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"Hírdetek nektek nagy örömet" 
Ez a kezdete az liN'lIlgéJlullmak ... ~vszá7 .. a dok 

csiig'Scdl, l'cmény lclcl1 vára kozása után igy lHlgg-yu nt 
ki :\\': cmlJcris t'ig fcj lőd éS zordon szildatiivc locll az örüm 
Niag~ ráJt\lIa:k eZ nz első kll) fon:;isn, mcJ~ a~lán :l:t 
cszlendéín lit !;1.clidCJl 1)/II. lkzoH vcgig a gah lctu m cz6-
k Üll. I If)~y Cg'y lIlts I)c llt ~k i cs ~ii ll .. (t ~o ll.nny~ik hegy é n 
VC II!!> 'l-uha laggá ..... tlngaflJolI cs IIIh'oSSl'gre Itlrmclu~
lI ,vilsl' meJl' ii r iikrc 1\1. emberi életet. 

Mih'e n tiszta és igazi öröm volt. eZ! !! Végig áradt az 
('gész . (öldön s fch'ijongoll lő lc a kozmikus nUJlden 
ség. SOh il még chh e7. hasonlo öröme ncm volt a vil ii ~
nak. Egyetemes. minden kire kite rjedö és mindenklt 
magával ragadó öröm volt ez. 

Új, csodála tos l ehetőségek h ori'1..ontja tárul az em 
ber e lé s megkezdödik ;I mlgy köUcz.ködÚs: d.Z ég sc· 
re,ci jönnek a földre; eszladoznak II Il1IJnny l.iid fe l· 
hől b ~ten orsZo1.gán ak halli ra i vég,re összcölclkeZllek 
a fOJd pcn·lIIr vel. Tallsol II rélen milliá rd füsz :\1 a 
ha tár ta la n boldog örömtő!. am elyet az Evangélium. 
:lz örömnek ez a kimerllhcte tlen óceán ja így Sl'cde!.t 
szavakba: " lIirdclck néktek nagy örömet, m ely ll?, 
egész n(i llRck ölöm(! h!S'l.Cn. Mert ~ l,ülctct t n éktek m a 
II l\Ícg tKrh'" k i az Úr Krisztus á n ávill vá rosii.t:-a n." 

Is ten em ! Rövid :WOO esztendő a latt hogy ela.lladt, ez 
az egész világot (l!ölcl6 és e~ybetOgó nagy örümte n
!ccr. BOldogs;í gvízc.bii l azó!~I h.inyszor k !IVart az ember 
könnYeS, véres v i.harokat s :llIg m aradt i t.t ott egy
egy lu,s !engl'l'Szem bcJő l c, 1\1ert az ember !kezében 
sokszor még ;1 szent könyvek is gYilkos fegyvcf'ckkc 
v:Hta.k s oU ütött sebeke!, a hol h:ii!öznie li:eUet,t volna. 

I'ersze, hit dol gl! s k.ercszlenyi szemllollt{),il t('olúglai 
kerdcs II betlehemi bölcsö{Ü1 a golgot-hai keresztig 
minden. 

Az eJe t l\l',()llh:ln nem I;U87.1:I e lmélci, h anem amint 
azt mimhumYhm ért:l,7.tik cs tudjuk : drága valos:ig, 
!\li enne~ lud atában á llunk évről évre a kar.icson yi 
ünnel) á hita f!{Iblm és fényében a ,hiszolybölcsö m eUe' s 
II sZ~lldergo és boldog jüvendőt igérő é let nagy SZ(l . 
rt: t~ t eve l ('5 ~i s:t.le letével mérjUk fe l a m agunk c l!!tét, 
hitet és leologi:l,i 8zemlHetét. 

Micsoda ká l)rázatos m isztér ium egy szegén y ác.<;. 
meste r mosl Sz[ile le it gyermeke köriii ! H ogy az egy és 
oszthat{1la n Islen mcgos'l.lj" lé nyét s egyik szem élyé. 
vel 6Il11)erSorsol v{llIa l. hogy al.utá n :l3 évvel később n 
leglOzörnyiíbh khlOs kereszthal állal v:H tsa m eg a7. em 
bert alt61 a k(l rhonUól, m elyet a 'l ös kt-'.7,det idején 
szerzett. nlikor m ég tá jéllozallan voll ehben a fizikai 
világblIll. la pogatözva j:iTt és m egbol !!I! !. 

Vajon az örökkéVllló időben meddig halmozódIlllk 
még a szá1.ad uk. amíg II magát ml nden jóra teh e te l 
lennek valló ember C1'-zc l a hitte l Itt a fö ldön fe lépíti 
" bünné Lkut val6 bolllog vil :igot '! 

A ml IInJtá.rl us sl,Ulnl.é le tüllk kezde tWl fogva lu:ís 
volt. Mi II bcth:heml bölcsűlPeJl is annyi nliszlé riumot 
lá tunk, nlin! a menn yit II vaI6ságb.'U1 mi.nden (ljs'LÍiliiU 
lJ'),crlllck jelent al''óÜl ls, J\-1e rl a gyerlllck Íltj a II böl 
llliólöl kezdve IeJte t dhul:lJmenet, m elyet a'l öröm és a 
bOldogság UI az emberi szivhen ~ lehet a SlO.mor(lSág 

(:s a szenved és ráJd:llullIs én e;kc is . Almrjuk pedig. 
',lOgy m inden élc l lU II fij(dön é pen úgy a boldogsá" 
CJteke legyen , mUtént az övé az volt. Azért ml nem 
allnylríl :I szlIle llisi és ;~ JlaláH tlSot1áljuk - még II 
karlÍc!'ionyi cscnu'ínyekhc.n scm - mint valllml rentlki 
\,jHi té nyezüU lI 'l Udvijsségn ek, hlm cm sokkal Inkább 
vonz bcnniinket :az é let. m ell' al, első Kará~on)' 
ajlindlika ként luhidott II világnalt s üt!vözi tö l' rejét a 
gOlgoth:li kereszt m érhete tlen kinj:a hizonyitotta meg, 
Igy le tt "a ll ás~s sl,emléle tiinl!ó ki)zll onti gondja U'l a 
rOl11llult te l adat~ hogy /IZ é le tet teljes egészében az ö 
iis vé.nyére te reljÜ k, llOgy végig j á rja azl. mert iud
juk. hogyaJtkor egyszerre m ind m egoldódnak az el
lenté tek 

\ 
Benne Ualjuk, hogy II parancsolatok mind m rgvalo

s il,ha tOk s azola nem csak hisztink az ó üdvözítő élc· 
Ié ben. h íUlem magunk is igYekszünk hozzá Jtasonlóan 
cini. Ne.rn lehe t II világol azzal jobbá tenol, bogy gyer
m ek eink szobáját tcle r:lkjuk jálékangyaJokk.'t1 és a 
szíviink maríUI tová bbra ls az ördögi é n:ések rabSl.oI
gaságaban. Illába veszel Ids fiadnak, vagy unokád 
nak karácsonyra mentőautót, ha magatartásoddal köZ' 
ben ember Uirsa id é le t6be.n m egölöd II szépet. ca. jót s 
magadblll\ II tiszta embe rséget. Hifi.b.t a gycrcks'lO· 
bában akár II m enn yezetig érő tűzoItólCtra, ha. tc oU 
m fl,r:ulsz lent II méJy ben. hol 41· sátán üst-jéberu a kap
zs iság l)llrll:t..<Ja izzik. 111á ba gyujt.'tsz akár 100 gyertyát 
Il'I. tHI al'. é l l'ted söté-t s lell(ed m él,vén fl. tiszlll.'1ág vá· 
gyáMI egy jános bog:'i.rllyl fény sem Ilislákol. lliába 
é l~esite:sz fel' aMr egy egész fenyőerdőt is. ha te rn.'\ 
gad te rmé l.ellen boglÍncskóró vagy csupán . 

Uirdete:k né ktek nagy iirömet ! Nincsen egyeUcn pu · 
"'lIlcsol"t az E\'angéUumban, m elyet ő ca. saját életé
\'el m eg n e ·bizonyított volna. Nehóz ösvény az úlJa. 
dc ~tcm járh llll~L1an . m ert !Végig ment raJta. S zeresd 
felebarátodat, nliut ön mag:u]:tI, : r égy .ilit a Ic rOSll '(· 
llkaródda l ham ar. Kicsoda lledig az közületek. aki 
!\ggodalmas,kodásl~v lIl megn övelheti termeté t egy 
:l 13S<JZIlI. Elég minden II llp lla k a m:l .lm baja. N e ítél· 
jetek, hogy ne ité ltessele k , Menjetek 'le a s'Ioros ka
IlUn. me"t k eskeny az az úl. m rJy :\1- élclre ViS7., ts 
keve..'mn vlulIIak , a kik megta1áJJá.k azl. LegyeU:,k 
azért ti tökéle lesek. miként a ti mennyeJ a t)'á.lok 10-
kélc tcs. Aki első akM lenn] közüldek. IIZ leA')'en , a 
szolg:ija a többi eknek . Az embernek fia _n em azert 
jött. hogy neki szolg;íJjan llk, hanem hogy o szolgáljon 
m á .. oklm h~, Ez a nagy örömli:.:elw l a világnak. lIogy 
a szolgálat eva ngé1iumá L m.l;jg Ic.,~cl (is m eg keU élni 
.Ii azzal é llItenl tel a hék és, IIdvossé.gcs b~ldog életet. 
Enllek a szolgálaln:lk lll, örömét hozta II Világ számár ... 
II be tlehe mi jászolyböl('sü, Köszönt/:lűk együtt ~. 
anlly lnn II világ meg,vá ltÓjá t ezzel II boldog köszön
téssel : Ná7á reli .Jiztu,!, bárhová mész. é n követlek 
tégud , (.;n Iledig a?, 6 kös l,iintfsé:vel köszöni elek mind
nyájalolmt, Karácsony rcggeléll: Adjon lsten boldog 
iilUu:llekct. 'I'c.r;tvé rulm, Békesség nektek. 
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Egy ,'cgrendelet története 
ta koromban 11897) >lZ. i"ko'a<.'\' 

HatodIk g,utUlans 
, ;. tör1ént KoIO%S\'Sl't. 

\-égt' Cn: _h. fizika tanára E'gy ora '"I.:~n 
BcncZlkh Gerg~ . a . 

• ""0'" rtárába s igy szólt hoZZML .. 
b<swti~~t~ ~ rUnket B.ras~>3 i báCSit tesn.<lP b€'\"ittllk 

- :-':a..I!.' e:n e ' . - -"ös ék'lkor küsuóbe:n 
h ;SZ:lnatóriumb:.1 A s7!nes:z:t""..... , ' 
, . bőrtt.imlás támadta meg. az. on'osok nem ~o
,-atrum . -ul.'\st Azt az óhaját fejezte 'ki, hogy ;il. 
soInak gy~. d :"'!"ot akit ~tára -ja b-tisaro kiUdi5z.-
litsunk m..,.~ Je J._~ '. t"'" '. 

het ~ atti feloh"as neki. Rád gondolmm.. 
- OriinlClSt nUlnlom. _ n n"'. öl késő 
A ! kcónik alól Wlmentettek, koro .~~t ',. 
. ee V~eres;c.t szanatódumban. Brassru bi\CS1 

esttg ~ ~ _ "lIottam.. Az úpások kijelölt ro,'stait fel
~lgi!at.lC •• a L_' ' ,. ki 'tésl'men 
oh'astanl neki. mul. ... tott udyar ... :"ysz:e:a - ej . 
il SZ8\W;; eln .. njjWsán. • 'ód ' I 

G . énekelj' egy kicsit! - .szokott élre.. ru o -
- )en!. "' _ .'~-ikkeken ról-föl mergelódöt:: ez 

\.as,ásornon ~ UJ""""&.... )ru "ill ._-
he

h . ~ .. - ' ~"""-Eros n tudat n. 11'. <'~ sem .yes. (L<o .. 'u............ . 
, 'Sligirók elrontják a szép magyar nyelvel. 
UJoSn~ "' ......... ~_,.,h. is <"'akran odatátogatolt, Örül t. 

"""nCZ",.1 ~"'............ " •• , 
mil.-or bcsUimo!tam Brassai élces megJegy'Zt'Seu'O. 
m<l11.!oludlisairól .. 

t) . la··.....:k -.Á .. elet \ 'illl benne! - o!:vendeU:'tt. - ~ ~. ~ ... 
Egy napon kedvetlen .. h~rt ,i":em az. ~g}'baZ penz.ta;·

szobá..t.Sba. ahol Benczidi szabad óriliban az ~ haz 
anyagi ügyeit intézte. 

_ Vhlanu gyöngülés érte a beteget! - je1~ntcttt'~. 
_ Csak morog az ajka. de nem lehet a SZ8\'at értem 

_ Ez rossmt jelent! - riadt meg a gond\'iselő. -:
Még l1l<"\ íro."- J.egközelebhi rokonának. ~e~- MI
hályné. Albert llktinak Toroára. Tegna~ f~~:tot~am 
a nagy borítékot amelyben ~SS3i ~CSl ramb~ 
fontosabb iratait. Sajnos a \-egrendelete\ nem. t~á1-
tam meg. pedig nagyon erdekelt wlna, meri él<>S2X?yal 
közölte \'elem. hogy egész vagyonát. az egyházra 
hagyja, Csak valami fogatlnaz,'ányokat. följegy-zÉSC 
ket taIattam alfli..-:is, b.n(tz3s nmm. 

- :\Ii lesz. mcst? 
_ Az. a b.-érdés, hogya rokonok. a szem~'es örö

kösök. h~-an 'iselkronek. Harrnirtcezer korona körül 
\-"an a hag...-aték. az pedig nagy pénz. TL~- ldserlés .. . 

Oj megbízást adott: ha a rokonok Tordáról meg
erkeznek a szanatóriumba. azonnal sr.J.ad jak s je, 
lentsem neki, 

Harmadik-negyedik napon a tordai fiaker begördült 
a szanatórium udvarfu-a. Ben.'le Csegezy rolihály eo 
felesége. t:n pedig. mint a n\il. szaladtam a koUé
giumba s jelentettem Benczt.'di G ergt' lynek : megjöt
tek a rokonok. 

Azonnal letette a lúdtolla: - még ltidtollat h.a.:--z. 
nah a nagy pénzhirköm-"- \-ezetes:re - s. ezt mondta : 

- ton a pü.spök urat szólitQrn, te meg szalooJ Fekete 
Gábor f6g0..'1doo."- és Galll Jenő iskolafelügy('lö gond
no."- I~rak erlesités-é N;>. 

Eljartam a IIl€gbizatá .. ·.ban s \'L<;;S7AAie ttem a ::.-zana
tóriumba. Magam is 'go .. ·ldban \-ol.tam. hogy oldódik 
n::eg a kényes kérdes? Egyszerre érkeztek meg, X~\' 
hatalmas r&fiu. az e&,vház osclQf.;:ü. a püspö!.;:, fó--
gondnok. felilgyelö gond nok es fapmrt3m ok. Az elO. 
~ro~n .en is bentmaradtam egy p"ümabokor n:.ő
??tt. ;) l'észvétes SZ3\<tk utan CSt!i:ezy :\'titltl.l.\' núnd
,art Ui!tette a kenlest : 

-: Hat. a \~grende.!et. "erg~ly? 
(:So, nu lt'Q. In<lSt? - gondoltam. _ Ha ennek 

olyan sürgös a végrendelet mibenléte?) 
Bert<:l:Mi Gergely óstinten elmondt..~ a dolgot Van

!lak nt:l:nrni. [öij~'z,; '''k st . bt . k . _. i de sem I'" . L a -assal aCSI ezeu":.\..<:;:wa . 
a alro,s fa.)tuk. sem tanűk. Az öreg, mih'en 

SZÓrakOlXltt, t'lfeledkt'zett a formo ....... ~t---'-" • 
CsP'-' "[h_' . .~--~ .... ' ",,' ~' meghf:ue az. iratokaT_ 
~ Ej~Y",,_ Ge~\-. hat el: ~Y törlenhett;>lI ? P..mtos 

( 
r ~. nllet't nem fig.yelmez-tl'rted az ö~et! 

- Ohó.. M.t el: nem be:<ikl rws:z.ul! _ gondoltun.) 

- Z,ut b..>nt.:-kban adta ide wo K""d'.,a.ilat. c.., ... ('I_t 
1l..\"ltQttsm fbI. 

Nagy mcg~l~ k",Ldódo',t. A jO~tudom..ny tet~ 
volt l'tQ"Ütt: Fekete Gab« tabtai elnök. Gaál Jenő 
:oib!al Ianacse!nUk., Qseg&y .lli.haly wrvenyszeki <:"1. 
nük IR Clkarhogyan fOQ;a'tUt, c:s;lk arra kerekl'dtek 
ki, hogy a fogalmaz.\"!Ínyok t'bben az állapotban er· 
\·~f\lo"telenek. 

Csege:t,rné Hka a..'<&'OIl.)' beldaradt a \ita hal!gJ.tá· 

- Ugyan. mit sZ3poritjak annyit a szot, maguk 
t,Idős ferfia.'.t? en jól tudom utánw:ni a bét)"lim irasdt. 
a!.iirom 41 ~\-Ut. maguk tamIskodnak az 11"3t aljlin. 

A tudÓLS férfiak mnolyogtak, 
Ferencz. J óz::>cl püspö..,,- rábo!.ógatou az. . t '(,()f\lo-ra. 

- KÖS?:önjGk. Itka lelkem. hogy enn:--u-e p;irtolja 
az egyhllzat. De vajon. kt>dvP'S a}fuUata ÖS:Sz.e.feme--e 
az eg..'"lY.iz tekint.R\~w!. lelkünk nyugodalmáva1 ... a 
köl.é1eti erkö!.ccsel? ... 

- Jelen esetben az. felel meg az. erköalc.."1lek. 3fnl 

jogilag szab.,.-ilyos! - mondta Fekete G tlbor, 
- De g)-orsan kell intéz:iednünk - igyekez.eh 

Cscgt!zy Minaly memeni a feleseget. amert rö,id utO-n 
aknl"t;'l jára fordltani a bonyodalmat. 

_ i\li se-jtettük. hog:.' Bmssai bics.i az. egyh.azr .. 
hagyakoz.i."- s n't,'lr előre megn.\~tunk jószand.!
;ab&!l, pi t.holabbi rokonok is \'annak, azok fö!1o.>p
h~tnek az egyh:'iz ellen. J ogerós \"égrendeletre \"an 
g~~! ' 

Fekete G ábo!: .. 'e:tl? at a tá rgy;:llús i ... 'il\.vitásat _ 
_ Az a kérdes, hogy nagyembe:rünk ~leten 

nm-e? - fordult esegez./...'lebez.. 
_ Enge.."'Tl meg!smert! - mondt."l 37. asszon..'" Rám 

mosot~'go:t. megfogta, a s:zí\"é-hez szorítoha a kne
met. 

_ H rit ezen az. alapon keH próOOlkowunk_ A L.i.. kel! 
iratnunk n>le a ' "égrendeletet. 

Az. asszony bement a bete-ghez. s c:sa.1.:.hamar moso
IY08\'a ~ ,iS'S?%l. Erre mind bt:me:ltek. A. Dag\- szár-
nyas ajtó nyit\'a maradt, befi.gYl?hem. . . 

A plispök rö\-id Üd\'llrlÖ bes:zedet mondo~t es a kep
\i$eló tamic:s; n 'eben grors gnigyulást ki\"ánt. 

A be~eg mosolvgott. ~ndn!' mindny:.'ijuknak ke-~t 
nyujtoH3. , 

_ EZ tiszta. ep elmth'p'i van! - m ondta Fekete Ga
bor Gail Je.l'\Önek. A ruizaspár a beteg fö!t' hajoit. a 
feri kl?zében az irat. E'rÖS hangon szólt: 

....:... Bencz.ecli átadta Samu bdC'S~ iratait. mindent na· 
gyon szept":"II, bö!csen el tetsl:ett rendezni. de baj ~'an : 
az iratot nem irt..'l alá. nem tanüztatta. Ezen seg;tem 
keltene! . . 

Rr.;s..~ :iaelte a:. iratOt. s intcl:t. hűg:o" a szenm\'egt>t 
:'ldjik ocia. Ned?'. csó\-alta a f(>jt>f:. " 

_ Tiszta ep eln'u~\-el! Isméote!te Fekete Gábor. 
A beteg Gnat Jenó nek n.nijtothl az irotot ~o!y-

gott es intett, hogy tegye rendbe -az ugye;., H' 

l\I:.isnap \"oll,e. "a~- "h:H~~P: a :,ih"Ctk~ J~' 
lenetre ",:nlé[(::.zem: Csegez~-ne lromapp3t tett b;it.~"JH 
C'tt, arra helye:::!e Ga~l Jeni5 munkálauit. tn adt."lfl1 
eL; 3 tintát. h'UnL Csegez,yné II m~ürtott tO!13' 
Bra..:~:mnak nyUjtotta. Be.ncz«tl a ft'jpárnantl ii1őhf>~'· 
lett:<' l'm~tE' a nm:y. n€'héz testet. De 3 b('(eg keh' 
ü~' rt..'Sz.k('lett. {~l;Y kilengett ert~rrn. mint az óm 
:ng:\i!I. Hogy k'S7 ebból alii: ' r5.s? H:H (~~Y. lett. ~og.\' 
CSrget,ynt> srip ~-ön.géde:l TUNoflr.!t3 bát:rla k l'Zo:'C ~ 
I.;:cttesben aláirt"k .,. Bros.sai SJnll'el ne\'et 

_ Teljesen szab.ib"t.\S! - h2-ng'.!O!t most a jogi \~!E'
meny - Nvugodtan ;:l!iirha:juk. mEnt tanuk. 

Oh. felem<.>lö unit:\rius kÖ=e~le-m~... . 
A mindenttl.ldö B,·'-'s..~ S:.'imueL aki nz ~itaX;I: 

ta.:-ti I~liltóbb ö. ...... 'k&én-::ok. _4. rokonok, aJ,.;k nftll 
frdekilk'röl rt:l"Q.feledke: t'f>. le"Pbban bu=!öo'kwrl!lk a: 
+'91Iha: é-rdf'k"~F!: €s az egyhRz. '\"e-ret51. a!:t-k :'O?I
j:\k ugyan :lZ. an."n,!;.i erdekeket. de az erkólCSl tókeN 
:;zi~n"':m \i.e.."a;..n:lk, G)"llll:ly Doml".kos 
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III el illlllélillm ié lly.'lIél ... 
.• IVe fe/jC!ck, mert íl'lC /LirdCle/; 71iil:l<!k 'UJUlI 

(jrőmel, mclll rv: e(lesz népnek öröme lészen: ma 
_~zületeU meo "dvözlrő tök, az ar Krisztlls, 
DalJid varosáOan. Dicsöség a mennyben I sten
nek s bekessey a jöldön a jó emberek kozt." 

(Luk. 2: JO- J4.) 

Ka racson)' cslc, meghiU családi körben, az ümIc .,i 
hangulat á töleJö c.~Öndcsségcbcn. a kölW e lmesélte 
clelénck legszebb élményet: egy tündér Ic mdesl az 
erdö m é lyen, holdsugar.lS éjjel. Sokan kelkcdve haJI · 
~Uik a különös történetet. ,.PalboJugiku s es .. " ', " köl
töi kép telenség" - m ondogatl ák. Dc az clbt:s:tkHinek 
belső túztől kig)' I,1t arca bizonyította, hogy C'/. szá
má ra: vaJUs<ig. 

S aztán ... kar-ác.o;ony L-sk , m eghitt család i körben 
fcllobban tak az cmlékc:lks g-ye rl)'3 lá ngjai s fe Icsen 
düH abetelj esüles ii rüm énclt~: " MennybOl az an 
gyal eljött hfJr.1.atok, pásztorok "... űn fe l ctltcn, á l
~ze llemüJt a rccal i_nekcllük a betl e hl;m i pászturol, ka l 
, Óics;~(>g a nla;:a!:iság ban hicnn ek s a föhJi.in béke .. -
~óg az emberek kör.íi tt"_ 

!\I ilyen kv.tel jar a kölh1 " öJ'Ülcl c" a pLan embe
rek mimóinak ésszerüsi:géh ez. amikor csodás \'idám
"ággal fogadták szh-likbe kar.í:c.sony angyali üdl'{Y.!:l c
I:! I. :lIi lenne kar.icsony ezek n élkül a bűt.'li.joJ ének!.!k 
nélkijJ _ kérdezem'? Nem látunk angya lokat ", mégi:. 
boldogan énekelünk rólu k. Pillanatig sem gondtlwnk 
arra a képt-elensegre, hon' nincsen ek angyalOk, m~l't 
ebben al. éneklésben be telik szil'ünk hitünk valóság 
erzetével. Bizonyosságot n yer hitlink, hogy a m ennyei 
Atya minden Időben ~lküJdí öröm iuneféi. t\'angé
Iiumát ember-gyennt:keihe7.. Tá maszt };Ö'ZüLük vez.c· 
tőkel , pelda' mutató igaz emberekt:l, akik az erösck 
I('pieit iTáD)' ilSoák s a !.')'öngé.ket, az eJnyomottakat, a 
szem -ediike l felemeljék és bá toríts:tk. 

• 
Tagadhatatlan sokan vannak, kik nem az aDg}'aU 

kórus énekére , 'ártak eun a karácsonyestén. Ehe· 
Iyett, keiükben IÜkéletes, m.erő műsurekkel, feszüJl 
lig)'elemmel m értik az új interkontinentális rakéta
bomba hatusugaranak h ()<iSÓ l, es mégis a~ az én 
lutem, 110;)' az ::,.nJ)'ali kÍtrus minden irrealitása mel
le u közelebb á ll az ember békevag)'ábO'.t, mint a 
tudomanynak - a romlás és !.'Yilkolás 'jkeresebbé tó 
telét 'iwlgal(o _ képteleniiI bonyolult gépe-I.eld. Az 
::,.nQ'3.1i izenet !>ikét hi rd e t az emtK·rck k(júat. E i két, 
h~) I>%e r~k és ne gyüHiljik és ne g"yilkOJják L!P'-
rrnisL -

Vannak tudósok.. k.ik eo' kezleg)'intJo "gel lirnek 
napirendre a kérdes felelt _ Té\' t:5 érit:lml kevreteket, 
&szeTÜtlen képtt.lenségeket" emlegetnek 25 az ntm 
hihete tlen, Of'm képieleDsé;, hojty pusztiUJ hid:ogén 
oom bikkal krhelt r rpülögépek örjáralul tartanak ej
jeleokcnl siirün b.koU "arOSOk feled '! Xem! '1 ku
moly. reili.,. valósi&". !\l rnnylw:1 üd\'cwhb é5 ki~iiM~ 
toYbb lenn" a modern. iudlJminyt:.1O ~ondoBwlá:iú em~ 
ber ek .5Úmira I~. ha ezek a ~Ionerö repül~ hli.lá l
.IÍ'peik 'ZÚ:::isa h"l yelt. Iq;,.tább Ur';'coconv éjsulkájan, 
a .,ktv,!len aDU'a1l kól"lt§t- hallp.tták "olna a belle
bemi paSZlort.k"'..aI. Az a ',.-u:Urmí1q m agaS kooiilt
~qo tmií, - ~ ih hanuúlyozotUon kj.iel.enlem., ~y 
("§ak cc)' le.bt'trilm punta dkilJ"l't:lés"riil \'3n "Lii - ba 
~f9n- ir61t~ébf!1J el!;)- 1:ombnyomá!sa1 eUndíbná 
~1&élM!h. hl)Q" a RiJdri le-1robbaPtsák., biwn .. ira al 
lume. vtotw_ klielrDikfo, hon- i az ipzán nu-i&njU\ 
~ondalk.oú.su ""beor illU Dml lihJit ~h:a tiíndir le' 
metb t és nem fi~l't''' kanrstlnyll(or a btl1t:!:M:mi ~. 
u-alok ér>t':ktr". • 

Ez.ek utis.n felt.eQ.em a kh"disL Tes'ver~ míH~ 
d n:r:! Erre a "'~7~ Cf,lmhn,-omis"T3. "au a ka--á· 
~J~ Ö"üm-Iuokt bt.1.t:1~ü1i51.e iltkd.ben':! Sí""" 
lévedo - au h mellDUDd"m - . bou- et. il .L"kaii ...... í 
a:i1eU-lli ~ mU~ mm .ih1m"l'I..-m is mq:b 
btDDC' u n il 1'V,." Jna. Ht. k b1t fOUé' lmtil !ná. 
WrtL A% ~jj;(",. Jdrl onSbrall ~.an sok f.an'asáikurn. 

I)e aki írl;t é.." ak ikn ek ír ta m á.li körülménye k kii'f.iltt 
,: ltck é~ rru~ké., Kontlolko7.tak, mlot ml . C'mtlolalalkat 
~ én.esclkcl e~üUli llk ,;r..okallan é.lénk képekben fc . 
Jczté k kl. "A .. ljr.ül cté8 ;Ir:ert töltötte cl 5l:in tc kifeje-J;
he te tl en urUDlnlc l IeIkOkel: cz jc h'n tcHc az ' lIkn 
c~'angéUumán~k m~Kte8t \lS ill6lé t s-dlmunkra. Ehhen 
la n á k a I c l k.~ vllaKO!o8íig diadala i a ~ílét8ég Jc le lt , 
I\ k.lk cr.t ar. flrihn -Ir.cne let s ziy(ikbe rArták n cm vul. 
~a ~ roag)'hatal.mú . JlH.'mhuek. ne m Járta k hadllercllek 
c.len: eg)'s~c r ~. paszlorok lj a .... élc t é rtelmet ker~6, 
hszla lelk u ba!~ lj;e k voll a k. EI kell h innünk. h01l:Y ük 
\'al~ban ~lalloltak L"7.! .a. kará(.·'mnyl ö römhírt és trwá"" 
adta k m asoknak. a Joaka.rahí .embe reknek. tgy ke lleti, 
hogy I ~gyen . mlTt . hO'l,1.an k IS elju tott. Te ls, il 1'1, 
mások 1'1, c n a.!;y Világ ';lJk ' Ji(lk milll6 embt.'J'f: hallotta 
és egyült é nekelte a'l.. iirvemle'/.d pászlorOkkal: " Ill
esőség a m ennyhe n b. tennek S hé k tfiség a fiíJdím a Jb 
embe rek közt." 

lmád kor.zun k, 1t."S lvércim , imádkO'I.·t.unk. hogy (."7. a 
ka r,í<:'<;U lly l Urömi1enc.t m ég é lc lünk l)en va!(~u I Jlm . 

G.vürfj IMI ván. 

Csöndes beszélgetés a színek 
A MU{JllaT Nemzeti Calprb immár MUlIe"' i/( hónapJ" 

1IJ/ítvaál/ó Bpn~.·z(( r GJJula emléld;i91Iit~t vfílwwtlan. 
érdeklddi. mellett a lIito!jutúk ezrei wkinleHék meg. 
A J.elivéT (letöröm 'tar.ánll JlineíUíl t:IIJ.ogf,o kér.eklijL 
LI vaJlá6o. elméJlIíilU únnepí Iwlorftját 1I14Oulwn hOT· 
dozó alkotá.lokio Tendkivűl né~, a ;Jk4la, ameLyet 
BenczuT Cl/u/lJ mÚt:';.zrte f).,zefofj. 

!.,.ehet, hOflll cl To!wmOlan fejlődő technikol cit/iIí· 
z.áció embere ma már bizonyo. megUletódöu t4rtóz· 
kodá .. al uemléli a .ilIIIOS ulJ/mek, nehéz drapéridk 
és törteneimi koutűmiJk néma t>i'Ql1út kápTázatol mú.
ve.Zi erüvel meoelet:en~t;; fellA allwtálaít. Renczúr 
Gyula ábráwló képe .. éuének .zinte korlá: -nélküli 
fö/.enlle, all«JtÓJaínak milli tartalnwtaM , benJÓ meU
VJ/óződe.lfjL fűtött mŰvi.zl uenlje azonban a változó 
idiík rofuJnó ár;ából m lnde"nkorrm .uUárd .zfr1.fokktnt 
fog kiemelkedni. 
C.űndu b!fZ-élge:':;JJ Jlmatán Ormö .. yné, p,p-scnír 

Elza atyánkJiától, a 1Ul{I1I nw.ler múvélzlilekkeV mJ1U· 
áldou IGnI/á.lltl, műh.elI/HtJ-.o~ után érdekliírJünk: 1w
ilyan o1J-JJII"JIt Bencz,JT Gyula. mUven ~lJ munk4Ktl~ 
hua? 

_ Alapown megU!rt1ezt.e képeit, - hanguJlJ a RÍ-
üuz - a rénLeteket tel minet. után '%euHe festenI. 
hog~ o J~ é. nineuJet Illetően minél tiJk.il&· 
tcebb i. élethúbb lem;en, minél jobban fejezze kl a 
fl!stett tárUl' anllauu.erÚJliuét. 

_ Melt,tlk aJkolW álluU a 1UIgV rn.uteT1lek mci· 
hez ú-okőzelebb? - hangzik :m:ábbJ r.iml k1flnk. 

_ Legjobban lZeTetef.t 1iJrt.é7udmí képeket alkotn!. 
eLl;;wrbDn ren".fzúru-:'"-"/.)'T; kZ"peIteL f"n~. /Und"'
viiI! alJa./CÓkedrn:eJ hiwu Jwzz,á. a MDtllál IdT(Í -lIrbJ 
tnuzelt képwrozattuúc. A nl/ole képból íúlQ 1IUfflZ,D1-
1J61 azonban JaJnIA CMlk fJ két lefl1UlD1l(jbb M,zú1t ei 
'_!,tátJ/lU f(JfJtldja a papot JcőrlfM}cet' e • ..a diadaJmu 
,\fri I TltU"} /'J t.orab" hJjJ khJ aak ~int'~ I1ázlatbcJ" fm· 

radt frU!g. . ,_ 
Een'"'%1ÍT /lÍn!janak II miír~u édel4t1Í""oz f r;zljfl lef/' 

naW'J!1~ éJm"lIe. emUl:e után érrJeJtUíddink 4lus.in. 
";f~ n"lCZ'~ r 'da tenűm1r:éurtó. BeIlCt':T Gyula nak 
nuÍljk kánJ/1.t pun át a nóf, • ad -cálDSZt lcir4érinkre 

_ Legérdeken"" i' lel/nehb emlékeím klíU t3rt.lP 
~ IJ:: __ fple'l a m-I1 ... .z"j _. }UJgll a-,nfkQr " futlJ I~' 
i6";r,kÍ1 ,'r;ignUm á hLWzabb iddg aJ~m m{j~rme 
1'1eUett l t'r:Q .wbéban futl!tkrrl, it1#MJpárrt. id.~f"':' 
bei"" h/.--ám ;;, _ tHiT n.okúa .:!érint. MrrI 
"ple a ~ímbe, _ nagflllll érUkn b te!e)J1J1ld~ 
'1I';I1P':, UlnQal)J:lwl 16wU eI. .. UldmLk 

A 'fUlI/JI llllwt/1 tQcóbb il miimuÚfJYTI" "D tók. _ 
01;1001'1 II M.gJJu.erú numl/C'"tdd/rl6IN",. amJt 
a Le(TflllWJ'JI] AIMCf1t/A Q.J611dékflf 1ut-ptIU 
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HELTAI GASPÁR : 

J/álog alotl. írtíNul.· 
_ .\ :'1I" sya r K~nyvl li r ~O rw;a l _ 

&!Iamcré6:'e m~lIú fe]adalra ,·áUalkoz.ott,. C$CInadl Imr" 
""erkes.>:lélleben megjelen<"> .MaS,Yl1r KlSnyvtár. "mIkor Ne
m"s.\;U r ll/ l aMI! O~s;:MWldsáblln. " l\lagvet6 KIS/',Y"kladÓ ",,1-
lalal u tJII" kÖ/'Jy\'~.-us1 fOJ1lolombll h.nta HeiIci C:áspM villo
sntou 1. .. 1.$1111. Htlll(J1 G<l..spc2r, mInt Ismeretcs fl XVI. w.lliUlÓ' 
ban renó kh'lIl sokretü munkbságot fej tett kj. Lelk~. Ire CS 
k/linyvnyomtl1tó. IIZ O m(1helyC adb kt löbbek kOzött Dávid 
f'&ene m u nkált la. n IhIlát fordh; kateklZffiUS. ]mllodságos 
IdIn)'v, hhvfUbó Iratok kerülnek kj termékeny ke?e'l kózal. 
_ A re form~eló rn1lv4'-nek slker(!ll bejnoka. A most megjelenI 
" VálOCalou Jrások" Nemeskarlll :s>:ennt. - aki egyébként a 
m\l h l).!: t1gyelemre méltó utószót. - Tájékoztatót és Szóma~ 
gyar,ir,lIo t fllzöu. - II k]mondO t lan teológiai Je1leg(1 Iruok 
klvl!lele>'Ci. UIl/ lol valamennyi m\lvéb<l l közöl rénletekel 
vagy rövIdItett :lnekin t6>j. A könyv elÖljáróban koé! versei 
kö \lÖl 1551- 1533 k Ozlitti évek tl61. Majd a ., Részegnlgn"k CS 
TOb.:ód<l3nGk v('ued6/mes Volldrót Vllló Dllltóglls" lj::Ovetke
tik. en>~k<::snck 1artjuk Itt mcgeml1tenl . hogy nellal C~óbel 
Ern6, wo: Irodalomtörténet egy!.k jeles mavel6j<:: s a maRyar 
munk.ismOzgalom \'~alakJa, a száwd elej(m a H eltai "Dla+ 
lógus!ról" Irt érteJ<el.és~hen a mal'ldzmw. elméleti alapjai' 
nak módszeres alk.almazAs:h·a! Igye:O:ez.ett Helta! helyét és 
szere]lét a magyar retonnáclóban meghatározni: A Dialógmit 
az 156&-ban nap ... ilá~ot lá tott "Me3tk" (Száz fabula). majd az 
151G-ben mea.!elen t " Hd/ó" követI. A kOny\' utolsó fejezete a 
Heltai halála után megjelent " ,\I(lO/lll r Krónfkll" -. A "S~dz 
/ Q!.> lI ln'· mesé.l közül a XVI . száZadi életet leginkább bemu+ 
latÓ résZeket velte fel a mu' sondos ij,;szeállltója. Az ,'\.1131-
tokról szó!' dc emberekel pe.llcnilél'ez kl. - állapítJa me/{ az 
IllCSé.k be n HeJtaJ é les társadalmI blrálata szólal meg. az IIlla
Ö/lSzeáWtó. A par;"as pid. a !euo'áLl$ nagyurat Jelképezi és 
igy !O\-ább. AZ iró eze"kben a mesékben mindig az elnyomot
ta k . _ tehAt a né p - pártjára áll. Heltai e Jel!emzó rról vo
násá ra mUlal rá eg)'ébként Kardos T ibor .. Huszlta tipusu 
J< antlnéIAlnk" c. tanulmányában ls. amel)' szerint Heltai 
bő"en ha&nált n l!pl forrásokat, ko]o2.$vári plebejus hagyo
m anyt a nttteud:'ills paraszt! mtséket. (Irorl~bmlórténetl KOz
lem<!nyek 1 9~3.). Heltai minden meséhel. értelmezést is fuz. 
amely a mese tulajdonképen! tanuls;\gát tartalm8.ZUl. A "Há
]ó" C. könyv minden magyar vonaUcozást közöl, valamint ,1Z 
ol)'an részletek et. ame lyek érdekesen világítják meg a spa
nyo] Inkv!zfeló európai szerep ét. A "Háló"- ról egyébként /IZ 
"CJnitárlus E let" egyik régebbi számában Botar Imre rrt 
nagy énékü elemzO tanulmányt. - Figyelemre mélló sorokat 
szentel:Vemed:ürty a köny" u tolsó fejezetének, a "Magyar 
Krenlkli"+nak. A " Krónika' Idegenblii átUlletett mil ]é,·én. 
(javaréSlben Bonllntus Antal, Mátyás királ)' oUSz szArma+ 
zású u<!" nr!. történetírója lat1nnyclvu munkájának átdo]go
"",sal _ a'4 u uU alOrr.tönéuCti kuto.tb nem ;n~lta~ta kel!Ó p
gyelemre, pedig ez az irás mint szépprózal mu rendkív\lli 
tontosságll.. ál!apltJa meg - Nenll!$kUrtll . aki Hellal é1etét 
és mun kásságát jelképeS jelentőség\lnek tartja. A németek 
altal k C"Ld ernényezett reformáció nemet nyelven hirdetett ta
nail ugyanis a ném<.'! t nyelvú Heltai Ugy értelmezte, hOg}' de
resedő lejjel TrnIgllorul tanult. A reformáeló hozta Ú'á$tudóln
kat közel a néphez. men a latinul 1ró humanIstAt a nép nem 
él·tette meg. Heltai élete, - Irja Nem~kUrty, - gazdll8 a kor 
hll!Odó gondOlkood.stí embereIre jeUemz6 (ordulatokban. Enill
tkl lesz a továbbiak ban anvl ls. hogy az unitárius vallás
tételeit a .. Mres DáVId F erenc" dolg02.ta ,kj. A politikai és 
tarsad a1ml helyzet azonban nem érett meg David elveinek 
szt!:]es,körlJ alkalma?ásir". ez volt Irag6dlájának oka ls. A re
fonnáeló mozga lmaI n agy ha tás$al voltak a végill unlt:'i.rtussj 
d.l t Heltaira. aki minél radikál~abb fc~ekezethez esatlnkol.ott. 
ann:'il radIkálIsabban b írálta a tánsadnlmat. - vonja le a "ég
kÖ,·etkezteti!sl. NCm<.'!skUrfV. Hella.! iról mt1"eszetének Id6t
álló i!rték~1 a kötet ~eállít6ja HCltai élvezetes népi sli
IU$át. eleven (r!ss el6adási készségel és modern regényÚ'ól 
fantáziáját jelöli meg. Er.:i'ekes az a megállapítása Neme6-
künYl'lek. amel)' szerint a magyar 1l'ásmt1vé$zet kb6bbt 
meste r ei közül leginkabb MJka.:c'ith. fordulatOS. humortól sd
porkázó stílusában. széles anekdotázó ked\'ében és bátor 
társadalomb!rálÓ erejében véll feilelhel6nek Hellal szellem. 
órQk:sé.gének nyomalt. 

unitári us OIV;)5Ókö~önségUnk kUIOnö$en örömmel 
hatj a e jeles kis könyvet. amelynek körUlteklmőcn 
öSHe állltója rendklvill hasznos és eredményes 
vl!igze\l. 

forgat+ 
gondos 
munkál 

~AOY ZO LTA.s altOnl lelkés:n a FalrholVen-i egyh6.zkOz,. 
ség hi\·ta meg leÜ<észének. Be,ktatisa UnnepélYl-"S keretek 
kÖZÖlt november :!'oán történt, m.el}·en 6testamentum! leckét 
Bernard H. Zi!;klnd . főrabbI. úJtestamentumot WIlCiam L. 
BOIóley methodista lelkész oh·a$Ott. Donald Harrlngton 
ne_ yorki un!lá,,!us . ,'<:!ki!sz pr(>dlk!oh_ szolgatársunknak új 
munkahelyén SOk sikert kivánunk !SI lSten áldását kérjük 
<'letl!re. 

M1LTO.s , A l'i ,\ OY A:-iOOL K OLTO l~ evvel ezelött ~LU
~e:ett. Ebből az alkalomból gylll'ek('U'telnk evangéUzáclós 
oS'Q.ejö''etelelk keretében áldoznak "z (I halhat~t\an emlé
kének. alel i'elkl be:6.lIitottságaban és meggyöwdésében 1M1I
lárius "Oll I szerves kaPC$Ola\.ban állott angOl 1mII!1riu. .. 
tcslvérelnkkCI. A Béke valágtar.J.cs lI·odá.JAnak a "II'; ní
pe1hez Intézett azon felhivása. hogy ~t az évforóulót 
me:'tóképpen Unt,"etlelJak meg vJ.lágsl.erte. nagy lil"lmlQ,te] 
tölt! el a ml. g;lVUnlt..t. .. 
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H íREK 
KED Vt:;S O l. \',U;OI:-i K.,."'AK IST ESTOL .\ .LI)OTT K,\ \ . 

CSOS\I CSSI:;I' ~:KET e s OJP.VET KI \'A"UN K. II. 

.\ l tNOK. ... T K,\ Il"CSO~").' 1 U:-iSEI' ES IJ It\'o\CSO ItAV,\ t 
t: (; YD E Kt)TlITT IST E1'O TISZ'l' t:Lt:Tt:K U :SZ S EK. Tt~Ml' I . Q. 
Mo\l:<O·K U.\.." A SZO KOTT IDOUP.S. . 

EG1' 1I ,\ ZKOIII KÖZC; , ·OL.ESUNK d""'ember ))-14 na j l 
lartotta ez4'\'1 U1f-l.ét " HOgYH Endre Uteal gYlllekUl.~t· n 
,.emben. KiIIOrtösen éllÓn,k érdeklöde.el Kisé 4'- It
mg]al !'tlhd Istdn püspöki helynök evl j~ k ~rOIIlY\&lk 
részletes k"pet rnJ~oll. egyháZUnk ~Iet~rol M ~~ :;;n..:~ 
s~r61. erdekes Uj,tás",ém Unnepl ki>Z!ly\lIés!. elllad6A Ikt ... ,. 
tak I;C II KOz.gyüll!s rendjébe. Dr. UUzló Gyula eg)r~'eml ta. 
nár dia. a jettos régész tartOlI érÓekfesz.lt.<5 el6adá$t II M a
gyar óstörténetri,'jl". A .köZSylllé~1 kapesolalo$an illérIt" tar
tott '/I? egyhllztönen"lml munkaközÖl!liég ls. Dr. Ellze Tl1m ;\~ 
a dunamelle.kl ref. eg)'hAzkerlllet C6gondnoka a ref es 
",!es kOn"ent vUágl elnöke, a kiváló tört~ tanOlt i~: 
ki\1.l! érdckl'$ előadáSI a dunamenti antItrinItárius mozga. 
galom,'Ól. U\~I t...,ott egyházunk Wkenolgálata It a I
nek keret.ébcn .\Iato:es l J á .nO$ • Magyar Nemzet muitJc~":. 
larlOlt nagy érdekl6<1ést k.iv.illó el6adAst. az. Idó$ZerlJ kUI_ t'6 
belpolillJutl kérd~5ekról. Az Unilárlus Lelkészi KoU':g1wn 
deklarácIÓ! Intézett II béke m.egvl!d.i!se érdekében és a mag_ 
fegy,'erekkN való kísé rlet! robbantáso!t ellen fl Béke \11-
lágtan:lcs végreha.Jtó bl7.ottságahoz <4 a külföldi unltb1uti 
(,s $zobadel\'1l keu~'l:tény egyMzaIr. ]elkészelnek lestütttéhez. 

SZENTo\llnAHA~1I MIH,\LY emlékéne;'; áldowt\ budalK'Sl\ 
egyhál.közsegllnk az E.!.'YM:z.k&1 K<.:IZg'yülés Olkolm:toból tar
tOlt gyQJekezcU evangélizáel6n. !jaJOl' János e\'angélláclÓ6 
~zolgáUu .. utan Gy:ulay Do mokos író afia emll!ke~el\ ml!1; 
egykori nagy PUSpökUnk áldo~alos éi:etér61 és munk's~'I!~ró1. 

ö ZV. BEl.QvAUV ~ ST\'ANSET, budapuiti egyhál.kömégünk 
népszerll "Etus nt'ru"-jét az egyhál.kö;c;;ég köz.gyt1lése AId.o
zatkt'sl. mur.ká!ságána;" ellimertséUI tlszte]etbell i<cblllanA
eSOlSnak \·álioSZtoua. A választásI egyház.kőrl kÖ'l8yQli!sUnk 
<;IccemberI Ul~sén me,gtTÖ.sitette. Az érdemes ~yto.1z.1 munkás 
~Iet"re lsten áldari.1 kérjük. 

GmO BF:L.A egrház1 tIlnác50S dlál Szen tá brD./tá m t Mihály 
.:-g ~-.korl Ilagy pUspökUnk h3lálának 200 aves fOrdulÓja lllkal
!nából aZ Egyhál.kőri Tanács által hi1'detell és ~ent:lb:rahAm\ 
.,Ietet és. munkárságát mélt.ató pály.il:atra beéI'ke:l:ett tanul
mán~'áén az eg~ .. MLkóri J<ÖZJIyt1lts Uszu:;le'djjban ~., g 
teile. Suvb61 gratulálunk! , 

F OZ ESGYA II:\l ATI E GYHAZKÖZSEGO.sKB E :-i 
a papllak falainak. külső "'noválisa. az udvar 
k nlsk~puJánalt me~avitás.i. A paróklát övező 
natÖ. 5 db. facsemete és :! róualó elUltetési!\'el 

mej:lörtént 
Ito\'ezet~ek 
ken :\ll mAl
tyDl'IlpodOII. 

ADVENTI l ST ENTIS ZTELJ.;T I> K \'olla k Nagy Ignác Ulcal 
és liögY';'5 Endre U\ca! . t,;,mplomunkblln. SWlg~ltak; l'et M . 
Is tvlln p üspök i. helynök. Gy/lr!1 ISl d n, II . Filep h nre és Ben
cze :\lártOn lelkészek. 

1I1()D;\IEZO\' ASAlUiELYT. november 2J-án gyiliek:ezeti "a
POl IIlnOltak. melynek kczcteben a\de]elöttl istentiszteleti 
szolgálatot Ilusz li Ján os ~6tl6rtncl lelkész látta el. Délután 
a gyÜlekezeti teremben l .. nOI\ cstkn llw>zti J á.1l&S lelkt'lv 
mondott I!'tu\ds:6,gol. dr. J akab J~nó lelké!m IIdvOu;ltl;: a gyil
lekezet vendégelt. majd Ferenc'~ J ózsef f6gondnok tartott 
el6adállt "Dávid Ferenc és kültóldi kövezol" elmen. Hang
súlyoztll. hogy Dávid zanitassl $ZcUemében fl jó unitériu~ 
ember ls n békessé; kerest'sének. hareos,~. s oa kül(ö]dl unllu
rlusok .kÓz·ében ls e.Ry,e többen vanna.k. akik al. atomh(ibOl'U 
veSztdelmI"l ellen s.za.vukat felemel ve. egyUIt küzdenek e~.Y 
jobb jöverdóén. A sz.erelt"\\'e:ldo!gs('g asztalát a IO'Íllekezel 
tijvárosi lIsszanyal teritett& meg. Mindkét alkalommal ~ztj)
számu lIIyUlekeLet jelem meg. 

A RI':KE "ILAGT.-\ lIo'.\CS VI€G IIE II AJTO lSJ ZOTTSAGo\ 
deeemt:er 19.cn és :!O-án rendkivl.ill úlnl lal'I GenIben. 
i\l egvlugálja. milyen intt'z.ked éseket kell tenni a~ alomfen-
ver kiMlrletek megszUntctéliér61 $zÓ:ö egyezmény e lo moz
dila$ll vélt(!tt. A rnbJ:oanl{o;;1 kisér](\ekn",k II Szovjetunl6 rt-
vi!r61 tóncnt egyoldalú beszUntClésc kedvező lehet6sé,~ t e
remtett a mCg.eg)'Czétitez. 

KAJtA CSONYF',\ UNX~; Pl':l.Y lesz december 21-én buda
pesti ~)'hAzközségUn!( Na~y l.I:nác ut.aI l:Yill. terméb.:-n ts a 
p~Ue;rinel gyUlekezelQnk áll. lllkó,elepl helytsegft-en. -A n OG \ ' ES E N DRE U. J. SZA)I At.z\TTl TE)U' LO.\WSh': 
futóbeM'ndezésér helyreá1litottAk s Igy az ister.IÍ5~telelel< 
:llntt tütenek. 

UNITAcI U S e L ET 
Laptulajdonos a Magyaror~zági U nitárius Egyhazk6 r 

Felelós szerkesztő é.$ kiadó: Pell!ö Istvá n . 

e v i elöfizetési dija 12 forint. 

Bud apest, LX., H ligye:s Endre utca S. 
Ta\lb: 137-186. Csekksz.: 50561. 

Zrinyi Nyomd3. Budapest . _ Felel6" Bolgár lm~. 

, 

,.1 ilO? Imre 
uni V t i us Jol k 19~ 
Y!ud",,~. t 

, 41 fl~}' 19a1c 
" 4 U . '- • 


	DSCF5576_resize
	DSCF5577_resize
	DSCF5578_resize
	DSCF5579_resize

