
ANGOL BARÁTAINK. 

M i e l ő t t az angol unitáriusok képviselőinek, kik Székely-Ke-
reszturon tartott emlékezetes zsinatunkon megjelentek, küldőik előtt 
tartott beszámoló beszédeiket közölnők: helyén látjuk röviden meg-
emlékezni arról a testvéries viszonyról, mely közöttünk s a velünk 
rokonszenvezők között eleitől fogva létezett. Jól esik lelkünknek 
visszatekinteni a múltba s figyelemmel kisérni ama rokonszenv és 
benső kapocs időről-időre történt megszilárdulását; mert ez tanús-
kodik arról, hogy a lelkiismeret szabadságáért vivott nehéz küzdel-
meinkben az isteni gondviselés sohasem hagyott magunkra; mindig 
voltak, habár a távolban is, barátaink, társaink „a hitben, szere-
tetben és reményben". 

Legelső hitrokonsági viszonyunk a lengyelhoni unitáriusokkal 
volt, kikkel való közlekedésünk egy évszázon át tartot t , mikor 
aztán a jezsuiták ármányának sikerült az unitarismust ott meg-
semmisiteni. 

A hazájukból kiüldözöttek egy része Erdélybe jött, hol a ma-
gyar unitárius hitrokonoktól barátságosan fogadtatva, mintegy más-
fél százig saját nyelvükön tartottak isteni tiszteletet, később pe-
dig teljesen beolvadtak a magyar unitárius ekklézsiákba. 

Az unitarismusnak Lengyelországban történt elenyészósével a 
hollandi „ A r m i n i a n u s o k w - b a n vagyamin t megnevezni szokták 
„ R e m o n s t r a n s o k 0 -ban újra rokonszenves hitfelekre találtunk, a 
kik, ha nem is vették fel az unitárius nevet, az egysóghivőkkel 
szorosabb érintkezésbe léptek. Az erdélyi unitárius ifjak egész a 
mult száz végéig a hollandi egyetemeken nyerték tudományos ki-
kép eztetésöket a remonstransok szellemi és anyagi támogatásai mel-
lett. Irántunk való meleg rokonszenvüknek szép tanújelét adták ama 
tekintélyes összeg (9500 frt.) által, melyet az 1697-diki nagy égés 
alkalmával szomorú helyzetbe jutott kolozsvári ekklézsiánk számára 
küldöttek. A remonstransokkal való összeköttetésünk az ők és a mi 
viszonyaink és körülményeink megváltozása miatt a mult óvszáz 
végén megszakadt; de nem sokáig voltunk hitbeli atyafiak és ba-
rátok nélkül, mert 1821-ben a hatalmas Angliából érkezett levél 
abban az örvendetes meglepetésben részesített, hogy ottan is van-
nak unitáriusok, a kik óhajtanak felőlünk s viszonyainkról bővebb 
ismeretet szerezni s velünk közelebbi érintkezésbe jőni. Az 1825-
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ben alakult „brit és külföldi unitárius társulat" szintén első köte-
lességének ismerte az erdélyi unitárius egyházakkal az összekötte-
tést minél szorosabbá tenni. Érkeztek is csakhamar több rendbeli 
küldemények igazi testvéries szeretettől áthatott üdvözletek kísére-
tében. Az új hitfelekkel szövődött eme viszony és közlekedés több-
féle ok és körülmény miatt nem szilárdulhatott meg egészen 1858-ig. 
Ekkor ama páratlan áldozatkészség, melyet Paget János hitroko-
nunk közreműködése folytán egyházunk megmentésére hoztak; to-
vábbá 1858-ban Tagart Eduárd, s 1859-ben Steinthal jeles lelké-
szek látogatásai, ugy szintén a Londonban levő „Manchester New-
Collegeu-nek pap és tanár jelöltjeink számára történt megnyitása: a 
keletkezett hitrokonsági viszonyt és kölcsönös érintkezést bensőbbé 
és szilárdabbá tették, ugy hogy 1868-ban háromszázados évfordu-
lati ünnepélyünkre már képviselőt is küldöttek a hírneves tudós 
Tayler János személyében, ki érdekesen irta le utazását s benyo-
másait. Ugyanez ünnepélyre az amerikai Egyesült Államokban levő 
unitáriusok is, kikkel 1831 óta vagyunk érintkezésben, szintén kül-
döttek üdvözlő iratot. Ugyancsak 1868-ban Kolozsvárra jött Dall, 
amerikai lelkész és indiai missionarius is, kinek közbenjárása kö-
vetkeztében az érintkezés még élénkebbé lett, sőt anyagi segélyben 
is részesítettek, a mennyiben a Channing műveinek magyar nyelven 
leendő kiadása költségeinek fedezését megígérték, a melyet, a mint 
tudva van, be is váltottak. 

Francziaország szabadelvű protestánsai közt is élénk rokon-
szenv nyilvánult irányunkba már 1869-ben. Ugyanis Coquerel Etien-
ne melegen irt egyházunk sorsáról s . háromszázados ünnepélyünk-
ről. Ugyanez évben Buisson Ferdinánd akadémiai tanár a szabad-
elvű kereszténység Uniója nevében, Neuchatelből (Svájcz) rokon-
érzelmes levelet intézett Consistoriumunkhoz, melyben azt az óha-
já t fejezi ki, hogy: „testvériesüljünk a keresztény solidaritás szelle-
mében".Az 1873-ik év még szerencsésebb volt az angol és ameri-
kai hitrokonokkal folytatott viszony szorosabbá tételére nézve. 
Ugyanis ifj. Fretwell János, buzgó angol hitrokonunk s hazánk lel-
kes barátja közreműködése következtében az amerikai, angol ós 
magyar unitáriusok küldöttei Budapesten egy nevezetes órtekez-
leletet *) tar tot tak, melynek eredményéül tekinthető Morison Ró-
bert jeles lelkész látogatása; a Channing és Priestley tanári székek 
felállítása. Ugyanez évben Kolozsvárra jött Coquerel Athanase is a 

*) L, Ker. Magvető 8. köt, 262. 1. 
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párisi hires protestáns lelkész, hogy — a mint ő mondá —« szemé-
lyesen is megismerkedhessek a legrégibb unitárius egyház hiveivel. 
E jeles férfi a katholikus Francziaországban, sot annak épen szivé-
ben Párisban terjesztette a szabad vallási nézeteket; meghasonlván 
orthodox protestáns hitrokonaival, nyiltan az unitárius álláspontra 
állott s az angol és amerikai unitáriusok évi közgyűlésein prédikált 
is. Erdélyországi út ját a „Revue Politique et Lit téraire" czimü szem-
lében nagyon érdekesen irta le. Minden sorából a legmélyebb ro-
konszenv tűnik ki irányunkba. 

A reánk nézve oly nevezetes 1873-ik év után Fretwell János 
barátunk egész apostoli buzgóságot fe j te t t ki az Egyesült Államok-
ban ügyünk iránt. Az ő lelkes felolvasásának eredménye a Rich-
mond Anna nagybecsű alapítványa (10,000 frt.) 1875-ben. 

Az 1875-ik évben Fretwell János atyánkfia újból Erdélybe 
jött, s ekkori látogatását aval örökitette meg, hogy lelkes felhívá-
sára angol hitrokonink egy szép összeget gyűjtöttek a székely-ke-
resztúri középanodánk építési s taneszközökkel felszerelése költsé-
geinek fedezésére. 

1879. tette fel a koronát az angol és amerikai hitrokonink-
kal való eddigi összeköttetéseinkre. Dávid F. emlékünnepélyünkre 
eljöttek Gordon és Chalmers urak. És hogy mennyiben szilárdítot-
ta e látogatás összeköttetésünket, a r ra nézve most hadd beszéljen 
a Londonban f. óv oct. 22-ón a Canon-Street-i Hotelben tartott nagy 
meeting, melyet Martineau Dávid elnöklete alatt az Erdélyből haza-
tért követek üdvözletére rendeztek. 

Chalmers úr a következőket mondotta: „Nagy örömet okozott ne-
kem annak látása és tapasztalata, hogy hitrokonink keleten oly nagy érdek-
lődést tanúsítnak küldetésökben és hogy ez érdeklődés nem egyéb, mint 
az unitárius kereszténység terjesztése. Mindnyájunknak el kell ismer-
nünk bámulatos tulajdonságait egy olyan népnek, a mely három évszá-
zon keresztül annyi nyomás és üldözés alatt is fentartotta hitét. Én 
úgy hiszem, hogy érdekelni fogja önöket e nép eredetének története, 
mely a negyedik század óta ismeretes Európában." I t t előadta röviden 
a székely nép eredetének történetét, melyet nagy figyelemmel hall-
gattak. „Minden bizonynyal — folytatá — nevezetes nép a székely. 
S azt is tekintetbe kell vennünk, hogy midőn az unitárius vallásra tér-
tek, azelőtt csak néhány századdal terjedt volt el a keresztény vallás 
közöttök. A székelyek egyszersmind szabadság szerető nép. Csoda, hogy 
szabadságszeretetökért a reájok mért nehéz csapások súlya alatt nem 
semmisültek meg " Ezután részletesen elbeszélte főbb vonásokban val-
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lási küzdelmeinket s jelen állapotunkat. Felemlítette, hogy az általok 
nyújtott segélyek mily nagy solgálatot tettek nekünk s fognának tenni 
ezután i s ; és hogy a székelyek mily nagy hálával viseltetnek az an-
golok iránt. „Rokonszenvünk mindazon jelei, melyeket eddig irántuk 
tanusitottunk, nem voltak egyebek, mint jó földbe vetett magvak, me-
lyek százszoros gyümölcsöt fognak hozni". Továbbá kifejezte a magyar 
hitrokonok pártolásának szükségességét nemcsak vallási, hanem mivelt-
sógi tekintetből is. Beszédét,mely egy óráig tartott s mely kiválóan az 
angol közönség igényeihez volt alkalmazva, igy végezte :„ A nemzet 
függetlensége most biztosítva van, s most az ideje, hogy a nép értelmi 
fejlődése a lehető legnagyobb mértékben eszközöltessék; mert a magyar 
faj vele született magas tehetségeinél fogva, rrelyek fejlesztésében hosz-
szas ideig akadályozva volt, azokat kellően kimivelve, valóban arra van 
hivatva, hogy világossága legyen a kevésbbé mivelt keleteurópai népek-
nek. Ugy hiszem, hogy Kelet-Európa mindazon válságos küzdelmeiben, 
a melyekkel még ezután kell szembenézni, a magyar nemzet kitűnő eré-
nyeinél fogva dicsőea meg fog állani, és e nemzetnek Nyugot-Európa 
kellő méltánylással és elismeréssel fog adózni. És el fog jőni az idő, 
midőn Magyarország teljesen független lesz s az alsó Dunánál a mi-
veltség központja és a legnagyobb politikai hatalom leend és egyszer-
smind védfal ama barbar és zsarnok befolyás ellen, mely Európát 
észak-keletről fenyegeti." — Beszéde eleitől végig nagy tetszésben 
ós gyakori tapsban részesült. 

Ezután Gordon úr lépett az emelvényre, s következőleg beszélt; 
„Boccacio novellájában egy zsidóról van emlékezet, ki Rómában 

járt, s mint keresztény tért vissza. Ugyanis azt értette, hogy ő a kath. 
vallást oly lesülyedett állapotban látta, hogy teljesen megvolt győződve 
a felől, hogy olyan hit egy napig se állhatna fenn, ha nem volna valami 
természetfeletti benne. Én egészen más okból és más értelemben mon-
dom ma önöknek, hogy Erdélyben voltam, s mint unitárius jöttem visz-
sza; jó lélekkel mondhatom, hogy én ottan a vallást a legmagasztosabb 
alakjában láttam s az Isten keze működik ott. Nem tudom szavakkal 
kifejezni, hogy mily hálával tartozom a társulatnak azon szívességiért, 
hogy nekem alkalmat nyújtott Európa keleti felében élő hitrokoninkkal 
való személyes ismeretségre. Az ők rendkívüli szivességök irántam, s 
hálájok az angol noitáriusok iránt, reám móly és állandó benyomást 
gyakoroltak. A „brit és külföldi unitárius társulat" úgy szintén min-
den ott járt angol neve kedves és élénk emlékezetben van s nem is 
fog soha szivökből kitörlődni. A Tagart, Steinhtal, Tayler sőt az 
amerikai Hale és Morison urak nevei nagyon ismeretesek ég köztisz-
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telet tárgyai s különösen nemeskeblü barátiok, Fretwell János úr ne-
vét mindenütt a legnagyobb szeretettel és tisztelettel emlegetik." Miu-
tán élénknn lefestette hallgatói előtt Magyarország és főkép Erdély 
elragadó természeti szépségeit, igy folytatá beszédét: „A mit ez ország 
természeti szépségéről mondottam, ugyanazt mondhatom népe kitűnő 
szép és nemes jelleméről is. Pénzük kevés van, de megelégedésben és 
erényben gazdagok. Nagy gondot fordítnak értelmi kifejlődésök s mive-
lődésökre. Önöket meglepné primitív földmivelésük s másfelől minden 
ekklézsiában levő kitűnő iskolájak. Szerény vagyonnal rendelkeznek, de 
— a szó nemesebb értelmében — gazdagok miveltségük gyümölcseiben. 
A mi küldetésünk a volt, hogy képviseljük az angol vallásos gondolko-
dás és egyházi élet bizonyos fejlődését; és hogy Összehasonlitást te-
gyünk az ottan talált vallásos gondolkodás és egyházi élet fejlődésével. 
És ime, mi a hit, a tiszta vallás és tevékenység fejlettségét erősebbnek 
találtuk ott, mint nálunk. Az Isten egységének hite kiirthatatlan gyö-
keret vert szivökben. Egy élő erő működik a nép lelkében, mely nagy 
hatással van minden munkájára. Mi ugy találtuk, hogy az unitárismus 
Erdélylen nem csupán elvont tan, hanem szilárd alapon nyugvó jól 
szervezett egyház, központi Consistoriummal és kitűnő administratioval, 
melyben a világi elem számosabban van képviselve." 

It ten részletesen elbeszélte egyházi szervezetünket, mely igen 
érdekelte angol hitrokoninkat, mivel nálok ilyen nincs. 

„Vallásos nevelésök — folytatá beszédét — nekem úgy tetszik, 
jobb mint nálunk. Ritka az olyan, ki oktatásban nem részesül, s egy-
háza történetét és hittanát mindenki tudja. E tekintetben czélszerü ké-
zi könyveik vannak; legelterjedtebb a jelenlegi püspök Ferencz József 
úréi. A növendékeket, valamint a más vallásról áttérteket, csak azután 
veszik fel az egyházba, ha annak történetében s hittanában kellő jár-
tasságot tanúsítnak. 

Az iskolatanitóknak és papnak tudniok kell mindazokat, melyek 
egy értelmes egyházi tanítóban szükségesek. Az igaz, hogy nincsenek 
vasárnapi iskoláik, de a templom a vallásos gondolkozásnak és érzé-
seknek fejlesztője." Ezután előadta a székely nép életmódját és társa-
dalmi szokásait; kiemelte s megdicsérte a köztük levő rendet s mér-
tékletességet, habár egy „tetotallcrK-re (szesze3 italokat nem elvező) 
sem talált közöttök. 

„Daczára a különböző véleményeknek, vallási tekintetben — mon-
da továbbá — s daczára ama csökönösségnek, melylyel mindenik fele-
kezet a maga hitéhez ragaszkodik: engem nagyon meglepett az a tü-
relmesség és szép egyetértés, melylyel egymás iránt viseltetnek. A kü-
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lönböző felekezetek egymásnak készséggel nyújtanak segélyt. A vitás 
kérdéseket nemes keresztényi szellemben intézik el. Vendégszeretetük-
nek párja nincs. Utazásom folyamában bő alkalmam volt erről valamint 
a felekezetek közti jóegyetértés valódiságáról meggyőződni. Beszélget-
ve e tárgy felett, egy katholikus dignitarius azt mondá, hogy a fele» 
kezetek közötti türelmesség, különösen az 1848-iki forradalommal kez-
dődött, a midőn a haza szent ügyeért egy sorban, ugyanazon zászló 
alatt harczoltak; unitáriusok, katholikusok, reformátusok és lutheránu-
sok együtt haltak el a csatatéreken és együtt szenvedtek a börtönök-
ben, s érzik, hogy a tudatlanság és rosz ellen együtt kell hatniok s 
testvéreknek maradniok. Most pedig felhivom figyelmüket egy Buda-
pesten létesitendő unitárius templom ügyére, mely czélra közelebbről 
felhívást fognak intézni hozzánk és amerikai barátainkhoz. Magyarhoni 
hitrokonink komoly, buzgó és jóravaló emberek, de szegények, s meg-
érdemlik támogatásunkat. Egy budapesti unitárius templom nagy szol-
gálatot tenne az unitárius ügynek. A magyar fővárosban nem maradhat 
képviseletlen az unitárius egyház; zászlójukat lobogtatni kell s lételö-
ket s életrevalóságukat hirdetni. Már most is vannak mintegy száz-
húszan, kiknek az isteni tisztelet tartására templomot kell épitni. Hogy 
e szent ügy előmozdítása és létesítése mindnyájunk kedvts kötelessége 
lesz s arra mindnyájan készséggel áldozunk : arról teljesen megvagyok 
gyyőáődve." 

Beszéde végeztével a jelen volt három magyarhoz fordulva 
ezeket mondá tiszta magyar kiejtéssel: 

,,Isten hozta kedves magyar barátim, 
Isten áldja meg önöket. 
Üdvözölve legyen a jó magyar nép, 
Éltesse Isten a szép magyar hazát!" 

Gordon urat is szívből jövő éljenzések és tapsokkal halmozták el. 
Ezutá Drummond úr a Manchester New College egyik jeles ta-

nára a következő indítvány, t e t t e : „Hogy a gyűlés fejezze ki határoza-
tilag, hogy mily mélyen érzi és mennyire méltányolja az angol és ma-
gyar unitáriusok között már régóta fennálló szerencsés viszony ápolá-
sának fontosságát; hogy e'ismerést szavazzon a jelentő képviselőknek, 
kik a Dávid F. háromszázados halála emlékére tartott ünnepélyen tett 
látogatásukkal nagy szolgálatot tettek a testvéries viszony szilárdítására, 
s midőn feladatuk kitűnő teljesítésiért üdvözli, egyszersmind őszinte kö-
szönetet mondjon a jelen alkalommal tartott rendkívül érdekes jelen-
tcsökért*. „Részünkről — folytatá — kik hallottuk meglepő jelentősö-
ket, hálával és elismeréssel adózunk nekik. Már több év óta gyakorlat-
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ban vau, hogy magyar hitrokoninktói ifjak jőnek hozzánk, kik kiváló 
képzettséggel térnek vissza hazájukba, kedves benyomásokat s jó emlé-
kezetünket vive magukkal. Hogy az összeköttetést fentartsuk a magyar 
unitáriusokkal, ama nemes néppel, mely három századon át ápolta kebe-
lében az igazság és szabadság szellemét, annak fontossága mindnyájunk 
előtt világos kell hogy legyen. Mindnyájunknak örvendenünk kell azon, 
hogy mily türelmesség uralkodik amaz ország népe között; hogy becsü-
lik s terjesztik nyelvünket s rokonszenvet tanúsítnak irántunk. Remé-
lem, hogy a magyar unitáriusok hitbuzgóságáról s az ifjúság vallásos 
neveléséről felhozott példák gyülekezeteinkre jó hatással lesznek. Is-
métlem, hogy nekünk erkölcsi kötelességünk bensőbbé tenni s fentarta-
ni ama rokonérzelmeket, melyek az emberinem nagy testvéries egyesü-
lését segítik elő. A budapesti felszólítás erre épen kedvező alkalmat 
nyújt és megvagyok győződve, hogy kötelességeink teljesítésében s a 
szeretet müvei gyakorlásában nem leszünk késedelmesek". (Átalános 
tetszés). 

Steinthal, manchesteri lelkész melegen pártolta a Drummond 
tanár indítványát s örömét fejezte ki a felet t , hogy neki jutott a 
szerencse az indítvány mellett szólani. 

„Nagy örömmel emlékezem — mondá — az 1859-ki Magyaror-
szágon töltött kedves időre, örvendetesebb tapasztalatokat sehol sem 
szereztem, mint a magyar unitáriusok között keleten. Határtalan szí-
vességben részesítettek mindenütt. Az akkori viszonyok mások voltak 
mint most; ők akkor el voltak nyomva. Én Angliába menekült honfi-
társaiktól megbízásokat vittem az otthon levőknek, kik azután kivívták 
szabadságukat, melyért annyit küzdöttek. A székelyek egy jóravaló és 
nemes nép, mely büszke történetére. Örömmel hallottam állapotuk ja-
vulását. Kellemesen emlékezem vissza most is arra, midőn egy-egy domb-
ról több falut s azokban több templomot mutattak nekem s mondották, 
bogy azok mind magyarok és unitáriusok. Tanúbizonyságot tehetek ar-
ról, hogy küldötteik jelentései a valóságnak teljesen megfelelnek, s azok 
eléggé indíthatják önöket , hogy tiszteljék ama távol földön élő magyar 
testvéreiket, ugy szintén azokat is, a kik ily drága eredményekért küzd-
ve haltak el". Az indítvány egyhangúlag s nagy lelkesedéssel elfo-
gadtatott . 

Még legelői kell vala fölemlítenünk, hogy a zsinati főtanácsból 
küldött levelet olvasták fel először, mely köztetszésben részesült. Azu-
tán pedig Dr. Martineau Jakab, jeles tanár és nagyhírű bölcsész levelét? 
melyet a társulat titkárához intézett, kifejezve mély sajnálatát a felett, 
hogy elkerülhetlen okok és a nagy távolság miatt nem lehet jelen. 
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„A legnagyobb örömmel egyesültem volna — irá — a Gordon és 
Chalmers nrak iránti elismerés kifejezésében, mert ők valóban kitűnő 
szolgálatot tettek ama kötelékek szilárdítására, a melyek minket a ma-
gyar unitáriusokkal összefűznek, ők a keresztény felekezetek között a 
legérdekesebbek reánk nézve, történelműk, hitük és nemes küzdelmeik-
nél fogva, valamint azon tiszteletre méltó tanárok és papokért i s , a 
kik a „brit és külföldi unit. társulat 8 intézetünk közvetítése folvtán 
hazánkban fejezték be kiképeztetésüket. Örömmel hallgattam volna kitünö 
küldötteinknek jelentéseit s megköszöntem volna nekik , hogy oly jó 
eredménynyel képviseltek minket." 

A társulat elnökének Martineau Dávidnak, ki szép megnyitó 
beszédében örömét fejezte ki, hogy neki jutott a szerencse ez érde-
kes gyűlést vezethetni, Fretwell János mondott meleg köszönetet a 
jelen voltak nevében. Ezután a meeting, mely négy óránál tovább tar-
tott, s a melynél a „ Christian Life" szerint kellemesebb és érdekesebb 
nem tartatott Londonban, a legkedvesebb benyomásokkal oszlott szét. 

A magyar unitáriusok iránt az angol unitáriusok rokonszenve 
soha nagyobb mérvben, lelkesültebben nem nyilvánult mint e gyűlésen. 
Örökre emlékezetes nap leend ez a két nemzet szabadelvű keresz-
tényeire nézve. És e gyűlés annál nevezetesebb, mert a hitrokon-
ság mellett a nemzetiség is kellő méltatást nyert. Az „Egyetértés 
nek egy Londonban lakó s jelen volt levelezője ezt i r t a : „Az egy 
rendkívüli rokonszenves tüntetés volt , nemcsak az erdélyi hitroko-
nok, de az egész magyar nemzet iránt. A szónokok egymással ve-
télkedtek a magyar nemzet marasztalásában, dicsérték a magyar 
vitézséget, szabadság és vendégszeretet, s a nemzet SZÍVÓS, jellem-
zetes kitartását a legkegyetlenebb elnyomás alatt is." 

„Nem a felekezetiesség — mondja a levelező — korlátolt 
szempontja, de általános politikai s gazdászati érdekeink, és a há-
laérzet is, arra ösztönöz, hogy mennél szorosabb összeköttetést óhajt-
sunk Angliával. S ennélfogva én az angol unitáriusoknak erdélyi 
hitrokonaink iránt tettleg is tanusitott rokonszenvében egyik becses 
szálát látom azon erős köteléknek, mely nemzetünket a brit nép 
nagy szivéhez fűzi". 

Az angol unitáriusok e gyűléssel, valamint az amerikaiak is 
folyóirataikban s lapjaikban közlött nyilatkozataikkal: igaz rokon-
szenvüknek, barátságuknak a legfényesebb bizonyítékát adták. A 
magyar unitáriusoknak e nemes és meszsze kiható hitrokonsági vi-
szonyt teljes mórtékben kiérdemelni es fentartani igyekezni szent 
kötelesség. — K. J . 




