
XXXI. tVFOLYAl'I1. 2. szA.l'I1 • 1911. A PRILIS-JÚNIUS 

PONKOSD 

• 

"A ti békettlrestek állal nyeri.tek 
meg lelketeket. " 

Lukács 21,19. 

A kereszténység szent Legendájában a halál ször
nyű tragédiája után ötven nap és ötven éjjel bo
lyonganak azok, akik legközelebb voLtak ahhoz a 
legfényesebben sugárzó lélekcsodához, amely onnan 
emelkedett föl, a lélek mélységéböl, ahol a legtökéle
tesebb isteni fény visszaverödik, és megeleveníti a 
romokat, mozgásba halla az életteleneknek hitt ele
meket. 

Bámulva gondolunk vissza arra a pünkösdi. jele
netre, melyet a ker~szténység életében elsönek mO"ll
darnrk, s amel·yröl az írások azt állít ják, hogy min
den nyelvet megindítaU, hogy háromezret megke
resztelkedésre bátoritott, de tudjuk, hogy ez csak egy 
tünemény, abban a beláthatatlan nagy télekbiroda
lomban, amelllet lsten lelke táplál fényével és mele
gével. 

Lenni 
és nagy 
az igali 
las. 

kell halálnak és összeomlásnak, pusztuhisnak 
csalódásnak, mert csak azután következik be 
ú;rasziiletés, a tökéletesség felé való el"indu-

Tudom, testvéreim, hogy ti az életre, a mindennap
ra, a kenyérre, a ross: emberekre és a pusztító viha
rokra gondoltok. Tudom, hogy a testtöl, a minden
naptól nem szakfthatjuk el magunkat úgy, mintha 
ezek nem is volnának, de valljuk, hogy nekünk is 
megadatott feljutni a Nébó hegyére, oda, aho/ a lá
tók szoktak lakozni. Nekem minden ilyen dilemma 
alkalm~val eszembe jut Jézus figyelmeztetése : Ne 
gond?l,ato". a lIolnapl napra, minden nap gondot vi
sel önmaga ról, gondoljatok inkább a ti lelketekre, 
avagy nem sokkal drágább a lélek, hogynem a test. 

A /élek. Vajon 'mi is az a lélek? Hol van az? 
~eres!iik, .és nem találjuk meg, amig eszünkbe ne~ 
,ut Jezus mtése: a H béketűréstek által nyeritek meg 
lelketeket. tn ezt úgy értelmezem, Testvéreim, hogy 
csak.a h!lekn~k adatott meg az, hogy tűrni és szen
v.~dJlt meglanHson. Akinek erós lelke van, azzal meg
torténtk, hogy ha ma, közönséges halandó módjára, 
megta.gadla az igaZSágot, majd talán ötven nap múl
~a, m.11lt Péler , megtalálja saját Ie/két, mely ót minden 
19azsagra el vezerli. 

Mert. k~tféle igazság van: isteni és emberi. Az em
ber IIlmdlg a maga mértékével mér emberileg s ez 
o~oz annyi Jájdalmal, szenvedésI, ;omldsl és 'hábo
rut, az erős erő v.~I, a /tamis hamissdggal, a csalfa 
~salással . S . mi kovetkez/k ebből? Az, hogy a lelki
Ismere~~s hatrányt, sérelmet szenv ed, mert! ő alétért 
való .~uzdelme t az egyeltlőség, a tisztesség és a szere
tet ~orvé~nyci sZl'rint. akarja Jolytatni és diadalra jut
,allll. A~, llooY_ eQYlk része az emberisegnek mindig 
szeiltIed, b~keluréab.en lölli az éveit, mig a löbbi 
bOldogell.', gOnd llélkUI élvezi az éleI gyönyöreit. Té ved 
ClZ, al.;i 19l,1 .!léll meg az élele t és a boldogságaI. A lé
lek szerItHI ember azt tart ,u, IIof/1I jobb ru"kem egy 
nap htennel, hogllsem eZer nél/dile, mert amikor eit 

lélekben fölemelkednetem ahhoz a tökéletes fényes
séghez, amelyből ezer sugár árad szét a lelkemre és 
a lelkekre, én boldog vagyok, éPPen mint mikO!' az 
a tökéletes lélek az Ő sugarát egy kis csecsemó szép 
tiszta szeméből Jelém ragyogtatja. Ö még mit sem 

• 
tud róla, s kedvesen mosolyog, de az én lelkem meg
érzi annak a szent léleknek a csókját, amely a kis
gyermekek szemébe rejtette el a maga nagy bölcses
ségét. Könnyü volna egy cinikus kritikusnak azt mon
dani, hogy én csalódásban ringatom magamat, mert 
hisz az a kisgyermek semmi más egy paTlinyi hústö
megnél. Am, legyen neki az ó tudása szerint, de én 
lelkemmel ott látok abban a kis testben egy fénylő 
gyémántszemet, és vallom, hogy csak a tiszta lelkek 
fogják megváltani ezt a rombadőlt Világot, s hirde
.tem Jézussal: amíg nem lesztek olyanok, mint e kis
gyermekek, nem mentek be a mennyeknek orszá
gába. 

Pedig nekiink oda kel! eljutni "itt és most, mert ne
künk ez a föld van osztályrészÜl adva. Ez a mi para
dicsamunk, s ha úgy akarjuk, pokiunk is, ha csak gö
rŐTIgyei között keresgéljük a gyémántszemeket, ame
lyek lelkünkbe adattak. 

Nehez, s talán lehetetlen 15 eljutni a kitűzött cél
hoz? Nem, ha békességes tűréssel lát;u.k el magunkat. 
Nem, ha nyitott .izemmel megyiink a magunk útján. 
Nem, ha mindenkt a maga útját járja, és a reábízot
takban igaz Mséggel sáfárkodik, és mindig előre és 
mindig följebb törekszik, oda, ahol a lelkek megszen
te/ödnek és megtisztulnak az emberszeretet, s az is
tenkeresés szent hevületében. Ez a titka Mt, Testvé
reim, a pünkösdi nagy eseménynek. Az, ami az em
berben nagyot, szépet, állandót és halhatatlant mű
vei, az isteni lélek mely az égből adatik, s amely az 
emberekben Saját' emberségük szerint növeked.ik. 
Ezért imára nyUik ajkunk e l őtte, a lelkek lelke elott, 
s fiilünkbe csendülnek Jézus szavai: ne aggódjatok 
a ti életeteken mit egyetek vallY mit mit igyatok ... 
hanem inkább' világosítsátok föl azokat, akik a ~it 
dolgait nem ismerik, a vallás igazságait nem látja.k 
meg, s emiatt gúnyt űznek abból, ami s~ent, és elfa
voznak aitól ami életet és üdvöt ad mmden ember
nek. ·Tanitsátok meg hinni azokat, akik szdm1i: té~ 
magukat abból az országból. amelyben a .para~YI 
mustármag nag" élő fává lesz, amelyben a hU ere,~
vel a v iharzó tengert is le lehet csillapítani, s a Je
ZU$ nevében ahaloUakat é/et re, a hitben való t íszta, 
munkás és á/dó éleI re lehet ébreszteni. 

Higgyetek hdt, Testvéreim. és bízzatok. mert a ti 
béketúré~l<!k állal "yeritek meg lelketeket. 

Az Unit:irlus f: let 
1950. évi 5. számIJó l. 

Szolga Ferenc 



JI löldrengés 
Ml ndnnnylunkat mé]y.~éscscn lesujtott t!:( fl szomo

n i tcrmésl.e ti kawsl.t.rófa, amelyik márci us elején R o
rnnniAt és kUJönösen fl fővárost, Bukarestet érte. 
EgyOttérl.ünk II halotUl.k és II sebesültek ho=\tarto-
7.ólval. 

I~ e terOIetan emberéletben veszteség nem volt. Leg
SU IYOSll~~lln három templom s~rOIt meg, AI.Ór á 
kos, B/:iIon és Nagyajt a. 

Az alsórákosi templomban nem lehet harungor.nl, 
(lZ Istentls~eleteket oa gyOleker.e.tl teremben t..1 rtják, 
es vaiószfnu, hogy n templomot teljesen úJJ' kell 
épHen1. 

A mcnl.h;l mu nkálatok szcl've?.c.Usége minden ells
m cré!tt megérdemel. h lsl,cn més napokkal II tragédia 
bekövet.kezése után ls sikerült él ő embereket .... r o
mok n.Iól .k i men ten!. 

. A bölönI müemlék-templom és vll,. rnl jclcnlós kll,.1 
sr.e.nv~eU., (\ 1.emplombnn ncm hnrnngo1.fUlk. az Is
tentúsztclete.kcl II gyillekemli tercmben t..1I'tják lit 
megl$érült a kupubástyu ls és kárt 117.erwedell a' lel
kesr.\ lakás ls. 

Súlyosan megrongiilódott a kilyénI mOemlék-'l.emp. 
lom ls. 

Kör.epes JelIegü kárl sr..envedtok: az ürmösI temp
lom és .lelkésrJ lakás, u seps\sr.entklrályi templom és 
torony, valamint a székelyder-r-sl müemlék-templom. 
Ez ulóbbl k-árának kIjavitásához u Megyel Kullúr
bl7.0ttsfrg mnr jelentős segCts6get igért. 

KJisebb knrokut S"renVL'dtek: Árkos, Dalk Fe\sőrákos 
Vargyas, Szent ivánlaborfalWl, HomOl'ódu~ás Kálnok 
(tU II fából épült hUI'ungláb nom sérUlt n~) Sepsi
kőröspatak, Sepsisr.entgyörgy unltfu'lus templ~mui ls . 

A lakóépületekben és Ipari léte.sítményekben bekö
vetkezett kArok mellett igen jelentös II román orto
dox egyhá? templomait ért kár ls. 

KáM. sr,envedt.ek uz emlitett falvllk ·közelében fek. 
vő kör..s~gekben or lodox, reform..'\tus. sr..ász és magyar 
evangélikus templomok ls. el·tcsül6;űnk, hogy kár t 
szenvedeU a bukaresti 5zás? evangélikus templom is 
- melyet testvéri szeretettel engedtek ál unitárius 
lemplomo:r.á.sra -, s évek ótll Itt lartolták II beszol
gflló lelkészek hnvontn két alkalommal /lZ unitárius 
lsten Usztel.cteket. Lapunk olvasói közül sokan él'dek.lödtek arról, hogy 

mennyiben érintette fl romániai földrengés fl7. erdélyi 
terilleten levá unitárius gyülekezeteket. 

Erdélyi gyillckezctekbenszUlctctt ,hfveink közül 
többen érdekl6dtek, hogyadománynikkal hozzájá
rulha.tnak-e a földre~ oka-4a termésr.eti csapI\!; 
hely,reállftásúhoz. Adományok az unJtárlus püspöki 
lrodn (1 055 B udapest., Nagy Ignác u. 4.) cimél"e pén
r..e8utalviLnYOT\ beküldhet6k, vagy átut.alha tÓk II Ma
gym'Qr91Álgi Unitári us Egyháznnk a budapesti V. ker. 
OTP nóltJánál (1055 Budapest, Marx tél' 9.) vezetett 
11 63. sz. folyooz..'\mlá jára. 

Többen eg~ földrengés 5újlotta [aJvCIkban élö ro
konokt6!, ismerösöktó! kapott felv i.lágosftásró! tájé
koztattak. 

A h013.ánk él'ke7.et1 hírek a lapján t{tjéko~taljuk 01-
\WiólnkuL akik között sok nz el"délyj s7.il!ebésú, hogy 
kb. 15 gyülekezetben okozott kórt II földl"engés 
unitárius templomokban, pupi lakokban. Is tennek há -

Külf ö ldi hír e k Juszlln l4 n , a rom'nla l ortodox egyház 
pAtrlárkliJa meghalt . A mOKas életkor i 
megén egyhá· ... fér fiu. eilyhl'iu élén so· 
kal lett az II.lIom és az ellyh A:z. <ls IIZ Or
todox egyház <l" a löbbl romániai egy
h 47. kÖ7.Öltl Jó ellyel<lnés munkdlA"ában. 
Bukarestben temelték nIIlll' töpapj uol· 
lIliiattIIl. Temetésén II romdnlal proles
I lIn.. egyházIIk p llBplIkcl ls Jele n vol l nk. 

Chri s to phe. G. Rulblo IImerlk .. 1 unI tIIrIIm 
lelkéB~, 1 ~7t -bcn IJUdApC~\(m III Járt . mint 
II~ Ame r ikai un \ trl rlu~ unlv"rznU~ la cgy
hrlz k lk llldöUc. Később lcl késrJ állrlot YIII
lalt WQrec."c rbcn. MII~HllchUIIC\l8 állllm-

"~nh,c va n Clem.c.'. Dcrlhc vAn Oennep 
ass'.ony. nz lARF cyykorJ UIICrlrnöJénc k 

leánYII. Apr lUsblln HAgában h ll>.o.~áIlOI 
kölöll. szcn:le l\<ll kÖS7.önjJUk aZ Ifju 
J)án. 

mil 2C2 
10YA bb! 

\\Jllbb 
olYas
MArk 
n)'el

vUág
a la· 
cYlln-

ZSINATI FÖTANAcsUNK meSE 
" tor<1110lt 

A~ IAltl-" UTT. J(\Uus u -n. na pja in ke. 
IC\- lIur6 pa l r"Rlonll.1Lft leol6111111 kont" r" ,, · 
r. l ~1 Te" du ltolo7JIvA . - Sapod n. 1\ kO". 
fCl"encLa Ir~nyh.il.M d r. Knudc. 1.~Jo. 
pll>'pök . a7. IARF elnöke véll~l. AY. ö~~~C
JÖVclelen ré.u ven Dle /ller OUllrrn .. "" 
főUtk6r ~ . d r . E rd/! J ános profC!l~7,or, U 
IAR}' I . n. teoU,!!III! bl~tUlállilnllk ren. d,,,, I.~j •• A kon fc rencIA •• gyakorl6 IQI_ 
k~zck meglelenésél YárjAk nllllYObb 
.UIObDn, .,b<öo.orblln II rendező állIImbó l. 
IOV6bb~ hu6nkból. CIIehuIOY~kMbOl . 
J.enMye\onoz4aból b II Néme, O""'okrllll_ 
kUl i(öZI1I ...... 4Kból. 

2 UNITA nlUS fl. ET 

Zlilna tl Fótan ácsunk 1977. szep 
t ember hó n -18. n lllljaln, szom bnt 
- vaslirnap t artja ü1é~iit "uda pe/!
ten. az V. kerület , Nagy Ignáo II . 
2-4. /;z. ala tti unitá rius te lllJ)lom 
b a n . 

A z s lnlltl Ulét lllegnylláNI\ : 1!l77. 
szept. 17., szombaton d u . lS órakor. 
A Ill eg a l a ku lás r or llllls áKal utá n ke
r lll sor az t.:gyh b.1 Kéllvlselú Ta
n ács j e lentésér ". e"ll t h oná.u ;ól lbok 
köve tik. Ez az llIéliHzJlok e lllrelAtlla
tó la g 18 ó r Alg fog ta r ianI. 

A rQly tató laKOII OIés kezdete vu
sRrnall. szept.,m ber 18-An reggel 9 

ó r a. Ekkor k e rÜl so r 111. ú j egyh ázi 
tanácsosok eskülétel6re. a \'li lasztá
sokra. Az ünnepl Isten tisztelet kez
d e t e dc. 11 ó r a k o r . 

Istentisztelet ulá n n z~ lnutl iJl és 
roly ta tJa t anáeskoz4.~flt: a vála~z lá s 
er edményének kthl rd" tése, ÜÚ\'öz!é
sek, eskü té telek. A még lu nem \llr
Kya l! I lI r gys Orllzall pontok eI6terJ.\Sz-
tble és m cgvltalAsa. . 

K ö zcb éd II lfyUlekezell teremben. 
d élben Jol órukor. A kllzebédre u~ 
egyháZi tIlll Acso~ok , esaládtagJa lk h 
az é rde klödö Kyll lc ke"lell l ugu k Je
lentkezését szelltem bt'r I ti - IK k~rJUk. 

l 

l 
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Biztonság és Együttműködés 
Helsinki óta az egyházi békemun~ is Je!~tós mér

tékben IIZ Európai Bi7.to nság, és Egy~Umllködés elem
r.ésére fOl'ditja figyelméL Mmdannylan '!I.rra vagyunk 
kíváncsiak hogy hol tart ma. az enyhülés folyamata 
világsrerte f:;; kú!önÖ6képpen Itt, .. EurópA;ban. 

Az Európai Biztonság és .. Egyuttmu~ödés ~y~r 
Nemr.eU Bizottsága e tárgykorben márCI US e.~eJ.én ki
bövi\ett ülést tartott, ahol Ká.I.~.i GY,ula elnokl meg
nyitója után NaglJ J ános. ki!1u~mlszter-helye.~tes 
tartott tájékoztatót az Europal. Biztonság ,és Egyutt
müködés helyzetérŐl. MegálJapltotta, hogy, "Az eny
hülés fogalma gyakran és soka t j<!~zett, védelmezet,~ 
e.> támadott, említett és megkérdoJelezett. f?Galom. 
E7. alkotja ma is a politikai kü~mek és Vlt~ kere
tét és ez áll a haladás-ellenes erok tá madásainak ke
rCS7.ttü7.ében. 

E gyűlésen n magya r egyházak ha~jAt dr, Bartha. 
Tibor I'e(ormátus püspőlq az Ökumerukus Tanács el
nöke szólaltatla meg. Felszólalásából a Reformátusok 
Lapja ,nyomán idézzük a kö,'etkezőket: ., 

Beszédében hangsúlyozta, hogy "az egyháZ! béke
tevékenység központi feladatának.- tekinti az európai 
kontinens békéje és biztonsága megsrilárd it.ására irá
nyuló kOI·manY7..ati és társadalm i eróCeszitések támo
gatását. E törchésOkben egyházai nk mindenekelőtt 
feladatukmlk tekintik. hogy - élve a Hazafias Nép· 
front, az Országoo Béketanács. valamint. az Európai 
Biztonság és Együttműködés Nemzeti Bizottsága ke
retében adott lehetőségekkel - fo lyamatosan részt 
vegyenek társadalmunk fá radol.ásaiban. 

A nemzetközi egyházi kapcsolatok összefüggésében 
r;'lmutatoU 81. egyh.í7.ak békemunkájáv,a.1 kapcsolatos 
t.apasztala tok fa." 

Lapzárta után hangzott el dr. Tóth Károlynak, ;.J 

KBK rótitkárának az egyházak bekemunkáját ismer
tető előadása annak a konzultációnak a keretében, 

melyet a Mugyar Újságirók Országos Szövetsége és 
;'lZ Állami Egyhu7.ügyi Hivatni közÖGen rende7.eH nz 
egy.házi lapOk szerkes7.tÖi tész:ére. Az egyházi heti
lapok és a napi sajtó is ismertette ezt ar. előadást. 

Az egyhá7.ak békemunkája idehaza az ismert kere
te~ között, kü!földön pedig egyrészt 8 felekezeti yilág
szövetségek, másrészt az ökumenikus mozgalmak 
sr.ervezeteinek a ,keretében fOlyik. Igen jelentósnek 
tartjuk a70t a konferenciát, amelyet az oros7. ortodox 
egyház pat.riarklijána'k kezdeményezésére ez esmendo 
júniusában Moozkováoon fognak . tartani. Ezen ugyanis 
nemcsak a különbözo keresztény egyháULk és arok 
világszerve'l.Cteinek a képviselői vesznek részt hanem 
jelen lesznek a föld kerekség nagy világvalÍásainnk 
ou képviselői is, fgy tágul az egyházi. békemunka és 
ezel't nevezhetjük méltán a júniusi moszkvai találko
wt a világ vallásai béke-parlamentjének, 

Mi, unitárlusok is, a lelkészek és a világiak köré
ben egyaránt foglalkozunk a nagy világ és ezen be
lül az egyházak érdekl6désének középpontjában ;illó 
béketörekvésekkel, mert szeretnénk., ha Helsinki 
szelleme a Jövőben, a belgrádi megbczélések utan is 
erösöd.ne, továbbhatna H isszük, hogy ez erősíti a mi 
egyházunk életét is. E szellemben egyetértünk a Ma
gyal' Nem7.eti Bizottság felhívásával : ' 

"Valamennyi, a béke, a biztonság és a sokoldalu 
együttműködés ügyét tálpogató társadalmi erőnek. kö
zös erőfeszitésére és összefogására van szükség, hogy 
leleplezzük az enyhülés ellenségeinek valódi céljait 
és módszereit, s elérjük, hogy a zárookmány mara
déktalanul megvalósuljon. Soraink szélesltéséhez még 
türelmesebb, még állhatatosabb tevékenységre hívunk 
fel m~nden békeszerető, a békés egymás mellett élés 
gyakorlatának kibontakozásábrul érdekelt erőt, hogy 
minden józan gondolkodású és jóakaratú ember részt 
vehessen az egyre szélesedő europai párbeszédben." 

Az IARF l. számú teológiai bizottságának VItaindító megállapításai 
.. 

Osszeállította a januári berni ülés 

Tolerancia és igazság 
l . Az igazsagról alkolOI! fetfogá - szükeb b. mind tágabb ertelemben, és 

S~lI'\ korlótozott és részleges. Ezert felette áll a $zükláfókörúseg és szek
turelmesnek kel! lenniink eoymással fá SSág minden formájának. 
sz~mben. ~el ke1l télelezniink, hogy 4. Hogyan v lszont/ulnak a bibliai 
mlndanlllllnn tanulhatunk egllmás- monotheizmus lá tszólagos tüTelmet
fól, lensegehez? Ez a monothei.Zmus a zt 
. 2. I~I most Ilem a rudományos állit ja, hogll nincs mas l s ten, csal:: 
Igazsagról beszelünk, arról amely Jalll;e, es nincs más Or, csak a Je
tudo,m.dIlY~Sal.1 igazolható, ha nem a Z IIS Krisztus, E~ a monotheizmus 
1.I~lIa sl, ellkal és existe llciális igaz- .mindenekelött az t jelenti, hogy nincs 
s~gokról: Ez.nem a rudomanyos igaz_ ellentmondás az univer.wm és a~ 
sag .. lene;:-cset jelenti. Mi hadat vi- c let legmélyebb realitása közölt . 
selunk,a t,udollall$óg ellen , Másodszor: ez a jelleg szeretetben, 

Ö elfogadta az embereket olyanoknak. 
amilyenek voltak, de ÖSztönö;l:te is 
öket, hogy va!tOztassa1Wk eletükö~l. 
legyenek igazabb emberek lsten es 
ember v iszont/la/ában, tekintet nél
kül helyzetilkre és multiukra . Os;:
tönözte embertarsait, de nem kénll
szerlteUe. 

3. Hlutilk, hoglJ oz igazság fclis- réuvétben. és tisztele tben. nyilvánul m.",h"EÓ' hoglJ ~egl.loll rá a képesse- me, a Názdreli Jé~u, eletében Har-
gn ' za/ehs é ö ' ~, 
Dyóz6désünket mc.r .s e. r . S ifi meg- madszor: ez a szeretet egyetemesse
életutal nil ' s Ir':lIlYlt)O azt az , ge t jelelIt és mogdbafoglalást: min-

h t : lellJ magaba foglalja és dell ember lstell gllermeke _ de je-
:Ie~ea arg:J:j , az . egész létünket. Ez lenfi a kizáróst is: o gyülőlet és 
helÓ Og~ - ' u~s el éfel~l tI elmellJit- igazságralamáD he ilJ lelen minden . ,é I ro ~ s a dialógUsok 8e- vonatkozásban 
::-~eta~!I; I: I!~r~~de~ a~ok.~ol, kik- S. Jézus mapatartása, ahoglJan azt 
Uink kö·ö al ~ deklódésuk,. s ve- ma elképzel;ük a szinoptikus elXl ll 
oz kk I - k~k n:on , liUMk, masrészt gé liumok tudósitása alapján kettŐS 
n":ik a és 'm~"se m~~aS~k~éhaOllomá- órnlJolatu: (j lüre lmes voll, de eQIJ
relldeike-nek E .. Uli z . si alappal ben türelmetle n ls. tolerons, de 

• . z okumelll~m us mind uOllonakkor meg nem alkuvó. PI. 

Jézus törödesc nem egy intéz
ményre iranyult, hanem egy olyalI 
emberi közössegre amely lsten or
'szága jellegét viSéfi. Jézus biralÓlln 
lépett fel bizonyos helyzetek és ma
galarlasi formák e llen , Haragra tu
dott gerjedni a képmutatás és o pa
ragrafusok rideg értelmezése ellen, 
Iranllclve a z is ten- és emberszeretet 
volt, O nem bonyolódott vi tába málo' 
uallásokkal. 

6. A keresztény hitnek k Üldet ése 
von, akárcsak más vallásoknak, 
amelyek az igazságra törekszenek. 
Ez természetükb6i fakad. Közöl ni
va lója VOll, melyet ki kell lIyilt>á ni
tania, életútja vo n, omelyet java 
sol. és megkísérli megalapozni a h l
v6k közŐUCDét, A történelem azt 
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bizonyítja, hagy az egyházak misz
szió$ vállolkozása gyakran fanatiz
mUlIba torkollotI. hogy értéke$ he
lyt hagyományokat pusztított el, 
hog" az európai civilizáció! rá aKar
ra kényszeriteni mdsokra, és eről
telte azt a véleményt, hogy egyedül 
a keresztények üdvözülhetnek, Ma 
uj megközelítésre van szükség, ,s az 
réuben már meg i$ valósult, a dUlló
gUllok terén, a szociálpolitikai tény
kedésekben és a helyi egyházak 
autonomidjának a támogatásában. 
Ezen új megkÖzelltést Indokolja az 
emberiség azon Igénye, hogy elérje 
lehet6 legtökéletesebb méltóságát és 
telje55égét, A mi55ziós vállalkozás 
összeütközést von maga után más. 
vallásokkal és ideológíákkal. Ez két
iránJIÚ dolog. Elképzelhetó az es:::
mék és tapasztalatok kicserélése az 
eg"enlö jogok talajdn anélkül, hogy 
uralkodni kivannánk egymáson. Az 
eredmény az igazságnak egy me
Iyebb megértése lehet, 

7. Hogyan erósithetjük és tágit
hatjuk a helyes toleranciát? Az egy
ház történetéból megtanulhatjuk a 
tolerancia némely elengedhetetlen 
feltételét: 

aj Az egyházaknak legyen joguk 
vélern.ényiik nyilvánítására, de ne 
uralják az állami életel. Az állom 
ne halzrnilja fel az egyháza/cat po
litikai célokra, és biztositsa a lelki· 
ismereti szabadságot, a vallásos gya
korlat szabadságát, valamint a kü
lönböző valláSOk nyilvános hirdeté
sét az "emberi jogok" keretei kö
zött. 

bJ A keresztényegyházak nak tlrz_ 
tcJetben kell "utanlOk a kisebbségi 
csopor tOk(1t é, vé leményeket sajóI 
területükön betü/. 

cJ A tolerancia fügu az értelem 
helyes használatától, Az értelem mó_ 
dot ad arra, hogy kikerüljük az ir
racionalizmust, az érzelgősséget é$ 
a fanatizmust, Az értelem lsten ado_ 
mánya, az embernek lényeges jel
lemzöje . és elengedhetetlen fel tétele 
a külÖnböző vallások és ideológiák 
kÖZÖtti párbelzédnek. Az értelemnek 
tisztában keH lennie saját korlátai
val, különben önmaga válik intole
ránssá. 

d) A félelem türelmetlenséget 
szül: a félelem attól. hogy fellazu!, 
felbomlik valakinek az azonossága 
és uralomra kerülnek aZOk a belső 
erók, amelyeket tudatosan elvetni 
szeretne. A félelem és az intoleran
cia leküzdhetö alapvetó bizalommal, 
magabiztouággal és bátorsággal. 

e) Az eleven szellemi élet moga 
után vonja a helytállást a KülönbQző 
helyzetekben, a nyitottságot a kü
lönböző realitások iránt anélkil! , 
hogy feldldozná az igazságrÓl szer
zett saját tap4sztalalát. Ez a szelle· 
mi élet ellená!! a dogmati zmusnak, 
a hatalmaskodás minden formájá
nak és az intézményi megmereve
désnek. 

8. A pozitiv toleranCia következ
ményei: a vallási pluralizmus tudo
másulvétele, ökumenizmus, több 
megnyilatkozáSi szabad ság az élet 
minden vonatkozásában , kevesebb 
elnyomás és üldözés, az egl/enlö em-

ber' '"" k , . l 1_,,0 lsz tele tben tarltÍ5a t " bb 
té r a _$Z.emélyiség Kifejlődésére', ~bb 
IchetQseg a kommunikációban 
tapasztalatok c'eréjében s a 

Mindez tő?b . önuralomro szólit. 
;:a~YObb loku erettségre éJ jószán. 

ékra. hogy feloldódjana k a kon1l'k 
tu~ok és feszültségek I -

h ~'. AI.lítjuk. hogy ~ tolerancláno.l~ 
a ara, vannak. Ezeket a korlá to_ 

kat akkor kell felállítani amikaT a.:; 
~m~eri teljesség valamiiyen vonat

ozosban támadva avagy veszélyez
t~.t ~e van, vagy éppen a megsemmi_ 
sules fenyegeti azt. Ezért intoleran
s~knak kell lennünk, ha szembeta
laIjUk magunkat az igazságtalan~g. 
gal,. az emberi Jogok megsértésével 
az Igazság kutatásának korlcit02ásá~ 
va l . avag~ II; kör'!yezet felelőtlen vc_ 
$%él~eztetesevel es pusztitásával. 

M!ndezek a korlátok a szeretet 
k.~ttos parancsolatából veszi k erede_ 
luket. 

10, A tOI~rf:l.nCi~. It?galma lényegé
ben nem kozombosseget jelenI, nem 
gyenge~é~et. megalkuvást vagv a 
meggyozodés és kötelezettség hiányát 
- hanem egy c$eiekvő alkotó cél-
tudatos magatartást.' , 

Türelmü"ket jellemeZze a' nyilt
~4g és a harci készség. Ezzel vele
Ja r , hoOY egymást elfogadjuk gyen
geségeinkkel együtt. 

A tolerancia nem Végcél , hanem 
eg" életforma. 

Az angOL szövege t lefordítotla: 

Bajor János 

Dr. Mikó I mre, a romaniai magyar unitárius egy
ház. fögondnoka, iró, rnŰfordítÓ. szerkesztő, türelem
mel viselt hosszú sz.envedés után 1977. március 21-'én 
Kolozsvárt meghalt. 

Avram Iancu pedig gyakran fordult meg anyai nagy
anyámék házában Verespatakon ... 

- Az én elódeim Bö/önból származtak Kolozsvárra, 
ahol negyedik ősöm, Mikó Sámuel, amint sfrkövén is 
ol vas/lató, Bölöni Farkas Sándor tanítója volf. Csa
ládunkban egyetlen vagyonszerzőről tudok, anyai déd
apámról. Sakó István torockói verósgazdárói és 48-as 
közsegi biróró/. aki t Jőkai is megmintázott az Egy az 
Istenben, Az ő fia vette a torockói örökségból a 
Petóli utcai házat, melyet en eg" élet munkájával 
megváltottam anyám hat tes tvérétől. G"ermekkorom
ban a szemben /e vö u/casor még nem volt beépiwe, 
s ki lehetett lá/ni a házsongrádi temetőre. Ha még 
azt is tekin1etbe vesszük, hogy Kelemen Uljos a Mgl/
bátyám volt, talán érthetővé liálik, miért raga,szkod: 

1róról író , .. , közéleti emberről kő7,életi ember ir
hat a leghitelesebben - mondotta Mikó Imre 1974 
áprilisában Marosi Udikónak, amikor inter jút kész.l
tett vele a Közelképek cimű kötethez, melybcn húsz 
romániai magyar íróról adott. képet. Innen idéz.z.ük 
,Miká Imre önvallomá..sót gyermekkoráról, elindulásá
ról. életútja egyes állomá.'iairóJ. 

Kolozsvárt a Petőfi utoában lakott. mely hát.'Í.! a 
K&nivesek bástyájának fordltotta, édesanyja jogán 
a Zsak6-há:>,ban. 

- Ez tulajdonképpen az anyai naoyapám háza. Az 
utcát régen K~I-Torda utc4nak. hiVlák, páratlan lo ra 
a .. T,!.rda felé nező vórárok helyén épült, Mikor ide köl
tozlunk, már Pelőfi utca volt, hogy miért, azt az eoy
kori Biasini szánó oldalán ma: is látha:tó emléktáb
'!n olvashatjuk. Később Avram l ancu utcája lett, 
o ugyani& szinlén Itt lakott diákkorában, tőlünk a 
neguedik házban. Aztán jött a demokrácia, és böl
csen megosztotta a két kiváló névadó közt az utcát. 
Mindezt azért mondom el mert családom nak mind
kett6jükkel kapCSOlata voli. 

Elmesélte. hogy Petőfi utolsó útjára a tordai pap 
~á7.{r,bó1 indult el, akinek nővére. Id .. néni. a z. ükany
)a volt. Ida nénl1 még Ismerte: 

- O engem tartott az ölében, ót Pet61i Sándor . 

.. tJNITARtUS eLET 

Iam úgy az egukori csendes, most zajos PetőfI utcaI 
bázho;; Kolouvár vá rosához. a történelemhez. 

Mik6 Imre édesapja dr. Mikó Lőrin c:: bíró. édes' 
uny ja Zsakó Aranka volt. Mindketten példát mut.<lt
tak a tisztességből és a köz. szolgálatából. Dr. Mlkó 
Lőrinc az első vihigháború és hoss2;ú hadifogság után 
!IZ unitfirius egyház. elóadÓ-I."mácsosa, majd elete ut"!
só ével ben {őgondnoka is volt. Zsakó Aranka pedIg 
minden egyházi és társadalmi nómo7,ga_lmi .m.unkábóJ 
kivéve részét. a n6m02galmak egyik elobbvlvoje vol.t. 

Dr. Mlkó Imre elemi és kö~plsko1ai tanulm~nyall 
az unitáriusok iskQtálban végezte. Nyolc. ... dik glmn. ... -
zis ta kor6ban a Kriza önképzökör el1li?,ke, és _akÖ~'o~= 
latásban is megjelent Almanach c. onkép:w n l. 
advány sz.erke-s7.tője volt. Gimn6:duml oszt:\lytlÍl"S31 
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kő "] Ink az :ílloml díjas neves rom.mJal szmmu
vé:~t. f..~\I;"CS Gybrgyöt cmUt~ü~: Tarurrainak relsoro
lás.ltól helyhlany miatt eltekint unk, de sokakat pé~
daképének tekinteti , amint ezt dr. Gál Kdemenrol 
.. Akik c]öllem jtlrtak" c. kötetében irt po,·tréja Js 

igamL kk t 't' 'k _ Kőzéponlá1llunkban ti - ~r az ~ ~ ogM ura e]-

dall, hogy jogásznak len?i _ kolclcueg, ,rónak paSszjÓ~ 
A jogászság abban az Iduben a~ érte!:miség. vezeto 
rétege voll, minI ma a mérn~k es a ~ozgaz~asz: Az 
ülll/uédi pdlllll viszonylagos 'u.uf/.elienseget b,lZ/OZltO/.t, 
s ha irodárn közepes forgalmu IS volt. an~j(~.1 .~erme
kenI/ebben múvellem a szakirodalmat, külonosen • ti 

közJoo és o nemzetkiizi joo., a kiseb.bségvéde~em t~~e~. 
Legterjedelmesebb 1Iiunkthmat a 1ouwdomanll kore
böl irtam. Ma mór csak hobbiként jo!?ás~~odom. Sok 
wdós emberről wdunk. aki szabad !d~Jeben uerse
ket ír, vag", fordít, fut, Val71l zongora ZIk. . . 

_ Első szerelmem a szociográfia volt. Az ErdelVI 
Fiawlok k8ré csoportosu l va művel tük néhányan a 
harm incas évek kezdetén, amikor a népi i rÓk még 
nem hal/attak magukról. Mi gazdasági és társadal~i 
erőkben kerestünk gyökereket, s a falut tanulma
nyoztuk. En magam a nemzetiségi kérdest, meghir
detve a románsáogal való találkozást - osztályalapon. 

1932-ben jelent meg Mikó Imre ,.Az erdéLyi faLu 
és a nemzetiségi kérdés" eímű Irá..<;a. Mikó l~tván 
lapunk előző számában e munkáról megállapítja, 
hogy korát megelól.ő .marxist.1-I:ninista d?kum~n
táltságú, hiszen bevezetojében Igy Irt: "A fS~lk .uteaba 
futó öncélú h"Odalmiság helyett ma gazdasagl es tát"
sadalmi erőkben kel'essük az: erdélyi probléma meg
oldását, fel kell tehát mérnünk, hogy az. erdélyiség 
mit jelent a tömegek életében, s mennyiben lehet 
m07.gató ereje az új társadalmi rend kialakul<isának.'· 

Azután tanulmányúton járt Párizsban. ahonnan el
látogatott Angliáb.'1 is. Itt e sorok írójúval együtt 
reszt vett. az angol unitáriusok 1935. évi közgyűlésé'n 
Liverpoolban, és járt Oxfordban is. Hazatérte után 
tovább folytatja közéleti múködését. melynek rendjén 
az: utolsó években utat talált a baloldal felé is, amint 
ezt a KOl"unk egyik számában kőzölt, Jó= Bélával 
való k9.pcsolalát ismertetö Irása is tam.isítja. A hu
ború végén. mint annak idején édesapjának. neki is 
hadifogság jut osztálYl'észéül. 

- Éppen Csehov szülővárosában kelle t t k/kőlnöm , 
Taganrogban. ebben az Azovi-Ienger melletti kikötö
városban, ahol a háboru majdnem mindent lerombolt. 
ahol az oroszok ls, mi is éheztünk és fázlUnk. Mini 
annyiszor, m03t ls megint a nyelvtudás segített. A ha
zai három nyetv és a nyugatiak után most már köny
nyebb voU meotanulni oroszul úgy, 1I0gy nemcsak ott. 
hanem hazatérésem után is haszná/llattam orosz tudá
somat múfordllásra, tanItásra. Tanári képesítést is sze~ 
Teztem belőle. Orosz tankönl/ueimet még azután is kö
telez61eg IzasznállÓk a középi.~korákban. miután már 
rég egy ujabb pályán múködtem. 

- Meg/rtam egyszer A pulton innen IÍ"s pulton túl 
ci.men. /togy pályám során a könyv körforgásat Jépé.~
rol lép.lsre kŐl1 ethettem. mint oLva.~ó. könllvterjesztö, 
sz-erkesztő és író. 

- Sorsom .. tehát at évek falyamán mindinkánb össze
!o!zÓdoU a konyye,kével. A könyvs:'!erkesztés és a kónyv
!~~s lelle I~helove. hOUII mióta a Kriterion művelődés-
1~~I~:netl kzadvány,:,it szerkesztem. ismét kijutol/am 
ku.lfoldre. Vlszonllathattam a Szovjetunió/o most már 
mlllt az oUani !rószövetség vendéaé. es előadásokat 
taTl~tI~tam . tlZ Egyesiilt Allamokban az erdélyi magyar 
emleklmt-lrOOtllomról. Világlátot! 10kálpatrió/tI l·agllok. 
~lőbb-ulóbb nektm ls haná kell fognom a memoár
Iráshoz. 
Sajno~ .. a beteuség és " halál megakadályozta. a Csen

deli Pet.oh utca dmú önéletraj7.i művének befejezésé
ben. M,kó Imre h..."lll'llflrÓI a ha?.ai napilapok is meg
l!mlékeznek . Huffy ~éler ~ . Magyar Nemzet hasabjain 
Igy. méllat}a Iroda~!"".~ és k07..t11etJ munkáss.-'lgát. MCl!;;"ll~ 
lapll ja. hOJly n "kozoutlnet. sokoldalúan szolgáló Jé~fi" 
volt. Mindent eselek('dnle kell ann"k "k' . """"d' , é l(i é" '" k" ~,,,IS?UOO ,ees n pe \ IS II ""Il V,lIl élni. A román szellemi értékek 
egyik nagy közvCttt6Jének nevezte. Regényt írt két ér
dek~ emberr61. A nagy tudós Brassai S{'muelrö! és 
Bölon! Fnrktls S!tndorrÓI. A 'l előbbi eime: .. Az ufQI$6 

erdélyi poli /tlsztor" u másiké .. A bércre esett fa". La
punk 0lvas6i Jól tudják, hogy mIndkét nagy ember 
unitárius egyházunk s~ülöue. E mu~kák dedikált pél
dünyall s7..eretellel őrzom. A kolozsvari "Utunk" máre. 
2á-\ számában a jó barát Benkő 8.1mu Mikó imre tes
tamentuma cimú emléke7.ését az alábbi gondolatokkal 
7.árja: .,Irásaiban is azokat álHtotta esunényképül ol
vasói elé. akik a nagyvi lágban és szülőföldön közösségi 
céloknak áldo7.ták életüket, tlz alkotásban telték örö
müket, vagyis tetteikkel és írásban foglalt gondolataik_ 
kal nemük önmegvalósitásán - a humánum diadalra 
juttatásán munkálkodtak. Azokat, akik a dologtevő hét
köznapok után megszentelték az ünnepet: néhány szál 
kakasmandlkót, esillagvlr:igot hoztak a tavasz:16 erdő
ből s a kedves asztalára tették. Mert csak az gYámola 
a sokaságnak, aki hűséges az egyeshez. A mosolya mel
tett hűségét is reánk testálta." 

Újra sajtó alá rendezte Balázs Ferenc .,Bej6rom a 
kerek vi/ógot" c. munkújfll. evek óta hangyasrorga_ 
lommai gyűjtötle az adatokat Balózs Ferenc életét és 
munkúját Ismertető regényes munkájához, melyet már 
sajnos nem tudott befejezni. Rög és nagyvilóg lelt vol
na a címe. Kiadásra vál" Orban Balázsról írt regényes 
életrajza is. 

Amiko,' G5. életevet betöltőtte 00 nyugalomba vo
nul a Kl'iteriontól, munkatársa. Dóz'id Gyula, a kolozs
vád Utunk hasábjain igy bÚcsú7.ik: "Az egyennél ha
talmasabb körülményekből sohasem azt a követk~z~e
test vonta le, hogy "nem lehet". hanem maga elé I?CZ
le a torockói vasverö ösők példáját, akik 11 termeszet 
és a történelem mostohaságával dacolva tanúsitották. 
hogy ha a külső körülmények alakulása sok minde~
ben nem is függ tőlünk, az m1ír rajtunk áll., hogy mi-
ként tölljük kl a nekünk rendeli keretekel.~ . ' 

Dávid Gyulával közösen irt konyve a Petőfi Erdely~ 
ben, "népkönyv" lett, s ma már könyvészeti l'Í~aság. 

Számos romún {rót és költőt, kózlÜk El1ll1lcscul 
és orosz klasszikusok írásait avatott kéz7.el tolmácsolta. 

A romániai unitárIus egyhá7. fógondnokakent vegzett 
énékes munkás.M.gánaK é,·tékeléséhez idő kell. Ennek 
elvégzése a jövő feladata. Az 1968. évi unitárius em
lék7.sinat megz'endezése körüti érdemeit külön kellene 
méltatni. Res:'!t Vf'1t eyyluizcz élelének nemlelköti kap
CSOltlltl ibtm is. Jelen voll, feleségével együtt, az Inter
rwtional Assoclatton for !teligious Freedom 1972·ben 
llcidelbcroben tarIolI világkongrcs.~1.Ustin, és ott fel-
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szóluhhával. melyben (I tradicionalis erdélyi vulJásl tii
relmcsségr6J szólt. fl lluhínos figyelmet ébrcsdett szemé
lye i l'Únt. _., . 

A Bukarestben megjeleno "A H ét c. lapban HuszaT 
Sándor így fejc,d be bÚ?,U7.á.~;i~: ,.Ami pedig e. gyi!
szolni hivlltott írás hangját Illeti. s7.óloék eITől IS né
hány szót. Merthogy ncrn sÍI"ÓS és ncm is siralós. !? 
nem hagyott lehetőséget ene. Február 4_én kaptam to
Je n~ utolsó levelet. UtÓkorozni. plll"abolával bibelooni 
ninC!; már kedve. Fegyelme azonban, ahogy közli a kö-
1.ölhetctlenl, ezúttal ls megrazÓ. "Jelenleg az onkoló~iiin 
fekszem. ti jövő héten operálnak, utókezelésem elore
láthatólag két hónapot vesz igénybe. Ha awtán még 
ember lesz belölem, a szükséges átdolgozás.~. magam el
végzem. Ha nem, több eset lehetséges... es ezeket 
pontokba foglalva felsorolja . "Örvendenék - fejezi be 
_ ha utolsó Jogi munkám., . helyet foglalhatna év* 
könyvetekben." - Imre örvendene ... 

A'I. utókor - és meal máI' al'. Igazi - s'l.ámon fogja 
tarwnl, hogy Imre minek örvendett, minek örvendez_ 
ne ... Onmn.gM kárositaná. ha nem igy lenne." 

.. Te:netésén, a c~aládi M:r. udvarán dr, Ko vacs Lajos 
puspök :nondo~t egyhazi bcsl'.édében méltalta elévülhe
teUen erdemelt Al. egyház gyászát dr. BaraoosslI 
~szló, rögondnoktársa méJtatta, Az erdélyi magyar 
kozélet számos képviselője jelen létében Dávid Gy l 
a r?m ~:miai t rós7,övelség nevében vett bú<:sút az e~~ 
kOri palyatárstÓI. 

.. V~.gUsztességén II magyarországi unitáriusokat a kül 
fol.don lávollevő Barlók Béla főgondnok nevében is 
fl.!lkó IS,lván budapesti gondnok, egyházi tami.csos kép: 
VIselte es helyel.ett el kOSzorút urnája mellé. 

Emlékeze tét kegyelettel megőrizzük. 

Dr, Feren c::z József 

Konferencia Bad Bollhan 
Nem sokkal a Dáv id Ferenc halala 

utáni Időben, J595- ben gy'ógyfürdöt 
épí tettek a würUembel'gi BoH köl.
ség közelében. hogy a kiváló gy6g:y~ 
hatású kénes és sós vizét - melyet 
l. F rigyes herceg rendeletére vég
zett geológiai kutatások során talal

. tak - hasznositsák. 

E7. a fürdő mind a mai napig 
eredményesen működik és közvetle
nül a II . világháború után. 1945-ben 
a tes ti sebek mellett a lelki sebek 
t>egyögyitás;ira ugyanitt Evangélikus 
Akademidt alapítottak. amely sok
réru, főteg szociális tevékenyseget 
folytat. 

Az Akadémia m inden év marciu
sában konferenclat rendez külörúé~ 
le közérdekú kérdésekről, amelye
ken nagyszámú érdeklődő vesz részt. 
Az IARF németországi szervei is 
rends~.eres kapcsoiMban vannak 
ezekkel a konfcl-enciákk.al. és ezen 
a réven egyházunkat is meghívták a 
folyó évi összejöveteh'e, melyen már
cius ll. és 14. kö7.ölt egyházunk kép
vise le tében részt vettem. 

A konferencia tárgya: "Ví!agvalla· 

• 

K ilencven esztendővel ezelőtt, 
\ 886-ban Torockón született dr. BOI'· 
bély Istva n, az egykori unitárius 
kollégium tanára, igwlgatója, egyna
?.i könyvtárea, majd élete utolsó 
éveiben, I032-ben bekÖvetkC'.letl vá
rallan haláláig, az unltflrlus teoló
giai akadémia profeSS7.ora. 

K OlV.lSvflri egyetemi tanulmányai
nak befejeztével német egyeteme
ken tanult . Irodalmi munkásságának 
unitárius vonatkozásait sem tudjUk 
e rövid megemlékezés keretében 
részletesen felsorOlni. Az Irodalom
történetírás ma ls soksl!.or Idézi a« 
uni tárius hitelvek klalaku\(\sával 
fog lalkol'.6 , H114-ben é!; 192:;-oen ir~ 

b UNITAulUS ~U:'l' 

sok parbeszéde - la!tllkozds a ke
reszténység és az iz!tlm közölt" , 

A konferen cia kercs7.tény (német 
és indonb.iail és moslim (tanzániai , 
németországi és bécsi) előadói köl
csönösen megvHágították azokat a 
hittételeket, melyek a két vi!úgval· 
lás a lapjai, és amelyek legnagyobb 
resze alkalmas arra, hogya két nagy 
világvallás több mint egymilliárd 
hivőjét közelebb hozza egymáshoz, 
~ egymás megértésével előbbL'C tud
ják vinni mindnyájunk kö7,ös ügyét, 
a béké!; egymás mellett élés során a 

emberiség boldogulilsát. A 
fontos kérdése volt az 

részein és különösen 
nagyrészt a 
származó -

il ke
",o 

, hosz-
miatt m eg kell 
gondjaikat is, 
a száma, akik 

különféle véglegesen letele-

pedtek az :~~;~,~~ih,~',:'tf"'~:-silgot kö töttek, 
Ez utóbbiak nevelése, i 

Borbély István 
tanulmányait Ezekben elsőként 
igyekszik rámutat.ni Dávid Ferenc 
kortársainak, köztük SOmmer J .lnos
nak, és Paleologus Jak..'1bnak mun
kásságara. 

Teológiai professzori tevékcnysé* 
ge idején irt és ké'.Giratban solu\zo
l''OSított jegy?.eteit ma is haszoon;,1 
rorgatják hallgatók és gyakorló lel
készek egyaránt. Egyik legjelcntő' 
sebb jegyzete a duálls létbölcselet 
és theológiilja, és keziratban maradt 
hátra "Ot kövessük" cimü unitá rius 
élelideali reftáró munkája, melybcn 
Jézus követésére buzdit. Szűlóvú\'o
sát nagyc;.n szerette, törtknetét mcg-
1'·la. Haláh\ után dr, György Lojos 

~ sok mils pl'oblémilja szinLen idő
szel'úvé telte egy ilyen párbeszed 
megrende~.ését. 

A felso l-olt rétegek csak az 
NSZK-ban több mint egymi!lió em
bert számlál nak, ' akiknek vallas i 
szükségleteik kielégitése megoldat
lan. de megoldandónak láts?Jk az is, 
hogy a befogadó nemzet ne idegen
kedjék a moslim vallástól és azok 
kép'liselóitől. Ezt igyekeztek az elő
adók több téves né'r'.et cáfolásával, 
történelmi visszapillantással és ba
ráti kerekasztal beszélgetésekkel 
elösegilenL 

A wró istentiszteleten közös mos
Hm és keresztény szertartás volt: a 
zárszóban dr. Rőssler Andreas Slutt
sarU lelkész megemlékCl'.ett a romá
niai földrengésről. és felhívta a meg
jelenteket hogy az aznapi persely
pénzt a Rom[miai Unitarius Eg\'h~i~ 

szamara juttassák el. 
A konfel'encián talólkoztam az 

IARF fötitkárával, Dicther Gehr
mannal, aki üdvözletet küldte a Ma
gyarorsz{lgi Unililrius Egynáznllk. 

Bartók Béla 

summA«ta részletesen írói életmüvét 
az Erdélyi Mú?,eum c. folyóiratban. 

Ejfyh ázszertartás lan c. sa jnos csak 
részben m cgirt munkájából idézzük 
a pünkösd érte lmezésé.r61 s7:Óló feje
zel fi gyelemrem éltó r esd ete l : 
, OUo Pfleldcrer berlini professzor 
a "das Urchr/Sfentllm"' címü mu n
kajónal.; I. kÖ fetebc,~ a Cselekedetek 
könyve fór"lIalósánól CI kavetkez.óket 
irta: "Hogya Cselekedetek ko.ny
I'ének írója ismerte -;tz I. k!?~n~
lLusl IIH'élben a Szent/elek h~t~sarol 
irolwkat, az ne mcsa/; valósztntl, ha
nem a g/OSBo/alia epizódja nak Je/
e",IiM.fIl miatt egészen biz~n~: 
/Izonba'~ az ilL haszndIt stilóns kl -



fejezlÍsl? Tlem engedi meg, liogy , énll
leg idege .. nyelveken való IbeS:o:lÍdre 
gOlldo/junk, mivel a mas llyclL'eken 
l'a/ó beszéd kjfejezésnek. je/on/ése 
az amil Pa/ apostol ° KorhUhusi 
oy'illekezetbell a/6fordull eksztátikus 
jI!/enségeknek e/beszé/csenél hasz
milt. E.mél scm arról volt s.::6, hogy 
idegeI!, vagyis addig nem ismerI 
nyelVeken ocs.zé/tek, hanem arról, 
IloglI eksztatikus fölle/kesilltségük· 
ben meg nem ert/letö /rallgokat o~
lak omelll hangoknak sem a besze-
10 'sem a hallga/óság szómara nem 
v~1t semmi jelen/ése. A vallásos lel
kesiiltségllek ilyc]] ortlkulá//an meg
nyilotkOzósal az e/s6 gyülekezetek. es 
a Sunt/élek óllal Vala megllilelen
ség különös jelillek /orlOwik, s mé.y 
maga PáloposIOl is a charizmók ko
zé számiWtl1l, 1I0ha egyebklÍlIt lÍr/ék 
szeri]]t lebecsilIfC. Arra oZO!lban 
semmi Okllllk Ilines, lIogy ml c je/ell 
segbell vo lamir16 termeszc l 10Wtli 
esoddt lóssunk, miue/ azt lélelCtalli
lug egeszen lermészetes módon meg 
tudjU!.: magyaró ~f1i, s az eJ/élere 
mindell időool Slu·mlatan pélaa~ Ui
dUII/-: lo/alni. Mouban el/ut az egye
hmles "lIl1ewbeszéalOr· a /..UKUCS 
előadósa ~=erinti pün"ö~dl esemeny 
kulbnbbzik, meri euoeu ri;;; vall 
-mondva, /logy a tüzes uyel vek besze· 
dét a /wugawk sojut anyaJlyeloükölI 
vala be~zeanl!k éTldtek. ~z a LUlCaCS
fele ludOSlloS Igy nem egyez/etnelo a 
nyelvbeszed rőt lia /o t'ó/ aposl ol sze
rllltl mag(lcr:razatlot, amely szerint az 

HíREK 

Bartók Béla fógondnokunkat a bu
da~li egyházközség közgyülése 
egyhangúan tlsueletbeU gondnokuva 
valasztotta meg a~ egyhazköl.ségben 
kifejtett érdemes munKája elismcl'é
sek.éppen. Szeretellel köszöntjük új 
liszt.segében. 

Dr. Kauiba JÓl..'lel kaloUkus tI(I~pök. a 
IUUOlJkus egynn7.' !nlc~.rncnyck L\:IUI,;YC. 
10Je. nernrCIlH>\:n v,~zonozlu pll~po""n" 
cs lőgonano"unK nD'" IC" UlIoillLl"slLl. 

Ideoen nyel llen 1I0ló bes=éde' az, aki 
nem tudta, hOGY az mit :lelen l. öriiU
tléflllek IlIrtotta. s azt mon(/ta. hOflY 
az édes bortól megrészeoedettek be · 
széde az. 

Mert 1I0gy ugyallazt a do/gal az 
CIII/ik res=eg beszédnek, a musik el
le!lvet] sajá/ id!l(1cn IInycr:'lyelvell 
való beszédttek tartsa. mé$1is csak 
kU/önötl. 11O(1y az clfe/e doloO ierme
HelföWUi ctlodo nél kW le/lclseges 
leli volna. az teljes~égOI?I ki lIan 
zIiTl'o. Az Ie/lát mór most a kerdes: 
hogyan jutott a Cseiekedete/~ köny
véllek iró:Ja ell l ICZ az elbcsz.Hésllez, 
amely IC/lát egyfe/61 tisZ/Óli mutatja 
a keresz/élly lelkesedésnek éppel/
seggel !lem csodaszer"1i ,,'Iyelvbeszé
dét·' (vagyis (lz!, amiről a korinthu
si. IcpU is megemlékezik). másJelől 
meo arm Ulai, lIogy iti csoda tör
lenl. mert a 'aniwa.nllok ClddiO nem 
ludotI. idegen Ilyelveken beszeltek? 
A magyarázat itt egyszerúen az, 
hogy a Cselekede/ek könyVe irójá
nak volt ludomdsa egll olllall 1I00Yo
mÓllyról, omeitI szerint valamelyik 
nagyobb gyülekezetben a fenli eT
telemben oett eksztcitikus "nyel 0-
beszed" CI jelelWoL/akro rendkIVüli 
halcist /eu, amit azok a magasabb 
szellemiség llalósónak tulajdoni/aI
tok . AZOlIban az elbeszélö e!t a ho
yyol1lállyt átalakíwo allegórikus k61-

s,.1 lakás é pUlelél ~~ az épUll!1 megron
ijU'ÓOUll II!'u~z\:rKc~.elé,. J\:.~nIC8el " ,"'W 
,. ~rtU UIUu lI,nunuo ":,,pvl~e,o .... LU""" 
U'L'!; fogja érol!rnocn 'Ut·lly",JnI. 

J\ d UII.~V"Lajl egykori gyWekezel unlui
nu" Ic,,, Kez.:\! ":",eI6jeoe,, u:'" eli>.·~,,
act! "cnles nynn"Kal LlleL':k~ I!ngo::aelY 
alLlpj,,,, u 1'",011 "I"~Z k,vag"L. és c~yu"n 
- ,,,'KéL\:sunKr,, - gonau~KudoLt ,I "". 
I)ÓIUlSll fÓL. , 
A Mag ya.- b:rnelil.Ak O rsl.igos K~pvls"leh! 
es a Dudape~" tU"el11a nIlKöt..~eg u", 
"munyt ur, !)81/eTl Ul!za uUXIJnul ,nárI!. 
:W·OII InnGl.\ ulesébcn egyhangunn lIeoer 
un .. cI vLl.lnsz'(>lla elnöK":\:. n":lr\CK meg· 
vom~zlásn.noz II~. l:.:lnoKI "l'"nILCs at e lO
ze","~ hounlnrumsl lIl"gad la. UgyanakKO' 
"11'ÖKhely"",,,"se Udrdl Oex.sŐI. 10IllKárl"Ll. 
ar. !)eJJtirr Cd""el, 16tllkárhelyetl~ 
~·olor. L-a./OSt .. ulas: .. o.l" meg. Az "jon"a" 
megválaszlou chlökól egylulzunk kcpvJ
sel(!téocn pUSpOk(lnk levtlbcn köszöntöl
t". 
Szem-Iványi Ilona llIás.odevCft unitárius 
I\:O Log'ut halIlIató. máre. els6 vasárnap· 
Ján CISO I",ben Inun el az ilile"U$zleh;1l 
UOlg>lI8.101 Nagy Ig"áe ulenl lcmplo.nunk 
gyllt"Ke~ell \e,·meoen. $z(,puamu 8)·U
LeK~Z<:1 C101l. További munK(I,Jáho1. bzor
yllllLlnl t!S I<!"'ru\st kivanunK. 

Ur. M"k_)' lIlIklOK reformálu~ lelk"", •• n2 
tlkum~nlkus gondOin t koraI k(,pvlseI6je. 
n ev ... ~ korában elhunYI. Mun~J"t .-.!-sz
Lelcsen m(,lInltn n Rctormálu~ok UpJ/I 
máre. 6·1 uLlmn. 1'(I~pOkUnknck Ccn(b"" 
1931_b~1\ Innulólí\nm volt . .l:1II1 ~ k ~ legyen 
.\ldOl!. 

lI <1.<11á k6zveti. 1 IL vatJtiSQll relóm kere1(,· 
b~n JúnIus S·~n S,.lI~,. JlInos ICll<h~Unk 
St<1IIl!\I/1ulr. A kdvelkcz6 közvmft6i.·c j!l_ 
1/u. 31-én k.,,·UI sOr. 

Illi /ormóban dolgalta fel. A llllelv. 
csoda tehá l PQéuen az elbe3zélónek 
a kltaláló.sa. ak! abban a 7Q zsIdóval 
a SInai /leoyen löTlent epizódróI való 
ÓtcStamentumi mondai dolgalIa fel. 
Amilll ez a zMdó monda alizpa. 
rancsolaInak az egész vilag össze5 
lllÍl)ei >!ZamÓTa való érvénl/ességét 
UimbolizólJa. azonképpen akar ta fl 

Cselekedetek Mnl/vlÍnek {rója is al 
anCll6g nyelVcsod.:iban a keresztenIl 
pünkösddel kapcsolatban kifejezésre 
juttatni f1ZI a gondolataI, hogy az 
evangélium sem csupáll I zraelnek 
"dalOtt, hanem minden népnek. A 
kereszlenIl üdvnek egye/emesséoe CI 

pünkösd! elbesz.Hésben a tüzes nyel_ 
vtlk csooa)ónClk allegorikus epizód
juval tlan lIIuszlrcilva. 

Mególlapltllaló, hogy pünkösd Csak 
az J. szazad végén Kudeu keTI1$;:
lelly unneppé ICla/Clkulni. leliat ak. 
kor, amikor a znc1ók pünkösdnek 
agrar jeleméset elhagy tdk:, s lIelyel
le az unllePllek liletIV tórteneti je
W'lle!t adla~. A zsidó pUllkósd'WK 
ezen u/Olag08C1n Oelemagyarazou 
lorlenell jelen/ése volt azOn aIUl/O. 

(.110, amelynek peldaJara az I . szózad 
végen a keresztények i9 kezá lek 
pUlIkösdnek, mint keruzténll unnep_ 
Ilek, a lik/IV lórtencli ]e/elllése/ 1C1-
a/aKUO]]I . • 

Dr, h sii k Vilmos 

A hŐdmuilv4d.rhelyl J;yülckeul ,má~. 
IJ·án IJO)Or Junos egyhu~, 10J"II)'ZO ,,'o 
"ÓIUCI\:~"1 kozgYO lh, IllnOtl. A I;yille~ 
l,;0nunOO<Kn II IIY"'''''",Z''L r\:1I1 <! ..... crn"s 
ULlt./lIl .... ",,:flllll "andon vQI",,<\wl\a m"g • 
.... "nztu.rossll ~leKes J..aJOSI. Jegyző "" 
" n"..:veze""\: dr, Jukat> J",,"n./! ~nlns~-
10118k. PresbllereKl<e KIU Jánost, Or. 
Benezédl . ·er"ocel. "'lalmdrl l'&Jt. Jaknb 
.Illlnlll, Eh,..: ,,. L<l:JOSI vnIWlZIOIIU". A "-'il· 
nau 'Olanll"s ulCllen a gyulcKCZele\ ur. 
u enCZCth ~eren\:. Or . JaKnO Jcnoné es 
H.e.enYI Samlor ,,<!pVlseILlC. A gyuleKezeI 
r\:&1 orgonajnval kapcSolalo.! Kerese 
ully~bcn a lap1.át.a u.arn Hlooen lar18n
Qu "cpvl~elo .",,,n"';l Ol.-ll ... o"uJa K' H 
...ell$O UÓ1. de vclhelóen hClybenhagyJII 
u ..:yúlekezct elől\:I·J""zlel1 J/lva$IIlI~ I. 

A·~ Okum<!n.lku.s TanLics mllrc. 31-éli fo
lIadAsI aaoll az E:t!yhllzalt V1Lalltan~cSll. 
ve7.\:16!nek CS <I. ke'''I-eUtapa.1 lagegyna· 
:za K ltepVlSelolnek KonzultáclÓJII aIKa,ffia
llol. A togaabon Cljynazunk kepvl~clC
L"bcn ptl.~póK("'K veLI <"c$>.I. 

U u llárlu.s t<;,,~keskö"Y'" - kOIOl..'lvárl kl
~dQsu - " p(lspl)K. lroaa ulJnn cl6Je
lIyczlle16. Nc",~lhcIÓICII nyár \:Ielen SZUI
UI""! Iudunk. 

" deurc· 
",u"kálalnJt. 

UNITAmvs eLET , 

, 



J llneaó J\drl~nne lellujabb e!ÖIldÓI "stJe 
nngv slll"n nraton a Hadnót! s,-,npadon. 
Ugy m<ir legenda dm"n k~t "rdOlyl Iró. 
K""". J\).(ItU,r és O"fda J~nő ,."uv,,1 ele· 
"enedtek meg a hallga'ók ~ Iőtt. J\ "zln-

don egy cselló "olt lálható a fekete 
~h'R m,lvé$znő mellett. s /I m~ly 11°'-" 
donk/lllonllrll való utalás ulmb<.>n~áIU' a 
II/:1 ellloll muv .... z. M; Sró KunC-1: (... n 
kőltő I)Sldn Nelmúvlmek J,,"e'ó J\d
rlenne Mtal vlllas?tott él< /j~~7.e"'lfftott 
~7,~p rbzletel!. 

J\ T co tóll: ln. akatollku" IIltlUdOmfl;,YI 
/lkildOmla é"negyed l s~eml~JOnek elsó 
IdeI "~~mn .. Közö~slfgi erkölcs és keres~
IOny le~\VOrI8~g" össze rogJ(lló dmCI mOll
vUlIS(1ó OrlOke. InnulmányokM kIl7.öl1. , 
J\ Ma gyilr Tudományos Ak nd Om lo k ladd
~oil> .. n rövidesen nyomdábl\ kerIIL Vá· 
laszútl György t5~8. Ovi p&:sl <1IspUI{t
dójn S. Némef KataUn és d". Dd" Róberl 
kandldAIUS gondOzásában. 

L.~punk j~ len szám á nak kblrnlál ápri· 
IL~ U-lin adtuk nyomdAba. 

Bélyegsarok 

, .... a7. hLI Istennek ajolnd6 k a, 
ez lIanAsból lészön. mCly hallás Is ten
ne k Ilj:élc által vagyon .. ' 

Fo
haGYo

köre feLállva 
város népe 

bevltle 61 a 
. amely attóL 

az 6 h(veLnek 

napj a in Tordán lar
a z unitárius reformá
határozalot hOZOlt 1\ 
a lelk llsmeretl szabad -

t>lrdelnl nYilvánosan 87 unllárlwo I"cfot_ 
máelól és január ~O''''rT mondotu> II ko
lo",-,várl szen, M,haty lemplom S7.Ó\iz"'_ 
ken az elsŐ unllárlus n ellemll pr&ilkA
<:1ÓI. 

A Szent Mihály templOmOt .. XIV. 57.;1-
zad első felében kewtOk el épiteni gólt
Ilus lIllIu_ban. "'" belső le rének melloldo\
sa a leg~zebb erdNyt 1I011ku~ lemplom
má avatja. A háromhRlÓO< esaTnok~mp
lom ~ ru h05~ZU ,;~ ellységesen 22 m ma
gflS. IIz épi'k"z"'" befeje7.l!sOt HH-re te
hetjük. ekkor lIelye~tOk eL II főkapu 
IlmpanonJábll Szent MIhálynak. a temp
lonl vOdszen t jOnek dombormüvtl k"pél. 
A tem p IomoI 1697-ben IIntalmas tüzvOSz 
pusztholta el. melyct nz unh~rlusok lll~6-
sorban a holland iai "emonst ránSOk kö r é
ben gy(\!tötl 9000 \allél"<l~ adomány rel
hllSznAlád'lal "'piteUek Ujjá. fl. JelenLegi 
110 m magas nL'Ogóllkus torony 1837-ben 
"1'(111. 

1716. március 30-án II Hab~burg hala
lom katona I er6vcl c](ogla1lal\0 a kOlo ..... -
"árl egyll.zkÓ ..... ég valamennyi templo
m't. A tempLomal kló l m e gfOSztOtt ko
lor.~várl unitariusok köZe l 10 "ven at 
cs"k magánházakn;\] k ImaMizakban 
tartlla~lak IstentiszteLetei. 

A XVIII. ~záudban barokk bercnde
z ... St kapoll a templom. lGom szOpek ere
det! pl1lért6J. akár vlrilgdlszeket. akár 
jelenetekel ábrázolnak. Az egyik oltá
ron "GY Maulberrseh-!estm"nYI lálha
IUnk. 

A Icgulolsó restauo·M6skof. W56 és t963 
kÖZölt. lfrtékes középkorI freskókat lár
'Ilk fel a P"olestáns- ~s barOkk-korI v a 
kOh\\ alól. 

Noha unitárius va!lásunk ellylk fő ta
nltása. hOGY az lsten nem kézzel esl
nAlt templomban lakik (Ap. Csel. 17:24). 
hanem lélekben és Iga;u;ágban Imádandő 
(Ján. 4 :24). mégis az IstcmtlszlcLet és a 
szenrlnáSQk ~aJ;\\os helyOnek a templo
mot tekintjűk. Templomaink fehér fa
lalkkal. széLes ablakaIkkal áltaLában kI
fejezLk vallásunk lényeges Jellemvon:l.s't: 
a IIl1dgossayot. €p(tOlillell Slilusukal lIIe
t6en Lgen tarka kép áll e l6ttilnk. AZ /Is
s"Okely fatomyos stllustól, a gótlk'n át 
a legmodernebb szabad ~tl1uslg minden
faJ ta templomunk van. Hajó, kar lis tor
nAc között különbs"'ge~ nem teszünk. 
TempLomaink föbb r és1.el: a toronya 
hanIngokkal. a szószOk {legtöbb lIelyen 
ri koronának nevezett díS51.CI). úr1lSZ1alrl. 
rértl és nöl ülőpadok. vaLamInt a kan;al 
az orgonáva!. A be rendezés aLapClv~üL 
az ri protestáns Gondolat szolgál. mely 
szerIn t az IstentiszteLet kllzépJXlntját a 
szószék és az úrasztala képezik. 

E templllmalnkban hLrdetJük. hogy az 
emberiségnek közös eé-UII van. hOgy egy
nek é-rozzük magunkal a világ minden 
unLláriusával és mInden jÓS7.And~kú em
berrel. aki a meggy6z6dés szabadságá
nak és a más-más megllyőződést vaUók 
b~kl:s együltélOsének a h!vc. 

Dr. K iss J ózsef 

, 
Külföldi hír e k 

J\ KOK új Státusa az ENSZ- ben. A KBK 
magIlSabb kategóriába sorolását kOrlék 
"z ENSZ·ben. A mozgalom 19"13 óta ,a
náesko1.ási Joggal rendelkezik a Vllág
szerve1.et Cazdaságl éli TA~adalml Taná
esának nem kor mányszLntú fiZeTVei sorA
ban. J\ T anács február 7-II . közölt New 
Yorkban tartOtl ülésén ugy határozolI. 
hogya KBK eddig! munkája alapján ké· 
ri aZ új státust. mIvel mindig lIlItha lÓ
san támogatta az E NSZ rRj! megkll!ön
bözleté-s e llenI e, les7.ere!csL politi káját. 
A~ ajAnlas vOg~1I eltogadásáról a Gazda· 
sági és T á,."adnlml Tanács L971 ta"aszAn 
lartundó nagygy(J[Osén döntenek. 11",1-
nek ";rt elm~ben a KBK Illcllflgyelllt k ll ld
Ilet a Tantics minden teljes IIIONOro. "" 
IIl1tál"O~atalt írásos formábun ,erjeszthetI 
elő. 

ld . I"",ák Vil m os. " brassóI gyÜlekezet 
k.özCI ötven even át pre.~bhere. 83 l::ve~ 
IIor'ban et ... nlt. Ten.elésOn Md}Oll Endre 
lelkész szolgált. FI"I gyh7.ábtln ()8zto
zunk. 

HALOTTAINK 

Katona G yu la Operaének es, egyk Ori ko
lozsvári unitárius kOllé-gluml dl'k, Ber
llnben 1971. m're. I-I-én elhunYI. 

Demé n y Sándor kocsonl.! lI\vllnk életé
nek 92. éVOben hosszu betegség után el
ha1;\lo7.oll. Végll Mihály lelk ész búcsúz
tatta ápr. 4-é n. Holtrama r adottalnak Vi
gasztalód'st kiv'nunk. 

Csák KoIr oly U éves múvezetli, techni. 
k Us, tuzesgyarmatl hivUnk, szIlleinek 
egyetlen gyennek e, súlyOS betegség utoln. 
váratlanul elhun yt. A gY'szolók bánatá
ban 6szLnte szí"vel osztozunk. 
M.v. MOlndr P á Ln é, 1\ pestLőrInel temp_ 
lom hosszú Oveken At voa lIaran gozóh\
nak özvegye, 14 o!:Vell korában. mArc . ":11-
1\0 elhal t . Te",etlisOn t.Aszló Andor Lel
k";sz ~zOlgált. 
A budapesti gyi.Ueke7.e~ halollas anya
könyvének tanúsolga szerint. legutóbbi 
lapszámunk megjelen~.se óta elhalálouak: 
Molnár ZsJgmondn~. febr. 20-án. 80 é,·CII; 
MaJarosl Mlhályn~, mArc. 3-An, 71 éves; 
TarcsafaLvi Lajos (Göd) m'rc. 15-én, 93 
éves; Cselezy Tibor, m'rc. U;'-án. l:lI 
eves; Tam sL Ilerta. máre. IG-án 83 !!-ves. 
tszlal Ferenc máfe. 31-én 81 éves. Dr. L6-
rlnezy Aladórné 51.. Simon Ensébet. 'pr. 
9-én ti8 oves. é!I Cállalvl Sándor. tipr. 12_ 
én. 65 éves korában. 
.. Boldog, akinIlk reménysége "an al Or
ban, az Ö ISla l,,!b~n.'· U G. Z~o ltá r. S. v. 
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Laplullljdonos 
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Felcllis ner kull6 és klad6: 
Dr. Fere n n J6zsef 

lOU Buda peSt V., Nagy Ignie u .•. 
Tivb.' J1 S-I)!~. 

A 5ze rke5~fc; b lzoltdg lag jal : 
Bajo r J ' OOS és Bencze ~I;\rlon 

Te rjesz ti a MIIg y a r Pos ta. ElliflzethCfli 
b á rmel y postahlva tn ln lll . a poua túrlap
Ilzlete/be n ~8 a PO~fa Közpon'l Hirl ap 
lro d Anll l (KllJ l~ Budapest V ., J ÓZSe l 
nádor I~r t .) kll1.v c u c nlll vag y poSlaufa l-

vá'lYon, v a lamlt'l .tu ta lá ssal a KHI 
21S-~G l U P~" lto .a: Dlml jelzlisdmá ra . 

1'.:. '1 el c; tlzelo!~ 1 dSj 3~,- to rIno 
Klllröld re h'l ~ I ,- forl n •. 
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