Igazsága, hogy elrYmáséri feleliHek 1Iagyunk, Atyaflsáj{Ollan kérlek azért, atyámrIai,
hogy úgy t e kintsétek egymást mindenekben. mint testvérek,
1\-10llt valóban lU az Ideje, hogy IIzószerlnt magunkra
vegyIIk u..~ apoytol útmutaHillá t: .. Egy~ás terhé,~ hO,:
doz'l<átok é!l í.gy tölt yétek be Krisztus tilr1lényét. Sor
lI unk eKYmásba IIzö1lödütt (Ij ra, mint ahogy volt egy'
kor a honfoglaló öselnk ItIeJében, amikor egyetlen
t e!lhlirl klSzö8.'Iég volt a nagy 1IántlorlAsok Idején a
bolllOl(ulállát kerellő nemzet II mikor IctclepetleU, akkor
ill Clllik a lI:ycpük Jelölték, ho lrY az egyC8 t~rzgek lIajá1011 fclclüsségel meddig húz6(lnnk cl. Elmult az Ideje
II1;nak, nmlkor egyenként Un llll kis vlh'lgll;kbun kerCII·
ték I;oliloglllásukat az emberek, 1\11 csnk UIfY lehetünk
holdo!!,ok ha mindnyájan bolcloll'Ok vnlf)'lI n k,
' k
l .ellYC'; ez 1\ mOllt ránk kU~zönUltt clldendö sorain bun II. t1:Hhérl kll'M~"Il1é" II?-ellcmónck meguriSlllldéllC~1l a
ell'yedelben boldog
P
l'IYlUM munkl' slke rlinck H
l-IcllÍne k AI/I{I.!lO!I c!I:dtmdeJo, LClI'yclck er611ck II. hitben,
8'f.1 lárduk 11.'1; elhatár/}'.!J1,~ba", kIl1lt'l1~~~~etC!Jc~ ~ür~I~::
IlIrl4l1 huII, y.g)'mli!l Irli"t lIell UlJ k, kÓSUHlIC'CNC ,
!lek /! bf,keIlIlÓKellek. Bizzatok mnKalo kban, e8ymNban
(:11 ml~lde'lIekrtiUltl Is tenb en, uk lnuk 1101111 legyc n á ldott
ml kllzUtlUnk IIrUkkUn IIrnkki,
AdJo'1I l "t1:n békés, holdog új esziondlU,
Uud u pcllt , 1060. JlI.nu~~y~iIll4J1M IIzerctetld :
)'E'I'UO IS'l' VAN pllllpUki helynök
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o. fltiT/ zr l Dlbllolcl/uC Nullo lwie- ball

,zerz(J neve tével en Conedzius-ként van
IIQf}1J II lenfllJel

protestantizmus é leié-

vol t az újabb, Ila/adób b e,zmék első
a lapjául II 'zenllróst f ogadla el, melll

szerin le az iid v/:luéure ,::.ilk.é(Jc, öuzcs tudnivalókat
IIlrlalma zzo. Tanftásának k özponljdban az II gondolat
(l/l , 110(/11 clak Krln Lu,i atyja az egl/cdiiU l stell. II aki
ezt elism eri, fl % már közel va'~ /121 l ste n o rIZ4UólIOZ,
ol" ..or 1$, Iza zsi d 6 v agy tűrök. A z IsteJI, az aLI/a, nem
e/56 lIzc ))uHIIC az i8 Lensl1(lllek, h ancll'~ 1IIaga az egI/e·
dtJlt l(Ja z lsten. J"ja euclzen máI ICIIII, miltt az AtIlP.
IlIlc n /CTlIICOC
szcmc lyc J«Jzt nl ucs kU/öuuség mert
1118ze ll MnllC(le crllluUal sze mellle /8. Csak Jstellt 'a leg·
JObb léuut., mhldCllnek forrá sát Illeti meg IIsz!e/etünk.
A sze llthárom ság tanll ás/H a SZC ll tirásban "/Icm találjuk meu - Idrdcti GtIIlCshu -. mert ez csak emberi
kl/a /d lá.t. Scm J{rlsZIU!J, se nt az a lJosl%k "/Icm taní·
lották.
GOlles/us dogmatikai tanitá saIt, bár Itlrc/etéJü k idejll ll órld8L lépest jelcntettek, m e rt a mcgkövesedett
//(){J mát /gyckcze/.L 1IIc(ITeformá / ni, az idLJ mC{1 é/eiébe n
lIi/hlt/Ctc/W .•111/ClI/O.f marad azonban lársadalmi refor·
lI.á/ ort tcve /c/JlIlJséf}c. HL /cOTit korlálll! .
a v at/ás
tnuf / (Í~(hwk 1IIIwlma zlrsIÍ"Vllt Tod i kálI"
tan okal
hfrl/eta /,t. 1~' rr{J 1 fl Z(111)/1!L a Icngyel árlállusok társadfllmi
r /'formJllOz(/fllm/lilwk az I~mer l c ' ésc rcndjén emlékez ll ll/, mcu,
F eren cz .rozsd

cs
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Afrikúh"u 192<&-1927

Rél/z/ct AHw rl Sc/llveltzer " tl etcm és Gondolatom"
(1\1" I~ IJc III/d 'l'IIOI/(/lu.) dmI; llll'ivl!böl
M H H:: ly ~ u~ ópClési
!cIlZ(ltélll 1\ k6/"1lye~ö

tcriHcteL ti ~7.tá l·u Ir tottok. megté l'CI>cI{ földmüvdéSI'e vul ó elok e.~zl t':: sól. MIcsod!! öl'öm voll ti d "l.~ l1n):c lt ö l tenHetekeL hódít,a n l c l. Azóta éveken dt folY! II munka. ho,;y
n ltó r lllll'. kl.k lH egy Éd enkertet lóte"i tsilnk. 1:'inLUI gyúm l}]c.~rá k sznZlllt illte ttilk cl, md)'ekct magról növesztellunk CN novelt ü nk fel. EJO' IHlI)OIl nnny; gyumölc~
Ics7. Ill, h Ol;)' m i ndenki vehet, amennyi t kivtin, és 11
lop/I s húne nem l og létezni többe, S6t mtil' c l ls érkeztUnk ehhez lll: ltllupoth07; II pnl)lIYII- 6s mnn.góftik gyű
m ö tcllelvd és nz ol tlj pfl\lllt'tkklll. A n~ swmblln clilltotdl pupllynrtlk m l'u 'ls tlibb KYillllö!Csö t udnuk. mi nt
fllncllnyl rc II kÓI'htiznak sz(lksége \In n, m fg II mangóf/lkbó l ~;,i IlZ Ql nj ,,/ll mtikból mtil' oly so k \'011 növeked Öb(-n II kll..:eli el'c!t.il)cn, hoJ!l' miko!" II ktl!"iIWl1ihll( rcvü
ffllm! is kldtlnWnUk. v: ll ósn ~ os III/etek et nlkottuk.
1·:I.l'k II lI~ctelt. m i helyt megs"l.ll blldit otluk "'ket II rojtlJijlllÓ lui szőn övc ll y.::!tt61 C.~ 111. 6dn~ .rnk .t ó l ... m~l)'ek
nnlyélwt bOl"Ítultnk r/ljuk. n"l.OllllUJ )ol.\'lhllÖlcsQl'.Ill . ICI'ulnn! kczdtok. E~.ck a ,.:yümötcsfllk t C l"l n és"l.etc~cn n em
,iIIt d óllllc! 117, ('isC'l·danck. A Imm~ö k mr: CJ:yk on fo lYóIl lU' lI rul vnklXll teLtek Illeg l~ tJ uknt Idnig. 1\ 1. olrdp.:Ilmnk I)(!dl~ n HI.~(>klJót nl'SlIck f t' t. mt'lYl'kct pupng-1\Jok
h,,~ l nk II k ll~C'1l tnh'n k lJo6l (-s ItL dtt'iL~k Ic.
I\ ~ t'~) {'lIh,,; 1 Arr t k n- d >!.~ unjo(t'I Ilt'm h'N'IH C'hCL 6 gyumU\cIiUkl'l, 1\': utaY.ó. ::. klnek ~tk é~~1cte k tfo/ö·. III ~he
I.é~ ,'e \' UIl ft ~ h'(' SaJno.s. llyihn/i \cs/II itt ncm l.,.hel 11\-

•

!lN a'I' AItH1" CI.Ih'

Az erangélium lén)'énél . ..
TÖLŰ1\'K

FOGG :\nNOEN
Luk6cs IV. lB- 19: .. A;: Urnak lelke
ran tn T,,; lam. mivelhoglI felkenI
engem .... hogll hir~eS$ern o.: Úrnak
kcd~e$ es.zHwdl'iél.
Ű
le • " ögyes Endre utc ai templomunk·
Jé v ~ge ~ér ~1 beszeltewM Amikor is le n tist:tc lct

baD eo:ro az

fom elölt a szokasos módon k öszön",' gezte l'"cl ~ te m"
i.k . tyankfia csa knl'ffi s.~eTinl
tö llffll a hl"cke l.
ajd m eglá tjuk. a z esztendö

To.

eu.kel mondotla: . ' 0
ru
k jót. a mil mos t mon" égén ~moDkérjük ezt a so .
é llem. amit akkor.
dolt.... EnIIon is m é ge gysZer mcpsm _ _
.
·álsS7ol1am.
EloSZor1.$ senk, sem
l
'
n
,
011 a tem" Iom e o
'U " alyamfi:it hogy
bi I ',bat sem engem. scm lU I C II
. ..
CS:I~~O ,-égen !clte tleniil es bizonYoS~~ oU .. lesw n k
mindketten a t. é ",'cgi szamadasiit k é slI!llo gy ulckeze~rruisodsOrban pedig ismét csak azl mondom: Tu-

::nk fiigg minden En arról beszéltem. hogy az esz-

te:d ö elsö n,ap,;an ugy éreztem. hog)' h ,Ú rnak _ I e~"e
\'a , yon en raj tam. aki felkent enge m es, elkuldott.
bo
hirdessem 82 O rnak ked'\'es esde nde jét, Elmo!"dO~m. hogy ml a felteteJei annak. ho,"y er. a~ M '
, ..ló ban lU Úrnak kedves esztendeje l~gyen és ram~
laHam arra. hogy kizárólag rajtunk :,11. va~ b~.kik
miuden. Kértem lU istentiszteleten rcs:r.t,'e\'o at) amnait. batárouUk el együtt, hOln' lU nr.nak kedves es:r.:
tendejé\'e tessl.ük a beállott esdendot. Nin cs semmi
kétsét felöle, attai kell kezdjük, hogy .~s:r.efogunk és
qye.nkénti lelkesedéssel dolgozunk egyuU, hOgy. anyagiakban termékeny es gazdag legyen. az es%te n.do. m!-rt
az EvangdilUllot a S2.l'gé nye ),."1le k 'IS keU blrdessuk.
Nekik pedig az a legmegn.V1lglatóbb Evangélium, b~
I'!mondhatjuk, hogy a vila g javaiból béh'en van az o
szamukra is. Ug)'anis a kenyér ka~órl~t . n~m lehe t
D':ennyei malaszUa l pótolni. Sok Jószandeku ember
azonban, ha egye té rt és mindnyájan munkaszeretelIe l
végZik feladataikat, csodákat tehe t. S n e künk ~o~t
a rra van szükségünk., bog yaI. ország né pe a szantoföldeken és al. üze m e kben eg-yanint közös erövel, t el;esitő képusfgén e k legjavá t adja a munkában.
A% evangéliwni öröm azonban ennél sokkal eg)"etemesebb jellegii es elárasztja az élet te rüle te it a l e~ 
m lsö batárokig is. Kiterjed a leg kisebb rög"őkre ~
a t járja az ember minden porcikáj át, egés z em~erse
,;-iinket. Ahogy mi, unitáriusok érleimettük al. elete t,

a ,,'\igban a~ oss'l.dilEXi:sck rOlyama1os;ak, nakadaUa.
Ilo k, mineUo""a a résdetmegoldások, aká.rmllyen t(to
ke le teRk is, kiba t ~a i"ban sohasem a lrOlbatő Jellegfi e k. Ezért a pwasi.it"l bOsejJr'e \'alő törekv&; mellett
az éle t lelki haDf:1lta ti.nak üriimtelJesse tetelére kell
tö re k edjiink. Kö\"essünk el bat mindent. hon korii!ijllünk a'l. atmOSJ;rt'.ra. m e ty alatt a'l. esemc nyek a20 év
folyam á n \"cgbenlennek, nyUgodt lep'el'!
békés. Tere mUük meg elsösorban Önmagunkban a'l.t a derűs,
ki e n 'en s ull'ozott telki hangulatot. mdl' a boldO«" élet
leit"első CeltHele és ~'ekeuünk a köz\' etlen kórny ezNünkbe n napSuprasd tenni az élete t. na egy családban mindenki deriis lelkii. megel égedett és békességes s:z:indé ku. at. eleu esa.lad éle te olyanna 1es7Emlekeuiink. '''gy gondoljunk ana. hOl)' Jézus mtnden SU\'8. tanU;sa, cselekedete, altalában az egesz
életmcgnyil\"ánul;sa az""rt ,"oU oly csodálatos, szep.
\'l)nzó, mert ő előre elhatarozta, és a pusztai készülő
désbc n rá is készült ana, hogy olyan legyen, amib' en
\"olt s a lelkében felgyiill sok-sok szé pség. tisLu.sa,
és Slentseg belöle \' a1ósággal kiáradt s elirasztoUa
és megs:zépitette mindenütt al életet, amerre Jirt.
Nyomában a vakok láttak, a siketek hallottak, a sintik futoUak.a bénak jártak. a betegek megn'ól[]'Ull8k
s ha. úgy kellett. a halottak is feltámadtak. Roppant
kiengesztelödés ment végbe mindenün körülötte, A
bünös aSSZon)' töredelmesen siratja és könnyH\' e bánja
meg balh~péseit, a tékozló nu megundorod\'a pazarló
életmódjától. amit eddig rOlylatoU, a Hntasig CS al
IgaJ; emberség \ 'ágyá,...1 tér vissza a meltacadott szillöi
hajlékba s 'NikodémuR: az éj leple alatt keresi fel a
Mcg\'áltó Urit, kinek a kÖ%elében lenn! már map U
üd\' össig. Emberek világa 82 egeu Evangelium. JŐ"57.ándéku, békés iletü munkliban S7oOr'fos, a neretetben fa radbatatlan életű emberek csodilatos vilica. bi~onyság:iul annak. bogy mindig. mindenütt a'l. emberektől rügg minden. .OU is, bogy 1960 a'1 Űr ked\"es
eseztendeje
Bízom magamban és benned is
testve rem, ha
- és miért nem akarnók boldog. örömteljes.
eredményekben . gazdag les'1
a'1 esztendő. Kezdjük
most mindjárt, mert az
esztendők. eljönek, s
csak a tetteink. " s
a lko ta s aink élik túl a
Boldog ne mzedek,
m elyre késő utódok bál:h 'al emlekeznek.
Adjon Isten erőt a munk:ihoZ,. bitet és önbizalmat a
küzdelen1he z, bogy koo\'l's sé tebessük a. beállott es%tendöt. Amen.
Petbő István püspöki helynÖk

es

...
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rolni a paras levegö es a höség miatL A " e temeny pedig, amit én faradsagos munkaval nö, 'esztek, sokkal
többe kerül • mint amit a bennszü.löttek hoznak saját
•
ültetvényeikról• melyek mindig ked\'ezö helyen,
\
'
tZ
•
mellett vannak. Viszont a bennszülötteknek a h g van
gyümölcsük, mivel ö k nem einek helyhez kötve, hanem
allandó mozgásban vannak, s falvaik a t mind ig u j abb
helyen "erik fel. Mivel azonban a vet e m ényeket sem
lehet tárolni, állandóan jelentős mennylségu ri:/:St kell
raktáron tartanom, arr a az esetre, h a a szomszédos
fah'ak nem termelnek eleg \·etemény t .
Az a tény, hogy nem egy teljesen uj kórházat kezdtem épitenl, hanem a regit építellem fel ujra, egyá ltalan nem "oh ked\'ező tlen . Ez lehetövé tette. hogy
ta pasztalatokat ~·ü jtsünk. melyeket most nagyszer úen
(el tudtunk haszn álni. Csup án egye tlen bennszülötl
mun k ásunk \'olt. aki az egesz újjáépités alatt velünk
maradt. egy Monenzali neVC7.e tÚ ác:s, Az utolsó par hóna pban egy fiatal svájci ács is segített az építkeruen.
Igy most. másQCiik afrikai tartózkodásom a lkalmával
is meghiúsult az a tervem, hogy a második év végén
" iSSUiter jek Európába. Ezúttal három és fél évig kelleli maradnom. Esténként annyira fáradt és eltompult
voltam az álla nd ó napon \'aló tartózkodástól. hogy
sohasem jutottam el odáig. hogy írni tud jak. Megmarad t energiám épp elé~éges volt arra, hogy rendszeres ?.ongoragyakorlatomat elvéJ;:ev.em, Ezert a ztán a
"M)'rticism of S t. P au!"' ismét befejc7.etlen maradt.
\'ISZOnl ezen é\'ek alatt sokat fejlődtem zenei léren.
NéhAn)' új épüle t miir filii. mikor 1927. jnnuár 21-én
a betegel( athelyezesó' a régi k6rházból az ujba mCi-

lö r tcnL Eze n az esten 32 utolsó forduló alkalmával ~
elmebetegeket vittem magammaL A z őri.zőik .azzal ~o
lötték le abelegek ligyelmét, hogy e lmond tak ne~ ~ ,
hogy a z. uj kó rházban !apadlójú cellakban fogn ak é]m .
Mikor ezen az es lén .ellenőrző vi zite mel végez tem.
minden tűz m ell ö l és minden szú nyoghaló alól hang~
zott. a dicséret: " E z egy j ó kunyh ó, Dok ~or, n a~o~ JO
ku nyhó!" Igy most elÖSzö r. amióta A fn ktl b3n o~?'
zom. a pacien seim emDerhez m é lló kör ül m ények kozött \fannak elsuillásolva. 1927 á prilisában á tad ~: ~
kórház körüli &erdői irtás ra felfolad? 1I k~un é rf eellenő rzését Mn. C. E, B. RusseIne k, akI a o r k iraren meg. s a kinek ki tűnő érzéke \'ol t !I mu nkáso ü ltetnyltasara. Az ö \·e7.etése alan kezdódött meg ;;sztal a \'ények telepítése, Ekkor sze rezte m ~ a t:edelmes _
tot, hogy a bennszülöttek sok ktal .joh ~ü~~ fé rfiakkednek egy fehé r nsszony~ak , m l.nt ne tö bb kórházi
nak. Még ugya nez év nya ra nak közepé~I 'a n k6rhAzom
oszlAI)'t kiegészítellem. E kkor aztón .} e l IUd szlil\'olt, mely szükség esel~n 2000 bctejl:e~Ó~npok a lal t a
lásol ni. kísérőikkel e~'utt. :O;Ö~ltÓ\!á~~OZOIt. UIP'ancsak
kezeitek száma HO és 160
lk " lönat6;ének kérd é-megoldOlluk a \férhas-bc t ~j:("eké cn ~ondon i Gui ld house
sét is. :\2 elmebetegek é pu le! ttt k fel rne lyet e~' 1"1~yűlckezel a lapi t \'ti nyábó l ~llrto n~ k: e!n'lékC\"(' nl:lpi tothun)'t tagjuknak, M r!!. A ~~nté~~m II legszil ksé~c:;ebb
tak. J:::s most. m lu lAn ~ 'ügyelt i\le rocn. IIJ; Irán)'l ttls l
teendőke t a kó r'hM: belS
h a~o'lmenetc l re jl:ondolhll. tés
II kOllégáimra h~Ulm
a I Lambo rénébol Európa
tam. Július 21--én utnztnm ~ordil(ltt"" Pet hő Lászl6
fel- o (Vé~,
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"TOROCKÓI G Y Á SZ"
O!I.~tfttl.kll<1-

.,,,y

'fh<>eblH:tn n

ÖSSl:CSk(lv~. I ,

Ú.

~

Javall. M At yh voLt
" torock61 b6ny68tIclv á n.a6~dl

mell.,. (I·

Thor ocle n)' főu .ak

A torockÓI bfmY(($7.ok AZonban eKkU ... .::!
hOIlY ft! nd om Anyl ey~1 nem
8crnm191Ut me g. hanem n Thorocll "Y-C5P\6<1 kct~n clvc~zctt . Valóban, IGl6·bnn nz
nkkori fizcn t ltvlln lyl földesa •. Thoroc kpy
Feren.:: ll>: eMscn, mCJj!,>cr1.!.c lődöll adom d nylevél n c k nétlépctt 9 megInt ö5~~.C
~11!loIt6 k .

n'IIAulott darAbJait" gye r mekklrályn"k,
n . LnJosna k bemutatta és IiZ ül IIdomdnyll!Vclet ennek az Ö$.!ItClli kol\ IrA InDk IAtulr.. !lgy adil! kl. ho!iCY nbban
mM nemcsak " ""cnI!Cyörgy l uradaLom.
hancm 1\ torockóilI k "Au h. mint II
flll d esurak tulajdono ncrepelt, méJ/proll!
" .:TorOCkó ... ft,roSlIhoz k Otell vá r" 51.11\'a k Rerinl. EbbOl II néllY .uva\!.'!lkfiból
T orockó vArot WnyAnnépl!re kN tv-

SlJh..a dlg III n 6, II')'OI~lmu, vl!r~ peres·
kedts luk&dl.
O r bllin Ba lJliu II~ utolsó hites a>:emll;.nú,
lOki Illi u .. ..\"8 UO" .. :riOU::m mQlo'lIcInl
a toroc:.k 61 b4n)'JlillOkat. ahog)' Ulnl!neIQnk ldell!bc!n I... dolgozniOk kelleu.
Uua a r~ll. kezdetll'I1!5 \'umQveil!lnek.
.... Uiblt6k.. é ltal ~U lCrnll!lhnck - "
nyomait. A~ tl"Cllt u tlyanl... Cbbc!n a~

HíREK
n-l!n /!litl' evangtlWeiÖ9 SZO]gAlI\Ol ...tll·
ac ll. ]loAn pedig I.!Ill! ntlllztlllli'tel tlrtOtl
f5 t1rvallsorJh os>:tOtl. A hivek 611:ZInte
örömmel ve ul!k k /írUl 1\ pUBpöki h r])'·
nökÖl. aki li' tls>:\~lItbc!n "IGuör lelent
k Qrtlkben.
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ml'lIl'mUtl, hOfl)' eWu IlIml'fetl!li múllJa ]hllllle J 6kal
ts G)'.l1I1Y Domodma regényének
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