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az új

is jelzi,
et:r

el •
.",z állam az egyházakkal kötötl egyez:",ény
rnében az államsegélyi fokozatosan lc.cmthemé. ~d6t
ad\'" az ejD~"ben az egyházaknak, hogy sora:tkat
rendezzék, fenntartásukhoz szükséges anyagi fedeze..
tet alapok jD-úJtésévl'::l blzlositsák. Ezzel szemben nép-.
közt.ársaságunk konnánY3 at egyhá?.ak kérésére az
állam~lyek csökkent,ésélől évr61. évre eltekintett, s
az _"-llami E&\'házügyi Hi\-atal eln6ke éppen a napok·
ban közölte (,speres-píispö)...i helynökkel, hogy kormanyunk az egyházak kérésére és ClgYelembe ,,'él-e. azt
.. jó munkát is. amelyet az egyháza.k végeznek a VIlág
eplté$e és a béke meg\"édése terén, az államsegélyek
cs6kken:ésétól az 1961. ~e szólóan is elte),,i; nt és az
1i.ns~élyeket a kö\'etkez6 éct>en is msrsdéktalanul
folyósitja .u egyházak részére Egyházunk nevében
hálás könönetunl..-et a"Z Atlami Egyházíigyi Hivatal
elnöke és kormá.nyunk felé megfelel6 formában már
kifejezésre juuattam. Nem mulas.zthatom cl azonban,
hogy itt a kö:>;gyúlés plénuma elótt is meg ne isme:eljem. Ml azt nem tudhat.juk, h()gy tu.: ugyne't"ezc1t
nagy egyházaknak mit jelent a nekik juttatott állam·
segéJ.y, att azGnban rudom, h()gy nek"'Ünk Wllósággal
a létÜlIk biztosítását jelenti. Talán ezért is van az.
hogy a kicsinyek öröme és hálája sokszor nagyobb is
a nagrokénil. T'e li",Czetesen tudjuk. hogy a segits'gcket c:supan sz:axakbl - aldnnilyen szépen \"álo-Galjuk is ÖSSze azokat - nem lehet \i sz:onoznL A
szolgáltat.á50kért esak sz:olg1lattal lehet törleszteni. t:s
ne gondolja S«\ki, hogy ez csupán at. én feladatom
s \'"elem együtt még néhányunké. akik ömely'Ün')...-né]
f~"a sokkal inkább a "ilág
elött "-agyunk,
mult a nagy
bcleértYe ter-

mésultesen a

,,=_

Anya.

sze:'\1"S5o·~l1á~",;:;;n;k;
d.alm1 s
ben is.
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SZ1Il!'elet, a

ná.

Aki e%t nem \""SUja - a.k.$.r
a beosztása - . minden más
nem. Hala Ist("llnc-ck és ellsmer>és
ilven éf-:.elmú problém.6.k mind eg}ie

és általába" az es::yháttmkl"ól

lelr:'kkel és J6 ét lésekkel mond- ~li1tA a helvfl al: ~1 6 uoda-

"::~:. A!.a ~t ~_

:...

._tán:>.?Ott él

a.t a lelkt \;{<:jfj'6ibiztos !rinyban, wJndIg

,
•

el6re tekint6, soha m eg nem ingó vonalvezetés, 3
békly6kat jelenu5 sallang0kt61 megnabadult, minden
rezzenésében becsüle\{ · eu embert magatartás, amely.
lyel népköztársaságunk konnanya al. ellenforradalom
után kezébe vette az ors:tág sorsat, s Viszi töretlen
bizalommal II k ibontako zás, a ny ugodt és félelem.
mentes embert élet megvalósulása felé, el. .a jótékony
lelkl aunoszférs rányomta bélyeget egsházunk életére
is. S ez nem "-alami rttkaság számba menö csoda, hanem a legtennM'tCtesebb folYamat, hiszen magyar
népl1 nk Istenhivő tömegének kis Benjáminja vagyunk.
jogos és töT\'ényes örök öse és resze a szebb és boldogabb életet keresó nagy kötössCgnek.
Vl:zsgálataim alkalmával .a21 tapasztaltam. hogy hiveink ntindenütt egyenesben vannak már. Falusi tei"mel6szóvctkczetek ben dolgozó a fiai onhonosan találjá.'I( magukat a leg)"'"'Ülönb6zőbb feladatokat és megbízasokat teljesítő brigádokban. Lélekszámunkhoz k~
pest rendkivül szép számbAn vannak, akik élenjárók
és példamutatók a munkában. ú gy lálszik, hogy letUnt
az a k orszak, amik'Or .az emberek lelkileg tele "oltak
gátlásokkal s mintha egyik szemíikkel mindig hátra·
felé teldnq;ettek volna, csak fél kézzel és fél lélekkel
d olgoztak. Ugyanezt. tapasztaltam a más természet_
ú
@YÜlekezeteinkben is. A mj kicsiny egyházunk is félre-érthetetlenül jelzi, hogy nepu-nk magárs talált ebben
amindon "'"Onatkozásában új ,ilágban, s az eredmér.ycl: egyle meggyó7libbek lestnek.
ö~'endetesen ta.pasnaltam .ut is, hogy hi\-ejnknek
egy tekintélyes rétege hat:ározotta.n veteu számot .u
eléje tornyosuló klSvetel:nényekkel, és render.e IstenneJ és .a templommal, a:t egyházzal való Viszonyát.
A pi e~sta kegyesség soha sem volt unitártus erény.
Mi már DáVid Ferend61. kezdve, de kül5nösell a XIX.
századtól fogva, sajátos embert módon, az értelem
fénrénél készitettiik hitbeli számadásainkat is. A mi
s.zemléletilnkben nincsen és nem 1s ,,'"Olt soha kárh07,atosan sz::íiletett ember. A becsGlet és .az igal"Jclk'llség gl6riája éppen úgy elérhetti mindnyájunk által,
mint ahogy a rrn.?:gbotlások1ól sem mentes sen . közl1lűnk. Vallbos szemléletünk lsten nlágának végs6
céljaké.'lt az embert je16lte meg, s ez ma olyan drágit
adomány amely mentesít ~nünket az alakoskodá·
soktól, a' kétlaldsá.gtól és egyenes von~Jban je161i meg
é!e«gaz.odásunk i~nalát.
'ts ez az az életeT'6, amely ihelyet birtosít nekún.1<
léleks:l"-ámban ugyan kevés., de jelent&égében mégis
számotlevő unitárius egyM.r:nak a mai életben.
Sl".ellemileg beJetartozunk ab~ a n.a$O' testvéri kő-7.lis9égbe., amelyet nemzetköz;{ !>zerveWilnk u L A. R.
F . fog Ö!>Sze a globusnak egés% terilletén. E:nnek a
nemze.tk.5n test ..lr1 k6:e&gégnelt. a vlIAts~\-et:ségnek
a7. elnöke. dr_ \Vytom.a úr latogatott d hozzánk. til·
k;trán-.k Goudo\'eT lelké$:tnek kisére:lbUl a Rom.in
N~k4ztál'$8$ágban tett lát~tásának rendjén. Ra't'id
volt u: ld&. amIl k:6nlnkMon t6!töU, nr:m ,'Olt AJkaI·
munk, hogy vjdé)d; _gybázköz:Y«elnkbe \I Jeo.i'K S,lk

, ,,
A eSIlI t\dbnn különös!'n IItOk " cSI1Ir1dlnlwk 81."1dl Iletnek ebben tI tu nt !l l'gybun 1\ !t)'('I'1l)c lt('knek, ilki k
Ludl'lsu klll kl)nyvek hc l yc\\ II tU\l1l57,1111(l lb{,1 l11.el'eztÓk.
Csu til d tiktú l1ul. I p:lI'türlé nel, lIf.lljhll!:(yom'\ny ok gyO j Icse, clrdedett Ilépek, tijstlAok, ('m illkcit fl'1kutnt(r'll1
Ól>l){ln lll. ollhol1l1kbn h (IZ6<l6 , ti nt(tlt I,'sc m ónyelt sdrmontIIrtó, eros é r ze lmi életét élt;, 8zlvcs('n eml ékez_
gető, többn.';Ir'() vidCIti /lsszony ok 11IItflskl'Il'Cbi.l ltu'tozlk
Ok, nk lket eddlJ.t ne rnl ~e n ker'dcl'.tl:k m el<: II t\ ~.I k n - 6.
11 mu lc'llnHku rel ul'illto lt t1Il:go ld(lst\r(jI, I,H elc,. lo rr{uk élll "' ul ruril lmih, k: ",lIl1k(\;$(l le6 vdlnnk:, A k lulukl1ló_
bun 1('\'6 tnnt(I1'gyak sok b lzonyl nhrn!'fll/.(lblln nekU nk,
unl l :\t'! usoknnk kOllw ly segftsér:ot Jelenth et O rbó 'l Un/d : s , Bt' " illOvei! könyv.:sbQlt!.»m megszol'e1.n\ snj nos
nem lehet. SZ/l I, ldJnyv tOrnl,ból. vof{)' cMlnd l k ön yvtfll'l tkbó l Id k ölesönl)zlIe - mi n t /I Iwl y fürf l'llltlfl kutll~
,ds klassz l kl/ sd l - t:I1\ Ulml'lIIYO/J mlj ull, O \lól dfll mutotott nbbun, h oR)' u ku luló sz('m ében se11lml scm 1('he l Jelcnt éklelc.n , f'orrt\ svl zek 17.c, hijszóln!lO k ~d 1\ c
ze le , mond t\ k vurl úc lóJ/l , csullr ~1I fé1je!:y zésck h un !!nem c olY/HI vo nul kozú Sok1'll ll l al , m el y et II szukcmb l:1'
tová bb elemez, Mu m á r Il!ycks~,(1nk u fl.l'iljtÖk, 1\7,
el emző s'f,.. k c mberck, s II vl d ékfeJlcszl6 tervező k fel Ild ul l'll c1h ul t\ I'Oln l. O l'bún Bn l(l1,s mét:: el/..I'I11111m lüIttl ll e b e e (elu<l:IIOkut. fl ld ozn tkészsége e 'f.é rt ol y

,
MIT HOZ
C,YERM EI<E I N I<N EI<
AZ Új ESZTENDÖ l

s1:Ug~esztlv,

Az 1IJ64-cs nnpl úrl la pozgat VII. fl hMdl lÍr !)<Ipf r·
!nlwk oly scJl clmcscn fed ik eJ cJő Hin k II j tivcndOt.
mint n Cch t\!' hólllkl.lrÓ .'l volésl.
Csak egy b.lzony os: n i)'ermckCknck IUlluln i{lk 1tL'1I
s nekün k segítenünk kell munkLl jukul. Dc Ul. alOI\lkorunk küszöbén képesek vuS)' u nk-c erre? Még m u-

slJIkl k ép7,c ll ségű sz(JJök ls
fogniom, ll j S7.cml ~Qt elöU.

b lzony t~L l unok

n sok ll J

A technika fcjlödésc IIzonbnn Ismét rllébl"eszti 117.
cmtx:rt kötelességére. Idegen u'lJakl"Ól. távoli [tildreszekról le foszli k II rncscs7.cnl vnr!l7.s, II t ud ósok ku tat llsl terUle te hnl{IrOzolt körre ko rl átozód ik. s II do lgozO em bel' ponlosun fClmlÍr h c tl m ű llödésc tCI'ü1etCt,
A nn~y s7,uvnk, AÖI'Ögtüze k helye tt II IHI /ll fd l/ds k el'U II
elő térbe, Ez (I (ol yn mn! lll. ok ln l t\sb n új \nn l nl'gyn!
-

Unit nl'J lIs író 11111\'(:t JlIl nhn u'i.lll tl on11'(:ijen 117. Aklld ó m lll
s1.tl lOfnlu JI1
népruj zi
ell'm'f.,'o séél'I , € n le kes
lenne m~ 6 ír l mul:ttt\ ... t\t ls o l vll~n l. PlllyudfJns monoflt'lHl u ol v usllsak ol' kön nyen uzt h l heljUk , h OJ(y sojt\!
k Ölll yeze ti.\nk nem I'c Jt h nsonló é rdekesséItekc I, Pedlll.
11 70 írj wn l (n'J1.)' bevezet tsével unn novel ik n tutHllóknl. ho,::.y u ICf! pl'61.1.1ibb kÖl 'nye1.el ls l'enclk fv(11 (:1'<10kc~ sé "MIIIII, hu ld l'i ts Iéi' tú vlll l flbnn, II tö rlénelem
fO IYJlnlu l ossúr.6bun 16ljuk ,
A feh t l' h ótnk m'ó n latt l ve tés 11lln ősÓgC' m M c l dön ~
tö lte u I nvus1.1. A i!,yel'mc\.c\ vcl foglull' ll1.Ó szülö II
c sö nd e s ó,.úk o n 1:1 jövendöt c \) {II,
A h onl ~ mel'e ll tÚ1'gyukbun mlndnytijun \sk olom esterek l ehotUnk, ~I ogy ls m on d tu Bl'ossol Sá muel? .. Hu
tn Isko llImester lennék, n lÓwlos meste rségemet .:r
legtöbb re IUl't l1l1 /\11I, h ogy felemelje m , mni tiiuni vugyon, hogy \' i1 i\ ~osi t sam, 11m! sl.llélbe n lc1cd zl1, ,"

S , \Ve n 'u Jo/dll
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A Magyarországi Unitárius Egyházkör
November t O-én ltwtoUn Es,yhli 1.k Ör On k evl rendcs
közgyu l é5ét a Nugy Ignllc u tcnl egy hOl:lcÖZScAilnk
gyUickezel! tel'm cuen , A köz((yül ~scn a? Á !!,unl E!;YhúzUgy l Hivat ni képv iseletében IllClUe lent II I k J dul'ls
Co5cl6adó ,

Dr, G dl/nlvi ISII'ón c k, rö~o ndn ok eln ó!t ! rn c gnylt ój u
utnn - amelyben többek k özth t me!eg s ~"II"flklw l en~ 
tékezett meg Kr t~.u J (lnos néh ul nlllU' l)lIl'l>ökilnk
" V.nd rou t'llc' d mü nópkö\l ~l gy űjte mé nye m egjelenésénCl:t:
é,'cs óvfordulójáró l - u K 6l.l:Yü l ~ tOvil'nti lag Ud VÖ7.ölte K tl dór J {rnost, n FOITad!ll m l Mun k (rsPuruSZl K onnt\ny elnük(::t, vnl um ln t Pn:mtner J Óv>efc t.
U7. Alln m! Egyluh ,llgyl HI\'nUll elnökét, 11 Szulwde l"l1
és II Vullt\sos S~"abuds6g N enw.ctközl S7.övetségének
elnökség6t, vu l(lml nl II B r it é~ A m erlkul U nil :'lrlu~
UnlVCl'lIIIlblu I:':gy ht\ z ve7.ctóségét,

tG?

kö1.l,Iy(H cs 11II;"Jul
Pet hő 1 ~ lv (m eS !le res- pU ~ I>ö11 1 h el~' n ök évI j c l enlé~61 ,
NOll)'

figy el c1l\lnd

;: UN I'I' A ltl US t l.. E'l'

kísé r lék

II

•

közgyűlése

u mdy uek L'!;.I' l'és~.Ic t él lup u nk v ('zetóhelyén k özöl jilk ,
A j(ol" l1t é~ összcJOI,.IÓ Jcépet ud olt <11. el ll1 l)11 hatéves
d kl us eredrn ényel rŐ l ,
A to \'á bblok SOl'Ó n II k özgYl11és ho:ali jt\ l'llll ti dU!lllpatoJI egyh úzközség s~.óI'\'frl1y\ '~)' h frz.k ö:rsé!tgÓ mi n ős í
téséhez, "ninmint t I polgárd i c~:y hó z k öz~cA I n ~lI l !lI 
I1Hlrmk érl ék csll éséhez, A z t::gy hózkö rt 'I'u nócs évI Jelentését dl'. Nyl r cdy G ézu el öm l ó- tIIk Ó1' Ismel'lelle,
maj d uz 19{;1- 11)62, év i 'fii rs~.t\ mudOs , l o\'l\bb:\ nz
HIG .. , é vi kö llségvClésl e I6i ,':'Iny:t.1I1 e lfo!llld t\slI u t{rn "
kÖ?lW('\ lés tl1egc,'ös!t cl te Ils1.tséA(lk bcn Pe lh6 Is IV' I"
espel'eS-I)UsPöl,! IIcl YI1(1 11öl , dl', G fl l ful vr I Slv!i n " t;k ,
fögond nokOI és H, Fil ep l ill!'/! c k. főj egy ző 1 A h Öz~ m és Il lk ulmfi ból tn,'toll iSl c n tlsz lelcl.:on II ~zolJ;fl l n 101 Bencze 1\1(11'1011 Idkés1. lfr t\ u el. A K U:qtYúlés t n 61)($ kUl.elJéd k övelte, IIme ly"n II B msslli se rJcg bcs~6del C y all uy Dom okos tll, ('11.1'11:'1 701 l ul1 f1ellos , II j t' es
Iró Im'loll u, m é1tnl vn II nagy t udós érd emelt,

•

zéve,) V
IIh~l(lnlOI1l .,,)]lllknL C~ I!ljl \ll ln ~i\ jI;l hnlnl lo.l."I\\'lO l
""'\'lt l (l lJ~'~' IH' h'(ldn IHnl. 1l, \ln'~'l!L " ,II1nlülllJII lluh'l ' Ll
\ I~ ('JUklll< 1\ k\·III' ,· .' ,~ l"lImlt!) l'~\'I " C IWI'!( t~ JII
A

~.~~" Il· " m~

h lll ll;, I, IHib 'WIII/NI'I. rdl (\I I.\~o.'! l" " A rt'llll ,
l'Iu r,),'I'Ullnl (11Il 11IUt\YIII\) I'III.(l1I1 hlllL i'l(1l111 !Jl\ll h\t~ 1 lU.»,
1I1 \' ,' I\'kll,'1I ~.;lIlhJ l! \\ k ,-I,; II
,'( 'f,wm l(1I1 · , ó lI O,Jn l l ~\ I .
,-:~C" h \lIl\'1 IIJII)\c\',1 lIil l' dun:\ ,,1 Wn',,1 IIWI I,.II, U~ t\ I(hl nl
o
\' ,,' I II "MillI/illo'! llf\~~ lIlhl IIOII11l<u, J, HI" 'NI'1I1" Idilli)!

,, ~lIw ~ tHlIIlll'oldti1. C~\!lt"1I111 ",I\\1h ,~ lft',IJfl1. Id " rl,I\ I ( I ~'
\~ II' \1 )li l!',> I'1)lHlmtlrl / Ulll lllll , vnf\\~ II I1I1'ly 111(011 f,' II,I'

r.,

; :,1)1) \ ·lilll'lIllldll. 1\ 11)'11111111 hml"'~/ ,'1 ~'~III1I1/1~I\Il:\l1l
I,M)'II A ZII I(, 1I f\lM ~ II, II l'~\IIIII(lI ' \\~ I lI ll , I\' II 1\ 111111..1'
Ic/I lt ő ' kt~l'bb dbt'~l'c h'l Cll Ih'hl 1,(,ltt'mt\lIp'llIt-l, IllIr l\~11
nini I, Jllj.IIUl! hl h\'1l1' ",In(kukl, " nw)' 11~llhlllll\ulh II
1II'," ll,11 km I t'~ /,N 1l')I.~ l.cl) b w)' I'I I1WY ~r',l'''1I>1I 1(', llldll' ld ,
1101/.)' nydvUllk (c](I\I\1\1l1u 1<'/'II"IIlI"I,,y, liill('~,,), n~,, ' I \'<"
nck II l'IIII',~ ~1J ' I'II Yl1h1~t1 I, Ilii,,!}' IIl' lI lY\,ul n k ~/,I.! 1I 1'IIl l
~t,ln Utl Vlh'Ö.~ ll1l!1'l,y 8~1 11I)nm l)MiIlJH II II k~mllll!' ~llhh
1'(lI1{hl l!lrl'k:,~~ he '~ rŐn)' h l' lI ~rl. Vllllih /III r"'I J' IW n [hto/,
. \ \'kc ~ I{\IlI" l)nl'n ll~~ ~ II ~1 1l1 1 ' ,,1I~ 1 1l 11'1I jll l l,1111111(, 1';d,II H
111 ~" ~úh/l nelll ~,C nHell 1l1)' 1I 11 ,11H'1I1'II, 111' 111 'l,1\)lull 01 ,1' 1111
hll!l lIlI\lI ~ C'I'(l n ) 1 1I1'In IIHI ~Jl I1(t1 1i 11 1)'1111 Hn ~{ltIH(\11 /I
1111111)'f'" 11)'dl',
II Il CIl I ~u ll UIII1(1,,1101 III' 1III'u ll wWII
.. ly nIl 1111'1)11 lf11I1/1I (II'II.(,
A'/, /111"o1 C~ Ilclilul h'odnlOIl1 lI'/,lJ11U(U 1 11101' 1'111111111
mlt~l, u jnUUHI, IlJ UUlJ I n'iIl)'L t":i tUiJb ~I>(i ll )'l, (l'llnltm
IdJU Idellll Ilii l1\ul:.I <)II , " 1 1I\'llhl" '~u n l'~ l'el'C)' ijil~1,\'
~IIJtUIIl\ k u:r. IIn,.wl , Ilclll1, tI Iul i 111'111 1\\lItÚII.\,l "eHI cli
ICW·l1"lhU mfll 'II{lV:I\I)'<lI I, Illll clh u ld llml~lc dL ~J. lUl l \t'
jI~ *'hlll \'I' II u lhl1\111 Ileinc ,nI'l>< l1Iu l)'éUIJI.'I\ Üdlllll"
kullltlluk, m t18 lI'f.e lc~ebh Icl'tllulCkl"1.l h ll l u]IlUI(, \'JI.II)I)
hQd r t lt~\\klll IC~/,Ilull , " W",,'IL fl n Óllo'l Ól Ilf UlIlI~1, 1"1\
UCI'IN61O ~ \,o)l1j"k bu k Ullt'II/,u l ll!1 I,U I'I') bo,
~
A liWI'QIIII I)I)I'n 'I..(L1'l 1It'1l\1,ull C~'l,lHl\lI,y1 Iclbüv!tI1" kl
l' ijCIi~.rlllc n l1u1)l\'ol II ' I II Ú j)I -III'I II 'f.u ~I \'Il'l, III Ő I IIlC"tul'~
111ClcoIIJ' 1111< U'I- c,,~,Ij'f. Cll IUI.lI ' IHC.~ 1I()1lt1o, 1 11 1 ~VI!I ,

i!:'1

Nl1lullk IiUl" If01l0 lt tLll lnU" 1(Il J 'C~~t'! I"I , 'IIIlIt v l 8 ~tn
]fl'llt' l l IJ1t1 un1Jl111 l'IU' Idelll l II 11111 11(11' 1.- ~'I I'11 1l'lIull'll
vUfln l 11 '1. ~dlll " "Zol,~l\(lI'~ 1'1114)' l'UJIl'LL Jl)l ~lll l't ll l tl lll'j,lJl! l(
rCII)'11l c~lIl(lIW/l(H nÓIJUn lc Cildlfl nwyclullII'O /lu ,\1(11111
lilii, 111 \J l1 l1l1u tl u l Cl hUlI)'IIHOa IIU /,d ll~ l)\Jlliú 11.11 k l vllt\
I,Mm 11, 1)J'I,U h:1I1 !OI.IJft, OlJ~(' I\!I1 bU ll , It(Llllö Ul lull S(II:v kl)u ll,
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ÁHITAT

Unitárius szemmel

Jászol és lélek - palota
"Ez pedig néktek a jele;
TnMltok egy lkis gyelmeket
bcpólyá:;:;va fekildni II Jászolban"
(Lukács 2-12.)

Ámikor a betlehemi égen kigyulladt a fényes csilIIlB amely fl pásztorokat II Gyermekhez veze1t:e. egy
láthatatlan kéJ; Intésére felcsendült a mennyei har:
mónJának fenséges e!öjátéka és flzá....nya]? ~amru
végig slmogatt.ák az emberi lelkeket, megtőltven azo-

kat kimondhatatlan örömmel és boldog érzésekkel.
A Föld szellemvIlágában világitó fényesség támadt
és a swmjazó lelkek a vágyott beteljesülés édes mámorában pihentek cl. .MegszUletctt az é rdek nélküli
Jóság a makulátlan Tisztaság, a hivalkodástól men\('5 Erő, a felmét-hetetlen trlelem, a legtünd~~16bb
és legdiadalmasabb Lélek, megszOletett a legtökéletesebb Ember.
. ..
Ha a világtörténelem sok kimagasló nagyság8.1 . ko.
zUl néhányan nem születtek volna meg, az embenség
elete nem változott volna meg. Jézus születése és későbbi működése azonban forradalmat jelentett az em
ber szellemi és lelki életében. Miért? Azért, mert
Jézus új embert és új Istent teremtett.
Jézus volt az első, aki az Isten lélek-arcát mutatta
meg az embernek. Jézus által lett a mi Istenün k szeretO édes Atyánk. Jézus születése pillanatában láthatatlan kezek helyezték el azt az aJapkövet, amelyre·
az Atya háza telépült.
Földi életünkben megszoktuk és természetesnek
tartjuk, hogy az atyai hajlékban a gyermekeket a
s7.eretet szálai fűzik .az Atyához és forditva. Ha ez
[gy van a mi tökéletlen \világunkban, mennyivel nagyobb, tisztább, önzetJenebb az a szeretet, amely a
mennyei Atya szivéből sugárzik gyermekei felé. Attól
a percml Rezdve, ahogy megépOlt az Atyai ház ..>.-amely az egész emberiséget magához öleli - , ebben
a házban a törvény: a legtisztább szeretet. Itt érezte
meg először az ember, hogy róla szerető Atyja gondoskodik. - 0, milyen kietlen és sivár lenne az élet
e nélkül az atyai gondoskocás nélkül. Itt ébredt az
ember Istenfiúsága tudatára.
KI tudta volna Jézuson kívül megtenni azt, hogy
jászolból indul el és 33 éves koráig felépftl a legtündökl őbb és legmaradandóbb lélek-palotát, amelyben Isten és az ő gyermekei lakoznak. - Mert legnagyobb dolog égen és földön Isten gyermekének
lenni.
'
A Te lelkedben is megszüJetett Jézus? Nem tudod?
Ha a békességes életre vágyol és sikoltó disszonánciák
között ls a harmónlát keresed, akkor Benned is megfi

s~ü lelett.

Jézus testileg egyszer született és egyszer halt meg.
Dc a valóságban ttnnyiszor hal meg ahá n y lélek keresztre [eszIti önmagában. és annyis;or születik ahán y
szív. befogadja. S az a lélek, és az a szív amelynek
la~óla Jézus leU, megtalálta az Isten országát. Mert
ml az Isten országa? A krisztusi lelkIllet az emberben. Tehát amilyen fokát- elérem a krisztusi lelkületnek, .olyan mértékben valósítom meg Isten országát
már Itt a Földön. Ez pedig a boldogságot is jelen t!.
Testvérem, aki itthon. vagy a Föld bármely részén a
boldogságot keresed, gondolj erre és viHgáld meg
lelkedet, s tedd alkalmassá Jézus befogadására.
S amikor otthonod meghitt csendjében kigyulladnak az. emlékezést ldézézó karácsonyfa apró fényei.
nén klsgyermekcd sugánó arcára s meglátod a7.0n
ll?'; Igazi boldogságol. Mert a gyerm'ekl b oldogság még
tökéletes, hiuen Jézus szerin t ls 6vék a mennyeknek országa.
~1inden karácsonyCa felett ott ál l Jézus szellemének tü~dökló ~ehér alakja, aki nyugtalan lelkedet lecsendeSIt!, s kicsordu ló könnyedet letörli. Te csak azt
~n.cd, hogy boldog vagy. Örökre 7.árd szívedbe ezt a
le,nagyobb ajándékot.
Dr. Szabó hlvón
, UNIT ARI US eLET

A Mlnlsztertnn6esnak a közelmúltban al. oruág
g.n7.daságl helY7.etérCiI betcrjesztctt beszámolója népgazdosi\gunk ercdm6nycs fejl6désCr6l tesz blwny!lágo·
A beszámoló Ii"~erlnt n lakosság életkörOlménYel állandóan javulnl\k, I\Z [pm·i termelés u)'. elCiző évihe"l.
viszonyítva 7 százalékkal növekszik. A minlszter~
tan ácsi beszámoló I\rról is tájékoztatást üd, miért
ké nyszerültünk gabonabchozatalra. Bl'lr 10 Szá1.alékka l megszaporodott a lakosság, lényeges.!n kisebb területen termel ünk gabonftt. Sokat 6rtoll u kemény
tél és a hosszű ideig tartó forróság. Az Igy fölmerüJt
ellátási nehézségek elkerülésére kormányzntunk szilkségesnek tartja a gabonavetés területének növeléset .
Gazdaságpolittkánk leg.1lapvetöbb feladatának jt.'lölte meg a minisztertanácsi beszámoló népünk életkörülményeinek állandó és folyarn..1 tos javítását.
Mindazokat az életszlnvonal emelésére irányuló intézkedéseket, amelyeket ebben a z évben nem tudtak
megvalósitani, a jövö évre irányozták elő. A bes7..ámoló nyílt öszinteséggel és tárgyilagoss6ggal mutatott rá az Itt-ott mutatkozó hiá nyoss6gokra és
ugyanakkor megjelölte az orvoslás módjait és es?.közeit ls.
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A lengyel-magyar barátság napjainkban örvendetescn megújuló jelei egy említésre m éltó évfordulóra
hívja fel az unitárius közösség fjgyelmét. 200 évvel
ezelőtt látott napvilágot
Szentábrahám községben
Augusztinovies Pál, az unitárius egyhá:,: és tanulóIfjűság egyik legnagyobb jótevője. Az Augus:,:tinovics
család - amint az egyháztörténetünkb61 ismeretes -,
egyike volt azoknak il családoknak, akiket a XVII.
názadban uni tárius hitükért Lengyelországból szám
űztek. A magyar föld szeretettel nyitotta ki elöttük
kapuit, s az Erdélybe jött lengyel unitáriusok közU\
tbbben Bánffyhunyadon , Bethlenbcn, Adámoson telepedtek le. de legtöbben Kolozsvárott talállak hajlékot,
ahol külön lengyel egyMzközséget a la pJtotta k, amely
egy ideig az erdélyi unitárius pÜSpÖk felügyelete a latt
állott. A később teljesen elmagyarosodott atyánkfiai egyesültek a kolo?.svári ek.Iézsiával s lelkes munkájuklull részt vettek a kolozsvári ős i unitárius temp·
10 mépítésében Augusztlnovics Pál hasonló nevu édesapja az Udvarhel y megyei Kadács községben 41 éven
ál .az oltani egyházközség lelkipásztora volt. Fia a
kolozsvári főgimnáziumban végzett tanulmányai utá n
a jogi pályára lépett, ügyvédi oklevelet szer~~ t .. EI?bb
föitélőmesteri írnok, majd táblai, később kUrltll h Ites
írnok lett. Jogi tanulmányai mellett különösen tö:ténelmi és nyelvészeti stildiumokkal foglalkozott. KLtunóen beszélt németül és franciául, s az egykori feljegyzés szerint a latin nyelvben mester volt. Felfelé
!velő közéleti pályáján később f6kormányszéki tanácsos lett, majd az országgyűlés az erdélyi főszám
vevőség elnöki tisztségével ruhál.ta fe l. !832-ben a
nyárádszenUás.dól zsinaton egyházunk fógondnokáv~
választotta. 1837-ben halt meg. Porai a kissolymOSI
temetöben pihennek. Sírjára díszes kivitelO kőoszlo
pot emelt a kegyelet. Családot nem a la pított. Augusztinovies mintegy 120 OOO p. F értékű vagyono. nagy
részét kolozsvl'lri Iskoll'lnkra hagyta o. "tudományos
és erkölcsi nevelés jüvltl'lsa és fejlesztése eéljair~".
Az Iskolára hagyta ezenkívü! gazdag könyvtárAt I~.
BenSő barátság Cüzte bölöni Farka~ $ándorhoz. a ki:
váló észak-amerikai ut azóhoz, aki végrendeletének
egyik végrehajtója volt
Azon a főtanáeson, amelyen főgondnokl esküt tett.
Indítványára "forradalmi" végzést hozott a f6ta.n~~
amelyben a tanulók akkoriban szokásos testi fenyH.
sét szigonían megtlltOU3. Amikor Augustlnovics ..s~
letésének 200 éves fordulójára emlékezünk, a kozoSség! célok önzetlen uolgála/a és a péIdamll/aM áldozatkészség szilzadok homályán átragyogó szelleme
elCitt rójuk le a kegyelet adÓját.
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Emlékezés dr. Bálint Gáborra
Mdju~ 26-tm

mult 50 esztend eje, hogy e z II nagy
n\'clvlu d ósunk m eghal t.
• lA Háromszék vármegyei Szcnt katolmi.n, 1644. máreiuS 13-án született Bálint Gá bor. Jogi és nyelv és1:eli
tanu lmtinyokk nl foglalkozott u gyan és 187l-ben birói

vizsgát is tell, de rnljlama it köve~ve, I'őv!dcscn a
mandzs u és mongol nrch'c k tanulmányozásm'u Asztrahánban és Mongolol-szágban nagy utaws t tetL
Az a négyesztendő 0871-1875-ig), .1mit a neves
s~ót á,'s ze l'keszt6 Fogarasi János inditvtinynra és nagy
t.a moga tásával Keleten töl the tett, mély benyomást
gyakorolt l1~j, s olyan nyelvtudás megszerzésere nyujlott neki alkalmat, hogy óriási akara tel''t'jével az emtitett nyelvek nagy tudósává fejl ödött.
Hazájában kívánta érvényesíteni tudását: megfel elő
pozíciót slereteU volna magának slerezni. Ez - lalán különös te,'mészete és nynkassága miatt is - nehezen akm'! sikerüln!, mire 6 egy röpiratot adott ki,
s abb..ln elpanaszolta, hogy vele a kultuszminiszté,"ium, s a Tudomanyos Akadémia méltatlanul bán t el.
Al Akadémia főtitkára - a nagy magyar költő, Arany
J ános - mindjá rt meg is jegyezte:
"Szegény Bálint G abor,
Boldogtalan góbé,
Amennyit te szenvedsz.
mi ahhoz a Jóbé ?"
Sólint Gábor látva az itthoni elhelyezkedés ..kilii,astalanságát. el őször l8n-ben a Széchenyi Béla.
kelet-ázsiai expcd feiójával K ínába ment, majd 18':"9ben Kisázsiába. ahová a törők szultán pénzüg)'i felügyelőjén!' nevezte ki. Onnan vissullcrve Boszniában.
1888-lól 1890-ig pedig Athé nben vállalt állami tolmáesi á llást; m ikor onnan is ha7.akeruH. s elhelyezkedést csa k nem tudott kapni, megint el akarta
hagyni ha záját, ekkor fI·ta barátja. J akab Elek. a
nagy unitá rius egyháztö rténetíró az Etnográfia e. lapban (1 89 1. évf. 373. lap) az alábbi megszivlelen dő
soroka t:
.. B:ilin t GlÍbor a h irlapok közlése szel'int ismét bucsúzn i készü l haz:\. nkból. ahol nem talált kellő existenciát. Azt mondják, hogy különös termeszetú. nehezen megférő, nyakas ember, aki nem tud alkalma z-
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G ábor, I!agyon ,kevés van múshol is. A nemzeti
kul luru az elso, azulan az etikett! Legmegfelelöbb
\'o~na, ha az országgyüles szereny nem zeti d ijat. pl.
év, 2000 F t-t szavazna meg B{)1intnak, hogy itthon
nyugalmasan megérlelhetné tapasztalatain ak gyümölcsei\."
'
, Amit Jakab Elek e~nzer a fejébe \'ett (igy a Báhnt G olbor elhelye~esét is), a~t Ő fáradhatatlanul
munkálta is. Hosszantartó és T refort Agos ton kultuszminiszterrej még heves; összeszólalkozást is kiváltÓ
agitációt [ejtett ki a Bál int érdekében, hogy egyetemi
tanárra nevelzék ki. A Körösi Csoma Sándor munkája érdemes rolylatóJának elhelyezkedése lehetővé
tételére mindent elkövetett. trt Szabó Károly kolozs\'ari egyetemi tanárnak, hogy vessen latba mindent.
hogy a bőlcsészeti kal· hozza javaslatba a kinevezesL
Levelekben tö bb alkalommal kérte Ferencz József unitarius püspököt, hogy .,tegyenek valamit azért az emberert, ne mondja, hogy a legliberálisabb. s kriszt usibb vallásra tért és szeretetet mégsem talált", Addig
nem hagyott békét a kultuszminiSlternek. míg hatál·ozolI ígé retet nem nyert. hogyakolozsvari egyetemen megfelelő lanszeket állíttat fel.
Bali n! Gábort. \'égül is a kilene"enes években az
m'alaltáji összehasonlitó nyel vés~et tanárává nevezték kL iI'odalmi munkásságából kiemelkedők a török.
tatár, mandzsu stb. nyelvtani és nyeh'Cszeli munkái.
valamint a kabard-magyar-lali n lexikona.
A magánéletben meglehetősen zárkózott volt. Szokásaiban. öltözködésében kissé különc. Szigonian betartotta 3 messze Keleten megszokott életmódját.
annál· ls inkább. mert. a z onnan hOlott felesége sem
tudott volna eltérni régi szokásaitól .
Ne m ért nagyon mngas kort. his zen még 70 éves
sem \'olt. mikor a halál Temesvárolt elérte, de haULvitték H;1L'Omszékre. s a kézdivásárheh'i temetóben
helyezték nyugalom ra.
Dr. Zstlk6 C I/ulll
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miívelődéstörténetéből

A Biblitit olvaso hh·ő ember soks zor találja magát
szembe olyan leírflsokkal és köriilmények beszá molóival. me l)'eke\ nenligcn ért meg. Mai életfor rnánk
ugyanis sokban eltér a ket-hál·omeler év elótti pász~ornépek kultúrájától.
annyira, hog! bizonyos táJékozottság nélkül nehézséget jelent a szentírási szöI·eg. meg.~rt 6se. _E biz?nytalans:igún s zcretnénk segítcm a kovetkezo kulturtörténeti v:'illattal.
A vándorlás korában Izrael népe sat r:lk alatt túborozott, me\y a llghanem olyan lehetett mint a mai nomád mnb slltl'ak: cölöpökre kifcsziiett és lekötözött
kecskeb6rb6l készül\. Belsejé't filggönnyel kétfelé 05Zt~tták a férfillk és a n6k ré-s7.ére. A n6k fcr6helyén
"R,n a konyhll és kam ra. r.lezei nnm kákmil leveles
Szmekben tan6lkodtnk néhány napig, A megt elepeden nép kélségtelenül használta a kökors7 'ikból nl(~"
maradt b:lrlanglakásokat is. E2:eket csnk al\'ásra has';nállAk, mert na pp.l1 vagy dolgoztak. vaRY kinl ténferegtek a s:r.:..lbndban. A bllrlnngokat utflnozta a v:\.Iyogból rako\t hazacskn is. melyet fecskefészek módJára eltY-<'I:!Y s:dklafalhoz t{lpa~ztoltak: zsú pplll. ,.agy
nllddal fedték s aztán agyaggnl vontAk be azokat.
A r:\c$OS ?blak II leveg6t és a napfényt brengedte. a
füstól [)edIA kl. Rendes háznak niklálR á~ I ak nl'. a la pJát. A padlót rendesen agyagböl d Öngölt(-k. Módo."
ember a lapos teU~re ':-pHelte a n'cndl!I(- és háló~l'.ob:\.t
\-:agy 1~lli.bb Siltr.!.l "eretett arra. A királyok korotol ke1d"c dlS7.esebben és cél$J:(!rúbbC!n épitkeztek. EI\anultuk a (Ini,. épÍl~szcklől a farngotl k6 hasznáA
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Izrael
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kodni bizonyos hivatalos paragrafuSOkhoz és
buró
snblon jaihoz.
Hát akkor alkalmazkodjanaka ezek
h oZ2.á. Men sablon-nagyságaink és méllóságaink
vann~ k nekünk is fölös számban. de olyan e mber. aki
an.n,ylt tanult és tél.pasUa!t és annyi új at tud, mint

latát. l\ ealakat cédrusdeszkáklrol bOlí touak, elefántcsont betéttel ékesítették. Az ablakokat szükség szerint fattiblákkal 7.árták. A görög rmíveltség elt~rjedé:
sével 3Z addig szúk utcákat kiszélesitetlé~ ..KoZpo n~
terek és piacok létesültek. míg a z utak \'ege~ _kapuk
á lltak. A városokat ral "ette körül. A Mzéplt~ Ink?S
fe.l volt mentve ~l katonai szolgálat alól. A kesz haz
nagy tek intélynek ?rven~ett , éjsULka pl. n?m lehcl.ett
benne senkit leta rt oztalnl. Ilyen (os h nsonlo sz,,1.b á b ok
('gész sorával találkozunk az Osw\'etség kö~~...·e,ben.
A mai bedui n s:itorban kevés a relszereles~ egy-kél
kecsketöml6 viz és tej sz,,'Lmám. két g.a ~ ~aorló,. nehány fözőüst és a z ol njm~SC$. Valószmu. hog.) a~
izraeli berendezés is ezekből állott, esetleg a módo
su bbak hozhatt.ak maguk kal Mczopotá miliból. E~'l p
tom ból valami vel többet. A szegényebbek ne,m Ii~~~
ban aludtak. hanem g.)'éké nyekre vagy .k pcn~'
.
feküd tek, J:::tkezés kÖlben guggol!..'\k és Ujjal n} ulla k
:L közös tá lba. A galdagnbbak nlacsony O.$ztal mcllell
ültek vagy d ől tek el. Minden !aklisb_an ~ Ilnn dóan 011
pislogott al ola jmécses. 1'üzet IS errol g) uJlolla k., J ól
feluerelt házból nem hltlnyzol1 a kcm~nce, .mell ~r
napontn sült a lnngo:iSzeru kenyer. ~ Z l"lmeh~ák t~b
nvomóresz! növénvi eledellel éltek. hust ('$llk Jelesc
aikaimnkkor. vendt<gláuhkor ,'np.:" áld oZIIIaik bernU·
tutásakor fogyasztottak ~tkez~re szánl állaluk II.
birka. \·tHO· a kecske '·olt. Borju rltkán .keTUIt II kondcrba Vudllt. sZ<lr!l3'aSI csak o legmódosabbak • tog,y8sztottak Allati ..ért mar Noé nem~ed éke sem e\t'tt
l ' NIT:lR IL'S tLET Ji

A m6~1 törvény egész sor "tIsztátalan" állatot jelöl
meg (lásd Lev. 11. r.). Tn~ volt az elhullott, vagy
nétmlln::angoh I\lIul húsának élvezete Ezen tiltáook
."l18pja ncm mIndig cges uégügyl, hanem vallási okai<
voltak, .o; Jőrés?1 olyan állatokról s~ólnak, amelyek 11
pogány kuJtuu1.al valamilyen vonutko7.ásban Alilllk,
A t6táplúMk. mini cmlflcltük, a l ángosunkhoz ha'Son]ó kcn.\'ét' volt. A jobb m ódúak bÚUlkcnyeret. II
.izegénycbbek árpából készültet ettek. A kenyértésztát kerck lepénya lakblln sUlkflotlák ki és aztá n [clhcvitctt kövön vagy kemencében sütötték meg, melegen tájolták és kézzel tördeltCk. Asszonyaik értetlek a kovfi.5z kószlté!;éhcz ls. A kenyérhez valami
7.öldségct, vagy f6zeléket: babot, lencsét, vagy kölest
fogyasztottak. Halat sózva. fóve. vagy parázson sülve
hllsználl ák. Salátát uborkából, hagymából ~ keserü~
Wvekbőt k~szltettek. Nagy keletje volt IlZ olajbogyónak, djnny~nek, 57..:iIl5nek é~ swritott fü g~nek. Aki
hOSS7.8bb útra Indult. fl préselt Cügc és szőlő mellé
esetleg pergelt búwl is vitt, A datolya kívá n atos eledel volt. Az utazó tevét is aZ7.al abrakolták. J::dességük
.. m~z v.olt. S6jukal a H ol t-ten ge!' mell ől szállitolták
Tt.aluk a: víz és bOI' volt. Tcjtánlál~ku! fri ss aludttejet
has~ntí!tak. A z ~tkezést juh- és kecskesajt teUe vó l~
tozatoss!1. A vl 7..et f01·tásból. kútbó l. ese tl eg ciszlcrmiból merite Uék. A kutakra kO I'~6vll l jórl az asszonynén. Hoss~.Ilbb útnl kecskelöm!ilben v iUék italukat.
B01'aikat szívesen ízesIletlék [üszcrekkcJ. A mi r hával
vegyített bo!' zson~ltó hatású, azért kín fllt.ák vele 1.1
veszl6hclYI'c indulÓ!. Ivásl'a aqyagbögre va qy fémpohár swlgá!t. Két étkezési i d ő volt : d élelőtt és n,'nszólIta után. ll z esti étkezés volt n bŐvcbb. Az éte!('ket ln pos tálakon szolJtnll á k feJ. K ést. villát ncm is,
mertek. c7.ért kellett ujjni knl ~üI'ü n üb lö/!et n i. A fő
zés az asszonyok dolga volt, csak a h úsfélét sütött('
fél'fL ttkezcs elő!l kezet mostak !; a ('saUi d fő <tSzlali
áld/ist mondott. Na,l!\'obb lak o m áka t este l'endC7. tek.
A fehér J'uhába öltözött vendé geke t swhdk h ívt :jk
11 lakoma színhelyére. ahol a há zi/:"azda csókk:Jl üdvözölte öke!. rabszolg,~k me,l! most á k I;íba ika t s fe jükl'e
olajlll öntöttek. etkE'z6! kÖ1 ben szólt a z ~nt' k éi< 1" no>
majd táncosnők lejtettek be a ve n dé~ek et szóra kozlat ni.
Követke zőkben igyekezn i fo~nk röviden szólni
Izrael techn ikai és szellemi kul hiráilirÓI. valamint ai'
istentiS7.teleteik módja ir61 CS az á ldozatbcmutatások
gyakorinsáróI.
Ba jor Janos
lelkész
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1\ mózcsl tlkvény eg~~7, sor "Usztétll]tm " f1l1lltot jelöl

nlC" (Ib d L<-v. II . r.)

Tilos voh <lZ elhullott, "agy
Jll7.d tmnrcnn~olt fll1al h u~flnnk élvezetc Elen Il1tiisok
411apja ncm mlrlftlg egészsé gügyi, hanem volll'lsl okok
" olhlk, II jórt'>sr.t olro n I\ lI ntok .. óI Hzólnuk, om elyek ti
pognny kultuSSMI vlllrun lly('n \"onnlkol'i1sMn f1lltnk .
_\ r~t(\pJlÍlek, rnlnt ('mlfleUUk, " I :\n"osunkh m~ hltA jobb móchlok bü zu k cnycl1:!I, II
'l;onló kcn)"él' \'olt
$lcgenl'cbbck Il l']);\ból kt\Sl.UJtllt eitek. A kenyertésztát kei"C1t lel)~nyolukbnn 51.11kltottflk kl ~s nztún felhevltell kövIIn vogy kemencébe n sütöttek meg, meIcge n Ifllolt6k és ke1.zel tördeltek. Asszonyo lk értettek 1/ kovflsz kc.~zltéséhe7. Is. A kenyel'hez wlinml
7.Ö Jdsé/lcl, \'Il,ll"y főzeléke t : bo bot, lencsét, vngy kölest
fOGJ'llsztottllk. 110101 8ÓZVO, róve, vogy Plll'nuon sül ve
11IIszm"l lt tlk, Salátl\ t u borkflbÓI. hl\sy m nból és kesel'úf(!I'ckb61 keszlteltek. Nngy keletje vo lt nz olnj b ogyó-

nnk, d Innyének, s:r.lI l őnek és Sl'i1I·ltott !ügének. Aki
/losswbb l1tm Indult. :1 ])1'CSC!1t fiige és Szőlő mellé
c-sellcg l)ergC!ll b(l zll t ls vitt. A dllto lyn kív únn los d ed el volt . Az utuzó tevét ls nZl.111 Il b rn lcoJt ák. ~desség:ük
u Ille z vol l. Sój ukul II H olt-tcn~el' mell ő l s7.t"\llft.ott ák.
l\.11luk u' viz es 1.>01' volt. T ej túpl/i lék ul friSS nJudtleJct
111l.~z n t"\ llu k. Al': Ólke7.~st juh- é.~ ltecslccsnj l te\1e vlllIOl'.nlossll. A vi zet f()I'rfl ~ból. ktlt1.>ó l. eseUcg e[szlemúból mel'ftcUél1. 1\ kuln[u'u l{Orsóvn1 jtil'l ll? I\SSl'.onynép. liossznbb 1III'u k('('sl(elö mlóoen viltql, Iln !uknl.
1Jol'Ul11llt ~ z rvesen lzcslwl1ék fűsze rekkel. 1\ rnirhl\v.:ll
vc~:yrto l.t 001' zson,ICltó h lltúsú, 117.él"t ldnáltfik vcle II
\'c~ zt6 hd Yl"c Indulót
Ivást·u ogyll~bögl'e \'ngy rt\mpallÓI" $mlllll lt . Kél étke1Á!sl Id ö volt: d éle l őtt és napszfl1Jtn ul nn. I\l': csll élkezés voll fl bővebb. Al'. éleleket lupos l:"\I nkon $1.01 ~fi ll l\k rel. I'ést. villát nom ismertek, el.él" kellett ujjniknt sün1n tiblöf,letnl. A fózés nz llsszonyok dolgn volt, csnk il h ú s fe lN sHtöt!C'
fédl. I:':tke:r.és cl/Ut ke zet mO$ w k s II es..'l ládfő nsz\..nli
Al d ns l mond ot I. NORv obb lIIkomáImi este rende l tek.
A fehér I'uh nbu öltözött \fc nd éf:(eke t szol Allk hfvlók
II Inkomn szinhclyére, ah ol ti hál'. i!!nl'.dn csókk.nl i.idvözöltc .'Iket, l'llb~zolgl\k m<'J.:moslák lá b.'1 ik nl s fejükre
o .\jc.1 ~ n1tl"c . "tI C~
tlen p;zó1l.. -SlZ tnck b ?en~
mlljd tóncosn 6k l~jt eUek be 11 v('n d 0~cIH~l sző l·.:l koL
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K övetke1.ókuc n Igy ekeznI rO.l!unk rövi d en szólni
Izrn el technIkai cs ~zell ('lIli k u Jttll"IIIÓI'ól \'nl<lmi n l lI Z

Is tcnli!lztelctC'lk m6djolről és IlZ ó lcloz~tbemutatás~k
SYllkOl·lósfir61.
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