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•
ünnepén az ÖI'Öm j 51esó énésévcl idcztük fől annak

hogy ,ké p~$Ségei szcr int dolgozzék, Hogy ezek a tételes

a. _ tört ~ nelcm távlatában bár I övid, - dc e redményeiben jelenlÓs időszaknak eseményeit, amelyek népünk uj cleu-nck kiemelkedő állomásait jelzik. A másedlk vil:'tghuboru kormos, - VCI"CS emlékeit, r iasztó
mementóit, a kettésiakított hidaka t. romokká h ullott
lakóépületeket. gyara kat szinte boszorkányos gyorsasággul tünlelle el II m a gyar dolgozó nép éle tereje.
fáradságot nem ismerő alkoló képessége, és teremtet I
helyettük uj hidakat s a lakótelepek sokezer sorozatát.
A tervgazdálkod<is kü lönböző idöS7.akokra tagolt periő
dikus menete szabta meg itt a fejJ Öd és. a fokról - fokra
kibontakozó swciálista é p ítés terjedelmét és irányá t.
A dolgozók közösségé ne k sok felé ágazó t evékenységét, népgazd aságunk kül önféle fun kcióit, m int vala mi
pompás, ma ga sbatörő bol tozat a nemes k ivitelú épület
fa lait, íveli át, fogja össze, kodexsz.erú re ndben Né p köztársasá gunk " A Lkot m á ny"-a, A I. 1949, évi törvénycikkben megtestesült Alko tmányunk több ek között
megáUapítja hogy a Magya r Népköztársaság t ii'sa dalmi rendjének a lapja a mu nka. és m ind en m u nkaképes polgárnak joga , köte lessége és becs ület beli ügye,

megállapftások miképpen és m ilyen eredményekben öltöttek életteli va lóságo t, <!Zt meggyőző eró,'el bizobYitia!;;
többek közöt t a Közpon ti Statisztikai Hivata l jelentésének szemelvényes adatai is. A Népguzdaság 196t. évi
első felében az állami ipari vállala to k napi á tlagos
teljes termelése m integy 13 százalékkal volt több, mini
1960, első feléb en. M ezőgazdasági vonatkozás ban ez év
tavaszán az ország összes szán tóterilletének immár
töb b mi nt 95 százaléka tartozott a szocialista szektorhoz. A szán tóteliiletek köZel 80 százalékán a termelő
szövetkezete k gazdálkodnak. A la kósok 94 százaléka.
részes ül a Llirsada lombiztosltás jutta tásai ból. A tökés
gazdasági rend jellegzetes velejárója: a munkanélküliség ná lun k már nem kísért. Lapozzuk csak át napisajtónk vasárnapi számát, amelynek ,,AUás" rovata
több hasá bon közli a munkakinálatnak a népgazdaság
kül ö nböző területein fölös számban jelentkező igényeit.
Milyen nyuga lma t arasztó érzés ls az, hogy szihi rd
biztonságra alapozott é letünk Alkolmányunk szellemében és útmutatása me llett igy halad fölebb és fölebb,
mind naps ugarasabb maga slato k felé.
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A Prágai K eresztény Béke- Világgyűlés üzenete
(Ré s zl e t)
Islen bekejéttek fényé nél felismerjük:
A z. atomkorban nem zet közi kérdéseke t h áború u t já n
megoldan i n em lehet.
Atomfegyverekkel tömegeket e lpuszt ítani, embertelen fegyvereket gyártani nemcsak a közj ó ellen elkö .
vetett bün. de l sten ellen való véte k is.
Ezért ké rü nk minden pa rl amentet és kormánvt tegyen meg minden t a háboní eltörlésére. A n ukl ~á ri s
feg)'vercket nem zetközi ellen6rzés a lá kell hel yezni.
Az atomIeg)'ve rekkel még fe l nem szerelt nemzetek
eseUcges fels~.e relesi szánd ékút meg k ell akadál yozni.
lsten mepbékéJéséttek [ényénél tisztán lá tju k : A h ide~::Iború az a tomka tasz.tróra el6készft6je. Meggyőző
désünk, hogy a népek békét óhajtan ak. A föld n épei ~
nek a békés egymás mellett élésre, alkotó együ!t m úköt1($ re kell törekcdn!ök. éljenek bár különbözö ga zda :.;\gl, politikat és kultunUis rend és hagyományok
szerint.
i$len igo.lJ:ápossapának fényében felismerjük: Ne munk a h6.ború lehetőséget kell elhántan i, de rend ezni
kell az elmaradott népek sorsdt ls. különÖSCO A zsi6.~

~n, Afriká ban és Latin-Ameriká ban. Rokonszenvünk

meleg érz.ésével fordulunk azok felé a népek felé, ,akik
levetették a gyarmati rabszol gaság j á ~át, kiv~vták
sza ba dságukat függetlenségüket. A régi gyarmah hal.almakna k fel' kell adniok hatalmi á llásukat. A jobb
anya gi kör ü lmények között él6 nemzeteknek áldozatot kell h ozniok a nagy szükségben él6 nemzetekért.
A z uj kolon ializmus minden formáját fel kell szám olni,
.
hten türelmének. fényénél felismerjük: a mal emberiség rendkivüli technikai lehetőségekkel rend~l ke
zik, Felhasználhatja rombolásra, de a föld és lakÓLnak
ildvére és javára is azokat. Isten Irgalmába és hosszútúró kegyelmébe vetett hitill1k szerint Atyánk megóvni kívá nja az emberiség életéL és fenntartani a békét e kerek fö ld minden népe között.
A békéért va ló fáradozásban n föld lak6lnnk ~ggyé
ke ll t orm la , eucl szolgálván az Ornak ls, aki mmdeneke t szent kezeiben .tart.
Köm: Dr. Du n n K a tika unitárius lelkész
(Prága)

Az Eiebul8uu-per
A..: ct.ibln be,..id-r, srrplu:a H . FtUdlmo ..
cl Los A~JII!'.s-i IUut.in..r PlfV.llI!'keur klkrs.. 1I!'
UlTtOUC c.: ~ .... w~ Fn rch mt:1l ld-

kre ~ 4~ boikll!'hc:rcos. aJa;

o"u:n reu

• EKu VilGg:'4_a .nod:holmi lilu-.. A ~
JZid~ kir..iXu a.: GnQOl lua i t4rrll.$Ok hen1cpJC.
CI lo1sdD>tl fnqlllrn. 19061. JI"UII.r 1Q-f s=aD1ollbaa..
E Mutdn l.smnfe ljUk kiconatosall a..= alGibbiakban.. A bu::M bnez~*"- ,c:nlch~n a..::
amntkol ,YaWn c. 14pbalJ mf'g}ellt'l'u ~,
polil!'mizDl is eliriii annak EIC:hmannl t:~.nu
m~ir.iKrló reade-ncúi.iat, majd íW JoilftlJlJf1:

Az Ei,"hmann-~r nem olyan úQ. mely csak a ~
tekre és z:sid6k:ta tartozi.k.. Ha benne _~ egIO- ~I?'ye
U'get lálunk.. akinek: teltet az emben !aj elJ,e:}! sUly~
bún6k káZW \-al&: volta.1t,. kew-et ~tene az embe...""\:
ség milli6inak. l:iog5'" az eljövendó . e"\o"ekben baRl:.:ID
eseteke!. elkenlUu . sijnk E:ch..'nanl'l Ily en. \"~ na tkoza.s
~ nem egyediili figura. Egyetlen amerikai \ <tgY _~-

101 géQ pilótájA ma sUJyOl'iabb tegy ,,'ert ho~ gc ....
ben mellyel egyedill nagyobb gaztettet lehetne elkö~~tnl mint a milye~:n Eichmann valaha is e1kő"-etett.
Ilyen p:'$7dtá5r:a ,"onatk076 rendelkezk ci\"ilizá!t kormán}"1Ó1 származhat. melye' nemzetek demo~ratikU5
úton megtartott sz.avazatai tarthatnak hatalmon.. Az
emberiSoég egy tésze meg mindi, au hiszi, hogy ch ilIDoMkat csak úgy l"ebetjük b izwnságossá utolsó menedékkenl. ha hajl andók \-agyunk embe.."i életeke: el·
p.mtítani sokkal nagya.-.í.'l"ubban, mint amilyen pusztitástól Eichmann nJaba is álmodotL
Azt mondhatjuk. hogy Eichmann mja I Ob P volt és a mi m.mk ti. a fentiek sze.""int gondolkodók ceI,iai.
jók. de \"ajon nincs e meg bennilnk. az az e l töké!ts :g.
hogy céljainkat meg az ő\'énél ls nagyobb kegyetlenséggel

hajtjuk végre? Van~ olyan meggyóződés.. mely

igazolni tudna egy nukleáris háboni rendjén e1kő\'etett
tömegp!lf;IDtást? SZ az a kérdés, amit ld kell tennünk
magunknak az Eichmann-per idején, Lebet, hogy az
Eichmann-per is idffieges figrelmeztetés az emberiség
~

Az egén ken:'lést azonban ne.'ll hagyha tjuk c sak enynyiben. Eichmannil is bünf- ebbek ,'agyu n k. ha hipok_

módon e!. akarjuk veszíteni emlékezetilnk eL
A"sm ja hét római !i:atolikus ér:scl:e - hogy csak egy
példát emli~ HiLlemek Ausz.. iába tönén t be-"onulis:at követő második vasárnapon ünnepélyes
r..}'ilatkozalOt ten, melyet a templomok sz6székeiról
feloh-" avak s melyeket nagy plakátokon lehe:eU az
utcako~ olvasni. melyben a F'ührert (Is kő"etöi t szi~
Ip' 5 : .. üd,i)zőlték... En a teltet a római katoIUtus eiyh.aznak olyan hét őrizője kö ,'ette el. akik n}'ilatkozalukat megelázőe.'l hét én'n át figyelheuék a h i.leri
NémetoM7ág ':emé!lyeiL '
Arra kérem Onöket, hogy gondolJanak a...-nl az an101 e.mberre., aki Eichmann killdöne,i.\'el tárgyalt. hogy
egymillió zsidót kicsen3je."te,k t h eret' tant ellenében.
Br.md J&sef a zsidó megbízott, igy jegye'Zte Cel az
~gol h ivatalos kép\iselönek a javaslatra teu meg_
)l!:gjlkét: ,)oli az őrdögöt csinálunk e,gym iUió zsidfo..
rita

/

,-al!'"

ne. ~ ~ a nsm iai katoükus veze~ók e,! é-. ;u
an~l szóvi"ot kárhonassuk. hanem mondjuk el. hoiY
e,z.kben az.~'ekben a mi amerikai konzuljaL"lk is mi .
lyen szigoruan orködtek az amerikai ~'a ndorlási tö-,

ts

\'énye.k maradéktalan betartása fele,i, ahog}Clll ezt lei-jobba."t az én egyko:-i kedves barátom,. Lion Feuchtw~ler tu.dna elmesélni, ha még életb(on " olna.

=

Nem celom Eichma.'ln bünének a kise bb ítése. de
nagy aggoda1oInInA! gondolok a mi búneinkre, akik
,·oltunk, sem. ttidók,

.sem né!net('\;;, es e!mu lasnot-

segheru, akkor, arrukor ~ten i !ehete:t volna,
Az auscll'Wi~ , &ázkamrák már a m últé. de a jelen na _
gyobb ~USztH~ eT1l\-el ren d elkezik. s ez megrnar.!.d ;)
jö'"Őre tS. feltel.,e,. ha Tr'. i - akik ma ~Ia."lk _ n em cse
lekszünk, Ma nincs h elye a CYÜlÖletnek és bosS7Jí#!Uás-

Lapunk ~ik eIóző stiirrniban bín adtunk mir arról.
hogy a Szabad eh'Ú Ka. ilények es a Vallási Szabad _
ság VilagcZÖ\'etsége augusztus 8-101 13-ig DaVCl'lban 3
\'ilághfn1 svájci üdUlóheiyen tanja lI:ongns;zusat.
A múlt h ó ele jiig több mini h.árom.ua2an jelentettek
be a világ minden tájáról co' ",.-éteü S%ándéh'Ukat,
A Magyaro~
Unitárius E&Yház Petbo Isn;án
püspöki h elyDÖk. dr, Gi Ualn Isnlin r- ondnok és
R, Fi1~ I mre ek. !ó~'ZÓ személyében kUldő:-..e d
képti5eIetét. a dan 15Í ka.:lgt fsmsra.. EgyNizun.k ki?\'isel.oi augusztUS S-én utanak el A kong!Cssz\lS lefol}'wról la pu.'"lk legközelebbi srirn.aban adun..1o;: ris,z.
leles b E d molóL V;Í"'arosa n mor. csak annyit emH.
tü.'1k,. hogy a kongre5s2?lst augus:z:rus &-án, du. S órakor
dr. E, Kue.blr., a Világs?Ö" etseg elnöke nyitot'".a meg.
Másnap ~eI a Szent János templomban tar'tOlt reggeli áhita t u tán két elóadis hangzcm el ,.Detp:-oblemák egy ketté\'ál t világban'" ciimneL A porgram tO,'ábbi sor.in ké t rend.!';:j" ül érdekes el6adá.s fog'a1ko:zon
azzal a k érdé s:s el ::\I.ikep.,en né2:i ,"t.1rika és ,'-\ zsja a
Xyugatot ?-. valam i';., ..Rog)"an lit ja :\'yugat Atrf!,-á t
es Azsiát ?"' A
'
elóadasok után ha t \itacsopol't
..kerekauta1
!ormájiban hat J..-Ulo."lbözó
szempontból
A vita során

..

Albe:-t In léze; a ko.' lgjúliw 28-161 augusztus 6- ig
amel)' a tudorruiny es ..d la s
foglaJkozo!!..

küL.rc51cü test\'éhnánkb.3

majd tolapunk

jő.ó

Az evangélium fényénél
Es liI lba la l050k voltak

:;u apOS·

lolo k IlIn ilWban. a k.özöss~ bt:n bi

..

k~nyer

Ap. csel.

meg lóresében.-

2,~2

tU Aposto!ok cst:lekedCtéról szóló könyv IróJ.a. II
k
tc· anyancntegyhJ.z megalakulásat a truut\l\ ·

~z ~ösdl me&nyilatkoz.asával h oUD. kapcsola:ba,

~~ P~t:Il~ttl b.:Hor m~n)'ilatkozfLsukra utalva
l

je-

U ki hOlY m~gtelnek anal a szentlélekkel, amely·

t:n hatÁsára vetik meg a keresztcny anyaszentegyház
~ k ját AzOllban a könyv [rója szól arról ls. hogy
~~ten ' al: 6$g)' ülekezetben a Krisztus·követ6k élet~
s e~1 tombren Igy Iogalma~ . m~g: •• Allhatatosak. az
apoostolok tani tásába n. a kozössegbe.n és a ken.)értorésben."
. '
'\z Ap. Csel. írója állal használt kifejezest. hogy t. I:
az el'lO ke~tén"ck .. áll hatatosak \'olt.'lk. ~ apostolo~
It IStIban . magunkra \'onatkozt'l t\'a u~ enelmezzuk.
~aon mi J b.·us tnmt t!.sai btm kell !'I Uhatatosak legyünk.
M~ nz unitárius teol ógia es vnllá sos ue,:,lélel azt keresi. hogy Jczus mil tanitott es nh~o:: szubJa m~g~tart..l.~út az elet mmden koriilmé,!yel kozott. T~1 6S!a1 tudonUH\)'OS torekn.'Silnk kezdettol !o",'a alTa Irányult-., .h0S:"
IZ irasokból az B,·angéliumokból. az egykori felJelPzés(jtbOl es hagyományokból meg.1lla pitsuk. m lahogyan az t. hogy al t'gesl ke resztény ijrökségböl ml
ami Jézusi? (\'Ierl mi nem ahhoz io\':í.nunk Igazodni.
am it mások monda nak, vagy umitnnak Jt:zusról. ha·
nem mni:.ihoz J ClUsh07., aki embcrfiánnk vallotta
magJt, embe I ktiriilmények között. e.mberl ..módon
éli Tanított az Istenországarbl. gyogyltott. lot tett,
Imádkozott. könnyezet. kereszte. ho rdozott éS «>1:
\'iselte n Go lgota kínját is de megbizatásához hu
maradt '-'5 tanitásalt nem ~gadta meg. Ez a jézusi
szemlélet i\!Iand6 szent akti\'itdsra sarkallja az pm bert.
A tud6sittls szerint az e1só keresztények új közösségi élet!ormá t \'llllalnak s ebben me/:ffiaradnak iillha:
tatosnn, Tudjuk, I':ogy 1\ zsidóság egyetten társadalmi
osztaly érdekeit kiszolgáló kÖzQsség'ben él. a~ei)-nek
alapja a mÓ2esi tön·ény, ereje pedig nz a papI ren~.
amely n tón'ény SZÓ5zerlnli betartásával emelkedik
saját népe föle. 1\ 2. e\,angéliumokból megtudjuk, hog)'
Jézus ncm Ilajlandó eli$l1lerni ennek II rendnek uralkodó jellegét. Búr föllépése kezdetén ugy nyilatkozik. núnt aki a ton'ény maradek nelküU betOlt~t
akarja. de tanítása egy későbbi szakasztin k"RIerül,
hogy II m6zesl tör\'ényt má r tulhaladott álláspontnak
tekinti s ezt föl kell váltania 32 Isten_ és emberszeretetnek. Szerinte ennek megélése tesz. anna k II
kQwssegnek lagjávd, amely Istenországa munkálásá n
flirodozik.
Ali. e1s6 gyQlekeU!tek életére még a kenyértörés
Jell~tó. B.1r J ézus nem gyakorol semmiféle szertart.l~l. mégis az e!.sö gyülekezetek \' alami olyant
akarnak. tenni, ami Jézustól maradt fönn. Uyen egy
\'8.n: a ken)'érklrés. Az evangéliumok szerint az
utola6 \·aC5Ori.n családfői minőségben töri meg a kenyerel I kur..:1i ,'tglte utah·a mondja boio' taníu-ányai
la \'alatwnYSl.Or ezt teszik. a;t li cmléket.etére tegyék.
El nem azt Jelenti, 'hogy a kenycrtörés nélkül nem
1~1 JéZuSn. eml~eznl. mint ahogy azt sem Jelenti.
bol!..\' e ntlkul l'\CI\yteJen a Jézusra va16 emlékezés..
A;t cw l)·ulekeze\ek a kenytrtörJ ben meger6sódést
ny~mek Jt:tw ~Ip.!hez II12.ött reményükben. M I.
UnLlan"". ~ a ken)·Umeatörés:kor J&usra eml~ke
dlnk lf'u,re, taniUs.ilra és hal.Jára.
Al f'1a6 llYuJ~k~tek fenti f11t'&nyllatkozj s ultkal
kot,*mUk k\li'l\,Ye-J:e1.Uk nwabe.wlWt • ez jelf'ntoMm ellrcnu.Jdltla 8 bre n~n)_. teJI6déK-t. lJJ.)'anta
lU f'C)en~ uoló lanU, ... 1 .I........,rban az ellIy-omottak , Ucuun\oUbek 11 al; lrinyukben ~I
nylh$nut6 I11e&bH.U:~ • bl':.ó "h"kuk f~h.tmf'
t
.'"Ien\! E"d ~! ~ trk~:ttunk • mondanivaló l~eC<t
tw1 l!~ • ker' ·lm) ....hU abor v:tn értelmi:'.

ru:.

Szán'hó Ferenc
Julius tS-.i n 63 é\·C'S korában tragikus hirtclenségiel hunyt el ez a tcst.lleg - lelkileg makkegész:s,,~
ember, K é t napp:i.l előtte még velünk CiYült voh a
H6gres Endre utcai temp lomunkban. szü!őCalu Jából
Jött néhány vendégünkkel derusen, mosoi)'góan beszélgetett s azzal köszöntünk el, hogy a következő
vasárn.3p kedves gyülekezetébe, a dunapntaji hivekhez
u tazik Is tentiszteletet tartani. Ezt n szolgálatot atonban
már nem végezhet\e el. Jülius 26-in vettünk \"égbucsut
16le a rákospalotai köztemetöben, A r3vatalAnál mondott gytiszbes.zédböl idézzük 82. al.ibbiakat : SZánt6 Ferenc
ugy élt mintha bármelyik pillanatban meg kellett
\'olna halnia és ugy halt meg, mint aki örökké él. A
szamadása m indig alá volt hur.n, az egyenlege mindig
keszen volt. Mert Stánth6 Ferenc ilyen ember \'olt.
Róla elmondhatju k. ho gy az életben mindig egy biztos
pont \·olt. On. ah ol ó :i1lott. nyugodtak lehett ü nk, vá ratlan veszély nem köve tkezhetett. nem törhetett
reánk. men Feri ö rökké ébren volt. Olyan \"oU. m intha benne lsten a hliseget. a szeretetet. 82. alkotó
csendet. a t lszteletreme\tó stelfdséget ts az igaz emberséget testesíte tte \' olna meg. Lehet. hogy sokan al:
Ismer6sök közül még most sem tudják értelmét adn i
annak. hogy m iké ppen tudott ö ilyen ember lenni. Mi,
akik vele együtt voltunk a szolgálatban, lát juk a lel·
ki értelmét az 6. egész emberi maga tartás3nak
Szan thó Ferene unlt.:'irius módra, mé.lyen és Igaz(1I1
hivő terTIl,észetü ember volt, O Istennel és Istenben
éh szakadatlanul. bárhol \' olt és bármit d olgozo tt. Ot
Istenhez !ülte il szülöi hajlé k légköre, a d icsö! templom. a z esperes úr. az egész élet. melynek kö rnyezeteben ifju lelke a sz.-\rnyait bontogatta. Mint fintai d i.1k
ugy indult cl, ügy kezdte mint legatus és min! ~yu 
gal mnzotl pedagógus úgy fejez te be m int pr&hkator.
Lelkemben imm li r két éve forog és ér ik a gond olat:
El é\'ben at 6.szi közgyUlésünk elé akarta m te rjeszte ni
a j:wuslatot. hogy az unitárius egyház leg fel sOb~ tö r·
\'ényhoz6 szerve S%ánthó Ferencet tiszteletes cmunel
r uh.izzn fel. Te rvemröl nem mondtam le. Ebben nem
gá tolhat meg 82. Ó halá ln sem. A kötgy(ilés jóvllha·
gyásánnk reményében Kedves Feri, litadom most ezl
a legnagyobb kitün tetést. mit a mi anyasz~ntegyhá
zun k at olyan lelkü embereknek adha t, m lllt te ls
\'oltál köztünk. Viseld az örökkévlll6ságb~n ékesf'n
MutaSd fel az atyaI hajlék kapujdban, mInt belépő
cédulát mindnyájunk Atyjánál. hndd lehel je rá 6 a
pecsétet ezekkel a szavakkal : " Jól va gyon jó és hIv
szolgám a ke\'esen voltál hív. többre b rzlak ezután,
menj ~ a te Urad nak örömébe". A többit. amit mta
neked adtunk \'olna, Immár megtartj uk maguna~~n :
A szeretetet. a tisztelete t. a megbecsQlést, a rag kodAst meUyel körül övezzük emlékedet, hogy bizonys.1g~1 legyen a vllá.gnnk : Nem hal m eg az. klt az emberek sti\'ünkben 6riznek. T iszteletes Smnthó Fert"f'lc
élj d icsón tovább d lcs6Qlt h elyeken. Emléked
közöttünk. Isten veled.
Petb6 ln
Su\nlhó Ferenc test\'érünket szélesköl"il részvét me~i
leH helyezték örtik nyugalomra, pe~~kl: r'~i:I~A.
he lynök és Huszti J Anos pestl6rlnd e
~I;rlncl f'U'
val AJ: egyetemes egyhA.z. \'alamint a pes
6bb
ult
hárltözség ne\'ébc!n amelynek a megboldOC
It d
mint félcvtlxeden keresztül bU%l6 10~1~~0:; ;:nJno~
Szabó IstvAn egyházk6rl tanáCSOl, pes
vett bucsu.t szh'r-ehat6 mf'lf'j sa\'akkal

=It

usrrAallJ8 ft f t •

Blandrata az orvos
KJdSb

" ... ~n

lJjnal

tudtdt

'.,en 1\IItUr. be"e.!Ja.-k.. De

U"Véke~(.ero..... _emkoitt'lttcll
rMj rlt4«l ot. ~n UI. lA
etlkUJO& irodalmaba n ~ foc!al ....,znak aur.l(:.l)"é\lell.
_
•
',fJnl 'lI"'ostól V,cenro Malacame Irt .la~ unu.manyt 8landratarol. Kmwvtbcn,. ..Commern.:mo. delle
~re e d .... Te vil;dJdI" d. GlQl"Slu Blandrata nobil 158iuzzt' .rchj~lrO ln 1 ransylv.ama _. _" etc_ Ez JI mú UIt4b<'n J ..1en1 mta.. - EI)'.k kéVratát.. "Oe p~movenda
fo«"undl~te et de cur. gnlvJdnal1S elc. snntén em!il- 8;1 0la6 orvOlrwrténetkutató. - Mwk ~un~Ja
(Jqk

ecrhtl%i

la!lI\ul • ~ wlb meg JI eYermeká.gy áll2.potalro! tar&yaJ. A •• Cimelea muJ'eb~ " ~ .. Clna~rum ex A;-iStale/el"
ell" lratftt lJ dic5er, k. - TeM! elég értéKcs
n6c'~AV.ati 'Irodalml tevékenysé2et fejtett ki Bland-

rata. Bc;nacclo EnneM. mestere, után és ha tására doljtO'l:h3ttoU annak Idejében.

1741-ben adták kl Lipcsében
\Veszprémi Tsal"..ádí
!sIVóÍn ma.p'ar o rvOISw.téneti munkáján31': elro kö!.etét Ebben B13ndrolár6J 15 fr ól s zer.~ó. A mult év fo-. IHlmán ('z a munka magyar fordltá-b:m is megjelent.
E"",cn olv~hu tó, hogy
Blar:drata, kj elóbh Sl! rvrt
majd 50c/nW! k.:.vct6jc lelt, a ma ga pártjára vonta
Dáv/d t'crcncet", Ill.ulÚn 31. egész Kolozsván még az

LAPUN K miii IdmAho~ CIcl<kbethetkl
lapo l m~!~keIlOnk. Slereteltel k/'link
UOJtaI a kedYes e1l1tlzl!t6lnllel •• kl k dlj
h.6traltkba n Y.!lMiI. hO,v • hálral~kos
,"nl!lct m1dGbb benUlnl u!Yeskedje~,-

V&NOIÁK UllálkolÓ vo ll •
Hő,yes
Endre ule.1 templomunkban, II lel~lelt
,yOlekucU lermOMben. Az SlI ev "lőU,
volt kolozsvár"!. IJImntllumunkblan Yl!gzetl
v~nd.ill.kok. v.l.mll"1\ a korábbl MOly.·
mok JDnek OUzc t.al;jlkow ..... A uósUl<l
'«IIIil'lOt n"~ ,yUI"k e,u:t elön dr .
Ca Uel G 4t1-Pr ny . pUs DÖkl hel y nök . SlI ~v.
vel e~lőll v( g~n v4'OO\.(\k vég.,,;le, . k l
mcglndl1,> ~ép be."tld~ben Idéue a ked ·
V(S d láktl:1N 4!dca-bIía emh!kell, - I ke,yd"II.1 AldolQU a k l!t vUá g l\llbnrú ba n
h&lt I\.IIlillt hall osztálylArslk e mlékének.
IstcnU..ute:et udn peth " " Ivdn pOspOkl
helynök meleg szav.kkii.l klluOntl)lle ~
véndlJkokal. Maja • lIyUle k eu·t! terembe yonultak • "éndt'kok. ahol Fe renc:
J' :t, ef főt/ond nDk. 33 éve "éa:ze u vcndlilk
Udvö~ólt" a v Md\ékoka l .
Megemll tellc,
h ogy a volt k ol<)1JIVMt ; tmnb tumunk a
Ro m áll Népk ö~ulru.dg megb eeRUl ét!ének
leléU I. m a II n u&y u n\t6 r1 uH p olihisztornak.
14 rallSlll St\mue1n ~k nevét v LscIL.
GllaUIlU DomokO., a kiváló IrÓ. II , 'én _
d l.lokok k cv ét! ~l etbcn l evő tn n á rnlnak
e ln·lk e. Ism e rt hum o r1\ val 8 réll dlé kélei
kc.h·e. e p l.-Ód!a lt eleve n llclle re l. A vcnd Iá k ok kll~U\ a \.iI1:llko~6n m e l/Jelent d r.
Cltlk l G 'bor, d r. H r.~~y Jenll, M6~cs
Mlh .. ly es d r. n Ak6ctl Im re. SUb,) J en ll
lanAr & Ormll ... y LaJOI n y . bányafllm l! rI\l:Ik k tme nte ll" k m _K ukal. A v é ndlüto k
úru. ctK-de n velle k rbr.zt kellem.,. ha nKu Lalb dn.

mlndmüa; f~U UnJ.
tári .... ne. n
Knnl ..... ,uau 1'IU\'Ol\al '·.WHÓ tev
1..;0."' !!flajd houá1\w. b-~ BI.. ndraLa a )C'7'u,t.Ut k6z~
irJU Jun!! yt

KIvitte.

~

IUllohkus \-allasra ~
fui ot:haO'\a a maca Altal alapnot"l ten&y~kKuact ft,
erdrlyt eJ)·ház.at· _ _ SZívebe.. I!IU' vall.t.st
PiD k .....
vetve_ 159().Mn "~'lik' ág .tldouLa·· len M~
mí-g Wt'Vpibl1l. boa- 81andratn JutLatLa O"",OOt bolt"t.t>nbe. - trdekes. hogy -tatah,~ 'nedicus"" ~fe,,-,,«
n>muktxk::W-o.el '·luutft'\.e a

h.a.ttnál, V3.J.)'ls lxl.,lkevet'Ó or\'osk&lt fO(lalk<nlk Blsndra.láva!. \Veszpnérnl nem umerhcUe M31:tcarno !nU'"\I<.aját, ezért JK'~ is emHtett.e feL AzoDb3n Squa~8po!:.JS élelrajZÁb::tn Bla."1dr:o.~a vala~Jféle CK\'OSI mu nkájtiról ad3tIJt kmöl. de nem mint n6gyógy ..~1 1&_
,cUa és BI311drata birói dónté5éLe hagyott or\'O'itudományi tételek etc_l. E1;: a MarceUus Ca!nUlus Squar.
e~~upus ol:tsz veh 5zertetesl is átffi('netile1l a1; unitanusokhoz. léritette. Wf'SZp:-émi nerlnt. Weszp rémi
tájékozatlansága f olytá n használhatta a .. té\"tan" klfe jf'7..ést az unJtariuwkra \'O:'l:-ttkoWla""
Most több
mint másfélsUiz:.,d után Dávid reren~ vaJhísi [elfog.ását néhftny millió ember fogadja el bár We,;zp l"ém;
idejében csak erdélyiek ismerték.
'
Dr. 'Z.sak ó Ist v a n

HÍREK
BUZOGA.."lY AI lILA le5tvét1Jnknek &
t~leségtnek házasságát tlUgyermekkel áldot'a meg al: O r. A boldog szOI6ltnek &
nagYIZOJ6knek: BUZOI.my KAlrnan n)".
unltÍln~ lelkésl:nek 6
feles~ének ni\"ból gratulálunk. az újsz1llt'llue lsten ' ldl!dt ki:r:lIlk.
A H OG YES ENDRE utcai oraonára be-

fol)'\ adom..;! n yok : Bor béh' P 41 SO Ft. IIzv.
Pjltly Má t tonné 10 Ft.
NYUGOtJALAPRA
Ligeti.
Is,,"4nné,
Pápa 20 r t. Ku m" Tamu :so Ft : K UI.1l
t..I">: ter S Ft; ö zv. Jáki Nándo rnt 5 1"1;
dr. ErdMI E nlő 20 Ft; S i't.Ia ez Aladárn é

, ....

Külföldi egyházi hirek
AZ UNITARIUS é s unl verza!lsla e gy h é l
eln ö k l tI~Uébe dr. Dana Melelln. Gr ee tell
am e rtkM u nitá ri us lel k és? t, II Z unitári us
e gyház eddig! elnökét válas ztot1.ák meg
a máj USI k öz.gytllésen.

Kiu József ács mester h6dme1',övásárhelyi gyülekezetünk több évtizeden á t kebli lanácsosa 76 éves
korában t'lhUnyt. Dr. Jakab J e ne,
lelkigz szolgálatával helyezték ö rök
nyugalomm. A gyülekezet nevé ben
Bán Sá r!dor kebH laná cros vett 00_
esüt elhür:yt testvérunkti'il.
Dávid
A lbe rlni,
szü l. Kán tor
Ma rgit, néhai Ormőss i
Károly né
kolozsvári espcresünk rel eségé neJ..nővére Aradon m eghalt. Dr. GenersIc h Zoltánn é test \'érünk nagynénjét gyós7.olja a 7. clhúnytban.
Darn ó Sándor festv érll nk kispesti
lakos elhunyt. A lórlnci köztemet6ben helyezték
örök nyugalomra
június 15-én. G y ászolják: özvegye:
Simá ndy Julia, "alamint Tóth Pálné,
S imándy Anna. dr. S imándy Tamás
és dr. Simándy Zsigmond kebli tanácsos llai, mint sógorai, Illetve sógo rn ője.

Var(}a Sándor atyankfia Pester7..sCbeten elh úny t. Csa.lá dta gjai é s
m unkat..'irStli swleskörü
részvétele
m ellett he ly c:!:lék ör ök nyu gal omra
júni us 23-án a pes ter 7.Sébeti kÖ1;temetöben . - A tcme tési s zerta r tás t
min dkét. esc' ben Huszti J á nos pestló ri nci lelkipásztor végezte.
.. Nem a1; en gondola tai m a ti
gondolat a itok és ne m a t i utaitok
az én u lai m , fgy szól az Úr" (& aiás
55 :8.).

A RO:>'IA."IlA I unitá r iu s eg~'ház k ~pv \s e
le leben a p ra.gal k e r esz ténv bl"kek ongrc.s.~~US<.ln r észt "CIt dr. K Ol.>4el L.oJo'
teol6 gla l pro fesszor. elU' hhl föj egyz6.
KRIZA EM LeKONKEPSEG EKET Ul no ltak a romániai Un.ll.ó1 riU5 cgy h4:tlcö:r.ll~
gek. a nag ynev(l n é h ll l n é pd lll,)1lj ló
pllilp6k u UlctésénC k 150-lk évfo rdulÓJ '
a lk almAból. - Kolozsvárott d r . K isi E lek
pilspll k ~notla a ~ I1nne p \ m c gemJékeA UUDAP t-:STl t:VA."IGt. J.IK US leol6- z"st.
&tal Akaclt m!.. én il ró On nepSlllén dr.
O \t1yk trn6 d~k' n tatlOtt b",ú molót. A
Ju Uo.lrnazollllk közllu " o lt KOuna Tom'"
unlt.'orlua " a Llád teoló,ln l ha Ll&at6
III.
UNITABIU8 ELET
Ea;yhUunka . u é\'Mrf,n t'erencz. J ózsef
ö z v VASS D eN"ES!'.<-t: S im o n tlo na 73 LaplutaJdonos a Ma l yarorsúgl Un.ltf.rto.a
rIlMOn(ln<>k éli OCnc1-<l "" n o n let k kE k ép- ~es kor 'ban :vJar<>sv"d rhelyen mCghaJl.
Elyn&1.kllr.
,1!1tilek.
J Illlu5 ~ n h el yezték lIrll k nyugalomra Felelő. , :n rkeszUl i!s kiadó: Pel hő lJl ....."
OR TA <:lSI ClERCl El.VNr. . .....Ul. Ou zo- az olUl n l " ,mct6ben. Az e lh uny iban SIt:vl cl 6 t1zCtesl dlJ 12 tonn\..
Budapen.
lX .. H"gyes Emue " Ica SO
Il n v "l.I<uu. n... PCdlII6a uI . kc""kern ~U mon Andrá s egy hézkOrl s ú m "ev6 nllYéTávb.: !:n-II6. C"'kkaZ.: :IOMI.
h l\'U nk UO .. Ok~ tbUIY ldv 'ló (loll o z.6J. "' ré.t liIyll.szolJa. Á!(l :!.s elhunyt tcstv érUnk
k llOntctl!l, k apta. S~vb6l I rlltUWunk.
par .. tra..
C"l 48" t2 - Z rinYi Nyo mda. B ud apes I
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