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Testvérlapunk. az "Evangélikus t let" le81ltóbbl 
szamában a "A Kereszténység egységé"-nek szüksé
gességéröl elmélkedve, örömmel emlék~ik meg a.rwól, 
hogy a Prágai Békekonferencia ls határozott á llást 
foglalt e kérdésben s á l1ásfoglaJásában világosan el
határolta magát a téves nézctcktöl és a hiú remény
segekUíl. Ugyanis köztudomlisú, hogy a római egy
ház feje ha ta lmas adminisztratív appartussal úgy
nC\'el:elt egységzsina t mcg-sz'1l'VCl'Jésén, összchÍ\'ásán 
fáradotJk. Ennek az a célja. hogy a hitbeli el1en tétek 
félre tevés6vel is egységes kercs:ttény frontot hozzon 
létre a Kelet ellen. Úgy látsdk az egyedül üdvö:r:ítö 
egyház }1ajlandó lenne egy-két de monstraliv jeIlep 
vlli(laJálkozó erejéig felfüggeszteni . vagy legali,bbis 
leállilani mindazokat a rendeletekel és dekrétumo
kat. a melyek te rmészetüknél fogva éket vernek még 
a hivO: emberek közé is (rezervális stb.). Mindezzel 
egyldóben készülöben van 1961. .jtíniusára egy össz
keresztény Békekonferencia. melyet követni fog OJ
Delhiben a." Egyházak Vllá.~tanácsának rendezésé
ben egy vihiggylilés, mely méreteiben minden eddigi 
basonló jellegű tali,lkozót felül fog múlnI. rtt má r 
a "tan bell kérdések n em fcszeietésével" klzáróhgo
san a beke érdekében l!'J'ekCllnek összefogni majd 
a világ kereszténységének legjobb crólt. 

MI soha sem szoktunk beles:tólnl mások dolgaiba. 
A'J; sem bántott bennünket. ho:ty ha az Igaz.ság!tkat 
mások másként értelmezték s így az összes igazsá
gok forrásá t: lsten lényét Is máskénp kénzelték el, 
mint mi. Most sem olyan !!dndék vezet bennün
ket, amikor ezeket felemlftjü k. hogy azt keressük 
ami elválas:d, hanem Inkább ad , ami minden em
ber életében és igy minden nén életében is közös. 
Tudjuk jól, , hogy a Vatikán á lta l elkénzeU egysélt
u lnatot nyugodt lélekkel megtartanák nélkii!ünk is, 
mint ahogy az Ökumenikus gondolat ,ielt'Yében eddig 
megrendezett minden találkoz6 I ~ nélkülünk zajlott 
le, éppen .. t anbell kérdések" mia tt . Az orthodox 
elYhbak á ltal rende:r:endö vIIáguülés elvi a lapjai
nak leszöge:r:ésében - hála az ellt"ész embel'lsh béke
vágyának - egy olyan határozott lénl$t látunk. ame
lyet eddig nem tapasztallunk s amelyet éppen e:r:&t 
orömmel köszöntünk ml ls. Olvan rég6ta esedékes 
már ez a hajnali nansugár, mely egy új világ flr
mamentumán utat tört magának végre s talá n 'éppen 
a ml nemzedékünk vlvja kl a7.t " Jhusl hrazságl)l, 
hogy kinek-kinek a kereszténységét ne tanbel; kér
désekkel mérjék, hanem a mindennani életben je
lentkezö kérdésekben mutalott magatartásával. E7. 
fogja jelenteni azt. hou eU' léues'lel elöbb\'e hal:!.dt 
a világ. Az Amerikai UnlU.l'lus él! UnlvenáUsta egy
hbak egyesülése alkalmával Dr. Dana M. Greeley, 
a." unl tll.r lusok elnöke me'fállaplloUa. hogy a két 
elO'hb egyesOlésbel valójában eit Y ,.ú j va ll á s" 
született. mely at. új Idók vallása kell legyen. At. uj 
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lépések 
vallás az egyéni lélek sze ntségét minden intézmé
nyek föl ébe helye:r:i, és meg-valősílJa a gyakorlatban 
a türclmesseól:et, a jótékonysá'(ot és a nemeslelkíisé
get . amit a kereszténysésr ?OOO év alatt inkább csak 
hirdetett. 1\lert hogy tur'lják me,:"ohlanl a nemzetek 
és faj ok az egymás közötti dlfferenelákal és hogy 
eljenek h lW"móniában együtt, ha azok. akik vallá
sosaknak nevezik magukat s az t mondjá k maguk
ról. hogy ók egy Is tennek a gyermekei és ha ngoz
tatják, hogy hisznek az egyetemes embertest
veriségben. de nem tartják tis zteletben 1U0kat II 

különbségeket, a melyek tnnben feltogásaikba n je
lentkCllnek! Tudnunk keH , hogy al: I ~az.ság heu
csúcsainak megközelitéséhez nemcsak egy ösvény 
vezet. Útban vagyunk - m égpedig sletö léptekkel -
a tudomá ny korszaka felé. A vallás, mely a maga 
bens5 világát ne m tudja összhangba hOl:ni az érte
lemm el és a tudomány eredményeh'el, nem marad
hat meg a tudomány korszakában. Bízunk a bban, 
hogy a tudomány nem fog félrevezetni bennünke!. 
isteni adományaink. vann"Ílk, melyek alkalmasakká 
tesznek arra. hogy m egismerjük az egész világot, és 
az embe r i tudásnak egyel5re nincsenek végleges ba
tá ral. A , 'al1ás nem lehet ellenfele, hanem szövetsé
gese kell legyen a tudománynak. A reaJltások vilá
~ban a vallás realitások nélkül olyan foná k volna. 
mint a filozó fia igazság nélkül, vagy az erkölcs 
mora litás nélkül, vagy a művészet s:r:.épsélt" nélkül. 
ts mégis, a vallás a hit vallása ke.l l legyen. HU az 
Univerzumba n, hit az életben, hit Istenben és na
gyon ha ng5úlym9itan. hit az emberben. Ez a géniosa 
a lIberálIzmus nak és cll a lelke az unilárizmusnak. 
Kell legyenek látásaink és á lmaink s BltTa ke1l töre
kedjünk. holP' látásaink Igazak luyenek s megvaJó
s uljanak. Ahogy Channing mondotta. revelállóra 
van nükség\ink, de nem a mennyben. vagy a pokol
ban. hanem a saját lelkünkben. Ebben at. ember benső 
revelatiojában való hitünk vé"etlen. Mert tudjuk. 
hogy a végetlen az ember bel.~ő fejlődésén.ek lebe
tősége, végetlen az ö moralitásának Mplráeioja. ~In' 
ahogv vhetlen a mérnöki mú\'észetnek kapaCJtása 
;C;. Ebben az értelemben a vallás universalis, mlnl 
I!.hogy minden embernek. joga. van az Igazságot meg
I<; mrtrnl. vagy mint aholl".V joga van a. S1:ívnek a sze
retethez. Ezért a vá laszt nem lehe t sem hitvallások
hoz. scm sa.eramentllmokhoz kötnI. QI nem lehet 
egyházi In tézményekbe zárni. vagy a:r:nkka l elba1:irolnl. 

Közel ezer eklézsia hiveinek a lekében lt.Zan~k 
~ek a gondola tOk s tel ilIk az élete t maguk köruL 
1\11 ügy gondoljuk. ez ls blzlató It'nes a békés ki
bontakozás felé. 'me Innen. a kle.~lnyek oldalá.c'ól. Is 
e lindult li kereszténység egységének álma a mCl'U· 
valÓ<; ulás felé. S hogy eltörpülnek benne a tanbe 
kérd ések a'J; emberi lélek lIa~sa~a mögött! 

Pethő István 



Nagyenyed nevezetessége (Emlékein/M I) 

Al t'W6 \-,161!h.,bonI ulAn 1:1.1 erdélyi m.a&.YursA&: el
I.nkadl .!1~h.'",I(' •• lrodnlmt mOl.lJillmn.kbell butdult 
r Ű.I J' a d ('\ 'ftlC.'bben. . h I • ELl' nlk/ll]ornmal N •• y~n,·rorol kllplul1k n~ v st 
ltodllltN UnnC$M''Cre. A rclon116W$ koU ... 'ilum lolkcs 
tenirl kJ" \'Oll • kettlt'mtn)ell6 

OrQllen'I MtP' ~I ls m.t! \oehetclc 61 1lZi!i ... -pelhetek 
• feJolu.6 unnc j '~I!.,," V~"' belOlr61 L. láth3lom 
Nqrer\,\(.-dc1 EddIS ClIIlk ~. elju.hM. ,""?"tllról -
eh!« mtlludrftl - pJllnnthlltulm k n>ona alt. 

Dr a. ta \'OOJIOII . ho@)' Jó bru'ótaim voltak II tanári 
karban. VlcUm. JI;o[~d\'t'5 pajtA 'ok a kolODvArl egy\!

tort",d!. JJodJ'Ollht J'noIIhOz k'MUtképpcn 16lk Pá
I.k fUllc!k . Tantr:l 1«1r6kben ludoU dol08 \"011. hogy 
DodNtdiJ', KOSIIuOI Lajo.~ Jt'traJr.ilt akarja m~rnl. 
A n)'611 .!óZÜt11d6bc:.. eg)f_lrel MIre feljött Kolou
'WTII ! a tdrtbl tekn1l. ~ls6aorbrnl Kclemen L.ajosn6J. 
tJecratd Mdlltok IrAnl rdl':kl6dl:! tt. A le\'oéJtArt Id6%d 
ullln kc!ltilbL .... 1$ cl!<lt.1lttlJllunk ~ elüld~ltank egy 
Clt!to!O fckctekl\\1! mdlcff 
Tt~Á$ QÓ\'\Il l1\!nd~'re uz unllAriu..'<Ok rovMlira 

.!:, -.'jdQIt. Ad AOkl6 mondani, s~rencse, hoto' :\ 
n!rt)nmUusok mi1tJ a mult $1 .. blldokban klp.orllolt. ... k :IX 
unill\rlu!Oknl Enytldr6l, mert osak fgy ludt.Ak \t;jro
~ulua t ti "U'a kö'~I>C-.'\'l tennI. (GyeJ'C r6r.sám Enyedrc 
_ OU a \'UAg közepe,1 HlII most én ls Sl.:é t n~l.hclck .. 
"II~ kőa'PCn. 
Vm~r.crctö 1$l16dokn.U kaptunk ~ÚlIIAst. Engem 

et,· ~I t(':d M7.llSpit.t'hoz. dr. Jene" Elek M\'('!Szé}c:1 eln6k 
cul6.dj6ho& \'CZl!ttclc. A ked\'l'fi, ny4Jas nagyQSsJlOI"I,)' 
.. wi fow.lldolt. holy ~ magam ötthon. m<>rt 
6 \s unlt4rlus. k_U rokONI ~& Jó:r.sef p\l:5pök 
fel~('k. A relolvl\Sll;:t:ra ök ls dJönnek. különben 
Unit4rlU5 lu",dl SunUványl Arpád fotUn kalawo
lbomat int ml. Ismen-.m-e ón Megmondottam. hogy 
a S~nthllnyi-esaládot Ism...-ren\ e&)'há~6rténelml érde· 
mclkr61, diáktoronlból eml kru>m II n3&YIek:lnt Iyú 
Stcnt1\'tnylakra. akik: \' (dékról Q:e egyh .. h:l gyOJése!tre 
("-Uöttek. A luitnlftbbaJt k6r.i1l JÖ7.W-fet és G!ibor\ 
~ Arpáddal allOT1ban mlv nem ulálkoztrun. 

Amint 113"«1 ~lMlon\fM1 l('I\nl 5l:Okott. Lsmerked~1 
dt~ j6ttünt ÖMR. Bodrodl)' J!inos bemulaiott 
A~dnak és e&Yn'ldl!; mell ultctett, 

- NŐ. unltir1u.9Ok. &illjetek t'lym1snak, H!lt én 
a'l"llltem !lX m f tcdetCtt hidelmmclt. Al'1)ád nagyon 
~lénk hatNI ~t1 r3m. ~~'ero killsek ' ''Qh, na· 
l1 .... on IWtJU. u:t:.én)' modorú. Tek.inteh1b6l, SZ8.\'lIJ
hól hlllest \~ Sl:CH:lct sl1dnon, BIr;;alma9"'g. ami 
~ebb 01).." fen)'e! !smertcl4jele , 'olt a:; eg:)'tnásrn 
t,IAI6 uniUriusokMk. 

A H'at\8,Y8 u6,~kucti k6tpont rótls.xtviscl6je '-olt, 
'\lInl 9 ~I"p s.ttrk(\U.t6je, ~1~:ltlet6sünk i9Qr'An sok 
~rt&es l!a1.d1t~ fchlU:\3nslt6st knpmm töle. Meg_ 
é.lhl.podtunk, hof.l' misna I), ~n ttod:tlml Unneps..."'c 
m"",ke;:d6!e elótt mq.t~ntJOk n , 'árus nevezetcs· 
~~dt. 

1\ ne\.'C!:te\l 7!~ek klcstny helyC!fl csoportosultak. 
ruh'id létll után mcl\etlünk , .Qlnn vlssm 8 dlsus 
\Al'Tllcgyeh'dtm, lll. lrodnlml Onnep nhlhclyén!. De 
Arpjld mOllOlygon, kal'Ol1fO(l.ott és an mondta. hogy 
mÓtJ \'lm vnlrunt mutAtni valója.. Egy mell&utc3ba 
t&tün~ !XO. Kezdctlegt'll uka volt. Arpád mente
gette I$. Ncm.sokAra c'1 leu a ,"t\ro!I r6utcáJa. ez 
visz majd ki a \' lI.5üt6l1om6.srn. MegAlHtotl és egy 
rAkkaI k6nU~ld~lt tcltlnU!lyes épületre mutatott. _ 
Ez 8. mi unitánus s:;!itetUnkl _ mondta. Templom 
Ls \'an al; épületben. papi 1akAs.. & e&l' rCU.. ami. 
ben Inasotthont rendezünk be. OJ epltketts Fe~ 
Jól;:;Cr pOspök ur s&f!nlelte f6l. _ Nag)' elbrner<!ssel 
fQgltdUlm It .k6t.lé$t, 00 k~ gem is \'Olt. _ Aztán 
lesz-e elég hl\'6 a templom l.)(~népc$h&ére? _ Első
soroon n 1'onxkó " ölgylekre gondolok. Azoknak 
Enyed .a placuk. mm053.n meg ls lelepedtek lit. 
Ez a lemplomépOlet össze (~n 6ket l!s megtnrtj a. 
cgyhAxunk sMmáro, 

VISSt:lltcrtOnk ;I. \·AmleK\·ehl\wa. A rendez6 tanó.
!'Ok mM oU forgolódt.ak . _ Mit tnl1lt';\l EI\."ed leg • 
n:myobb nc\'cte:tcsségcnek 1 - kérdezte Elekes Vlklor 
kolléga. - Várj, eIT(' én lelelek _ vl\gott .kOr:be 
Bodroghy Ján01!l. - Blwn\'OSlln 11.,. unitárius tcml>
lomol tn láltod a legnevexetesebbnclt, 

- Val6ban meglcpct1 arok uttln. amiket ~"3.krnn 
113l1ak t6led. An szoktad mnndanl : ,.En~'e<I nem 
engedhet.I n~. hog)' ax unltflrlusok bcl'ésr:kellXl
jenek." 

Felndtuk e:r.t az el\"l.1nket - lIe1."Cle1.t Bodrogh)' 
J ánOS. - ~ pedi\:! Szent1"án"1 Áfl)l\d birt rá. 
McghajQltunk nx 6 s r.erete l(=illélt6s'um. ~ nemes bur:
Jtt11ma elótt. A ,'á l"OLS ingyen telket adott. Az épit· 
kcresr61 eml kextek. Arpid f61nóUtAsA1'8 mindenki 
sz.fvesel\ adakozott. Ax ~lct befejubére Arpád 
kOlcsöl'ft ,·ett föl Ü\.I(8tlonrul'8. 

Elekt"S Viktor ls hozzA.'uólt. 
_ 10.7. unltérlus templom Itt ntUunk csaktlitynn 
n~' ne\·e7.etcss6L Jelk~ annak. hnE!;\' n smrongat> 
tatAs Idc}én relednl tudjuk cllentl!(f>ll\ket l!s eltytf!M 
lertlének hord()T,á~ra. sietünk. Arn.id nemes lélekkel 
h itt ebben és nem csalódott hitl.obal. 

E t.alAlkoz!s óta ~r néxtem II \'ooatrol - e1~ 
mel~ed6 uf\'\'et Enl'e(t kön:onalait. Ali. unitárius 
wget ls oU dls&llk a haladtis ~ :I szabadság szel.le
~ek ot1honak~ppc; .. 1 

Sa!IltidnYi Arpédda l eruttn a kölélet tbén SJ:6.. 
,·etke1.<'lI él mű,-eI6c!ésl mor;salmakban. eg)'há:d I!YÚ' 
l&clcen gynkran tIl ll\lkomm, Tudta m. ~, s:teUd, 
j 6$Agos mosol,'-:l möq6tt Cf'él"es, munkás alkot6 lélek 
lAkozik , Vártam ~ remélt .. m, eUön al; a)knlom. 
nmik01" Ut PC"<ten I~ alkotó ké,,"el n,~1 hOT" CS!:\'. 
Mnmk h~6Jáhor: . i\1~ 8't'rn'oon kialudt. ' miel6tt 
:l7. t.>gyháZ1öl léuelml kiUdetél<.t IM Pestcn telleslthette 
volna. 

Gysllay Domokos 
__ n •• _________ n •• n ••••• n.n ___ • ____ • ____ .. _________ • _________________________________ • ________ __ 
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Az evangélium fényénél. •. 
,, /..t'P" /111 ""UlI ludllllg .'$ u tlkl'fl 

lIt!I 'UI n: l'Irr ud.; /wr" unJur: ' tJ !" I . 
' ." 0..) 

A . r ''1ulJI ~Ullm lj;I'J., nU1!j:.lnkhll1l. N,,'!lnklh'k Ulbh 
"alt ., t'l n l.'k"Jllthl 1~ 11J·.~ r,· n'lI r':n.,,-,'I . A r .. rur n. lirll\rtt. 
,'il lÓ t'lIll~k(' ..... s nl'I'J.\n. 111(:1,)' 1./t' lIs Il nleltllu~1 Itl h 
,.i1k lU.t>kn~ II hIT 10'11.;('1<111'1;: . t llrltln;-l!-",rnrm ll.ll) $'4'
In,\ I.rI~~ .. k ll t'k "I1II;\""."O'h-'. ""'k a k lb.i" lkor sll .. ~ I
""'S Hu'H bh'nor' ..... "!! \, il ti~o .... dll!\rlI n~ ... i:l lli'k n~ em 
l,"r;SI$;'" m'nl :a lll' h'$tn'riln'''lck.. . J h u!'llltk tut 
lunlhinylll r,$ Islt' lIn"k ul ,i 'll. lIl.. :<'I;h'l\ 1l ~·i'rlln·I<.i'J. 
r\ n .rofll\tirl!i d vkt's.ll li l s lIIi'jth'sh 'sillil t'jt)'lIr,iI., II. 
1$1('111 \' II :i!:ns~lIo!C rllt: ~·u.; Ó féll •• · ...... ,·1\ :il lnntll.: ,'lll"lIi1 l1 k 
ts tHl tI hilhúsl~k ,iUlróhól ('il llk ti h,S'r6Ilyt·.\I ,·bb 
IIt1\',"tt'''('I 1$ Slllk luk e.m lt'jti' l lIl , m in i l~lIlh i'r \'II tlr~ 
lonl, K:\h ' ln Jlí n<'-!l' s Uth ' ld Ferl' IWt' ! , rUIIUI! nl nk
lilit bl !Isdn lIt~ ,' ilk li l lll llhll)$ jl' lkéIJt'\ , 'é lH' lIl i'!Si'llI k 
m indIInnIIlI l1ml IS lr1l(\l'SlJI,/n1 \'ultl"u hlsó nllk ldn.,'fi-
1111Il több l' lI:i!lo~Sli~"I, I , S7.1I hl"l jI~\ilO I fos IIo1M.ill\s·Ot jl'I ...... 
II't 1 ~11'1I l\~ ll 'll f'mhcr Idil li jI\<\' r NN !ira!;: htí~f.I:N11·lI , 

\ lII ! ntlh tlhlll~ \ 'nM híi~tI-)t (',rIHll:"tl llu lIIl 1 1I'1\ '«$.)I~ 
/i~'tl li llidIU IWl1ll il nkt'l i'Mh'" ll" ~,· l,.' n ls n n l\ . h (lg )' 
II k i,lt~' I' l nl \' Irfitrn ll Ilt' ly l'Z1oUk ISIl\N. 11'& Il r llkkt\l 'n lo
S1\1:1.I11 kUlI lldHI " ... rt'lI i'hl k i' ml{okl'll(:h' i tif'l.G sl r 
IHl hllokrll. th emUkl''',t''~ r,' lIyfol"'1I ,\Jm n\{$ ' .. !tw('Ilt'-
111'11 ű l ,lol l f' m h1k"' .\lhi 11I1:\ nlmnk, NIí'SU1I~'ll nkm\I" 
' ''SI\'é rt'i u!u!i'k, rulaUlllln kl\lIk , {os h ii bud lllln ll ll!lk 
dltlol! IIl!lkJ ll. [ln 'tjl;ó hn:Ílbfig k1}1.I'\)I'II(' "I'itilk IIJk.llllk
f il cl r llga I11l1'lIkl'I, 1\(111" {o rl il n k " Il ló m ll n k lit).l ll , 
slr:t'rt'll'l1wn 61 h iiS~II"bl'.n lrfo ly l flt' I Uk. 1;~l', I I,tl:tl-S'l~ l 
!I'w l t::filjon ,,"U\ Illll u krn ls fl llhfn, hOIf~' I-<; uldd l. II ~\' I 
k tiUnhl nu!I (' nlbnl rrhldaf lll ll l;;nt. " Ol'.'tI\ju k hnSilll l(1 
luisrl/rt' ! lud j ll k S"Lolgli lnl mind h a lá Ug, 

~U , IlIli!á rlusok ('.,~ s:l.II \.I:u l {'h ' li k('~'tl én~' I'.k; Cl. év- It. FU" II 'nu;:-

-------------------------------------------------------------------------------
EGYSÉG BEN A H U MANU M Ú TJAN 

IlI)rrlupfOU . Il Nt'w York-I ()tlUl)ulIl'Il Ch'lr('h, a Il'"O" 
népcsllOb NflW " 01'1.'·1 unlfdrl.U$ uviilrk .... :::.N /í'lId·.$~ 
I<IrWIlO. I\ts.~:{jnrrtlt l 1I1rullrl.t:-nk· lb M{llilllk 11J 11f)dn 
IOl'dbb l'l.ts:ilk il J":::lIsi kl!rr$:f~llllsElU Iirlik.$IpN -
mOllllol/(), _ Dll 1~)=Mk IlImllr)'ik II' md" l'tlUdlO" 
,\s Iilo:t'lflni Irlhlll:nmk III/nl /nllUoII 1ll1111lfilllHlS Ipn:-~ 
,~donkaf rs n 1110(1"1'11 full a monIl IlIrdlllff! lon:sduokn l 
ls. Il :I.:'ll /mdlldo " a ndo/lItu ö,wlOOdbll1l t·l\l'(I jlrt! 
IOOIl /llm. Stllbll d,~dU$:::Mrl ('/f/!lk'6t flrNI k'lI/I 1/l lha.'tZ"
'lIi/ null k, 110{111 w:okUl,k' n= em/lllrl'k .wk, I,klk hall .. 
pRtIlIl"- sen/l'" lkr/t, IlIlIlbrót$Sr'ilk' 11.l/dl,tmIlNIWkí\t, Mf!D 
"'all 1/11111 / 1111111.', IIOOU 11(){I!Jtl 1l ,QílOlrlll!/IJIl!,' t!PII!l~bOt ... 
l'flUlltr k l'l/ 1l11100tnIUl!,,, IIl}PII It!k'II~IJ IJk' n I'1l4ubtm 
t)f'ItUilllkfll k{jrlll6htUS $tIk ;':Oddll$ lI!Jolllor,l$dOIll • 

1)1', C, fl" . "~I.~cllit r Il'lkrs:" nt' u ll h'llr:dllstdk' lI/fllI"fI 
I': ~!ll k6:-(1I/llM.tIJk·/hl I/, r/off ilunepi bl'$(ldtibttn. 
!lH'III/WII II ItI, ' arró.' :II / /1I11111 I~'//Ib(>,~stlu )öl.lI)árllt bt· 
SUl/I, /ijbbllk' k'l1cli rr II k'fj l't!f"·tI::llk'et It /lopltotlo ,lWtg' 
"CjJlHl.kfl:I'/j'/nklll rl'thlll /I IIH'nlt'd(ll/Ók OIlMI"k.,.t",,'. 
'titk nOI",:lI!k. S:llrf'( 'IIIt,k, 1111 Olltl/l'kl';:'ll ' lIlnk'f'( " jIlt"'" 
tWII " .. ,,,esu k 1'''"1'.' 1,/.III"k·ft ll , hOlti!!" ""11111'1)1111, a 
lI::tlI:ItIII" It!Ijll(1~J~" ""il1l'kl'~,,w "lI'k /Jllllt'ru/k m"p, 
N luhIII í',.:-f/!IIdll IS tn Jttd mo" 'lIIltdr/ll.t I" ltllh -artn· 
11111(1 Ollill"k'/'Zlll 1', kö:pfmtl l'Ollllltrl 16F'1I111 dlld.' 
log/nit a lil/t'YUI'flr:rJ, o lIuk/lld rl,\' ItlOU''tlrkí':1J tll"~ 
JI::tI IlII' ''~JI'' Irr(/f'kJlbf'lI, Snk'/I,Ul I !'IJI/'lfII!" "I fl krI tika 
lionv)dI, IIW/II 11:1 I!I tllldotro, 1/f'11I IsnH'rJHk 11 k'rd~ .. 
nk ' 1,11/1l"I'" nur/Ur!,'''', ,, dl/dM loglu/llllk, "',. .. ".. 
(1f'.', 1111011 o kIlNil',~ mIIIIltIII l'IIIIII'),'(I;d$/II lIi'm ,,",",.. 
JlIk', d,. nlIp}ah,k "yl!I~1I Inlltw k"llrf/I'",//I,," IIrktll .. ,1 
frM('f1'!/ /II(llldIlU!,', ~'''I/I'k' It: IIII/n",k' a ~IIlItllNM .. 
. td Nl 'UI !/ItIS IltlQUfl",d II 11ft I ti k' ,,~, /l'"1 1' /11' " )llq(u'Jo, III 
" rll::::/Ik UIIlQUllkol . ""'1'1 tud)uk' r., ilr .. rl/k, II r'll ll a 
lIuk/ectrls Ilalll'I$II'I'" 1I1Ij)/ll/kl'J.'.td(trlf )lI /1'I11 1:. 'rk"' .. ,. 
/fl/nu, S~ClI!I/l1! Iflrdu/u II I.,' CI IIIJI I!If!(JkIUihlht'\:1' .. th 
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