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%XVL eVFOLl'AM, 2. SZÁLU 
1972. ÁI'R1LIS-J"ŰNIUS 

PŰNKÖSD 
Lélek és túz, - pünkösdtől elválaszthatatlan fogai. 

mait; vagyis az . élet tartozékai. 
A lélekkel, mmt fogalommal a teremtés könyvének 

legelején találkozunk. A káoszból k ialakuló élet kez. 
detén, a formák kialakulásakOl', a föld és az ég meg~ 
teremtése utá n "az Is ten lelk e lebeg vala a vizek fe. 
lelt"' - olvashatjuk. Majd nem sokkal e sorok utá n 
az ember tercmtésével ka pcsolatban így szól az írás: 
es lormálta vala az Or lsten az ember t a földnek 

Porából és lehellett v~l~ a~ Ő or~ába életnek lehelletét. 
_ Igy lőn az ember elo lelekké '. - Az ember szüle· 
tééről vagy származásáról - va llj uk meg őszintén -
soha nem hangzott el még szebb megha tározás scm 
poézisben, sem filozófiába n, sem az Igazságokat k utató 
es az ismerni akaró igyekezet elmélyilltségében. 

S azóta a lélekkel, mint az em ber létét meghatá ro· 
zó, és mint az ember tula jdoná ban levő szent erővel 
vagy hatalommal sokszor és soka t ta lálkozunk. Amióta 
jegyzik az ember vagy az emberiség tör ténelmét, azó· 
ta ludjuk, hogy a lélek S annak em bert formáló ereje 
és hatalma döntóen befolyásolta az életnek alakulását. 
Történelmi sors!ordulókna k haj nalán a lélek, - ugy 
is nevezhetjük : a szellem - mineműsége határozta 
meg kis vagy nagy közösségek, nép ek vagy nemzetek 
életének jóra vagy rosszra fordulását. S az ut, melyen 
járnia kellett, legtöbbször attól függőtt, h ogy ki ve· 
relte népét; milyen jövőt ku tató szeUemmel, milyen 
jÖ\·őt építő lelkülettel vezette a reá b izottakat. Mert 
azoknak lelki tillapota vagy h elyzete az ő magatar tá
sától függött . Igen, a lelkület mindig - és kivétel 
nélkül - a maga tartásban , a vállalt szerep vagy fe l· 
adat milyenségében és betöltésében m utatkozik meg. 
Fényesen példázza ezt az ószövetségi zsidó nép élete 
és fletsorsuk ban prófétá iknak hivatástudata. Mind· 
egy, hogy az 6si nomád élet, vagy a törzsi közösséget 
feladó nem~etté válás, vagy éppen a mai moder n kQI" 
~apjalban Jelentfezik . e és mutatkozik meg, de a lé· 
ek, a lelkület, a szellemiség milyen volta, vagy egyál· 
~lán létező volta éltethet, tarthat meg vagy buktat· 
at el embert, embereket, népeket, nemzeteket. 
Ha nem születnek tiszta és a lelkület szent hevével 

rytcgMdott emberek; n épeknek, nemzeteknek vezetői 
~ prófétáiként, kiktől a léleknek és a szellemnek 
a agyszerii kisugá rzásait átvehetik a névtelen milliók, 
/ kor siralmassá válik cmbermilUók élete. Lelketlen 
mmberek ~elkeUen társadalma csak II szenvedés és nyo

or . honat teremtheti meg. Dehát kell·c czt bizony· 
~.tnl.és máSOdik világháborús, sőt bizonyos fokig még 
n~ndlg két világháborüs és azt megelőző események 
ti'Zedé~e gyermekének ? 

gal~ a 1"U<:ben ls ez II kettősség jelentkezik. A mai Co· 
lehe aZás . ~rtelmezése szerint a t úz is, mint a lélek, 
ma~t~zlt.lV, de negativ töltésú er6. -es az embertől 

en fu gg, hogy mivé teszi azt. 
Szer a gyer.tyulúngban talá lkoztam elöször vele, 
re!n~{:em elJátszan i - s melyik (alusi életformában 
nak gyermek nem szel·et - az otthon kandall6já 
sem Parazs.."\s, lángol6 hasúbjaival. Nem tudom ma 
Illete Inegmondani, hogy a láng szine, formája vagy 
~. gC ,::on1.Ott_e inkább? Vagy pusztán n nagyszerú· 
ZUIQ n tU.zzel jfttszani? _ Dc az! tudom, hogy e VOll· 

ro rajZolta később elém Abel tiszta tilzénelt ég felé 

törő lángjait, m íg Kain tüze égni nem tudott. Ez lát. 
tatta velem Abrahám oHárán u húség áldozati lángját, 
v!lg~. S.alamon templomának megváltásért esengő ol 
ta rtuzelt. De lángOk lobogása közben az égő csipke. 
? okOl· fényénél hangzott ei az a régi törvény is, mety 
evezredes előretekintésbcn elválasztotta a jót a rossz· 
tól, a silányut a nagyszerútöl, u tisztát a tisztátalantól 
és a nemeset a bűntől. 

. Az égi titán Prometheusz azonban nemcsak evégrc 
ajándékozott meg vele, - s talán ezért is kellett el. 
szenvcdnie II sziklá hoz láncoltatást. Mert fellobog • 
tak a máglyák tüzei is, melyeken az őrül t csástár 
égette ti keresztényeket, s az inkviziciók tüzei is ahol 

• • 
viszont a "keresztények" küldték halálba az "eretne
keket" . A "háromszázezrek" máglyáin mégis zsoltáro· 
kat énekeltek a h alálba menők. Savonarola és Husz. 
J á nos máglyáinak fellobogó lángja oltártúzzé vál to· 
zott Dózsa György liizes trónusának izzó lá ngja so· 
katmondóan világitott bele az elsötétült magyar élet· 
be. Münzel' Tamás és a "kiátkozottak" tízez.rei a lán· 
gok szikráinak szertehordozói tudtak lenni. Servét 
Mihály máglyájának lángja a kiengesztelődés szüksé
gessegére világított rá. Minden ilyen túz végső fokon 
a forradalmak tüzei vé, a halálba menők zsoltáraivá, a 
sz.abadságda lok h imnuszaivá vált. Trója lángokban 
bűnhődött, - Róma a lángokban tisztult meg. t::gtek 
fa lvak és várOSOk, de a Bastille is leomlott, hogy lán· 
gokban szülessen a Marseillaise és a Nemzeti dal. 
Dózsa, Rákóczi, Kossuth, Petőfi és Táncsics népe ön· 
maga döbbenetes felismerésének líra és lángostor 
gyuj totta fényében már nemcsak gyujtja, ápolja is a 
tüzeket, lelke hitével táplálja azokat, mel'L érzi, hogy 
szabadságra törő igyekezetében a túzben edződik az 
emberlélek acélja. E ttizek fényénel lett látható a tör· 
ténelmi felada t a maga nagyszerúségében, de a pil· 
lanatnyi teendö nagyszerú volta is. De ez a túz. mu 
ta tta meg az.t is, hogy az élet szépségéért vívott harc· 
nak kik a szent megszállottjai s k ik a képmutatói. Is· 
tenem _ hogy érezte és tudta ezt Ady, hisz így lán
golt fél az égig nz ember ·sors Illés prófé ta tüzes sze· 
kerén . 

Ez II túz. beszéde fáklyán és kohóban, máglyán, és 
kandallóban, pásztortüzek köl tészetél?en és ) idérclé· 
nyek viJ16dzásaiban, csillagok sugárlenrében és vul· 
kánok kitörésében. De ez a túz beszéde a hajóágyUk 
tüzében és a Vietnamban, vagy bárhol lehulló bom· 
bak I"obbanásában, mert az ősi törvény nem változik, 
_ nem változhat, hogy amint túzbcn születik a kal"d· 
penge, ugy túzben az ekeyas is -:-' s ha túz.ben szü
lettek a hatál zsoltárai, tuzben születnek fl szabadság 
dalai is, 

Miért nagy ünnepünk pünkösd? - Mert lélek és tii:: 
először találnak egymásra tudatos és tudatalatti for· 
mában egyaránt. Egymásra találnak és eggyé válnak, 
hogy lehessen a lélek "tüzes lélek· ', - "lIIngoló lé
lek", "meleget adó lélek", "világoss1igot gyújtó szel· 
lem·'. - Mert csak ez a ,.Iélek" csak ez a "szellemi· 
séS·' , csuk ez a "lelkület" tud irán>'t muta tn i sors· 
döntő kérdések t!sztázúsút váró embermilliók sz.ámá· 
ra. De a nagy közösségen belül, az egészet kltevü egy, 
a népet a lkotó egyén, az ember életében is ez u tisz
ta lángol nyert vagy gyújtott lélek vagy lelkillet tisz· 
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Alkotmányunk 
lIn~Ji/lk Wbb mIn l Cler éVC8 történelmében e!ös1-ör 

III III-ben, feltizabadu!úsunk után néhó ny esztendővel, 

hm:otl IéIre ol· ... 1.ÓIC"yúlésOnk olyun alkotmányt, amely 
blztosltotla II doluozó né p jogait : " A Magyar Népköz
tár'S(JMg á llnmpolgl\rul 8 tÜl'vény el6tt egyenlők és 
egyenlő Joltokul é lvc7.nek. A z. ólla mpolgároknak nc m , 
relekezel, vagy ncm1.cUJ\óg szerinti bármilyen há trá
nyos mcgkUlönböztctésél ti törvény szigoninn bünteti", 
_ irJa II al. G. UJ:(y/lllClIUk nl. H)oI!). évi Alkotmány szö
gezi Ic, fl 03. i-ban: "A Magyor Népköztársaság bizto
sítJa uz á llnml)olgárok lelkIIsmereti szabadságát és .1 
vallás s1.1lbnd gyakorlásának joglLt. A lelkiismereti sza
badság blztosításn érdekébe n ti MagyUI' Népköztársa
sllg fil: egy házat külön vúlas7.tJn DZ államtól". 

Folyó évi nprills 19-én nlkolmánymódositást hajtott 
végre (IZ ol .. ~zuggyGlés, érlnteUenUi hagyva természe
tesen nz nlnpelvcJcet, nzoknt. Is, amelyeket (en t Idéz
t(ink, 

M: 11)4\), óta eHült. 23 év alatt. 1\ szocinlIsta felemel~ 
kedéli útjá !. Já rja népünk, Nagy m unka és állhatatos 
hu rc eredménye ez fl folyton os elikelépés, Népünk esy~ 
ségelien álloH és áJI a hnY.ll felvirágoztatásának szolgá
latába , "Mu egylllt tevékenyked ik n magyar munkás, 
puralizt. és ér te lmIségi ; nz orsl,óg javá n közösen mun
klllkodl k kommunI sta és pártonkívüll, hivó és nem 
hivó", - ami nt. az t Kádár J;inos, az MSZMP f6titká
ra hangsúlyozta lels1..ó lalásúbnn az nlkolmánymódo
sitásról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor. Valójá
ban olyan változások mente k végbe hazánk és népünk 
életében, mcnnyJsthü és .minőségi 'Ionatkozásban egy-

Má nt. olyun (l j munkn~ruletek nyIllak meg előttünk 
s olyan .felad atok elvél.ol7k1ét kell magunkra vállalnunk 
az elmu ll 23 év sl.ocllllllltll feJ16désének er~'m' ké - ..... nye-

PI>cn, hogy szükségessé váll mindezeknek legföbb 
IIlal>törvényünkben, az Alkotmánybnn v"16 I , o 

, ..er g:!:1 _ 
I ~, 

A módosftoll, lll. jelen Alkotrnányunk 68. J-ában o!~ 
vashatjuk: "Minden llllam"""I""rn"k ,'og .. v .... 1'1 van a rra 
hogy r~szt vegyen il közügyek i ntéZ~5é"-n k"l I " ""',oe055-
ge, hogy közmegbí"l.atású~ lelkIismeretesen teljesítse". 

Ez 1'1 paragrafus is tálcán kínálja minden becsületes 
és h:w.ájflt szeretó magyar állampolgárnak. h ívőnek és 
ncm hlvönek, hogy dolgozzék tová bb népünk felemel_ 
kedésének nagy ügyén. Munkúnkkal biztosit jUk meg
szü lető gyermekeinknek 65 unoknlnknak a boldogabb 
életel, ifjúságunknak n [elkészülést az é let.re, népünk 
dez'ékhadának, n dolgozók milliÓinak pedig a k ulturált 
munkakörUlményekct és fejlett technIkát, olyat, amely 
1'1 nemes humánum szellemében az embert szolgálja. 
Munknnkkal biztosít juk népünk békéjét s vívunk ki 
mellő helyet magunknak (I szocialista [ej lődés út jan 
jáfó népek nagy táborában. Mindonnyiunk szivós 
munkája a legfőbb biztosítéka a humánus, tehát szo
cialista gondOlkOdásmód és erkölcs térh6dlt .. '1 s{mak 1'1 , 
tehelségek kibontakozta tásának, az irodalom s általá
ban a múvészctek felv irágzásának. 

A kileljescdó élet nagyszerú lehctöségét látjuk ma

gunk elött mi un ltáriusok s hogy 19)' legyen, mi is 

szívvel lélekkel dolgozunk érette, 
0 ___ _________ __ ____ _ _ 0 0 _____ . '_____________ _____________________ ,.__ _ ____________________ _ ...... . _-- ---- ... ,- , ...... .. . , ... . 

A H azafias N épfront V. kongresszusa 
Áprllls 26-27-2n. napjain tartotla v, kongresszu

sUl 1\ Hazaílus Népfront. A'l. összeseL'eglett 800 küldött, 
népünk minden réteget képviselve, országos jelent6-
ségü feladatokka l foglulkozott-, melyet jele'l. fl kong
resszus öt munltubizottságánnk a jelentése is, E;r. az 
öt munl(ublzottság - ~azdnságpolHikal' város- és fa 
lu .fejlesztési; ~7.oci ali s tn huzufiság és 'nemzetköziség . 
muvclődéspot!tLkal; munkastHus és munkamÓds'l.el' 
kéL'déselvel ro~lnlkozó munknblzouságok _ népünk 
jobb és teljesebb életét elösegító tcrvekkel jelent meg 
a kongre~szus elött s elneve7.ésükben is kifejezik azt 
a széles ":,unkllmel,őt, nmelyen tá rsadalmunknak min
den bccs,ü1etes tagja, hivők és nem hivők egyaránt, 
rnegtalálJák népUnk felemelkedéséért végzendő mun
káJuknak a legmegfe lelőbb területet. Ezek a munka
bizotl-SftgOk olyan te rvekkel és Javaslotokkal álltak a 
kongressws elé, amelyekkel kapcsola tbnn a népfront
I:Y~léseken mintegy 500 ezren nyllvfmítottük vélemé
;Ybket, 30 el.cr javaslatot terjeszte ttek elő s ezeket 
600 né\lfront-blzoUság koroIta fel és órködött II felett 

hogy ne mnradjanak pusztába hang"l.Ó sz.lwuk. A Ha~ 
ot:nfius NépfrOlll V, Kongl'e!;sZUSn kinyllvanftotta egész 
~~rslLdalmunk részvételét nl. elöttUnk álló nagy ga7.da
s.t.g \ feladntok 81.ociullsta szellemben való megoldáv 

ban; 1\ városok és II fulvak, általában n települések 
~~Yl\n Irtlnyu feJ le$zlésében, hogy dolgozó népünket 

elégftsék és szolglLljlLk; továbM magym' népünk szo
~Iallst[\ szcllemü orlentnllLsnban: a kÖl.müvel6dés egyre 
1~~lblzlvebb tejles'l tésében. sz{nvonlllá nak á llandÓ eme

en. 

A Hazafias Népfront eddigi tevékenységét s jelen 
kongl'esswsúnak lelkes h llngulatát s jövőt építő szún
dékát Ismel've, meg vagyunk győződve afelől, hogy 
az egés~ OI'szúgot bchóló~ó 3600 népfl'ontbizoltságon 
keresztül a m unk(lIlllk az esztendei következnek. Eb
ben a mu nltúban rés~t vesznek, s'l.ívvel és lélekkel 
egyházninknak hívei, akik dolgoot:ó népünk öntudatos 
tagjnl, s~ocinlls t'a hazánk hűséges Cini. Annúl ís in
Itább részt vesznek ebben a munkában az egyházak 
h ivei. mert lá tjók. hogy lelkészeik és legfe,lsöbb egyhá
zi ve7.e töik maAukén;lk tekintik a HazafIas Népfront 
programjút s azért készek munkálkodni. 

A HaZA fi as Népfl'ont V, Kongresszusa előtt á prilis 
13-án Bencsik István fótitkúr sajtótájékoztatót tartott 
n világi és egyházi sa jtó képviselőinek, mel:ren az Uni
tárius I:: lel részéről Bencze Márlon, II szerkesztöbizott
sftg vezetöje vett rész t. Másnap tájékoztatta az egy· 
házak vezetőit a kongresszus naSyhorderejü munká
járól s a kongresszus utá ni gynkol'lntl tennivalók róJ, 
ahol ml: ulll tádull' egyházat d l'. Ferencz J ózsel püs
pök képviselte, kl fe lszólaltisábun II népfron t-politika 
egyre intenzfvebb tél'hódít.isának rontosságát hang.sú
b'o'l. tn. 

salt, s 
sól:C 

A kongresszus 
vIselte, 

nyilatkozatában 
újabb indo

terrorbombázá
fejezte ki e tér-
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Bemutatták Budapesten a "Vendégséget" 
1971. d~·t'mbc(" !!9-~n rnullltták be ('~6szijl' C~ nzÓln ls 

.. ák il Pesti Szinhúzban. p(i;;lu\ndl GCZIl soka I \11-
Jn:~,,: u~itárius tárgyü drámáját . .n •. Vendégséget", 
t~"ódtlss.1.1 v.!Írtuk ti. bcnlUlulót. Vajon .hogy \'u looul
:I0k mcg n színpadon /ll'. lró .c ~~épz<:M~:,I? ~iOgy~n .~o-

d' ti nézőtér es n .. ml kll7.(Jnsé~Ünk , oz umlnllus 
gal ~Ilk '" ._ , _bot7 A Wg!löny legördill t OZ utolsó Jele-
neZO • """ . - l' I Ú . net után és :l~6dásunk mcgSl\unt. A .IC J~S (r mn IS-

nlc!'i'\ébcn il'hntunk most mik .. öln, I,lllLtllnu s ~zcm~l,c l . 
"Teljes dn\mát" Íl'tnm. mert b!i\"nllly~n k!tunő IS II 
színdarab 0IWI8\'0. teljessé c~l( nz, lro. 1\ r end.c?;ü, II 
színészek és n diszlcttcr\'cz6 együtte;; munknJlHluk 
crc.:lményeként lesz. 

. .11 történeti dráma" 

A szcr:ző nevezi nnnak mlivét. mikor pedig tó\"té~ 
netiségét kétségbevont:'ik, így Ilylla,tkozott : :,E1p's~err{' 
akariam történelmi dr:ím:'it és p!<zlchológllllt ,rfll, Az 
író S7.:im:írn soha nem kőlelezö 11 Hkténcli hűség" .. , 
Ez a dnlma ,lZ elvek, oz és7.6'vck, önhitegelö, ön

~mító lelkiismeretzsibbasztó menedéke mögé húzódI' 
Cl'telmiségi tragédiája," Itt vun ri törteneUség probl~· 
májának kulcsa, Az író nem nkm'la Olivid Fcrencct 
törteneti Inblóképpé mel'evítenl. Móglwvcsbé <lk,u't 
"újszempontú történeti megvilflgíl!lst" e lkövetni raj~ 
tn, E!tI'S7.crúen megragadta eg)' l'endldvüli történeti 
szituáció: a püspökhöz bes7.tl l1úsolta l{ egy olasz szá r ~ 
mazásll unitlirius hiltudóst - taUm Ilzért, hogy űjítnsai 
hely telenségéröl meggy6zze, tnUm azért is. hogy be
súgjll - es ennyi a történetiség, Ezt a szituliciót az íro, 
embert-éIT.\) s7.Uverenitüssal Ű!!)' bontakoztat jn ki , ahogy 
tehetsége, meggyözödése, emberismerete és irói becsü~ 
lele azt megengedi. FeUop;ásnval lehet vita lkozni, azt 
lehet kritizálni, de a krité rium nem a történelmi lény{'k 
valósága, hanem az emberi lélek ismerete és irodal mi 
dramaturgiai szempontok lehetnek csuptlll, A vit nkér
dés itt csak az lehet: megértette-c az fró, és meg tudjn~e 
éreztetni a közönséggel, mi folyhatott le -'1 történelem 
nltal diktált körülmények között, m,:on ti lJizonyos ven~ 
dégségcn?! Miért nagy embel' Dávid Ferenc gyengesé~ 
gei ellcnére is? Miért bukásra ítélt negatív hús Socino, 
még ha vannak is rokons?cnves vonások vív6dásüban, 
Ilyen mértékkel feJtéUenü1 jeles osztályzntot érdemel 
a Vendégség. A változtatások a történeti tényeken, ti 

dráma lélektani egysége és a s?ereplök lelki kibonta~ 
k07.tatása érdekében történtek, 

"A pszichológiai dráma" 
Túlmegy a történeti kereteken, E~W minden korsznl(~ 

ban előforduló emberi ma,::atl\l't6~t elemez: az áruJ{,sL, 
a besú~{,sL Amit ezen a leren ad Páskándi a7, az cm
b~l'i lélek természetrajza, Tudományos, I,é;'ikönyvekbe 
k,Vnnlto7.ó pontossággal és mégiS tisztult, megért5 em~ 
berséltgel, (ltrdekes Ja,::nmDS Ilona elem7.ése: "Az új 
hullám ürügyén" Néps7.ava 1!)7\. febr'uár ll,) Nincsen a 
drámaban "eredendöcn" S7.ent !'ild07.!'lt. vagy gonosz ál ~ 
<107.ó. Csak emberek ,'annak. oki ket sorsuk sodort s?,e
repü!tbe, Ez egy pi1lanatl~ sem jelenti a:r.onbDn azt , ho!%y 
dc-hcroI7.áló korunk divatja szerint, nincs emberi nag.v~ 
~6_:, II darabban, S5t", Az {rÓ :Hlást foglal, értékel is, 
.,.,.",no - rolwnszenves vCvódt\sai ellenére ls - clbu~ 
1,:lk ?~kö1cs!l~g, összeomlik lel kileJt, i!:s czl igazs{u(osnak 
reu,hk. D ,IV,,::) Ferenc pedig _ bármennyire eldiínt öll 

~orsn a mártIr ium - tudatos aldQzatv!lll nJ{\saval szenIIé 
cs l,l szl:'l v[\ válik, gyengeségci ellenére is, Pflsleflndi dr{,
~;Illl II gilrög sorslragéolák mélységévf'1 és embel'áhrá. 
~O , r.n7,dllp.sflr.[lvnl rokon, modcrnh:ML ror'mflb;ln fe,;
~l~lveu tO:-:fII~b a ltlmls7,ikus h(l~vomnnvol{[\t. Va l \;i snla ~ l'fl1ú !'l1 Sf}ll 'hkUn,knek olyan I'mlél(ct (illfl. amelyér! esnie 
l, liO C e cWnk, Nem unil(irl us hnr:Halm és I~m('ró~ 
sclm :ó1(ÖZ(\\ senki nem akndl (('nn n darab t rivIálisnak 
lMs1-. de léleklanllar. Indokolható l'é~'1.eln, de ncm 
e~vtol hallo!lam. félelmetes lehel f'rej(' f1 nnnk az e~z~ 
ménck ,és hItnek, amellyel r~\' ludto vl'll1nlni ~rsál II 
püspök, NaJtvs7.erú "m\)('or lellel('U n7. II püspilk, "ki ('zi 
a ~root [Ilr "filIaIm. . 

S Inlfin Itt van ellenvetésUnk Pfl~kflndl filozófIni ('1-

<I UNITARIUS eLET 

(ogt\sával szemben, O a történetlllzlluác\6t egzlS'l.tcncla~ 
IIstn szen'\{lvegen nézi. Az fIldozal éli bc!IügÓ korl'el(lcló_ 
Jt\nnk - hn úgy tetszik. szlmblózlst\nak Ilroblt'!máJt\1 
CS!l~ !IZ eg)'én problémt\jt\nnk IfIlJa. €s ez nagyon eg,y ~ 
slku leÓl), Az Mdozat egy eszméért nngyon trnglku~ aZ 
önfeJ(lldozo szempontjából, dc vigasztaló és felemelo a 
kőzösséJl l'e nézve, nmelylk megél'te ezt nz f1 ldozatot s6t 
"élell'C ítélteteU" az á ldoznUul, Az kéüégtelen hogy n 
"vl'IlCJégség" szllut\c\óbnn csak nnnyl volt sz,;bndl!ágll 
Di\.vlti 1~(H'enCllek , holti' nz értelmes és OIl tobn b('SllgÓS 
közütt vóJaszthntott. De nl!: ls Igaz, hogy n szi tutIc lót 
mnga teremtette, mert nem volt haj tnndó fcladnl hitét 
és cmberségét, az (lj fejedelem bekösztlnlésekor. Neki 
le lt Igaza l O ug)'nn elpusztult, dc közössége tovt\bb éh 
és él IOn ls, 

A dráma s;::erkezefc, a SZerel)lók jelle Ille, 

ső t n disJ:letek. !ényeffektusok, n szimbolikus csele~ 
kroetek és nem utolsósorban a költőien S7.ep nyelv, szer_ 
vcs alkotórészei - te ljes harmónlnba olvadva Ö5Sl:e _ 
II szerző mondanivnlójnnak, Rit ka darab az, ohol az 
h'ó ennyi re rendező és dlszletező eb'Y személyben, A 
dIszlel a szinpad, kellékeivel együtt, szimbolikus S'tC
replóvé vlHlk, A szcl'cp lők scm mondhntnak mlÍst _ 
(Igy él'e:r.zilk - mint ami t mondanak, és nem vlselltcd
hetnek másként, mint ahogy vlselkcdnck, killönben 
megbomlik a darab harmónltiJa, 

Ennek a harmóniának legföbb biztosCtéka (l püspök. 
,.A csendes tóigy" , nhogy a lnkCtóJa mondotta, O már le
sznmolt mindennel. Nem evildgl úllhatatossággal megy 
sorsa elé, Vigasztal, segHi árulójflt, hogy Jól vége-l.hesse 
munkfiját Ebben a csendes lölg)'ben fé le lmetes lelkier5 
szunn)'nd, Humanistn emberségével - egy kicsit "advo
catus diabolI" módjdn térdre kényszerfti besúgójfll, csc
lekedeteil'ől , erkö!csösködó érvctéséról mindenféle dl
erkölcsi frázist leperegtct, és mamd az ál'ulds, ti magn 
mezte len valÓsfigi\.ban. 

P{lsI(úndl 80cionóját esészen mús fúból fara gták, 801'
Stlt, elvúllalt feladatat, ö is Usztán Intjn, de állandó lát ~ 
s7.nl-önignzoltisoknt keres tettére, Először cs~k n~kor 
vállalja a besúgflst, ha meggy6ző<lésb61 lehe t," CSlp6S~ 
gúnyos l'iposztoznssal vóg vissza u szolgálntalt sznm~n 
kérő Blanoratimak. Azutan "j6" lil'uló aknr lenni, Da~ 
vid Ferenc érdekében, LátSl,nt emberségének frnzisol 
a7.onban lassan szétporlndnak, és marnd valósúgos, ken~ 
dózetJen szerepe, 19azs..'\gosnak él'czzük lelki összeom~ 
lását. 

Az egés7. dnl'ab legpl'oblemntlkusubb alakja Mária, a 
cselédlúny, Tegyük hoz7.á. II két férflvul való kap~solala 
miatt a legtöbb e llenél'zést ls 6 váltoltn kl az unll~l'lu s 
né7.o5lt kö1.(\\' Kélségte len, hogy ő uz egyetlen költ,ö ~t 
személy n darflb szerepl ői közölt. AInkjn, szel';~kÖle 
rendkr"m sokrót\j, Ellenp6lusa az é,'tclmes b~s\,gón~l( 
és meJttestesftóje 11 tesU embernek, Dflv idék !IlteJle -
lUflllttisóval s7.emben, B1andl'atll végso kénysz~~e i~f:ln~ 
renitenskedésekor. Ugyanakkor a földi re c o no 
olyan kapcSOlatát viszi a dambbn (férfi-ilO k~p~~la~)~ 
amely nélkO l nem teljes nZ élet , Ha mlndehhcz 01-'; 

tesszOk, hOJly alakjának hasonmúsn PáS~~~~ n~t:':l~~ 
dnrabjt\ban ls fölbukknn, hog}' szcre ö té II 
l'cndkfvUl kOmplikált. Két.«!l(te lcn, hOJtYd~~~n~1 ra ~~_ 

él kétsé"'lclen hOJ::y sokszor me~ , 
szem ':I. ' ," ,:, 'Ik _ lélelltnnllug szervesen bele-zot. mé,l(ls - UIO' él eZZ( 
tal'lozl \( II <1rámn e~yil llcsébc , 

A z clóarlá,~ /U1'ma/óHa a d/frah MnJ/c(lllr. . luhl
B:'illtl Lajos ]'llispökal;lkl t !\,~a Idlűnó, Mln~\C~e';.'co~~ h.' . 

t(lbnn, sznv!\hnn a p(lsl( fi n(\I -!\Imodl~ D!\~I, énl'csUI a J ~ 
/<:;,él és m07.OIl, KUJönösen nnl-:y!iZCI'Uen I v . 
lIán nz fró nngyon s7.ép mn~ynr nyclve, I.' lvl.'k " ' lin~ 

Soclno _ Darvas lv:'in - vuMbnn "Il:;' mt!'é hí.:t&ló 
(ImHó l('lklismel'et~zslbbOllztó m('n('déke '!'S vIS~la 
érlelmlséfll" tlflunija, Htl'lcten kltt!ré~c~,/) n I)(ispőkllt 
v:'igfl~nl n Blnndrntdvnl voU; vIIIiI ~ol r n '('mlékezctt'!;t 
sok~7.or a ~zcreletlg IIs7.t('11I hód()lnt" ln 
alkotott, Méltó ri 'os nml kor 

B:'i rdl C,VÖ ,'~y B1andratflja éll.' llI(I , ~ fl ' 
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A romániai unitárius egyház püspök választó zsinata 

Külföldi hírek 
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FövAROSUNK SZAZf:VES 
100 CS7.lcndóvcl cre16H egyesült BUd,a, P est és qbuda. 

Ez :lZ alkalom ncmcsnk történelmi vIsszapIllantásokra 
<ld ~Jimlmal. hnncm számadásra ls. Jó~agnm több m int 
negyven esztendeje mcgszakltás nélkül f6városunk la
kója vagyok. Igy érzékelni tudo~ ~zt .. a nagyarún)'ú, ha
talmns irnmu fcj lódést, mel)' .. külonosen az utolsó két 
évtizedben ri s7.emük láttára tortént. 

Jt~llldO;.:zuk gyel'mckelnk, unokólnk J6. lsz6terelt óPOIJuk 
fovárosunk s;.:ép Pal'kJutt. sétány al!. ' 

Budapest városképe gyö!:,yöríl. mond~ák az ide láto
j!aló külföldiek. Velilk cgyutt ml [s, akik sokszo,r meg
fordilItunk idegen országokban, bizvást elmondjuk azt 
is. hogy Budapest ma In,ár világváros; Ez nem jel.e~tI 
azt, hogy nincsenek tenmv~lólnk. A. {ováros '71készlll a 
maga terveit nz elkövetkezo csztendokre, és bl7.ton meg 
is va]ósllja majd. Vajon "!it t7'he~ ezek crdekében egy 
egys;.:erü fóvál'Osi Inkos, aki umtánus ember, r;rem min
den hívünk his7.1 el, hogy nngyon sokat. A varo~ra le
gyünk büszkék, szeressük és építsük, Tartsuk tisztán, 

Alig néhány esztendővel u hórom vóros eg)'esűlése 
előtt 1869 június:\bun lal'loltók a1, el~6 unltárlu~ Islen_ 
tls?teletel BUdapesten, a l'dormÓlusok s1.creteltel út
engedett tanácstermében. A Jövő cs;.:tend6bcn, 1913-ban 
I~~~ ~1;úz.~ve annnk .. hogy II budapesti unitflrius le:'u")y_ 
'"~ hazközsél-: - mml .. kolozsv!lrl nnyaeklé1.sia fili ája 
- az evangélIkusolt hasonló szeretettel átengedett In_ 
nácstermél>cn megalakul!. A Jövő évben részletesen 
megemlékezünk majd a;':Okr61, akik a mal (óvárosi unl_ 
tar~';Is életnek sub: évvel ezelőttt előfutárai vollak. 

KÖs7.önljUk [6v{u'osunkat, mely a múltban és a je
lenben ls megértéssel támogatta a falni közön g)'ara_ 
POdó unitárius gyülekezetekel. ' 

F. J . 
___ '_ '--o ,- . - -- •• o •• o " ' " o o o o •• 
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I N DIA I J UBILE UM 

Kétszáz évvel ezelőtt született Rammohun Roy, 
a társadalmi haladás előfutál'a 

Kétstáz évvel ezelőtt, n mat ujság
olvasó előtt jól ismert Bengál tarto
manyban a legfelsőbb hindu kaszt a 
brahminok közé tar!.o7.Ó családból 
s7.üleleU Rammohun Roy akit az In
diai felvilágosodás és szabadságmoz
~lom egyik korai eHUutárának te
kintenek. 

Érdeklődése korán a vallási és túr
s~dalmi kérdések felé fordult. Előbb 
,\Ibclbc zarándOkOlt, hogy más val
last ls megismerjen mint a. sajátját. 
IH majdnem márUrhalált sr.envedett, 
meg akarták ölni, mert nem akarta 
tudomásul venni a Dalai Láma Is
tenségét. 

A 19. s7.ázad elején Inozgalmat In
dItott a7. ellen a stOkás ellen hogy 
a7. ör.vegy, fér je m6glylaján megéget~ 
tesse magát. 

t. DNlTA.U08 SLKT 

Egyforman tanulmányozta az 
Evangéliumot és a Vedant,it. Mind~ 
kettőból azt tanította, hogy az lsten 
egy, Anélkül, hogy valaha is hallott 
volna az unitárizmUSI'ó l, rádöbbent 
a teizmus igaz.sagára. 18UJ-ban tartja 
barátaival az első monoteista isten
l is7.teleteJ Calcuttában. 

Az Indiában dolgozó keresztény 
misszion:iriusok ellenséges él7.üleltel 
fogadták ezt a népe nyelvén tanCtó 
és a tál'sudalmi ké!'dések iránt fogé
kony embert. 

Rammohun Roy később Angliába 
is ellátogatott, onnan ha7.atérve meg
indítja harcát a kasztrendszer fe lszá
molása érdekében, Követői egyhór.al 
alapítanak Brahmo Samaj néven, E7. 
a név azt jelenti, hogy "Isten egyhá
za", vagy ahogyan ujabban értelme
zik ezt a szól: "az Istent keresők 
sr.övetsége". 

India első rerormüciója, a buddhiz
mus. egy történelmi személy, Buddha 
körül kristályosodott ld. A Brnhmo 
Samaj egy eszme, Isten közvetlen ke
resése mellett tör lándzsót. Azt la~ 
nítj:ik, hogy "Isten minden hatalom
nak, erkölcsi tökéletességnek és sze~ 
retelnek szent fon'ása, a lelkek atyja, 
kivel az ember imi.jában közösségbe 
juthat. Az ember szellemi lény, er
kölcsi egyénisége van s nem a sors 
tehetetlen játékszere. egyaránt képes 
a jóra és a rosszra, e7.ért tetteiér t Ce
lelős." A Brahmo Samaj tanitásallxln 
az ember egyénisége hangsulyoz!\st 
nyer. Nem azért él, hogy a lét nugy 
óceánjában elmerüljön. hanem tfar
sadalmi (eladatai is vannak, 

Liturgiájuk egyszerÚ. a gyüJeker.e
tek szabadok. maguk Intér.Jk minden 
Ugyüket, Templomaik kívülről köve
tik az indiai stílust. belül azonban 
egyszerűek. 

E gondolat legnagyobb reprezen
tlansa, a 20. szá7.ad Nobel-d(Jjalls ki
tüntetett költó-fi!ozórusa. Rnbinde'a
nath Tagore. A modern Tndln egyik 
elnöke, il hauínkban ls járt tud6~ 

professzo!', dl'. Rlldhakrisnan [s a 
B!'ahmo Sam~. j tagjai kÖ1.é tnl'towtt. 

Ansol nyelven mn is megJelen~ 
fo lyóirutuk. tlZ "Indiun Messenger 
ink(.bb a hindu értelmiségiekhez szól 
mint az egyszerü emberekhez. _ 

KözöljUk a kéts7.úZ évvel er.clott 
sz01etetl és 1633-bun elhalt Rammo
hun Roy íényképét és egyik templo
mukat. 

. " , ,, , ." ' . ... " ,, ••. ,,, •• " '1 •• ' I •• , , , , • , " 

Sztp Gyula ujpesti presbiter lest
vérünk és neje május 20-án ilnnepllk 
húr..as${igköté!lük 50-Ik Óvford';lJ?}át. 
Enevezeles évrordulón ml ls örom
mel köszönt jOk e sokunk által jól 
ismert és szeretett házaspál't , a ked
ves Ilonka nénit és CyUlll ~csll. 
KIvIÍnjuk, hogy II jó ls ten mé~ ~~ 
kúl~ éJle.sse mlndkeUőJUke~l:1 ~l~~i 
me" lovdbbna ls olyan e Oly 
m~ll\'e l IIZ eJmúll évtizedekben 
me~hltté és kl>dI'CSSÓ tudták tenrll 
kis családi otthonuk!l~. 
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1\ lU t/dl'l'Il N I1'Ó,)UI ~_(l 1I 1' "IU' lll ve' 
1.1!1'a !ukJu, Iwtun k lel!kl ll1U~Wl t cJb lJ 
~t·II I,.qtl' l '1.0JI', l"UJ! I1U I 'tUI1 0v6~1l Ó'J zu
tli.>lUdo/J. 
F I'I '4z ul,:" l ul I1~u ll k UII\11 c..(l kul' ll1 10 

tiV lel! t' l. m lu II mUIU'U I- )Jll~ t u he-
1}'''Ultitllhh~H t l'I1lI I! I,(I~ l't l meg II XX 

1I1.,I1.l td 1'1It1~h h, t1 1II lIIW tH' 7,1't1"' ~'l,I' I'
,C,ln11, Ulllk m'lJUnlc 11'111l1'h.:· IH'~"bb 
" "lI t' l IUIIlI" )11I 11 UI' lI h wl, r" II' l ulol, l u 
,"ühhr"j ]l'vHlI vultu" 

1\11 1111):1. ,1l>t'elnb!.' l' fi ,ItI ", ... Mj I.' II.' II [ 
"ZI' I I ~7.t'l ,.újf' "'.w!)~u lun !1 élhuJ ly l fui 
elO tIIu/Ó)"nI' 1t'II I" 1.I.' I' ?,OI~cl ,i b,',IYol,j, 
7 I.!rllll l'LbOI ölj ö ICIII I)t)~ l l llJcJY l'lIdt(Jl1 
IJ lh!iI'l .1!i IlUQ , E "ltc! VI' I'elh!. 1~'!I"l 
I"e l'Cnc, 1\'llJL'Ionyl Mlht11 y, O\lldnlt1t'1t 
1('1 1'\.11'. Burl.}k Uúlu él! I\:údllly Zol
I;\n ki!j)I'IW] !nh)11toJ'Jwhlnl(, A IJc~ 
In~llc l,l!n U~ ~ilm.i llol~ IU(lV~~ IJU1'l~ 
ItlJa IIIl!lIcU Cll)' ":11.)' 1l\lh'fllck Jelll ·, 
lIett.' IMlwt(J, fl.. "'OI'~)W ~ I n -Öl! dll1~ 
1t'1,lu U,H l ' lk !Jelti UIOC ltl.Í lle mcllo!t 
n "l" I\ból rUI'tIMOI~ \~ II 't\lyn ·' dma IJ.I
le ll t'ijrl k Jelcncl\! h\lh:lló, II1dyul 
ulvll ~ól111malt IlJ IJclIIUlutUllk (l. 
IHm i) , 

lltll' lól( UóJu IHlhihuluk lll, c\'ror
t1 uh JJ ,htl Cll)' 00 f11ICl'\!.~ , ~ lil'gl\.slJm· lhl 

lJlUEK 
MIkhl. 10'10' <' AIII"" III"A.·. M, "1\nm l 

~1I\hM"II)' 1 111\'1'1"1 \'11\1~1<{'. liN('h} . " "". 
Itll'~.'~\ \~11l(\~1I~1I 1"'n r')II~\I \ ~ ,,1.,)1\ • .\110-
1I\,"lu,I .... I)U ~ Il (\kllllll .' I , Ak\1< h\,"" I\\lI
'dk II' ell~h~" \i!,,' IO I tul!!<!IIliIS,'I,' Il.'t: 
I ~J,II' dtl",'~ {"\l'II)"Ol, 1I \1~.\I J II ",'~ kll,-
11~~-IIIMIIAI,l\ O:~ I\~",,? ... M~'''-,m ('IOA , I,)_ 
IUkA' 1 It. U''II'~III\' I''e ' .... I\\ I I~1\ ti" 1'!)'M~ 
H'?~"" {('U1I '1'k RR ""-\ \lIIIIlot 1\' \,Ib ,""~-
11111, tlIelY('k ,n"II<lI\l A~'hu" kMil~""l k .' • 
I"""U I!. ll. k LlJ<J""<l k ,,'''-~ IllJ M, 

I\ !1\h'''~. I O ) "IA, ~ Il~I ...... ,., .. '" ny. 
lI11I.,nl,t <I"~\M\'~("C\()J ", 1\ k"I'-l"'IIM't 1\,,1~ 
l~ah"" .. ~\ k\l ' I J"IH \c'Ill~U.8 ,'. II n ' 
. ,,~ ,,~.) hnl\~·"·""'l " , TS 11111''' kul~l.l~n 
n MI_It"h' "",I\~\\I l h\'",,1' 1t;.'."MI,..' " .'I~ 
"""\1. ''''~I\'"I(' 1'1111 " .... hA\ ll ,., " I,. .~lclt 

11U~I~lk\l"k U.vrll'c'II,·k. ~~I""~II'" rp;~N
~1I Ill., ..... "'Ik"nll' R\"~B.oJ1J ~ k. \\~m , lI' 
kM~"1I k~'I1""\" Il'm"iI'lJ<'I.! .. ,~ h~ I ~'''''''k 
h~\"'nlt ,,,'-111' nntll~I'l1l"'" tr.. "'"'~,, ... ,''' 
,h·. • ~I ,-n,", J,I.~ .. ( IH.I~p'l k ~ II k".""1l 
"'~I"I\'I "'~I"'(lU.\\ "'n". 1 k~")\lku~ ,ll," 
b~II'''<I ~,,'I.!\lInk. 1\' vk\l"'<""'kllll 11"11_ 
'\olIM IIYllk",·lnll ""'M"~hl~II~~1I J~It)·,'",'n, 

Ut , M~.Mf\' U" r!.8, II b\\\I~ I~H "'I)·hA.
k"PO"1I 1I .. " ,h'''k . \) .. ''' \II ' ......... nk . 1'11)'111''' 
'II~NC""'~ ,·.\'h~,,\\'M 11'-'''' ' ''''\'"1\ III \·,11 " 
""Ihbl k,', \I.'la~Ih·"\\ 1~1""","'\I. l:tI. 
,11.1 ".''''tInh,,~~ m\ln ll "-l~"'\ ("II,,,IJ" 
'n'ndll'). 'J""k ki ••• a" ...... ' . 

Bélyegsarok 

c.~ l'II:)' I rUI'J " I \J~, zl)l\l cr llll l!lból 6116 
nllwll1ll bélyc \l ~ol 'Oy.ulul udutt ld ti 
1I0slu IUntl , ok lóbe l' !H111, IHtlJoJ olt_ 
ltilJel' tJ · ón ti M AJJ €OSZ ulWI l'C II ~ 
dUi'.cll X X VIII. U':-lyet\ llupjlal kUI'~ 
c30I tl \o.~ Il1áll1l1i.~ mcgny ltt\lI(uwk 
Il:IpJt\ n t'IlY .'I~clvényOl léllllJOlI \u. 
htlb'c~l'l h ozhl k !o n wJtonilJ<I , A bé~ 
Iycgl(up :l'otrJl1 u.~ az I n~WI cfllllul ~ 
Iul • .ti 8wl veny ií lmi j tt : IIUll11111 vl~ 
I'ií ij~tll tll~1,lteU tOll j;(OI'urcdél. Ulll11.:1 
hUl1 l1 Jul!rck és ti l\1AU€o.sZ~nI Ulti. 
Iti fe\h'ti ~ H , .'1J1'a) . IU1l7, /lZClllcmbcl' 
:'1II ~ún uz "ŰI.lCI·:\!t" SOl'U 'Ill 00 {Illő 
I'\>~ crmluttln II "Kélt~ZHkti1ltl h l!l'L't.'1l 
\'1\1'11" cijy llt Jll lenule l(l lhut \~ (:.I, db
"iI). 11171 , IlIÚlOCIUlI :.I6--(1n, .!IzU l el l'!sé~ 
nek 00, évfol'dulój" ullttl hm\\'t1 1 J Fl 

Ihlol lo)1I 1I1)'.\'O:' Iflcu " P O!IOIl M,lo} u ni
lAl I u ~ 18t(' ''"87. 1 \·lv\~kl! l 111. v lnllUl hó"a· 
1I<lk',," I. Jf4tllllll' 3U-/lJ' 1:Jt.JI~" JII'''JB d ll~ 
noln HllI lelk ..... !, "1\h''-'-'11~ I~."" Ullj<l1' JA · 
" "B ftJjCII)'I(), tI ,'IJII'I.~ 1\ 1 L('l kol~l .• AlJI'l11~ 
3U-~n U~. "" , .. l\I~ " '.JI\ \)UIlIIJ)OlB'\ I v lk ~>.· 
I'lüa,hl M'J III,,- It;t!r, J .llIu!! a-"- n I(I!IClIll'lI 
I\"khl~ h ,l ll"','~tJv "~~rhl' l )' 1 l v l k~IIl, nelJ' 
wmlJ('l' 3'~n lI u .. 11 ,1"-"IlM l.)(,d ll l)~~ 1I I,'I· 
k~n r.llln~k "~<lIII"-h\1. 

.\ ,hlll~'tt.11I 8 •. ()n' lIll3tln. IU~k ... ' .Clht t l ..... 
'u,':' lI)'tJ' I at,) , \'~II)' MlnnU fO I ,," ""~1 
• \'J.(\l·_ k~ I1V~\OJ"UI M"lh" (Mt 1l1 , 11Ul ' 
l IlIInAk \"{o k !!IU 1\,, \ltt l,,01l v~ I,, ~,.I \,IU" "'\'11, 
" ~"'\'\tll !l)' .hm,h''-l k ''~"~\J!l~·'' 1{" l oJ8I'~ I '1 
,lr!lOtl~ ~? M~ '~,~ I Itl/u a j'W"o\o ',11'OI ~II~" 
h" I!~" " \l. 

MR~ .• ~ r k ,11 1 Icl ~ Ill1"kU" 'UI Idcl "), ,, .• )1\ 

1\y",'nl,lko\ - n ll'II{~11'10 ell ..... s 1.l1",1,,~I

III" , lil l" " - r"II,, \I,,1 "rln I" ' '',,,k. 10_ 
' .... "dll"\k ,,'" JI'm"'N" ~M "'''''~' II <! ..... 
.\,,,,1.1.'11 ó\,'II,IIII II kll l.h\l \II ,lk. 

1I .1",~ • • n.A""MuJ"" ti II l1~~'~. En<1,'" 
"h~,tI 11''''1'),''''11'''' I'r,h o) I ~l\'~ n nY, 
It Il ' IIIIkl 1,,'1)·,,('11, II N"JlY hUI.h· Uh';" 
"""'111 .. ".\)<1" )J('<liJI """"111'11 JUMd 111l.p!lk 
~'\)lll"' I ,\k ""n,lk"" h .. I)'Ctl lI e\l"~" Mti",,,,, 
huU"ue.1\ "'lk~u,,'1 ('11)'111' , 

.\ N"tI:~ I _,,~ ., ",,,,,I 1~",,,I ,,, .. b.n _ 
" ",,"1 J "I\"~ l!!l k ,'H lJ,' j cgll\'tI.<l '''11111 _ 
I"l.,·~. ", ~ .,,,h\,,pJ_" SMU J''''''', "- Inill. 
,."", 'mJ'" ,IniIt'" ,\~ " I I"U~ 1'_'" 8.'.' 
,t~n". \ "II"~I ~k " U'll llll l "I, " , 

cllrIlcta bólYCI-\ klm.l IUlílY\l1 CIllI(!k!'.. 
'I:\l ll lllell II pOlllu (3 , (rlJl'u) . 
\ UUl'lók IJ tí lu, \IlII\. Il hU ll wnlZli1u~ 

eo.. II hullld t4 j(ondolutn hevil ett, 
lIeltlCIIllk II IIzM,/I(I l.\Jllúl liIrekvc~cI_ 
lwlr cglil k h'(\nyltoJu . hUII l' 111 1\ IllU_ 
Uyu rQllI1.úUI 25 Í'v('S el1cnr1nradulllll1 
ltleJcl1 ti hnludlJ ltu1Hll)llI ~ \',!\-'l k Gl' ~ 
'l:6Je III voll. 

A InCl ~otltl{ vll[lgh(IhuI'ú 1,IL(j l'Í'~l' 
ulán, II rHIIl l.l11UII és (I h l \l\: ['I/l lu c l 
özön"':'!! é llenl \lllukú1.lL, ul ünkcnt~, 
jj1.l\nl\'lr.ul é.~ bt:l mell\. uz U1:lA ~IJ (\, uh ul 
mostoha unYOMl kUrlUmcnnk kij
y.Ul\, hos/!1.ulJb lwtt.!W!Í')l után huU 
m~g, !D"U-bun I< OS8uUH lljJnl , II 
Bultu- V II :'glllllt'CN Pl.-d II-! I O ~5 - lJ(l ll 
U~tcJúlbcJI (POllztUnlU.!I1.) lJékl.'<.ltjJ;.1 
HIn tette kl. 

Ual'lók J3éI~ IllC(tMyűzlk1Qbö\ 11 11 
un lllil'lu.s hl~t'c tc t' ~ li t. é,oj m l, uni
tí\!'[UIlO!t bilin:.lu~n \'ulljul, 11111l'unkó· 
Iluk. 

I!:z óv JlIlh'cl u ~ 25-én volL l\1.űl ... • 
t6tCnck !Jl . é\'(ol·dulóJu. II c lIol'ok
lw l t.~ lIl11. t ... lullc l tl d ó:runk emlékc~ 
1I1'k , 

Or, Kiss Jóuet 

I.I c nuc MdtlUll 1 ~lk~~~ b fel~~~Ilt! ,,, ,,-o 
I li i »-éll IJlulI" ... k 1\ a" "J~ 1 Lbt'IItn \lbl\, 
IIh o l \I IU!U<I; ullh<J ll"-iJnn " 11)' 1l0 1\l' p\l t 
1,) II ClIO!k. J ') J)lhI'III!«\ kl \'A n UII M. 

(I)' (f.'fl I~ I\· II." n y. Iulkolu, 1<J<JII'IIIIIII b l 
\~1et1 111""411\1':' lIöu(lnl IU<.JJ<M 1111 tltl ,'(ll' 
1('\\,Ik <J l, II .... J~ckMcl h l\CI1\k IIIGl'o.ll 11l,)' ~ 
f~ lkcl'CII lk , 

K"o!>l'l,~I"n II Illl"k 6s.\l1 U"nclk'"'' II Il" 
I l'k k~,~~oll'<l d r. t'en·''''' •. Jo),,,.d ""<.llll:ll 
.... " .... 1 ."'\ .~Iu.·~ \ . 
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lln r lOk Uóln (llgOntll\OI< , l.n~ p6k 6s kllz
U "ugató liirsllSállAblUl mCM1(l.tognUn 
d~~:PlnJI gyUlckczelllnkcl. A kllUóll1 tu 
nACOI kórot;~re. az o.-es<!n !l1l(> InkáSI 111-
cnll~<dIUk hasznátntrn " kö..sóll l GyÓgy,. 
u erulrnak. A Jelenles:! IlYót:YlIQ'.ertÁf "'p -
le te lebolltásrn k erlll. helyén a köz"""lI 
és a gyógyszertár vAllaItu .\j modern, 
kors~crü lIyógy~erulral ~pll. OrvcndUnk, 
hOlY Dunapataj nagyköUlul8 él kOrny«ke 
I"kől n:>k egészség Ogyi eU4t4aa. bl ~loshá
:;ll érdekében szolgálntat leheuUnk. 

nusztl J4,1<)5 budapesti lelkélZ k Ölldlnl 
a~1 " sok érdeklődést és s 7.er\!tetcl , 
amellyel hivei belegfo.gyllnlll felkert'llték. 

A bUIH.pcsli ThcolOglal S ... cn,h~ben dr. 
Bue~aY l'IUhfo.lY. II refom,ótus teológiai 
lIkndémla dékllnp.'Ofc$Szorn meh)8 IIl1n
(:on tllJékoztllth. II mll!;Yll" prOlesllln~ 
nlVllllÓközönségCI nnól, hOIjY l' olo~sv fo."l 
,l j1'n megindult a nng~'lllIlII1I, IMI-ben 
IIlnpllOlt Ke"csztény Magvető. 

Theol(l/:Ická R evuc elmen JelenIk meg 
n Cllehs~ovák egyháZ H un JAnO$ nevét 
\'I/lClő tcológla! faku1tá$énnk folyóirata. 
A I1Ip fOnerkcntOJe ZdenCk Trdk pro
tcsstor, n uerkentOblzol tsllg t n8jll l közt 
!terepel a b l7,Ankblln ls járt dr, M. KII
nák protesszor. a technIkai BzerkuztO 
M. SlIlajkll profcss?:or. ilki egyben n eseh
Sf.lovllklal ökumenikus tlIm"'es !ITJtáfn. 

UIIl F.ndrél, nz Operuhdz tngldt, eddigi 
I!redmén}'cs munkája elIsmerések én t szé
kely Mlh~ly emlékplRkenel lunlették kl. 
S~.CNlettel il<öszöntjilk. 

KeClkemctcn és Nllgykllriislln IIprlUs 
3G·án dClelOtt és délulán Beneze MIl!'
Ion budapesIl lelkész, mim a Duna- T!
l<Z/I-körJ gyülelmzct megbl?:olt lelkwe 
lartott szórv4nytUI/elnk körében IstentlllZ
IclelCl éti Oinou úrvacsor4!. 

P~cnlt áprllls 30-án Szász J6.nos du
nántúli lelkés?: szolgált és ontOlI ÚNn
elOrJlt. 

A Kcres~téll)' lUagvetll klndóhlvalaln 
kért n?:okat a hll/elnket, nklknek eimére 
a? 1ll'1L évI l-2. szAmot mogkUldlék, 
lapunk k1adÓblvata.lAboz Intézett l evele
~.Olnpon, vngy telefonon nyllntk01.UUlllk 
nn'l\ vonatkozóan. hogy }dl/ánJák-C II lap 
rends7.cre. rnCgkUldésél nz ~v l előrt7.Clé~1 
d!j eUcnében. 

A NilU' 1&116 .. IItcllt g)' Ulckezel l terem
ben " IIlVllszl é"z6ró öancjövetelt mtl
Jus G-án '-':ile w.noUAk lllcg. 

i\ budnpesU e&)'hhk(lu~1L' presbItérIu
ma tol köl.llYalésc vadad)' Albertné gond
nokntl elnöklet\! aln ll . m 4rclu8 12-én nz 
ISlenliS7.leletCt kövelően UléM tnl'\olt. 
IJcnez .. I11llrlon lelkész námolI be a?: el
nnll! cs;';tend tl lelki munkj\)áról. J óvá
hnll"ytt\k IIZ IIl'1I. (lvi 1.J1l'nárn n tl~ st ~s " Z 
1912. évi köh.ségvel(>tlt. 

NCItIlI . -lIe)) Imre bud npenl lelk~ és 
ll . pUspl)k özvegye rénére " budapesti 
cllyházköuég a NIIRY Ignác utcai ~pU
leiben két uoba tlSIl",komro rto. lakásl 
bl"'losltoU. Igy Hun U János lelkén éli 
CSIIládJll rövidcsen bektlIlG~.et a mcg
(Ireseden lclkéul lakbba. o?:v. HleP 
lmrtné UJ Ink4s!l helyreálUtá.s6nak II 
köl l~gel t nt egyetemcs egyhb. éa II 
lIyUleke?:e l kO?:ösen vlselu!k. 

lIétfőn n budapesIl egyhátközséll lel
k tszl Irod4j1l zarvll vlln. pUIL'ntlnnpol ta r
llUUlk. 

MIs kolcon urvnesorbUll(o.SIlll1 eilybc
l.:npCSOlt IstcntJ87.teletc t t!lrlOtt áprll\s 
IG-án Blljor Já"os debreceni lelk ész. 

Engcl Gyllrgyn6 IZ. LAwr lo'rane!&ka 
egykori budapesU blv(lnk, ilki Jelcnleg 
LIIusanne-ban ~l , mcgkOldötte If ll lló\'unk 
rénére egyIk rt!gebbcn Irt versét, melY
nek meglnJ.sAra, néhai 8Ilrtlbt\s I stván 
budapeSU lelkész InsplnJ.IUl. A ballada
szenl vers elme: A Szent Annll lÓ le 
gendAja. KöntlnjOk kedVes fIgyelmét. 

Nacy Feu.oe ny. hat\'lnl rdonnj,tus 
I'!lkhz áprll!.s 100én KeS?:lhelyen, 801 éves 
korában elhunyt. Slt.ercti!tte\ Ilondolunk 
n\lilal lelkész; teslllé r ilnkre. lllaz keresz
lényl emberséggel lelle l ehetővé, hOIlY 
Hawnnbnn, a refllrm AtlU templomban 
!stenlls?:teletet Ulrtll PJIsunk hatvani és 
k örnyckbell unllárlus blvclnknek, O mllga 
ls gyakran megjelent IstenUlrlteletelnken. 
A Hlltvllntól észnk1'll fekv(l b(o.nYllvldék 
eleg nllllys?:lImu unlt(o.rlus slt.órv(myhlvel
nek névsorJII l'Ilnd elkezésUnkre bocaálOtta 
~ ottlIni swlgll1atnl alkalm6."al Oke t ls 

ISTENTISZTELETEK 
Pünkösd elsó napján, mdjus 21-én, vasárnap: 

Nagy Ignác u. de. ll; H6gyes E. u. de. 10; PesUól'inc, d~. ll ; 
Pt!sterzsébet de. 9; Vecsés du. 4 órakor. 

l'U kij II sd másodnapján, május 22-én, hétfőn: Pes tlórlnc de. ll, 
Nug~' 19ruíc u. de. ll ; H,6gyes E. u. du. 6 Ól'tlkor. 

M dtyúSfÖldijn máj. 21-én, pünkösd első napjfln (ll'vacsOra-
osztlIssal. 

l'olgblllban mnj. 21-én, du. 6. , 

:f.alll.tJj:l'rnellen és NagykanizsAn m á j . 14-én, 

S'LOllIba lhelytn IllliJ . 28-lm. 

Pünkösd mlndk~t n llpJI111 ürvncsol'uos:r.lfls. Az egyhá:r.kö7.ségek elül
Járót kérik n hivek u{vcs udomAnyait az ÚI'IllJ?t.nlot m egtedté 
/iéhez. 

lelki gondoZli'bnTl réar.eshellc. Lct\yen ll\
IIcn,',sc CflCndel S eml&c AldolI . 

AUSlt.trfl lláb61 kUlIlöU meleg UdVöllctel 
S~.cley Andl'ásne voll !U;e(,'SI:~'llrmIlU \li
Villik, kGuégl könYl/láraI, nkl r~rJ énc,.. 
es gyermekc1het vllndora lt k l. A fb~CB
gyarmnl l syUlekezet !lr.eretClI.CI v~onOUII 
II j6k1vllrL$4gokal . 

Dr. Kerekes Ic:rnű 6& évCll ko r.!.ball cl
hall h!vllllket Bajor JánOlI rtljt'cn6 le
mell!! e l bllnwa.szl.6.a u\An Budllpe5lCn. 
At elbalt t<!esnpjll néhai Kerekes t'e
rene évtllCdCkell (\t debreceni gylllck~_ 
zClünk egyik oszlopa volt, tes\\,(!re, Ke
rekes PIrosIul pedig mil II debrecenI gy(]
Ikct)?;ct gondnoka. A temelésen jelen VOll 
nz CgéS'L CSIltád. A h'trl\maradotwknpk 
v!gn~'l';UlI6dá51 kivánunk. 

U"lollllk lI"pJ611 II budapCBIl cgyhh
község, 1Ilt. ci:yhá?: és n &yU\eke~el el
h alt egykori "t!tetO! sl rJl\rll. clhel)'e2.1 II 
lllcgcmlékc:r.és örökzöld koszorlill. A gyil
lekezel c1ölJár6stlgll köszöni aZOkal a kö
szönő S'Lflllaka t, melyeket az elhunyt 
egyhJI7.1 \'e~et6k houtlUlrlozól agyIlle
kC'Letllct szóoon éllrásban e1jultnunk. 
E szép Stok's Ij'Yllkorl4$á1 vidéki g~'UIe
kczete!nknek ls tl8yclrnébe ajánljuk. 

GyQlek~~tl lIIIpOl t artottunk áplrlUS 
16-án a H(I, yCS Endre uteni terembeo.. 
Szán János lelkész j,hllaUl után további 
m,lsor ~olgálta n tlyUlekCl<CI ~plu!sé\. 

n 6. .. vcutllnllt ken!5 k~lgyermekts md
\ 'észhil'l.aspár, budllt v1ll4ban szép szobil 
és Jó tlzetht adIlak. u-ss közötll nlik 
Jeleutkil~zenek Inp""k kllld6hl\'atalll UI
J4n. 

UN ITARIU S ELET 

LaptulajdoDCHI 

a !\lagylrorsull Untt.6.rlus EgybU 
. ' eh'.I(1s lserkast(l <!!& k lldó: 

Dr. Fel'1lac. JáUd 

8udIP~' IX., 1I(lIY'" Endrco u. ,. 
T'vb, ' In-tU. 

A .sU.lUlSltti blsoud& \'eze töje: 

BenHO MáriOn 
T"gJal: D!\,Ior János It. swz ,I4111l' 

TllrJuztl 1\ Mllllyllr l'OSIR, Elllfl'LelhcUI 
bármiIly p08tllhh'llUllIu\1, a l'o.la hirIap ' 
Uzl~tc lb"" h a pOlla KOzpontl n lrl ap 
IredánIlI (KUl. Uutlllpe!ll v .. J/lr.set ,,4tlot 
tét l.) kö:r;vtUtn(l1 valY pa~ lIll1f.tv'''Y'''·' 
••• lnmlnl "utll l ...... l a KIII :1$-" I" 

pénstor,alnll l e lltln,mta. 
~I c'lI'beté~t dlJ 3/1.- totInt 

KRltll ht .... 6\'/ SIi,- rorlnl . 

1 

• 

"" " d. 
" , , , 
,JJ~~ 
.Il:. 

", 
"" '" • 
'" '" :. 

'" • h-, 
:.:\ 


	DSCF2388_resize
	DSCF2389_resize
	DSCF2390_resize
	DSCF2391_resize
	DSCF2392_resize
	DSCF2393_resize
	DSCF2394_resize
	DSCF2395_resize

