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pásztorlevél 
Kedves Atyámnai az Úrban! 

Szentmihály vasárnapja az -unItárIusoknál az öszl 
bá laadá~-Ünnepe. Oscink szep szokása szerint ezen .30 

napon az Úr aszta la,hoz járulu.nk. Az urvacs.or.a á hl
laull'al is fokozni kivánjuk h a lá nkal l s te n Irant, ki 
tesliink és lelk ünk tá pláltatásaról k egyelmesen gondos
kodott: a napl kenyeret, - ha. sokszor gond es n eh éz 
verejtck árán is _ m egadta. és ~ Or Jézus evangé
lIuJlIával hitünket táplá lta. 

A n apokban egy rég nem JátoU hivünkkel találkoz
tam. E:vekkel eze l őtt csa knem minden vasárnap ve
lünk \'olt az Or házában. velünk imádkozott és h a llgat
ta l sten igéjé t. I!:rdeklődésemre egy kissé r Ö$lelkedve, 
d e határozoU hangon igy adta l stenh ázából való. t á
volmaradásána.k okát; n em történt velem m á r evek 
61.a. semmi olyan ebbe n az élelben, amiért én isten
n ek h álával tarloznám. Nem mondotta. kl , de elkese
redett hangjából és tekintetéből könnyii volt kiolvasni 
SoIint azonban olyan, ami é ppen az ellenkezőjére indi
tén tazonban olyan, ami éppen az ellenkezőjére indi
toU. 

l\-1h'el tudom, hogy nem ő az egyetle n abban a kis 
lelklesaládban se, melyet m agyarországi unitárius egy
háznak nevezünk. aki igy gondolkozik, m eg k ell a nyil
vánosság előtt mondanom, hogy gondolkozásában van 
egy kis pogányság. Hasonla tos a fétisim:ldó gondolko
zásához , aki csak akkor imádja fetisbe képzelt Istenét. 
amig önző vágyai teljesedésbe m ennek. különben meg· 
átkozza és eldObja. magától. 

Minél nehezebb próbákon esünk át az é le lben, an· 
oá l több okunk van há lára l s ten iránt, ki a próbák 
kiállásához lelk ieröt és segedeimet a d . Szent Ágoston, 
a hálaadás nagy müvésze buzgó áradO-Msán ak legma
gasabb fokán, amikor már egyebet momlani nem tu
dott , így kiállott fel : .. Köszönöm Uram, ,bogy még va-
gyok, hogy még élek ."' , 

Szentmihály vasárnapján járu ljunk mindnyájan az 
Úr aszta lá hoz, s még ha. ugy é reznök is, h ogy h ala
adásra semm i egyéb okunk nines. k öszönjiik meg is
tennek. hogy m ég vagyunk és élünk. Hiszen csak O 
tudja, hogy mikor. min ek, miért kelt velünk történ 
nie, csak O látja. h ogy az é let ben mi válik javunkra. 
. KÖszöl.~~Ü~ m eg. Is tennek, hogy m ég vagyunk, élünk 
es szép Jovol remclhetÜnk. Leesett egy n agy kő a v ilág 
n épe inek s·ti\'é ről . A h áboríi félelmét a béke reménye 
váltotta fel minlIenütI, Földi sorsunk intéz':;l keresik 
es h iSszük, hogy meg is fogják talIUni a. módját és a 
l ehetőségét annak. hogy azok a n ézetelté rések. ame
lyek a nem7A!teket edl1lg elválasztották és amelyek ed
dig ~Inden ~ elpusztitó háború\'al fenyegettek, a köl 
csönos megertés Jegyében békés mel!:oll1ást nyer jenek. 

.. Boldogok a békességre igyekezök, mert lsten fiainak 
mondatnak ... " S hitü nk szerint boldog az e mber is, 
kl az élei eseményeiben Istent m eglátja és Neki hálát 
adni nem késik. 

I ~tennek á ldása és a h aladás eszm éJé/irl lelkesedő 
őseinknek hithűsége és hazaS'L(!re le1e legyen és marad
jon nlivelünk. 

Budapest, 1955. szepte mber hónapja. 
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Atyaflságos szeretet lel : 
Dr. Cslkl Oábor s. k . 

püspöki h elynök 

1955. SZEPTEl'I1BER. HO 

ÁHITAT 
Zsoltár IX. 2-3. 

"Dicsérlek Uram teljes sZivemmel, hir
detem minden csudatételedet. Orülök és 
örvendezek tebenned, zengedezem, oh 
Maga.ssúgos a te nevedet:' 

Unitárius ember számúra szeptember a hálaadés h6-
napja. Ekkor van nekünk egyik legsajátosabb unitá
dus es természeténél fogva legnagyobb e~hézi ünne
pünk; szeptember utolsó vasárnapja: az őszi hálaadás 
ünnepe. Nincsen ennek az ünnepnek semmiféle dog
mai tartalma, különleges teológiai jelentősége. Nyu
godtan mondhatjuk róla, hogy nem a papok találták 
ki. Lehet, hogy nem is zsinaton rendelték el egykor a 
megünneplését. Csak ügy nőtt ki magától és észrevét
lenül öseink életéből. Hosszú téli időkön szendergett 
születésreváróan az Isten iránt hálás !;!mberek szivé
ben. elesztgette az első tavaszi napsugár. RácsókoIta 
minden szépségét- minden virágzó Május. Kenyérarany
nyal lelte gazdagabba a hullámzó búzatúblákat a r a
tásra érlelő nyár s beteljesedett ígéretként rakta meg 
gazdagon gyümölccsel a beálló ösz. Gyökerei mélyen 
belenyúlnak a lélek legmélyére, a szúzföldek tiszta, 
töretlen talajába. S parancsoló erejét onnan stivja fel 
emberi lényünk szentföldjéről, ahol m~nden ember 
oszinte sz.ámadásait szokta elkészíteni, ahol a lelkiis
meret az igazbíró, ki előtt sem elhallgatni, sem cl; 
takarni nem lehet semmit. 

A régiek cgy közmondással így fejezték ki ennek a 
mi ünnepünknek az értelmét és jelenlÖségét: .,Emberé 
a munka, Istené az áldás". Csak, aki vetett már ma~ot 
a földbe és édes izgalommal várta a megindult csu'a 
szárbaszökkenésél, csak aki termést váróan figyelt: a 
virágbaborult ágak között a szellő suttogását és a hlm
port hordozó méhek munkadalát, csak aki látta -:.észt
jóslóan gyülekezni arat.ásraerett bÚ7.atá~lák .!ölott ,a 
viharfelhőket, vagy aki kétségbeesett erov~1 oJelte at 
az egyetlen keresztet a hosszú sarbói és mmt. a k?tló 
csirkéit a ~aját testével védte jé~el c~plö vl~ar ld~ 
jén a magához szorított kévét, vagy aki áJlt mar ves~ 
tesként CI dérrel takart előző nap még viruló élet fö
lött csak az tudhatja, c;ak az értheti meg igazán, hogy 
mit ' jelent nekünk a hálaadás ünnepe. 

A mi vallásunknak egyik legnagyobb s7.épsége és ér
téke is az hogy megköveteli tőlünk, hogy lépést tart
sunk a fo'lyton Cejl15dö_ tudomár;yo~.kal. A ... ~ud{js és a 
hit konfliklusa a mi vallásos eletunkben. Ism.ere.tle~~ 
elő nem fordulhat mert ha csak egyszer IS eloro~~. 
na azt jelentené ~z hogy már nem vagyunk umt ár 
us~k . Az unitárius ~allás éppen úgy, mint az él~t, -
landóan bővülő, táguló, előrehaladó C~lyamat. MI so~~ 
sem bánjuk, akármilyen mélyen vág IS II tudomá.nrnk ekéje az ismeretek k imerithetetlen vllágá~a . . Hlt~. 
mint a forrásból induló csermely boldogan Járja v t .Ig 
a feltárt meIységeket s minden mcgis~ert .titok u a~ 
új Ismeret<>ket eped6en sóhujt fel: kl tudja menny 
titok vár ~ég az emberre, hogy felfedje, értelmét ve
gye és megismerje? ! . IlIe-

A legegyszerübb s egyben a legősibb titok az e 
tett mag sorsa. A csira útját ismeri mil már II le:; 
kisebb gyermeki értelem is. De az öscslra na~ lit 
elő tt megihletödve állunk meg és felsóhllj t bennünk :tZ 

emberi alázat li hitünk boldogan rebegi lsten nev . 
ts Igy vagyunk mindennel. A saját életünkkel, gyer

mekeink életével. Minden munkánkkal, munkánk gyi!-

UNlTARlUS tteT l 



, 
A~s'ttrá li al vendégc volt egyházunknak Charles P . 

Hahknak II mclbourne-i unitárius egyházközség évtize
dekkel ezelőtt Budapestrő l cls7.ármazott gondnokának 
személyében, aki résztvelt szeptember 4-cn Nagy Ignác 
ll: templomunkban tartott istentiszteletünkön is. Isten
tIsztelet után II syUlekezet nevében Ferencz J Mser 
gondnok üdvözölte meleg szavakkal II kedves vendé
get. 

Botar l~re kiváló cgyhHzlörténész afiának ,Újabb 
a~?,.lok ~avid F~rcnc " életéhcz" c. tanulmányát fógja 
közölni al: "lrodalomlQrténctl Közlemények" eGYik kö
zelebbi ~záma. 

2 U NITARIUS eLeT 

Dr. FARSKY KAREL 
.. cseh8zlovúk pútriúrka e mlékezete 

A több. mint egymillió lelket számláló és hitelvei 
alapjaiban unitárius felfogású csehs;dovák egyház. 1955 
juliusában emlékC7.clt meg alapító pátriárkájának, dr. 
Farsky ~arclnek születése hetvenötödik évfordulój"· 
ról . Az Igazság és munka lázában élő föpásztor 41 
éves korában 1921·ben hunyt el Prágában. A ~h. 
szlovák egyház hetilapjában, a "Cesky zápas"·ban dr. 
K?vár Frantisek, a jelenlegi pátriárka a kegyelet és 
ehs.m.e rés hangján. emlékezett meg nagy elődje erde-
n:.elrol. A1: alábbIakban e méllatás alapján emleke
zunk . 
.. Farsky gy.e~l!Iekkorát nehéz körülmények köwlt \öl

totte, kora Ifjuságában mar szülei kis hegyi gazdasa
gában dolgozott. Mint diák és mint fiatal katolikus 
lelkesz, életét a munkának szentelte. 

Az. első világháború befejezése után a csehországi 
katolikus lelkészek rer~rmmozgalma lassan megérett 
arr~, hogy a haladók es a bátrak új egyház alapjait 
rakják le. Farsky egyike volt azoknak, akik II reform 
és a ha~adás gondolatát szolgálták. Már 1919 jan. 23-án 
a katolikus lelkészegyesület közgyülésén hatszáz pap
tá~sát a I'eformprogramm elfogadására hívta fel. A 
Romával megkezdett tárgyalások nem vezettek ered
ményre. 191 9. szept. IS-én azok a lelkészek, akik el
határozásra jutoUak, megalakították a reformklubot és 
Farskyt elnökűkké választották meg, Ettől az időtöl 
kezdve ő ,volt a megalakuló csehszlovák egyház s7..el
lemi ve7.etöje és 1924-ben a megszerve7..ett egyház elsö 
püspök patl·iárkájává választatott meg. 
Művelt ember volt , eros belső meggyőzódessel, őszin

te és mély istenfélelemmel. Példaképül szolgált so
kaknak: lelkészeknek és egyszerű hívőknek egyaránt. 
Átérezte az élet igazi tartaImát és a népi törekvések 
magas célkitűzéseit tartotta mindig f-..cme előtt. Fé
lelmet nem ismert, ezer gáncsoskodás között, gyenge 
egészségével, de erős lelkével harcolt al- igazság és 
haladás ügyének szolgá latában. Egyike volt azoknak, 
akik megszervezték 81: Új egyház sajtóját, melynek ö 
adta a "Cesky Zápas", - "Cseh küzdelem" igen ki
fejew elmet. 

Nem vonult el a világtól, mint a szerzetes, hanem 
lsten és al- igazság harcosaként a béke és az emberek 
közöHi S1:erete~ győzelméért vlvoU harFflak élére áut. 
Az első világháború idején a z osztrák uralom elnyo
mása ellen kÜl-dött, a nép szabadságáért. A hierarchia 
ellen szólott, a lelkiismeret szabadságáért. Az evangé
liumban lefektetett elvek tiszta szellemében harcolt 
a reformokért. Nagy küzdelmet folytatott, hogy aJa
kuló egyhá7..a egYSl-erre szolgálja a krisztusi, nemzet i, 
huszita, haladó, népi, szociális és mindezeket egybe
foglaló egyetemesen embel"i és kel'esztény eszményeket. 

Részt vett W25-ben az egyházak ökuménikus stock
holmi elei és Munka világkongresszusán, érdeklődött 
a lausannei konrerencia elvi kérdései, a hit és szer
vezet elvontabb p roblémái iránt. Amikor a vajudó 
eS1:mék tisztulni ke?.dtek, egyháza kapcsolatot talált az 
unitárius egyhA:r..akkul is. Mál" betegen kereste fel az 
Egyesült Allamok uniláriusail. 1921-ben halálos bete
gen intézkedett. hog)' az unitárius és más haladó szel
lemű keresztények prágai világkongresszusa megfele
lően legyen előkésl- ítve és sikert érjen el. 

"Amennyire erős volt szeretettő l áthatott saját hite 
_ irja Kovár pátl"lárka _ olyannak akarta látni egy
házát is. Azt akarta, hogy egyháza a hit alapjain épít
se fel a jobb élete t és jobb világot. Arra t,prekedett. 
hogy egyháza mindenütt legyen oli, ahol az egyéni 
vagy közéleti tökéletesedés szolgálatáról szó van. Azt 
akarta. hogy a z egyházak ebben a szolgálatban múl
ják feHiI egymás!." 

Rövid Idő alatt korszakol betöl tö mGvet alkotott, 
me,·t a zsoltáriróval eA.}'litt ö ls meglanulta úgy szám
lálni napjait. hogy bölcs szívhez jusson. (JX. zsoltár 
10. verse). 

A testvér csehszlovák egyház emlékezésében e soro
kon keresztül mi is részt kértlnk, Isten áldását kér
ve a nagy cgyhádcjedelem emlékezetére. 

Fc rcncz. J6;r:set 

I 
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Kolozsvári kollégiumunk 
jelentősége 

A történettudomány felvetette II ké rdést Zoványi 
.Jenő s;;::emélyében s é ppen II Ker. Magvető utolsó 
.(1944.-i) évfolyumáblln, hogy milyenek voltak, II XVI. 
..században II magyal" iskolák. Melyek voltak ugyncve
",.ett partiku!ák s melyek gimnáziumok. Zoványinak II 
mi iskolánkra vonatkozó megállapiUlsa nagyon két
..ségeske<!ö, szerinte mindössze II mutematika tanítása 
.a kilencvenes években bizonyit iskolánk magasabb ni
"'ója mellett. 

Ezért ne csodálkozzék senki, ha c kérdéssel fogla l
kozni kívánok. Mert valljuk be, hogy Gál Kelemen 
hatalmas munkájában édes-keveset mond az iskola 
XVl. századi életéről. 

Az iskola szervezetére alapvető volt nz II fejedelmi 
döntés amit János Zsigmond 156B-ban hozott Kolozs
vár m~gyar és szász lakósainak vitájában a főtemplom 
használata s az Iskola dolgában, Eszerint az iskola 
rektora mellett mindig kellett lektornak (tanárnak) len
ni ha az igazgató magyar, a lektor legyen szász és for
<litva, E törvény ismeretében, hogyan írhatta Gál K~
lemen (a 44. lapon), hogy a XVI, század hetvenes évei
ben még nincsenek lektorok (tanárok), csak a lektor 
tanft deák segéderöivel? Ki kellett volna m u tatnia a 
lektorokal, amint következtek: Sommel' JánO!> 1569-
1571 Glirius Mátyás 1571-79, Hunyadi Demeter 1512-
75, ÉnYedi György 1577-83, Femmich János 1580-85, 
Franken Keresztély stb. Mint látjuk, egyszerre két lek
torunk is volt: Glirius _ es Hunyadi, majd Enyedi és 
Femmich nehány évig együtt működtek, mint tanárok. 
De volt egyszer re h á r o m lektorunk is. A kolozsvá
ri számadáskönyvek 1590. májJlS 25-i bejegyzése szerint 
~ kolozsvári iskola személyzete a következökböl állott: 
Enyedi György igazgató és három professzor, úgymint 
Franken Keresztély, Szentmargitai János és Tóbiás. 
'Ezeken kivül volt négy collabol'ator vagy magyarul 
k öztanitó és két kántor, aki az éneket tanitotta. Ek
kora személyzete volt az iskolának 1590-ben, összesen 
t i z, Bátran mondhatjuk, hogy a XVI. században Er
-délynek ehhez hasonló iskolája, amely huzamosabb 
id~g fennállt volna, nem volt. Mel't a katolikus Bát
hori-féle főiskola nagyon efemer intézmény volt, csak 
] 58 1 -től 1588-ig müködötl, azután megint 1595-161 
1603-ig, tehát összescm körülbelül 15 évig, azután pe
<iig vegleg megszünt. Míg az unitáriusok kolozsvári 
humanista iskohl.ja á II a.n-d ó a n működött. Hogy pe
dig miképen működött, arra is vannak adataink. 

Egy iskola jelentősége annál nagyobb, minél széle
sebb körből jönnck tanítványai. A kiváló mesterek, 
mint a mágnes vonzzák a tanítványokat. Az erdélyi 
szász lutherónus egyház 1570. júniusában tartott zsi
nata kérdőre von~a egyik kiváló papját, Glatz Mátyást, 
az egyház röjegyzöjét, hogy miért járatja fiait a ko
lozsvári unitárius iskolába. Glatz azt felelte, hogy azért 
nem adta Ciait Brassóba vagy Nagyszebenbe saját 
lutheránus iskoláikba, me~t ott az időnek jó r észét a 
-ceremóniák SOkaságával töltik el s a tanulmányokat 
-elhanyagoljak. Ellenben Koroz,svárott S o m m e r Já· 
n o s lektor a szabad művészeteket rendszeresen ok
tatja, ezért bízta reá fiait. (Lásd Teutsch, Urkunden
buch der evangelischen Landeskirche in Siebenbü r
,gen II. kötet Nagyszeben 120. Iap). Ez az e g y k o r ú 
]{riti~a az cl'dély! iskolákl'ól nagyon becses részünkre. 
A hires és sokat magasztalt Honter us-gimnázium a k
K o r jóval gyengébb volt _ saját cgyháza papjának 
-értékelése alapján, - a mienknél. 

Az unitádus egyház püspökci nemcsak kiváló 
t heológusok voltak, hanem a kor legmagasabb szinvo
nalán álló humanisták. Dávid Ferenc műveit Erasinus. 
e kor legcis6 humanista tudósa stílusában írta s a 
koloz,svár i iskola Igazgatóit és tanárait olyan egyének
ból igyekc~.ctt kiválogatni, akik szintén mesterei vol
"tak a humanista műveltségnek. Ugyanúgy jártak cl 
utódai, Hunyadi Demeter és Enyedi György püspökök 
is, akik hasonlóan magas művellseggel rendelkeztek. 
E?.ért maradt mcg az iskola nlvója Dávid halála után 
is s e7.ért keresték lel azután is szívesen más vallásu 
t anulók. - A leghiresebb közülük Weiss Mihály lelt. 
a szAszok egyik nemzeti hőse, aki a Báthori Gábor 

z.sa r noki uralma ellen Inditott sUlbadsllgharc ve~re 
vo.l l Br assóban s e küzdelemben hősi h alált halt Wc' 
Mihály életrajz.ét Mika Sándor, egy kiváló magyar t~s:. 
té~ész Irta meg a Történelmi Társulat llltal kladou 
muvében. Megh·ta Weiss fe nnmaradt naplóJegy:retei 
alapján, hogy Weiss két évet töltött, az 1583-85. lan. 
éveket, a kolozsvári IskollIban, ahol tanára Leschklr_ 
eher Jtt~os volt. A pocUkára tanltoUa Weissot aki 
szep latin versben búcsuzolt az IskohHól s VISs~tért 
ti~ lelhez Medgyesre. Csakhogy azt a hibát követte el 

l.ka Sán~or, ~Ogy Leschkirchert jezsuitának minő-
Sl.t l, s Weiss Mihályt il je7,Suita kollégium növendékei 
közé sorozza. Pedig hát n e m a katolikus iskola ne. 
veJte Weiss MIhályban a szabadság és függetlenség 
érzetét, han~m a kolozsvári unitárius kollégium. Mert 
az a U;sch kl:eher János nem más, mint Femmich J á
nos~ aki ~ ml Iskolánk lektora voll akkor s ő t anította 
Weiss Mihályt. A kor szokása szerint Femmich J ános t 
sz~ lő ra l ujáról: Leschklrchről (Szeben m.), magyarul 
ÚJegYházáról nevezték Leschkircher nek is. Tehát Weiss 
Mihály, a szászok egyik legnagyobb nemzeti hőse a 
ml iskolánk növendéke volt. ' 

Botár Imre 
(Foly t- köv.) 

Bartók Béla - unitárins 
A nagy magyar zenekölt6, Bartók Béla halála tiz

esztendős [ordulójáról az egész zenei világ megemlé
kezik. Kevesen tudják azonban, még lapunk rendes 
olvasói közül is, hogy Bartók Béla unitárius volt. 

Nagyszentmiklóson született I H8 I-ben, római kato"
likus hítben nevelkedett. A jelen század e lső tizedében 
Indult el népdalgyüjtő körút jair a a magyarországi tá
jakra és a szomszédos népek körébe. Erdélyi tartóz.. 
kodása rend jén sok unitárius községben folyta tott nép
dalgyüjtö munkát. Ezekben az egyszerű s?.ékely fal
vakban, il régi népi nótákat éneklő emberek révén 
ismert meg egy masik lelki világot, a vallásos embe
rek unítárius éleUelfogását. 19l6-ban Bartók Béla már 
a budapesti zeneakadémia ismertnevű professzora, ami
kor a budapesti unitárius egyházközség tagjai sor ába 
kéri felvételé t Béla nevü kisfiával együtt. Később me
sélte el érdQklödö unitárius tisztelőinek, hogy állé
rése élete egyik nagy lelki válságával vol t kapcsolat
ban; a megnyugvóst és lelke nyugodalmát az unitáriuS 
egyházban találta meg. Unitárius hitben nevelte fel 
kisebbik fiát, Pétert is. 

Mindkét gyermeke le lki fejlődesét az édesapa gon:
dos érdeklődésével figyelte és kisérte. A gyem1~kel 
lelki nevelését irányitó vallástaniló lelkészekkel SZI.Ve
sen elbeszélgetett. Második fia Péter, éV~~7n. ~t reszt 
vett a bud a pesti unitári us gyülekezet Ifjusági. m??:
galmaiban . Nyaranta együtt táborozott az umtáfl.us 
Ciatalokkal. Bar tók Béla mindig megtalálta a m6dJá~ 
anna k hogy névtelen adományával fia szegénysorsu 
baráta'! nyá r i tAborozását lehetövé tegye, 

Bartók Bela nem szerette a feltűnést. Tis.zta .arca, 
mély értelmet sugárzó szemei belső átélésr61, IgaZi em
beri életről tanúskodnak. Sohasem kérkedett ~=I , 

unitárius de nem is stégyelte ezt bevallam, pe
"!dlt., hog}. egy kislétszámú egyházhoz ,:,a1ó, tarto"
•• , időben nem volt különleges aJán~otevél ! 
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az erdélvi unlt::l.riusok 
keskönyv reformján 
a régi énekCSkÓOy\'eko.~ 
használn i szeretnék. r i 

, 

idő
pá,,; 

UNITARIUS 2LET :I 



k ségárfl Ha Jdej~ engedné. mon
népi dAII~mklncs ro on részt '{lZ előkészület és átdo]
dotta , SZIvesen venne 
gozils monkálatalban. "e ha-

l- . ereles hogy nagyon S7.ere .. 
Mindenki e ott, Ism I yomás elleni tiltakozá.sként 

zAját. Né'''''K' '~':ö:~~~e~l:~elt le, az Amerikai Egyehagyla e. u 
sUIt Allamokban. 

ág" unitáriusok legfet. 1945 tav8S1.án II magyarorsz l ló Ules egyházi ta-
$Öbb testülete ujraalakult. ~~11ö~~~n élő Bartók Bélát 
n écsossá \'ála~to.tta meg II számára ez II legnagyobb 
ls. Világi umtánus. ember hOza. kitüntetheti. Tudjuk, 
megt!szlcltefcs, amIvel ~F k önmagát tisztelte meg. 
hogy e válaSltáSsak eSi:,k z~~la srerénységét, hisszük, 
Ismerve IIzonbM ar háza részéről tanusított rnegbe
hogy ö II vála~z st egi945 szeptemberében hunyt e l 
csülésnek tekmteue. é kadá!yozta meg abban, hogy 
New Yorkban. Betegs.ge ~'<-J.'- O,v.gye férje halála 'ába 1945 után V1SSUh= " . , 
hazáj h tért és ma is Budapesten lakik. u tán aza . . 

be ég közvetlenség szeretet, öszinteseg es 
Mél~~ ~a16 törhetetlen ;agaszkodás, - az igazi 

az .Iga. g :ber tulajdonságai _ jellemezték Bartók 
un:~~nus e mbert. Ennek az emberi arcnak számos 
Bé é' ~t~özödik zeneművei mellett, abban a három 
~~e:a kötetben közreadott levelezésben, mel~ az ~l
múlt évek CoJyamán jelent meg. Továb~ errol tanus~ 
kodJk az a nemrégiben elhangzott kozvetlenhang~ 
rádióelőadás is, melyben ifj. BnrtóJ:c Béla, a gyerm~kl 
hála őszinte hangján, igaz emberi érzése~et megl!l
dftóan emlékezett meg Bartók Bélár?~, az edes?párol. 

Zeneköltői életművét és népdalgyüJUi munkassáflát 
saját szavaival így foglalhat juk ~s~: " ... leg~obb 
eszmém, melyet müveimben szolgái m kivánok, a nepek 
közötti testvériség ... " 

Megemlitem még, hogy Bartók Béla egyik erdélyi 
körutja alkalmával jegyezte fel azt a p~pdall, n:'elyet 
ma is sokan énekelnek, s mely az uJabban kl~d?tt 
daloskönyvnek is ékessége. A "Fe~ér fuszulyk~v!~g, 
ne jőjj hozzám napvilág ... " kezdetu dall az unitanus 
bAnyavároskában, Torockón jegyezte fel Bartók, aJ:l.?1 
a nagy magyar iró, Jókai: Egy az Isten c. regénye IS 
lejátszódik. _ 

Bartók a magyar nép dalai ban a nép hangját , 
igazságért, szeretetért és békességért küzdö emberek 
lelkiségét kereste. E keresés közben ismerte meg az 
e rdélyi vidékek igazságért hosszú évszázadokon sok
féle eln)"omás ellen helytálló emberei közt a mi uni
tárius h itünket, s e hitnek emberek jellemét formáló 
erejét. E bizonysagtevések indilo ttak el az unitárius 
egyház felé, ahol lelke békességét megtaIálta. Nem 
sokkal halála elon írt egyik zongoraversenyének "an
dante religioso" tétele igazolja, hogy betegeskedése ide4 
jén, a halállal való szembenézés perceiben is megál
lott ama hit mellett, mely al. életet derűsen szem
lélte, hitt az igazság és a sUlbadság erejében. 

A nagy mQ.vész műveit kelet és nyugat népei egy
aránt megt!eesülik és az évfordul6 alkalmából uj Bar
tól kultusz van kialakulóban, melyről a napisajtó 
részletesen számol be. A newyorki temetöben levő Sil"
hantot szeptember végén virágok fogják borItani, köz
tük ott lesznek, Bartók Béla amerikai unitárius tisz
telőinek a virágai is. 

Fer entt J ózsd 

Dr. B. Ecer , a cseh unitáriusok egyik világi vezető 
személyisége. aki " A béke és türeIcm szigete: Erdély 
a XVI. században~ című - befejezést nem nyert _ ta
nulmlinylival óhajtott áldozni Dávid Ferenc emlékének 
halála 215 évfordulója alkalmából, _ elhunyt. 

Dr, Kar l Haspel a cseh unitárius egyhóz vezető lel
késze, a da('haui kon('enu'ációs táborban mártirhaláil 
balt dr. Nor bert Capek utóda, _ az utóbbi hónapok 
során ~A béke CS a világegyetem_, - l s ten a tökéletes
Ség-, -Az élet megnyilatko~.ása_, - A vallás a lapja-. 
- Az élet alapja_, -Aktiv öregkor_ eimen tartott nagy 
érdcklödéssel kisért előadást Prág6ban. 
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. HIREK 
Un itárius énekeskönyveket kapott egyházunk al. er

délyi unItárius egyhaz nagylelkű ajándékakénL Egy
házunk viszonzásul 100 db. Bibllát JuttatoU szintén 
ajándékul erdélyi egyházunknak. Az énekeskönyv 
egyébként Egyhá7.Jtöri Tanácsunk irodájában is (Buda
pest, IX ., Hőgyes E. u. 3.) kapható, ára : 20 Ft . 

Az U nitárius és más Szab ade tvü K eresztények Szö
vetségének az írország~. Belfastban megtartou kongresz_ 
szusa alkalmából n Szovetség elnöke : Pe r eival Brunda
ge szivélyes írásbeli üdvözletet küldött egyházunkhol.. 
A Szövetség legközelebbi kongresszusát 1958-ban Chi
cagóban tartja. 

A Társa(t"alom és Tfl.rmészettudom ányl Ism eret te r
jesztö Társulat " Természet és Társadalom" cimú folyó
iratának augusztusi száma " Dávid Ferenc és a Népi 
Reformáció Magyarországon" eimmel több, fénykép
pel illusztrált érdekes tanulmányt közöl Makkal 
László nak, a jeles történésznek tollából. 

Néh a i Gele j J Ó7.5ef akadémikus, egyetemi tamir, egy
házunk volt kiváló fógondnoka emlékének áldozott a 
Magyar Biológiai Egyesület nagy közönség, jelenlété_ 
ben megtartott emlékülésében. Dr. M ödllnger G usztá v 
egyetemi tanár elnöki megnyitója után, dr. Var ga. La
j os pro fesszor a kitűnő szakember avatottsúgával és a 
meghitt barát mély érzésekkel áthatott sUlvaival raj
zolta meg a tudósnak és embernek a lakját. Az emlék
beszédet az Akadémia Kiadó füzet alakjában is köz
readta. A kiadvány első oldalán Gelei jólsikerült arc
képét is közli. - Gelei emlékét eleveníti fel egyébként 
az .. tlet és Tudomány~ C. folyóirat legutóbbi száma is. 
a jeles biológus fényképével illus):trált cikkében. 

Osák a János egyházi tanácsos a Duna-Tiszaközi Szór
ványegyhé.zközség áldoza!kész, buzgó gondnoka meg
halt. - Özv. Tarcsafalvi Ferencnt~ alia Felsőgödön el
halt. Aldás emlékük.re. 

·P est szentlö r incl gyü..lekezeWnk hiveinek rendkívüli 
nagy áldozatkészségéből szerzett zongoráját nagyszámú 
közönség jelenlétében, júniusi gyülekezeti összejöve
tele során avatta fel. 

ERDÉLYI P OSTA 

K is Biblia címen vaUáskönyv jelenik meg rövide
sen Kolozsváron, Lörintti László és dr. Erdö János. 
szerkesztésében. . 

Az 1956. évi E rdélyi Unitárius Naptá r szerkeszté
sére dr. Simén Dániel és dr. Erdő János kaptak meg
bizást. 

Kádár Lajos, ádámosi lelkész elhunyt. Aldás emlé
k~re. 
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Laplulajdonos a Magyarországi Unitórius Egyházkör_ 
Felelős szerkesztő és kiadó : Dr. ~s i ki Gábor. 

ev; előfizetés díja: 6 fonnt. 
Budnpest, IX., Hőgyes Endre utca 3. 

Távb.: 183-166. Csekksz. ; 50.561, 
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