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• CfI vetés ideje elérkezett 
A bi blU. ~o juua.1 ja kile jezésre au . bolY ':," i n_ 

dmn: k rendelI ideje nlD-. Jeremiás szer in t •• :\1~ az 
esneric is tudja. a map r ende h id ... j i1 a z q ben-. 
(YlII. • . ) SUptember a J:?~ci él~lben a.. be
'akVitás. a J}'ÜmÖ1· SSI«'des, bdyenlr.ent mar a SZUTeI: 
od: is az id l."je. De ... bbeu a böna.pban " iSzik . el a 
SJainJöfóldeUn az utolsó lIOi JIÚl'á sokai es mqketd,k 32 
€SD ntes m ttnHjit., lJondbatiuJ;: tehát., bOLY a ~ ... Ies 
;dcje d erbult. Gondosan iriDSÍLOtt n fögipek ten'e: 
nes csitokban búzza k a föld ábrizu á n a mind ennapI 
kl."llyer kr-keD}' ~OIUlail . melyekeo az októberi nap
rtn,. kiesaloplja a csirába szökkent m al p-önge ba j
, asa il,. bOlY ~eTÓSÖdjeoek a.z.ok., mire a tél bek~ 
szant A ~~elkeW anw ildott rem é n)5É:Ce most 
riic::r':'ik ki az aopllild kebeh;n. A friss bari2.dat bU2.ó 
ek ... subanáS? mú dőballl' a cséllló morajiboz. és a 
rrplom züP,siboz,. bOLY a kenyen-eLÖ lapát sima l2.pj:iD 

..... qpiin If."I)'l."lI aztán a viücon a leg:subb, áJdott í:n'i 
baskiiheméDy: a béke. a m egelqedés,. az épiló. teremió 
..... Dka szi mhólnma is zá_: a k ........ ér. S ekÖnk nni-- ...... 
táriQ50knzk szeptemberben r.t.D _ ebben az evben 
? í i n _ a k~ér és áhalában m inden beereU termés 
d rága dnoepe: az őszi hjlaadás Templom.:linkb':ln 
neut kOSZOrúln állnnk azoo a napon az nr a.nl a la 
korW s egyetlen sdhajt.i.sbao mondnnk el mindent. 
amb szanakba Úi j SCOm f9glalbatoj nk : Kiisziinjiik. 
U- , ""'-"- S · · · ' " ,d ' -d<- ' ... m. n.;,o ... , e-.ru a _asa l <:.1 • • 

~ szeptember ne lhi -ak a STántOföldeken a maJTe tés 
ideje, mttt kitárulnak az iSkolák kapui. mqkeulódJ."1t a 
szaoLás-~etfs a léle k up rán is. ilI li~el és alá keriil is
lIlÜ nemze'P %dasápnk legdrágább te . iDÓtlJdje : a 
DumeL es mi mqilletCdesseJ ,ondoln"k ana. MSY 
mInd"' . am..! a jöYÓt mppé, boldoná.. bikk5é es m in
denki n aman. szabaddá tebeli majd, most peliDetnik 
rá ure a ~ talajra.. L .. h e tdleD azonban. bOlT 
a-: ember Jd.lr.ébeo tiil ~ ébNssu'" az aggodalom me
set az a gondolat, bon a gyer ma fogékoo,)' é lete 
- sunc a rllig01l - nyilTa van az olyan ,'dme is, 
~ a JOvóben t6rmyet. vm.. PD5nu!ást. SUllgasácot 
es S""'\'"edést mditba, az emberisÉg re. A jövo uuani.s 
mindi, a Jden bölesójéheD alszik is oU alll""'CIja meg 
?"indeD állni" m elyek akkor válnak valónL, mikor az 
u kolás kiCSinyek Urfiakká és noK.ké erösödndi: s lel
Itfit~ a 1j1+)!j1ani vd,j H k araUJ:ra. érnek. Az emherlseg 
~ mindannyiszor Ipz.ol ta a lI;ö 'iIIondá.5 Ipni
Pl : Al:ok a nermedékek. m elyek n e let ~etettek. ki). 
THketet"5'" mindJe nhar1 arattak, 8ie&ós mnnká ja 
..-an az q eu viJ..icnak- A tudomáoy bombárai a mos
~i nermediknek a le lkében Va1ÓSá&P1 r ostadqmak 
rOp~t terbelk ala.U is az UJ iskolai 7 rJendó~eJ mea:-

kf:'Uiödik a lélek ijumdben a lepondjjntóbb l.apar-
(.a~udjs J ól tenni a a:t em beTOhO., ha ebben a ji). 
, -e ndá l épitó Ihu te"ékenjdlébeD szak.j tana IdOl 
a na is, boJY vissn'elé is n"n n a műJt laDulri~ra.. 
bisun a nul ~etesbe:t a mas ot a t~Pi aratis adja.. 

.-\z óni bjlaad ás a z uni tiri1l5Ok.n.ak nemcsak au je
len t i. bon' a mqtdt ~k között na mln nssziik 
eddigi mllnk.ánk e redménj"e11 5 ls1enoek k mOnetel 
mondu.nk áld isaiért., ~em egyben jelenti ali a m m
aIIaSI ls, mely az új n les part jin köUIni a sriniOnlÖ 
embttl a l'T'a. boey jó földbe ny! n és tiszta rJDCOl ~e&
sen. m en endményesen . jól fiuro., boldOC araLisu 
m ásképp reméns'sil'e sem lehe l. 

Ezi rt az Enngéliu mma l köszön'Mk miodny.ijatout. 
kik fdelösek vav10k a jelen vetiseindi es a jöl"Ö 2;l'3-

fisain:d t_ K ínáljuk e bbül a m3gÜrból az1 ami sUp. 
ami dma ami jó .s eúr1 üd~össqes. .-\Z em lAelie1 
szemben, bo,;}' a megkü10nböneies lelke tűnjik e l a 
rllá.Jból. a ris:rleletet . . -\ tudománnyal szemben a.:. sli
n lol. boey tndárit az embeT soha lossua oe foniiU:a. 
A m'lnkáral sum~ a mecbecsiilést. hop" ""Idde 
meJt béritól m eg oe fosnbass, többe a mun-aU wnki 
sdJol a földön. :u igaz embeniget kinek-kinek ön
magánl is ma sokka,l szemben. hol')' a rlst:álykodis 
lelke be ne fészkd h p-w magát ec:rdleD emberi sz:il"be 
sem.. A bikessig' szere tetet. bogy a hábonísá,. sz!fóít 
kOzös:i!.Sl." ki son.i tii l az igazak tarsasip. És a turel
m f'S'SéJ' sulleméf.. b OC' birIelen b.a..racj:ihan, lobbanó 
indnlataban senki se. li:ö~etb ! ven el merp ndobtlao
sá"'ot. ps az érte le m vil:icoss;ip t , hOJY a lI:ulalb,n-á1 
"';"a Ujjl a mindenl p ra basmáló Indas új ba,pt3Ja 

OSTlassa el Es k ÖS%ö ndink titeku Cdes CTeI w~kelnlr. a 
reménység l elke~d., borY végTe benoete~ is általatok 
ox: illetik az a ji'i~endó melyről miod,g a leguebb 
á l..;JUt á lmod tá k a jók. ' az ipzak. a bbök. klIl ~e
t ükti is képesek ""oltak relaldami aJmaikirt,. az ecesz 
emberlsq embnsiJes., boldOZ' iluiért. LeCY~~ ~
p lm, sak a JaDnJásbaD is rin-elm<i!5ek a ~ példa
adássa l suwben. Sze ressétek a sUpd. ~ .!'szt_aL ! ~~ 
radjatok m q az ~ wiodeD ko~ 
wil. boa a pa .sirla. mely a wrténe.lern, q bollp ~l 
a li lelketek npra folod repdes. a Mke es a boldfij C 
daljt éne.kdje. , ' baa 

Mi pedic h hb'eim . Id-kl a map ba.r.izdiji , 
újult erőnl és jó femén.yséc,el ViDÜk lO::~!jeno:~ 
mnn ká nkal , mdvia bizoDJUS30o. bOJY a ~e 
&ketdl. 

Pelbó Istrio 
pilspi51d he1yn6k 

u:..-r:rAluuS v ALLASos fo!S6r'á:. J<ln';e

tí~ a P>et6!1 R'1M. okt.6ber "'''n de. .
...... !&- la'l': hln1H: B rlK r e ~ loe!-
k ' I 
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VNIT A RIV S SZE MM EL 
KI)S1.hrHJUk (I Nl.'In'/A,Jtk/,J7.1 Ipurl 

V;;/l/.rvliI'O!I lfll'~ l.cloJntl mUflklbuJ l" 
hl rVctl I, du,>IIúk k!oJ éketltet t disz· 
knpu fl I'I' IF, rJ · hld lJudul hld rl)j{!l'Il'k 
k{.iiwhj l,)cn A !Jclll ll hId és az litISlC
k/itfj VI>~ llIJ hId (;1101 hal{,rQU tcrUIt-~ 
Hm 6 jlUI fel - IImJll t Ismor'clCl> -
III M. aJhllld(j JdfcgO kJállltáJIl lerO· 
Jcl, IImclyet )uvlII'<:IIz t ~ilrsl,t1I,11TI1 
rrllmkliv;lJ hot Mirc fMtírosunk dol-
1({I1II ln'HJ$8á.llu . 2 milliÓ munkOQrll t 
flldv'l 1Jo~"lr bud ItlcJébOl, hogy uz ctldlg 
tHn flcJók Icru kbllru hll l!l,nó lt kietlen 
PUq'l,llIlI(rg helyébe OdUVIlrÚl~'KIIJu II 
J.;6~ymluIYQ.'I1 JI,lCcC-ct, o mugu klCB 

~",Jltjlll vn t. ..,1 fl UlW!J épü t c letvel. 
J<'tlJdvM" gepck, dOmpcI'ck é8 föld
J,(Y"llJuk téJ,(lóJu ~ruk()i'.lk fl IIl.é Jl-'S 
IU llluL(r "lkl!lÍgcln, II l . dlszkupun lH 
tll.lnto pcrcunként zti l! kcrc~n:W I II 
környókbell Ozcmck. I(yllruk l'!ll In ~ 
téz~nyek I lzlku l l!!I .111.c1h."I111 du lgo
zólvgl I'JjtHolt gépkoclllk CI'tlCJC, 
Srombut dól VOll, erőJJcn 101, II nyfrrl 
nup, cII(rbf\unuk u hé tvét(c 8:r,fncs 
/i . ömel. II dolf.:oz6k nM.ul ul'A.lnooll 
__ IJÚI' cl:élIz hé tcn nché'1. munkúbun 
Il)rgol6c:llujl:, llzok(rsos munkuC6Zkö
zelkel úJukkul fö1cllcrélve, nót6s 
uJukkul fillnuk (lj p6l1zm6bn, hogy 
mlelülJb (rllJol1 éli' d'.II~.clegJen u ... uj 

v6116 1'v6rll!!, hnwnk IJUIIz.kl!9égére, éli 
a kUI Wldl' t6Jukr61 mnJdun Idcsercg
ICi ezl't'k ttyönY6r úféKére. - Igt!T1, c ... 
ur.I A kt'w,össé!olé l,t ho:r..otl 6Id(f/Ál! rlll k 
a IcIkel Jólcw mele" I.lröm mul telik 
InClC 8.dvUrrk c nQKY társadalmi met!_ 
mM»ulÓJll 11111 (111 , "~:r Ir s1.cllc m voll 
t>vs1fí1..l1dokon kcrC1lztUl unitárius 
IIzcmlfl lelUnk l'll UltUnk lulán cgyet
len 1111160'1',101)11 éli IcU8zent.cbb run
rlumell lu nl:l A l('llclmek e Urp](rl 6 
tüze r\ékUI elsodort volnu Ur l{rn lH!n
nü nket II hn~bural linkénn vol III.Ö

vctkezuU c l1cnnofo') rmÓrJ6 llyllkos 
fOl'!lú'llt'lc 

Nem h::hl' l llIe!llllll ludé", nólkül 01-
VlI ~nl pC.ldfrul II lIorok!rt. umclyck 
egyhllw nk 16 JJu'r 'wd~1I erőll'llz l tl! 
~elt UI'Ük ftlk mCI(, 

H:r,c rltf,l,J rah(.m l Mlhálv nUl(ynevú 
ptJ,pOkUnk Iskola llU'Ztt.lll& kc"rá l:nm ln 
,,,kolI! célJ lirr, JJ1.cnoU lelket ti ma,,!! 
pénU n vett sövénykerf~el vette 
körU!, !lZ Iskolát ls Időnként el'y .... gy 
új 1J1,(,bávu l b6vlte Uék, , II '1.ob6kut 
~ vml nt 15I1l<:'rett!.11 - 8Övényblil ma_ 
(Juk tr dl(jkok lonlák, II maguk vakol_ 
ták 's be, Az IIJ kola további épftésé
n.(:1 ettyébként mlndl,.-rl egyh(,zwg uz. 
liIdrYl..ntból k lvetl.c l'és1.é t, .,A muros-
8:rkkl Jobb(rgy ritka, aki nU,bb adott 
égy M(u',fllm ál" - IIz&1 IiZ t!gykor l 
reIJt1ly:rk., 

M I, unlU,riu-.ok éppen e'/krt, a Wr
ténelml hagyományuink él6 IIzc lle~ 
rnénck IJugallu tá ra, u Je ienvil ló vll6g 
útl lgulvul törődö emberek le lki f ogi!
konys{rijfÍval, kOIö nös örömmel kő
szöntUnk ér. lIu;m<.·lyctl kÖ7.rcmCiktJtlé
sU.rrkkel III IgyekezzUnk támogatnl 
minden o lYIIn társudalm i mcglT107,,
dui lilIt, umelv 111. C~cYénl {llúo~.a tt61 
ViIIIZ:' nom rlud ó közösségi öu?do
g61 c l'crlményckén t. a t6rs:aduIom 
egéllzének Javára 1l1.olgá l, nktrr' vállir _ 
v(it'O!J, oktor IlJkoln. aVHgy eKyéb köl'.
céhi lé tl'1lflmény megiercmtl'lléról 
le/(Ye n sz6, 

• 
AZ új \.unév kU.IIzőbén Ipari tanuló 

IlCl'",(.c:léll kö!.é8énél 8zUI6hclyeltl.,
kén\. veltem l'éllZ t e(O'lk kerOlctl ta
ntíC~lUnk IparUgyl o8'ltlilyú n U nupok
UMI, - Tizenkét cIJIlIog6 1J1.cmŰ !ta
tul - leány éli fiu - kötöa 1I1.crz6-
dé!t egyik vUitlm()!llJlrgl iparl váJlu
IlIttIlI. A IIzcrződC:s uiMrástl utAn az 
()8z\.{llyve1.ctő - cl'y m e leg teki ntetű, 
h.u k. IIZUVll IlIlWIIUlMwny - ";me .. -
lelte u tWlul6kkal jogulkol éM köte
Icssegelkl,.1, A kötcll,.'!l8égckct el'yct
len ,. ... Óban sű rlteUe : tanulnI. Népi 
{rllumunk mInden rclll1elt blztQ!JJt 
Ipurl lunu lólnk nuk. hogy 8:rAlkmullog 
és IrZ {rlta l('l nos lTlúvcllsé~ vonalán 
II HzUkJJég''II IsrnlH'ewk tclJt'S blrtokli
bo JuthUl wnak. A Ihrwlok komolyurr 
e lmélyedve hullttat.t6k a z O1Iztályvc-

~tli j{.ln(l.~lalú "Myal Intclmelt" 
Egylrtlen kötclCMégUk ernlftbét. kö
vt'tli leg lZllp(lro ~ymli.Jutltnbllttl 
hang'lOtl.&k el a tanulÓk joul : d lj
t.<, llln ebéd, MZ elméleti ok1.8t&1I Ide
Jén - hete nké nIl két tzben _ a~ 
U~.cmJ munka oJóH mcntel.llé" :'J~ 
nuPQ!l 1I1.nbúd,6gldő, oz Ib.cml ;"un
kt.t61 e l térő roglalkOZtf,u.s. Yu lamlnt 
II tellt fenyfll'll Illkalmll~.áJának lI 
lulma lI \.b. 

Am ln l vé~ll(hO llgllUuk lIZ O!Izl{,ly
vC'~\l.tnő melett embcr,é~tő l fú Wtl 
ceöndca: s~.nvull , egyértelmű megálla 
pft~, ra Jutunk : JÓ, hogy ml,.'NZC tOnl 
már Wlünk az a ... Idó, Ilmlkor a csa.. 
ltídtag"-nuk 1I~.6 mltoll U l.'T1ge mO~ka_ 
cI'ől, ll? " lnall"_1 egyes munkUijd/ik _ 
az un. "patrlark611f1 életro rma" 61-
o rca mögé rejtCizve _ u böICllőrlng.,_ 
lá.ll tÓI kukorleukapM6J11I - az állam 
és tárIJUdalom védelme nelkUl, bár
milyen házlmunkára korllitlonul fel
él klhUllznáJhllUtik, ('S vele 17.emben 
!lyakor\.B súlyos lc!J tI rrmylt.é:st ls QI_ 
ko lmw:hutlok. 

J\ Innu16kkhl vllló jó bltnlillmód 
kérdése, úgy lálszU!;. Im nok Idején 
mM hitbeli cUideinket ls komolyan 
foglalk O'.ttatta, Az 1725, évi Consls
torIum rendeli : ,, /\ tanulókat ta mes_ 
terek parallZlI maguk munkáwkra, 
m ezei robotra, marhlik közt valÓ 
rorgolódásro, vf7.hordMrtl, fllv(iKá sra 
ne használ ják, kUlönben hilrom rt. 
bUntctl'llt tartoznak fizetn!. Ha a 
mesterek ke1A!k miaU a tanftványok 
kéket (ti. Otl .. t61 si'.1t rmaw k.ék fol
to t) . vugy vo loml dllgadMt mutatnnk, 
három Cl. , !'til pedig vért , hat n, li 
bOntctlos Uk." 

Úgy véljUk, nem é rdektelen m 05t 
e nnek az egyhlizWrténelmf doku
mentumnak a fe lelevcn ftése, ame ly 
cici nknek u hollld{I."" a humanIzmus 
Irúnyában cl6n!mutllt6 r~trogás&l és 
példoad ását olyan meglepö élesség
gel Je llemzI. 

-----------------------------------------------------------------------------------
eqyhlizl hirek 

Ur. II , P.h~ r lettlcnl CIIYlllllm ' "O"d ó U unlulrJu. vlMIj"
~«;V~ IJo(oIl tllk'r~ rfllM VCII n Idill Innulrl'bDn M'''1IllA1HH1, 
~' UU.lp ~l'~c lek'n nz UN V.SCO v6anökl'll!le g'lIIl ta.'tOtl v911A· 
, Uk kOd'l1I koni,cIOII/.uaon. A tanulm'nyl kon lerencla .... "'
lal, a" • .,. vl1'lIvallAlI<>k k6pvberOl Ul vlulj'ltAk, hall)' I 
mOOllrn clvl1luclO mllr.en r .. t'n 1I)'lkorOI II k .... '''r é. nyu!lPI 
népe're h VIUO'<ll lr • . II)' IplvctGdLk a kérdé. , 'HlIfY ,"" <:If )'e, 
vPl\bok".n ln! II mft'ftdllnd Q h nll u; Id()!CIICll. 

l" '''' '' '", A, U, l e lk"~,,,"\ Idv\lI mell I,t "'1111lal lelec~w.' 1 unl
IArl .. . (ll ~M M<lcUnw ~)'Ult,knll l lelk h l6l11. OOW"II\!! Iclk6ll . 
• ~ anllol un l" rlu.Ok I1c llLapJftn.k u I n<lulTaf nek munk.-
tAt... ' 

r I<. lorth)' Jul.n, H" I" IIIUI unlu.rl ulIOk Ullyve •. t IO ILlllAr'nak u :t: A~ben u. I": lIy r .11ll AlUllnukblln '". toll l' II ' 0m ,,10.d6!111 
r ")'VI ~kUa n l , melflpLenl . A." é rdekol mO 1I~ ""Illal lInl· 
1~~~ '::'1t ',,~lI l llA \, lclenN h Jtlvt:I kll~I ~ ~ft!t 1~,,, c rICI. 1I ~ ~,1 ~· 

I" ,n 'lbth 6.a tn"lI vlu z9érU " k, 
I ~, r, 1 . .tI"' t) "~)' Oh ... ~. Itu."~ "~"n yrl y " kuluuvárl "'~ll l u. 

II 1 r ' ''~/.'·1 l ~n '(fk "h'e 1", .. fco'J!.< ,,1 k l,, ~ ... eu.t n)'crlt k. 
1\ · " · "I ~. r 'l Inl" _"1 tn""I""' '')'1 ~v .. lll",,, • • ,,, d r" .. 

Z IJNITi\ ItIlJij Po!.I': I' 
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Az evangélium lényén él. .. 
Jakab l . 17_ 18. 
•. Minden jó tlM1!whlll CI; 17U.nd~JI 

ttik.éJcU:s ajDndtk f el,,-I rol void és. Q: 

t-j14g~ Af\lj4-tó l sui11 alA. lIki· 
nél nnlC$ l'lI lro=:4l;, voln,' " lilr.oz4.m4k 
árn llCI.:.o1. A z <'I ak.arnUl s.rillJ. m~nk.cl 
a.: ig=sáplUtk i&llje 6l lal. hOUJl ~ 6 
U Tl'm tmf'l1 l1d'U'k ualami =senQilje 
Icgviink. ., 

bálud ó i;;t tn llsueldünkőn 5U.ma" ... "'unk merleR~ 
lelm h jiik hl e .... adomansaiL, tto~) unkf!rl h á tal ad
junk 151ennek . e lSÓSGrban ~"I a t ele t l':l. mini 1-1(': 
lC"8'1'ag)"Obb adonliru'Sl k5 U lInjük mel;. M~ ar; a" ,';" 
f em~nyiink. hon at i ltl k lmrrilhe tellen naD' alkalom 
~in~en . ('.mbernek a SI;~pr!. a tnu .. At. a Uerel e! 6;; 
jöu,a.ndek, m dyet 011 (!t"UI.nk U egf.stt. ,Uác: m ógtitt 
lU, ,' a n htnniln~ Ili li feUtin Allmtlk, hnl)' m~nkl)a.n: 
mIDI "al!'ml ,jóTekony s zándél.'1J kb-tüli'.kr1. müködesbr 
hnuuk es kIMas.'Iluk ma.~tlDkból akör ülölt iink le,,6 
\'l.lá C;'ba. haTÓ er6\"e l ('.g)iik a mindennapi i letbc::n. '" 
mlnd~l\sir men-Itihl':z \i szorui l\'a csak oorsr.emc::k ~_ 
O'1lnk. d(' 6n!U~alr. ;;br~1 porstenu.'_k.. I !€Iünk fün. 
hnty embers('.fUnk ;;li~egMbc::n ( i ru' esebbek 1 ~CYfi-nk 
m iDl! ('n csillapál. " ... a SOk Jildis. ri'lf'ly at. ember 
munká b nyoma n.. ISl en adomi n.,nki nl újra m~ újra 
f~Uöl ti at: ember ans~ is II>tcl I~ml r akTi r Ait , mind 
<cuk <:SI'.kfi.z ann ll-k ar. f!I)-e l lC'.n örük c:etna.k a $]'.olp
taLliban. hng)' napröl-I\aprll- l lik i le tesebb lcnc:n at 
ember, On' c:ndün k ipz uh-ből . hogy megadla a róld 
a m.'\ga termése l, hogy putag si ke r k iséri alf. ember 
minden mun k a.u.1 a termcles I::l:"ést ,' nn ll-Ián. de leg
IglUi bb m~s ar. a lf. örömünk. h . atl tAIha t juk. hogy 
maga alf. i le t le li inhb. n )-uplma..qbb. m e"digc::det
lebb. su.b:adallb. bekisc:bb. c:mbc::rsigesebb és boldo
gabb, m r " auj lelle • Sl:l':n.I C:1 is jósJ.ándél.: Ic::lke'{"el 
az e mber , As apostollal S7JÓlva magunk ~ ul 
tar tjuk lec n.agyobb adom i n.ynak. h _ ar. lpls3g iglje 
_haJ a mindc:m u.pi ele iben burd lcl'ek ttetü nkben 
15lel\ terl':mtmen..n~lndt '\"lI.la mi ~ngijto Icllett'ünk, 

On 111ni/.; tel. bogy u ife rendkh' ÜI nagy e~lenl
ndisbaD van • \'&14 BeU C"J. Minden ~rmeucti ::;:a; alulról, a Iljldböl kerül ~Istinre li m r-g: am" • 

növiZl.'fck is. melYeknek légn-ökerük '-an. ds{js(lr l)a.n 
• töldb6l u.phi.lkO!DU h, • fclbó~ l$ • • • Ie~erek. t~ 
lyók. tUU ri :r.ébcil meritik ~ u~npo~lasu~ Talan 
l'gyedü.J • nap fén..,,~ mcleg't>. nlago.·;s a"esó,e s4 ami 
onlUn fC"Jiil röl "&Jei. 'cs u: embern~k ab~ m r.g 
kcll kii~enie mindenért. mert CSU u t!' msptol, ~Ct
zru.nyk~1 ri ttin JUI hozd ,-.. lam1hel~ A ker~ten..v 
sumJéie l jIlIlemr./ijc, hogy l su~nl~1 sUrm nLaI. m.~n
den !., meri ba wtalan S1~rC'l elcl 1.1It a d cdgo):; . m Ö!foll. 
~O$ :f;z&ndel>O t heJ; vcglsvonu1nj Il% é le t en cs dlesó· 
siw;"es )ü"ot li t fe lti rnlni az etet dt'iU s l': bben a, S~· 
leleiben \"al~ m cgdics6ül minden öröme es m eg 
u:ok~ a d o lgokban is bl':nnl': r.rli Isl.en adominyaJ· 
na]o. i1doU izeL meb'ckr61 e lm on dhat ni.. h ogy k izaro... 
I~n saSi.t mun k :i.jinak a gyÜmŐl csl':!. l eY aLUin t u · 
mku1esen n emcsak al eidben cln,,'fl':r1 ildisna);. ÖT"
,,(':fId. ha.oHD magi1 at. életet is m élysec-cs iJdisk ent 
fogja f l':l EIren éleUl':\"éken,ystgl!l i tha l ja a nnak IU
d &1&. b on- ci Is t ennek munkati rsa. Err.!, h ogy a \'i1 ij; 
es map az ilet valami roppant Dagy es U (':nt ügy. 
nUlJYl':1 lsten maga ,'{sel :1 sti"en s mdyben at. ember 
L<:tennek nemcsak ~k6.r.e. hane m S2:fi \"('ts~gese is. 
akkor. amlknr sajil elClenek . foll'l(tnns l:pítesiinJ. t.ö
kl':letesitese"el bouajirul ahho1.. Mg')' el:)' embernyi 
l:leltel lsten \' !liJ;"a St.ebb. johb. 19ar.abh es tök#lelesebb 
lecyen. AmIkor szepl ember ulol5O \"asárna p ji.n . oui 

,4- mik or h i laadá,-" odban t e is felmi r c::d janid u., ICSI
,-m m. es e l ira...<t11 az öröm. mint t'gykor _ bibliai em
b ert.. kinek 8(lk C:Slt endö~ elte tt ja,-aj ,-olak. ne rclc::d
keu m('g a r rIi!. hngl' ezt a legnagyobb és legdrigibb 
ad om á rWI., at. cl«(!(Iel is tedd nu\rlegrt', s ,-tdd sUm
ba" ho~' lllennyit gy::.tapodl á l ('bbc'.n at ~"ben. Ember
sered n araJ)Odiisa feletti ig~ örömödel áldja mea- &I; 

IsI!!n. Amen ! 

PETRG Is n · A. ... pils~ hO'lynllk allf, 
::!O-&.'l rl:nt '~tl a IX, ker!lleU Tan'cs
nal: al1rounán.)-unk Qn.'lCpe. alkalm6bOl 
unott ünnepl OJélIi!n, amelyen eSr, Bol
toCq- Ci)'lIrCY. a 1'&n.ic:s ,"b, ~ln6kO' mon-
d tt ~PI !lJ s:/odtt.. méltan .. a a tan'
<:lOt tmnallasinak 1:5 mGköd~nek , .... 
Im~ ,u i1nntpl. mll,;oron al Ana, 
n-d Operahh tlibb ~~a.. a Magya.-szov
jel Bar AU T'rsaS4iC: ltö~ponu f&nk6rusa 
és a Zrinyi Abl1émia sz1mfonJ}ms Zt'-nf'
kan Ic k6uc::m(lködö!1.. 

DR. CiALP .u.\'l I STVAN, ~'hitkört 
r6eond.n.(>lc atlAt 6!1. S2.Ületél;napJa alkal
IN.ból al,lJ:un\ul 27-é!:1 u E(tY1Iár.ltör1 Ta_ 
n'cs k:UICI~ utj.l:n O"'-~l\e.. 'Egyh6-
""nt: j6l<1\·Ind&l.It PeU>6 lad .. pih;p6kt 
hdynök tOlm6caoUa. A f6condnok ~_ 
hatcnt hanlom mondon \:6P6~ a ~n
~« OdVÖZl.ési!T't. A kil.lci&tuq &I O.,. 
V6J; és ul4.n 1Zf\~l:Yes hanEula''tIan m~ 
ho.s.r.abb lddl .... radt egyOtt a f61:0n<1-
.... k an. és ~leség .. ''"'''~SSZt'-ret6 0 \ \110-
n~ban_ 

f' IM1lG I STvA s ~QqlÖ1<\ helynak: 
a~us -.. Ul>OIi:atAst t"tI 1)'1111.1 
1:Z01'\~nl<ban. ahol 1stenU$n('lttet " 
lanon .. A mp !;.I;l-mban asn.tyilll hh-ek 
nalY Ör6rlun .. 1 60 su.retellf:l ,>ettek kOrD.] 
a k !lrilkbc::n meeJf:len\ f6",~,0n.. UI~_ 
1l,,",1,,-1~\ ut'" a pttq>6ld hf!l~'TIOk m"'~1 
.u.'·akkal kl:lllJ!Ont6ttc Jl 6:a u, r D el 06 at'!At 
a uórvinl'tsYI'IhI<!lz.si:1 """'ken k~. 
tlll AlClOU\ll;~ lelkes @ndnok6l.. aki ko
n ra va'ó u,kln,~, .. J v-nd1lOl<I tl~~~ 
ren l«nandot1.. A pll.!;p!loId hel»nök 'ti 26-
d~ ~á>r.\ a !.~ .ondnok"lak At_ 
Dl'ÚJtClUa a hh~k SUretettnek "'. hA·~
JAnak jeW!W a~, az. m~u kutmunt:At. 
.me',. a ...... '11.1 Y:/i,..., Awlwlja. S a ....... 
~ a I)'lIlekHlel ~1D''I.1l bulllfl ~a, 

H IREK 
S:t6u: LaWOD~ Dea)< PirorJa kUtttelt 
mlh'ész.t UJésseI. - A pQspbk1 hei)·1'k:>k 
CZU\.&.n SZC::l'Ctel\~es su,\'al<lCal i1d~;t .. 
at. el')'hhk&seg Qj gondnoka\., K IJ , ur
'-' nt. JI kh'Al6 farJl.~ó n~pmil,'ést, 
munkijábOJ. SOk s1kCrt kl"'n\. Alt (1nn~r>
M'!g meghaló mouansu. k l"'$kU."11 et
UI'n.. Ar; ój gondnok n)"ÚJlolla lit mllga
k <'!$Z1I(;\l e plllkel-tj~1 JI. pll$J)Ökt helynök
nek. l4IWll'al6sa ~mlék<'!'U. és a gyula.! 
hl\'Ck: ragasz.lCodú\nak fcl~QI. A plake'l,1 
a tn'uJa'! dr jól s1kertllt nUsf.1 .b .... :r.olJ. 
a ko\'O!!u:cz6 korjratla.!; .. Pc::tl't6 l$I,;:n ,-1-
k6r1us Ur CY\l1a.! iát",aUsAnak ~mJ(k~1'C 
J9IO. aua, ::1.. .. A pilsplSld hl':b>n6k m~' 
\\atott \\aDi'OD k'Öst;I'I.n t.. meJ: _ ~p k 
~n~u emlékta~'at. A nh'O!!k .. Qnn .. p
MOJI utin még hl 'abt. l<klt: egyiIu ma· 
r adtak .. Istenuntelet ~nh"b.-(!n. a WU' 
lal refonnjna ~'házk~ C)'illel<u"ll 
l~rm~ben. amrb'~ ar; ~'hA:.k~ 10'':-
k~ s~l\'eI" ,,16zekeT\J'fO('t:IlO'I boeSa,OII 
s:r.6 ..... U\:.' hh-rlnk rendelJ<~re. A pil ... 
l)I:\k\ hel)-nök a mn"'nl' ,'«f!l6~l:nek 
kisel'ClébCn U.tof:":~t letl Na.,. S;'ndOr 
ref, eq,eres--l"-lk ~l C5&1i-d1 o,thon'blln 
~ m(lIkö~zönl" a retorm't u' r.,Shlhk6 .. 
!>él{ "n"t6~(:eén"-k h hl\'''\nrk ~\)'II'ld' 
lOt jóindula tát... A JI3'IIlal hl_k el')' fe
lel lh"-uotl"-" nap emlék6\oel iJ2."~kb(':n, a 
pU<p61<1 h ... ly"Ökt6! aual .. ~",nel ,oel
tek b lleNt. hoC' rGv'd~ tsmét eliJIO' 
PI k örlUi:bC. Releme" !lUIWM tIl~r~'a ... 
m.U lelk~ek, a IYUla\ u6n'_n" hl\'"k 
l .. 'l<\ R< ... d~'nak .. ".~t.kUI1 K1. T<t
",Q, ~l>Ok afia a n'U'al "aITÓl l<(:<Zfo
Iru pl"k"ttJének k'leln.Y1leU mlká, TIJ'IlJ
totla 6t a hl\....,. sz""",,I~l't"-k ,,,-If'tll, 

" (!I.h 6 l slt"in 
pilspOki he1.'''nÖk 



• A LENGYEL ÁRJÁNUSOK 
W I SZOWATY ANDRÁS 

II ,:á.::ad derf!klhc II !engyel ullilarlU$ok air_ 
A XV . k fordulatha ;: )111011. A $véd- lenglJel 

ré,wll.' !rogi Il~ jt'~,ultdk elérkezettnek IGltók a;: 
hdbonlr k~VI!I nu .. :"Ytlj rirlÓn!l.~okko/ vénleg jpszámo/_ 
,dó/ arra, QflU (J b k kö~ött okot adolf lU is, hogJJ II 
JGMk. Erre ' I~fl.llei:CJe aial! Schlfchlin~ és Sre"monl'l 
,fl'ed meOSla ~S b/en/eckl történetiró, II krakkói svéd 
lelkéu~k If to u ti -ó bara/fag/il és ti.sztelerét élvez
prt'~Il;$ /le~mo:;~';"gVülés elóbb J658-oon, 7l16id, ezt 
I~ . ism.e~i"e /660-fxzn lia" rendelkezeIt, hogy ml1ld
~r! akik :riÓ'W,f hifiikhllz rngaSlkodnok, el ~!!_ haaki~k 

' á od h4Za csak azok maradhat,,,,,,,-, II id. k az or,;:. gOl, kal~li/oJ$ eUllhazba. ebben 4 kOTs,mk
Ulsu~tér~e~m~gráciÓ els6 éveiben II lengyel órián~sok 
'""" ~ .a~. -"öje WiSZQlIXI11I Andrá. tanár és lelkész, 
sze eml ve~ I I" , k AgM'-W' ot Soe/nlls }'ouSlus egyet en eanll na , 

Iszoi~ i
Y 

SOci llUS unokája voll. A f/fltol n~~es~ 
~á"ntra;ds~ll WiUawatl/t a csaladi h~91/0manl/ politikai 
,- I' .. .:~,- d, ő a Ielk/pásztont va/asztotta, mert pa yara s~u" u, -':1" "k "bb 
ti vé/Ie. hogy ebben a korban ezen a .~ lIan III 'a 
9: épének segítségére leml/. A rakówl ISkola e!vig

~dse nutál~ Hollondióbfl1l a leideni egy~tem.en, ke~ő?~ 
~ rl'mOllstrrinsok Amsterdamban létesu~t Ili. te%urol 
főiskoláján tanult. utóbbi helllen Eplsc?p,.us és o 
s!)ájei-fMncia szcirmaz?slí Cource! ' es lo~.'t~any~. leu~ 
/U btiestizlk el o honfHarsól61, ArelSzel~klto/, .akl .hol 
l nd lObogó olort mint zsoldos generális br:azd földre 
:Ojózik. örag barátja hivásdl nem fogadJa e.'. me~t 

em akar egy gf/IJ oti hdborrí részeseként hIte sza
~áro uj földön, fegy/) rel hiveket .uerezn/. S~kat uta
zolt Anglióban és fMne földön, ahol kora 3eleS, ?a: 
ladó szellemIl férfiaiva ismerkedett ~el!' A pá.MZSI 
Sorbonne-on el6adásol.,at ~art_otl . . Hozotero~l'n. neme! 
földön megbarátkozik o amuzetes k~nlleret szenvedo 
erotilIsszal .. a nemzetközi jogi. tudo..many ~tyo~~ste~~
,'el. Hazatérte utan Rakol ban Ilma r, majd ~ülőn~~r5 
lenOllel ar/anllS gyülekeze k pásztora , a tra:Olkus eV4!k 
idején mdr Krakkóoon loozik. O. v~lt az egyetle~ ~ 
lengyel áririll1lSok köz' , aki a sza!"uzetést .1TU!ge!ozo 
időben e/ment a W~ po/ski . ~to"kus s:zenator .alta l 
rozllowi vá rában re (fezett I" taro. ahol s:zembes:allt o 
jezsuita el/enfele' el. . 

A menekülő I gllel á ri ri nrrsok szdmos helyen talal
nak menedékr és IglI szétszóródnak. Wiszowaty csa
ládjával előbb SzUez /dban telepedett meg. A menel..iH
tek eoyik cs port ja E rdelll fejedelmétől kapott ellge_ 
dé/yt a let~ epedé.re ... l határon. csdszdr/ csapatoktól 
kifosztotr ~ekérkara ván /661 ~!l.s~étján érkezett meg 
KalolSvárro. ahol II magl,lar unrlanusok szeretettel fo
I1(IdtáJ,.· b~ test véreiket. A lerlgyel menekült unitdriu
sok K%zsudrott. Betll/erlbell és Adámoson lé tesitenek 
It>ngl/e/ajkú fltIillekezeteket. E gyűlekezetek. életéről ké
söbb méO -részletesen szólni fogunk. 1662-ben Wiszo_ 
walll ellátogat Kolozsudrra. utközben Késmárkon meg
/áloOQtla régi ba rátját. Patterson János skót orvost, 
aki H inté n a jeuuiták elói menel.."Ülve ha01lta e l Len_ 
glleloT$záOol, Win owal ll Kolozsvárt magllarul akart 
talJ,.ulni. de hamarosan tovább v~ndorol és ré!Zt v es.z 
és I ra nyi t j a a s:ámthött lenIWel ariánusok elso, a Sll
léziai Kreuzburgban tartott zS'Íntllá nak a munkáját. 
1663·ban ujra Erdé/llben Jár , mert neve szerepel azon 
a ké r uénl/cn, mel llel a menekü l t le ngyel á riánusok 
Apa!i Mihá /II fejedelemhez n1fŰjtottak uolt be. 

Wis:owa lll röuid manheimi ta rtó:::kodás utdn holland 
földre tes~ i át m'ü ködé,e ,zi nhei lIét . Ilf rendezi sa j tó 
IIlá n.agl/apjo, 5oclnus. tOtlábbá a Je/es áriánus prédi
ká tarok; Crellius.5chliehlino, W olzooen miiveil, nIIole 
tes tu köte tben. ,.Blbliotheco Fratru m PolallOrum. quos 
UnJtari04 uocont" eimen. A mri a d mlap szerint Ire
napoli.ban Jele n I meo. a~ 1665. évet k6vet6en. E:: rumt 
más, mim (I nyomdás: meotere' :IÓ szá ndéka a halósá-

ook Idé. A mri Amsterdamban jelenI meg, 1668-ban 
a remanslráns hitet valló Blocutu teslvérek nllomdójá_ 
bon. Ebben a mrlbe"" a Wo/:ogoen iratait közlő második 
kötetben jelentek me" 1l1lOmtatásbon Wlszowatynak az 
Apostolok Cselekedeteit. valamint Jakab és Jüdda 
könlluér ma01lará:ó JeJlegeté.ei. At egé,z munk4hoZ' 
eOyébként Wi'ZOWIII ir! rövid előszót. E munkát elóbb 
litokban lerjesztették, az ortodOXOk hamarosan fel. 
JiQlleltek reá és a holland fóüOyész már 1674-ben a 
m'IRkál s~ent,éggllalázónak és lélekrantónak minó~i, 
lelte és terjesztését büntetés alatr meotUtolta. Ennek 
ellenére e munka v ini latin nIIelven orszáoról oruág_ 
ra: a vallásban rejló h(lladó oondo/.atokol , mell/ek ké l . 
séobe merték tlonnl a s:zenUrás Szószerinti ihll'letr vol
lát, Jézus istenségct cs ar-ra i01lekeztek fordilani az 
emberek fiQllelmét, hoOY eal/másban lsten képmását 
beCSüljék meO. 

Az előbbi értékes forráskladvánllnál a haladás sze"}; 
pOlltjriból jelentősebb az a munkája WiszolQatynak, 
amit eddiQ nem méltattak keIl6képpen.. Mások tanosá
gdban átdolgozva kiadja a rakowi kátét. Ez a IOOlé
kiadás már tiLkröz/, ha csak egycs kérdéseWt észre
vehetően, Descartes és Spinoza filozófiai gondoilrodá
sának o hatdrál. Egyre több hivatkozás történik az 
lÍrteIemre és elllall1lllak már O/lion, a kordbbi Icladá
sokban előfordult állífd!okat, mel lleket a kor s~elleme 
már meghaladott. A kdté előszavában Wbzowaly fo
aalrnazásáball így nllilatkozllak. meg: ugy gondoljuk. 
hogll nem kell pironkOdnUnk, 'h09'll e01lhdzunk eYlles 
dolgokban előhaladt. 

Whzowaty élete ulolsó éveiben arra kényszerűl, és 
erre az igazság iránU mélll tlsztelete ké,zteti, hOIW be_ 
vallja, hogy Q. 'zenUrá.s mellett md, út is van, mely 
az igazság megismerésére vezethet. Voll bátorsáoa 
arra is, hogy az értelemnek ezen az útjcin el is indul
jon, Kéziratban hdtrahOUl/oU é, haldla után kiadott 
Religio ratiOIlD!is... c. művében rulhaladja nOfJllapfa 
taní~sait. Socinus még ut tanIrotla, hOfTJ{ az ember_ 
nek IstenTÓI való ismerete a kinyilatkoztatlisoll alap
szik. Wiszowaty IUt mondja, h09'll a kinyilatkoztatást 
is az értelem világánál kell v izsoálnunk. Ami a szent
írás ban az értelemnek ellentmond, az elvetendő. Ez a 
gondo lkodásmód uj utakat nllitott meg a teológiai élet
ben e. WisZOlU:lty iH érte el Dá vid Ferenc tiszta uni
tdrizmusát. 

A hetvenéves kordban, 1618-ban Amsterdamban el
halt W/szOWatll Andrd.s életmii~t c lellgyel szakiro
dalomban L. Chrncjj, a nemréOiben elhalt lengyel ru_ 
dós ö rökftette meg. Chmajj professzor ujabb. c lengyel 
árfdnizmussal foglalkozó dolgozatait a üngyel Tudo
m4nyos Akadémia adta ki, bizonyságául annak. hOg)f 
(Iz új lengyel állcm értékel i és meo becsüli mult ja ha-
ladó hagyományait. Fer enez József 

G\'OLEKEZETI EVANGf.:LlZACIO a budapesU egyhJ,zkl:!z_ 
S(lgben: okCObe~ l -<én. szombaton a Nagy l,IIn6C utcai . oktOber 
16_'n. vaur no" a H(ll yes Endre u lcai gyülekezeti teremben 
- mlnl1két helyen du. , óraI kezden el. 

RAKOSPALOTAs eva~éllz.clclOs (lsueJö\'ete l les>: :> MÁV
telepl lyOLck ciell tere mben (S:k hen)' i utcaI október !!-én. 
vasll rnap du. , órai kezdettel. 
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