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XX II. tVFOLYAM, <I . szAl'u 

A~ itt közöh kép önma
gáért beszél. Hatalmas ka
rác~onyfa. !udúrterrnetú fe
nyő örökzöld ágain s~jkrú-
1.ó syenyafénnyel, mJnthn 
S:dl7. meg 5711Z égi csiBag 
vett volna suUiást rajta. 
Ezüst és ara!lys7.úlak kötjk 
össze az ugalwt és a csilla
gokat. akárcsak itt e föld~n 
,IZ emberek éle!.ét. A karn
csanyfa tövében ott vannak 
fl XX. sz<Í7 .. ad emberének 
legkív3tlutosabb játéksze
rei is. amely(>krő\ milliók 
;ilmodnak széles c világon: 
az autók! A legjobb m:ír
I,ill" minden méretben és 

-minden igénynek megfelt'
Jfun, A karácsonyfa mel
lett azonban olt magasodik 
a modern élet új b<1beltor
nya ls: " (elhókm'colÓ. En. 
nek is sziknlznak szem
kápráztató hatalmas fé 
nyei, hidegen, jólkiszt.mí
toltan, ;jl'tis~tikusUll és cél
szenien. Ezt a búbeltor
n.vot nem donIötte I"Onl
bu egy réltékeny lsten 
ke~e, mert a~ az lsten, uki 
a model"n ember szí\'ében a 
s7..el'elelnek ('5 a tudom:inv_ 
nak mélység-dimen~i6iban 
61, mélyén az emberi sr.iv
nek és értelemnek, a szel
lemnek és ól léleknek \'(,I'ti
kfllb világában, - ~~ az is" 
tell nlkotó lsten és terem_ 
tó lsten, aki i l Z életnek ho
rizontilHs sik ján szabadsl'l_ 
gal ad az elnbernek, az 
ó IolYÍ'l'mekcnek, uk it nUf!y-
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kOl'úsilván, munkatárs,:lvú 
fogado tt, hogy építsen 
felhölnu'colót, umely ma
gasa bb lehet n termé_ 
szet lcgmag,\sabb fájá
nál is, mert imé, hu ez a 
km':Ít'Sonyfu húsz emelemy! 
magassúgig él', akkor az 
ember még tovtlbb epithet
te a hus7.onegyedik emele
tet :s, és azon felül m: ég 
felhőibe v~zö emeleteket 
és tOl'l1yokat, jeiéül annak, 
hogy nincs akadálya ann::r.k, 
hlJgy uz ember s~kppé teg)'.:! 
e~t :\ [ölde!, hajlékot épit
sm a hajléktalanoknak, 
hogy égig eró loronyh~izul
ban sZc:\1lást adhasson min
den drága kis I;yermeké
nek, amely ugyannzokat ln: 
isteni fénytől álha tott tisz
t:!, embel'i \"onások:\t viseli 
magán, mint llllla bethlehe
mi -júszolban menedéket 1(1-
J:Ht gyeI'mek, az lsten és al 
ember (lj szövetségének 
hajnal:ín: Jézus! Aki flzóta 
felnövekedvén, evnngéllu
mút, a7,;1Z "örömteli üzene
tét"', soha meg nem szünő 
módon hirdeti pásztorainal( 
ajkai va! és ujl"a meg (l jr~ 
énekeltet! az ÖI"ök angyalI 
SlÓZ.1tot: 

"Dic:sö!6U a magt1sságo", 
mennyben l stc 'ItH,Ik 6" c 
földől! béf:esséo (I jóakara 
lu emberek közöt/!" 

R, FlIc I) Imre 
helyettes püspök 
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A két m agyar unitárius zsinat 

2 UNITAlttUS eLET 

ll. Filep Imre helYettes I)USPÚ\:C é~ dr. 
Kiss Elek püspök, - " kel fö plis"tor. 
Lll. Bencze Mikrton egyh. főjegyző II 

kolo:t:svárJ Zs inaton 

Otmutat6nkra. E\:Y kcnyl!r ICSI\!1)Ö1 
(\s közöS volt pOharunk. 1O:s szép 

. asztal. _ szerudclus:: Jcn6/!"k <!~ 
csodálatOS rcmckmllvc -, amely 
vállén hordoztaljn B.2. urv,,"csora. 
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Dobi István 
1898- 1968 

rész.esarat6 és Hllérokért dolgo7,ó 
naps1.amos - tántoríthatatlanul 
helytállt, IlU D-ben a fon·adalom id('_ 
jén fegyver t fogott II nép szabadsá_ 
gáént, majd a Tanácsköztát'Saság bu_ 
kása után internálá. .. t és börtönt 
szenvedve küzdött szegényparaszti 
es munkásosztályának ~ (,zen ke
resztűl eg~z népének felemelkedé
séért, Amikor 194D-hen országunk 
mLnisztcrolnöke, majd l D52-ben az 
Elnökl Tanács elnökeként az orS1.ág 
első közjogi méltóságánnk tisztébE' 
emelte a nép bizalma és szel~tete, az 
ezeréves MagyarorSzág törh!netének 
egy uj történelmi szimbóluma teste
sült meg benne. 

Unitárius egyházunk egést. vallás· 
közössége megrendüléssel és mély 
swmorús.1ggal értesiJlL Dobj lstv.~n 
elhunytáróL Egész népUnkkel ,elp'utt 
gyás7.o1unk és együttl.át'jUk sZIvunk· 
be emlékezetét. Élete jelképpé ma
gasztosult. Benne ugyanis egy régót.:l 
\'alóSulásra váró történelml --Igény 
testesült mcg: a népi álla"! valósága, 
amelyben a kirnüvelt feJu, de [eg
egyszerübb munkás embel' ti haza és 
ti nép legelső sorába err:eJkedhetlk. 
Haz.'Ínk és népünk ugyanis a fels1.<l
badulás előtt még mindeg a három
millió koldus orszB.ga volt, ahonna~ 
százezer számban .,tántorgott kl 
Amerikába" a reményét vesztett ma
gyar parnszt- és munkásemhel". 0 0-
bi István ls közéjük tartozott, de 
benne erősebb volt a nemes célokért 
való kilz.denitudás ereje és ezért 

minden vis7.0ntagságot vállalva, 
mint egykori fa telepi munkás, len
gyári dolgozó, vasúti pályamunkás, , 

NemC'!! harcainak méltó elismerése 
volt, hogy S1.ámOS kilüntetése mellé 
1967. áprilisában a SzoclalisUl Mun
ka Höse cimet adományozták neki, 
aki már 1962-ben, mint a szocializ
musnak és a béke ügyének fáradha
tatlan harcosa a Nemzetköti Lenin
BékedlJat is megkapta. 

Egyházunk minden tagja kegyelet
tel és szeretettel óni emlékél. 

Államsegélyegyházunknak 
Az Egyezmény huszadik évfordulója alkalmából ha

rom ünnepi alkalom is reáirányi tott.1. ligyelműnket erre 
az 1948-ban bekövetkezett elhatározó lépésre a magyar
országi egyház.alrnak. - December 2-án deIelótt az 
Ökumenikus TanáCs kibővi!ett ülésén, melyen egyhú
zunkat R. Hlep Imre Ihelyeltes püspök képviselte, -
Dr. Bartha Tibor református püspök, az Ökumeniku" 
Tanács elnöke méltatta az Egyezményt. Decelllber 2-an 
délutan 3 órakor Pranter József államtitkár, az Állami 
Egyházügyi Hivatal elnöke adott fogadást a protestáns 
egy,házak egyházfőinek részvételével 370 Egyezmény 
megkőtésének huszadl'k év,fordulója tiszteletére. Egy
házun1ult R. Filep Imre helyettes pÜSpök és FeroE'!I'lcz 
József fögondnok képviselte ezen a fogadáson . Decem
ber 4-én a Hazafias Népfront által szervezett nagygyü
lésen találkoztak a protestáns, a görögkeleti és az 
izraeli ta egyházak nagybudapesti lelkészei, hogy együtt 
emlékezzenek, - az előadó D. Káldy Zoltán evangéli
kus pöspök volt _ az Egyezmény,t megelőző időkre, 
arra a s~.ellemre, amely az egyezményt létrehozta s arta 
a jelenre, amelyet az Egyezmény biztosHott egyházaink 
és híveInk ~zámára. 

Amint azt lapwlloc 1968. évi 3. S7.ámában már közöl
tük, egyházunk komolyan értékelte a Magyar Népköz
társaság és az Unitárius Egyház által 1948. október 
7-én ahí(rt Egyeqrnényl. Azt olyannnk találta mint 
ame!y e~házi életünket és munkánknt biztosit~tta nz 
elmult husz év alatt. A jövendőnk iránti felelősség
érzet késztette Egyházi Képviselő Tanácsunkat arra, 
hogy kéréssel forduljon Népköztársaságunk Kormá
nyához államsegély kieszközlése végett is 

Unitárius ~'házunk Elnöksége, leikészkara és 
egész vallásközonsége szivböl fakadó hálával és meg~ 
nyugv6ssal vette a Forradalmi Munkás-Paraszt Kor
mány határozatát, amelyet Prantner József államtit. 
k:~l·. az AUami Egyhflzüg}'1 Hivatal elnökének itt kő. 
zaJt ldrata tartalmaz 3Z UnItárius Egyház államsegé. 
lYéről 1974. dC(:eJDber 31-ig. 

A l\1AG\'ARORSZAGI UNITARIUS EGYU AZ 
r::LNOKSeCeNEK 

BudatIC S ! 

Ttsdclt ElnöksClg! 
A határoU!.t - amelyet a Magyarors7.:i.gl UniláriU8 

Egyhh Kép\'lselö Tllnál'Sa a l\l agyar Nét1közlársasáK 

Kormá nya és az Unitá rius Egyház közölt kötött eg)'eZ
mény huszadik évfordulóján hozolt, s amelyet , kérésé· 
nek eleget t eve, Kormányunk elé terjes:r.teltem -
m ega lla llítja ~s kinynvá nitja: "az Egyezmény eh'l 
alapjai szi l l'i rdnak bi20nyultak és ezérl a jö,'ő számára 
is olyan bnzis nak t ekintjük, amely kitűnő k apesola
tunknak és jövőbeni együltműködésünknek elmélyíté
sét szolgálJá k." 

Kormá n)'unk egyetértéssel és örömmel veszi tudo
másul az Unitá rus Eg')'hl'iz vezető tes tiiletének hatá
rozat á t, h iszen az a bban fog la lta k Ilemesak az együtt
működés hasznossagáról m onda nak l'é lem ényt, han em 
az Egyezmény elvi alalljalllak Szilárdsága mellett tesz. 
nek tanúbizonyságol. Kormállyunk é rtékeli, hogy az 
Unitárius Egyh áz a jö " űbe n ézve nem csak a szorosan 
"cit egyh hpolilikai uroblémákra l 'eti tekinteté!. h a
nem épllen egyh ázala pítba történelmi évfordulójának 
esztendejében jelenti ki : " Szívvel -lélekkel egynek 
tudjUk m agunkat népünkkel, hazánkkal. hűségesen kí
vánva szolgú lni a zt a szent tigyet, a mely az egész em
beriség b ékéjének m egoJta lmazására irányul." 

A Magyar Forradalmi Munkás·P araszt Kormány 
megért~sel fogadja az Unitárius Egyháznak a ma tö
rekvését, h ogy az Egyezm ény alapelveinek megfelelO· 
cn nem csak a maga egyhá zi, hitéle t! t erilletén tartj." 
ti szteletbeli az egyház és az á llam szétválasztására 
vonatko:r.ó elveket, h an em e nnek szellemében törek. 
s:r.ik a rra is, h ogy hÍl' e i révén biztosítsa az egyház ön
fenntartásl'it . A ",ragya r Forradalmi "'Iunkás-Paraszt
Kormány azonban megértve, hogy e eél mCIf\'a lósitá · 
sár a ez idö szerint m ég nem érlek meg a Cellélelek, 
eleget téve II Képviselő Tanács kérésének ugy hatá.ro
zoU, hOlt')' az á lta.msegélycket t ovábbra ls blzlosdja 
1914. december 31-ig é vente az 1968-ban jutlatoU ösz
szegnek megfe lelő m értékben. 
~lidőll telkén'lll a tisztelt Elnökséget, tolmácsolJ:\ 

a Komlá n)' határozatá t - ft Kép\' iselű Tanácsna~, a nnak 
az óh ajolllnak adok ki feJezést, hogy m ég tokozottab
b an mélyüljön el a jó viszony, cr1iwdjék II Jó kapcso' 
lat államunk és a I\tagyarországl Unitá rius Eg}·ház 
között. 

BudatIcst, 1968. no\'cmber 28. 
Teljes tlsztelettcl 

Prantner J ózset s, k. 
államtitkár 
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dokoknak ts J\r"n)'08s7.~knek n kürnytl~1l 
r"IVl\król I.>cárnmlOtt ,,~pe. F;~ hotll' ebben 
a IlMalmas tllmejlbcn rC!lyclmC~ctu(,g (,$ 
rend ural k odOl! és hogy valnmllycn for_ 
mdban mlndénkl r(,szes.(,vt\ vlilhatou ~ •. 
eseményeknek. ;l •. a ,0r(lIlJ /ly(lléktl •. etnek 
új Jdklpás~'ord,. f"a:c!:o& f"<,r""" lel ké." • 
dicséri. ,\ Z81nuU UJés meg"yJtá.a utlln 
N"rJ/l /J~I" ""DC""! Im.1dko',OII. m"Jd Dr. 
Er<!Q J~no~ pl"OtC~57.0r .artOU cg~'hl\nöl~ 
\(;ne,1 t.1rgyU C1Gadás' az unlulTlus ":lyhh 
alaphásdval és ioo éves lört"""lml fejlIl
délével kapcsolnlb"n. Term<!nct.;:snek 
v<:>ss~Uk. hogya . 00 év.;:. lI.>rténclmét iln
nep lll cayh~>:bl\n " tudÓR tdrténésznck IS 
m.;:g kelleti .,.ólnlnla ,~ nnllY t~mdhor. 
méltó k.;:r.;:,ben (,~ w rJé(lelembcn. F;PD,'n 
Méri nallY k:lr. hOIlY eM a~ ak<l(l~mJal 
ért';:ké~61t a "'Holtság okOl>:t" oxlgén
hIfiny h"tds.!J.ban tOl"j1pltOtlo. Azt ls 80J
n:\lJuk. ho):!y beszámolónk tcrJ.;:delme kor
l~toknl dlllt cl~nk ~S így nem l~rhCI(Jnl' 
ki .;: helyen <lZ .;:IOAdás ('-lem7.~sére. Ilma 
~nnA! I~ Inkdl>b szívcsen meglcnnt'nk. 
hogy klcgésdtés(Jl az lllulZtrls etöndónak 
r<mdelkezéSÚr.' l>Oc!!:lssunk n"hány ,ilabb 
Ildatol. Vll<:~' fc!hlvJu k fI/U'('-lm':;l Oly~n 
kUllltásOk erCdnu'''yc\r.;:. nmelY"k II mo
d.;:rn unlU\"lus c.tIr1én.;:tlrhh o~ n~lkOlö7-
hcwt1e nUl h07.~{"arlo"."'l.k. A háboTU pu~~_ 
IÍlfisnln ki,ill IZcllcml téren való .• köz
l.;:kedlls" l.;:h.;:tOséllcl 1. m e<lromloIlAk. 
Időnkllnt mel: Js s1.nkod tnk <!~ i.lty ttim nd
nOk n7tán ~~nk " hl t\nYQ<M'"0 k. "n'''lv,,
!cCI törCl'Cdnllnk keU mlclObb b';:PÓlolnl. 

• 

R. File p Imre hdyeu.;:s püs piikOnk <!~ 
Mdrto" Aron erdé Lyi róm,,1 katolikus 

pOsVlik a Z.I""toll 
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bes.illIben, amel)'" .. k mondllrU""IOJállÓ.'. Il 
n~me,ul nem lu(lO ko.ünscG semmI. ~~~ 
tnhe,,':" a rendkJVlII .-oHz IOlmáCS011I 
ml"U. NaGY kDr. mer, Dr. 1"00. gYÜlek,,: 
~"tCI ~ nemCI unlU'<1~mu5nak D"'''' Ir/my 
... ,.a 'a'nllllYCI k~p"l~elnck. U11a)dOnkl:ppCn 
IIZ C/lycucn kuuü1<.l1 mJs..zl6Ja ",. ~r<l~I}:~ 
nl~8y~r "nll"'·l-.n>u~nn k, ,men .. "l<ó"~~,' 13. 
nlll ~'ercncz József. nlll,:yne\.. il 
k .. nknek "úmCI n yelven. " XIX" SZ4,~ .. d' 
lia" megjelen, •. u",ulrh'" Kls.tikor c. 
nHlvc hll.áSll"" JIm Icu"', [J, .. TodI eU " 
",ilás utód cUsm""ö ucr"tctcvcl mel, .. " .. 
clmclscdésrc k'-SUel<l lI~n~og::s~~~v:~ 
nallY szcnM<:ucl. A ,eslV r 
.. háznak 0'$ szem""l)' sz.::riJlt Dr. Mlros
l~~ Novak P:l,rlárkdnak, val limin! ti prá
sal unltMh:soknnk CB Dr. Kal/ka \'c."'nó 
I"Jkcs~nck lC.lvül k vszömé5ct Dr. MlrO~i 
lali Kanal: professzor ,aunácsoUn. Ves: 
Dr Kiss Elck pIIs pök köszönte meg s,.Okott 
lencHi!cICSs~g~vel ~$ ",agas kat"ht mcs8ZC 
m~ghnlaáó lelki e"crgl~val !IZ Udvöz)cse
ket. , 

Auguntcs 19-én Dcvára vneten a 7. -
ril.ndoklal. Melyséa:escn sajnáljuk. nog)' 
elU'házunk hiVOlIalOS k~pvl$elele a de,· .. l 
zurándoklalon m.ol.r ncm vehe,ell re~zt. 
m1ut:!n meg aznap eSlcre a V,lágszOvel
seg VégrehaJlúlllzolwga. sok mAS kUl
("ldl vc.ndégunkkel egyULI ~Ilreecnt>e 
voll ~rkc~cndll II mngyarországl Unnep
scgsorozat első "llOmhhcl)'ere. MJuI~n 
Mallyurorsdgon a vIlQgs'.bvetseg VB lng
Jal el a löllb; nagyszámu klll!öldl ven'lcll 
nem el!ys •. erü IO.ll"l slak~nt. hanem vala
mennylc.n hl"alalOS kUld<iIlCkként erkez
lek. \.Crm~;Wtalcr(i volt. hogy hivatalOS 
"cndcgelnkcl Magyaroruág t"rtllclén fo
gadnunk kellett. O<!vdn nzonban If)' ls 
m3gyarors~ágl hiveinknek n~pc;s esoporl
Ja Velt résu. a tubbl kü!(öldl zarándok
c""pon lársns~gálmn. Sajnos. az Időjárás 
"'O$lol",5>\lla nch~z~.~ ICLlC II résztvevők 
zRrándoklalát. nklk jórészt zuhog6 eső
bu, voltak kén yl"h:nek megmászni Dl:vlI 
vMa magM ormlll. Dc C'. VOll egylle!) II 
deVIII ünncpsésnck tallln Icgmcltknpobb 
r",,~e IS. H~zajak és kOlföldiek sem "uhllt 
~cm fáradslis:ol nem kimél ve. mInt llt 
1~9zl zarándo kok a 5zcnt kcgyhelyre. 
ol)"an S7.enl el~unt!tJ\J;;al tapolilák n sa· 
ral h vállahtik a fliradalm~kat. csakhOgy 
odllérJenek. ahOl n ,'.:irbö rtön cellája fó
lött márván~·tábla hirdeti Dávid F erenc 
mr~dlcsöülésének ~$ glór!!!s márlíromsá
gállak szinheh'él. AzI a lálvány! ls. am('lv 
a zar;\ndokok~t fOlladll1. mtndegylkOk 
melycn II sziv~be vé~ve hordo'.~n a7.óta ls. 
A v!lr/lIlon n~pVI8elc\be (fltőzöt\ s,l:keIY 
ncpllnk képvi selte. alattunk II pnlás108 
1('lké~ .. k serclIe és ", Ur57.ágnak Cs n 
vl'ágnak n,lnden lálllTól CFP'bCsereg1ők 
SOkastf:a. amely ulIY kapaszkodott fej n 
"<lr ösvenyeln. minI egy uSlromló sereg. 
8mely éppcn mUSI akarja klSUl badltanl 
a halAI börtunN>61 utmulalÓ mesterét! A 
felMbc borult dévnl var ormát Igy m~t;:
IB halalmas fén~' áraszlOtta el: a kegye
lctnek. a h:ilall<1ásnuk fellYC cs II megerö
Mldtltt un!tárlu~ hiln"k mcu7.e\'l1áIl1t6 fft
rnS,i lIiIlJOlJII. A d~vnt v(lrblln tartott cm
)ékl$lenU~'.tClcten az eVllnjJ"ellumot Dr. 
S~d.% Ddne. udvarhelyi "spercs hlnlette. 
mIg az Imádkozásban n l!yUlck"~.CIN 
Korc.dr SdndOr s1.nbl'd\ IClke$1.-eSPHC' 
vezette. Az CIlY~1 Inl(:>m~nyck, el!;,ház~k 
él kUldötls~gek nevébcn szep szertartás 
k ... rcl~bcn koszoru7.ták mCII DAVId Ferenc 
eml~kl!ibI6Ját. A vMbclL llnnepséllekot 
követl!en pedl~ Déván k Ö"ebéddel ert vb
get a tNeJlhel etl('n tlnn<iPS~l!sorozat. 

A felejlhelell enUl $'.~ p napo": emlék~t. 
n,lnd~nki e~y ~le"'~ 11.61611n $úvl'b c 7art". 
i':~ hn ös"ze~e7.6n ~ k~t 7"lnM kö.ÜI ~7 
cIS<'ir(S1 valpml Jelk(;pe~ )Nenll!sél'lü\ i~ 
fcl.okm·unk el~'·~nHenl. ~k1< or viss'a k ell 
nyu!nunk a ko!o><varl ,_~Inatnnk arra az 
(jnn .. r><'lye~ Rk tu'lllrn. arnlkor (> chiea<!61 
unlt:irlus Tcolf'lIlal Inté,,,, rekl<>rll IIt_ 
nvúlu:llla Dr. KIU F.lek pü~1)I\k n"l< n dl~7.
dnk'orl Okl,.v<-II'"I ~~ ~ dl~l\nk<:1ó' lelic~ 
peaen kltolul! doklort plros-gallén " 
mallYAr unl.ártus !('lk t's"d pal4stra helye,_ 
.... Y.hl>cn 'Ö!>\)rt!tli j;onrtolnt ls klfeJe.<,§
re jUtolI: $7.61, ez n khOntclh a ICMv,'rl 
~IlV~~1'l lIond()latOnnk, nmcly a vllál! va
InmennYi unUI\rtu.M az unltártus 57.Nlc
ml$~1I ~. a,81,ad hhn~k ","lIlal\'al eltép. 
1""~llcntll f(bl ' ·\lymllSho,. S7.Ól! II pnlrl
I\rk41ls kON pü5p"kn,.k. Dr. Kin Y.lcknck 
~kl 6nj0ll"'n ls II ItldmnanY<>k ,,~ylk dil"~ 
n~k doktura. S'~h. amikénl ~71 Su<h~,
h.nd ...,k,or I. klf(>I"~sr~ Illl"'1\a. )cO"',, 
I>«f'n "nnal< • m".yar unlt4rtus S»)p$'"
nak. amely Irftllllcua Hlrlén<-l ml kalU7lI"Ó-

.".' ,egye\l!
ld"", 

lelk Qs~ 
a I\ely-

I!m jékist cn llszl e let m agas V é\'3 vará n . ElőIérben D r. szász D én u ""p I'ru I>rl! dlki l 

mint recompenzáeló, men cmléke~letell 
arra I., I\ogy a~ unltArlu. egyháznak 
egYkori rőgondnoka. Dr. Geley József. 
egy tudományegyelem dl.~doklorságávat 
lllntelle kl ugyanCllnck II lestveri ségnek 
a Jegyeben az amertkal t!s az angol unI
tárius I!l~ 6rdemes képvisel611. aklk e~t 
a kapCSOlat erő8it.(i sWp gesZtust három
Szorosan viszonozták -, előbb Csiki Gá
bor 6$ S">E!nI-lvá nyl Sándor volt püspöki 
helynijköknek. mOSI pedig Dr. KIss Elek 
püspöknck nyujt\'tin át az elismerésnek 
eU a szép dekórumál. 

Ellsmoréssel ke!! SlÓlnunk 3 t.stnal 
névtelen h6sclr61 ls. akik az előkésúles
nek •• :.er,_hnek. rende~s.nCk. lebonyo-
1!tásn.:lk ezern}1 felad/ltot Igeny16. fárad· 
hatallan munkal köVl'"\el6 tcrhclt hozdo7._ 
ták. Fogadja és tolmácsolJa köszönelün
km a kOlozsvárt ellyhá7.ktlZJ!C!:: lelki gnz_ 
dáJn. az ItJu <'."l nngytChetsegll kedve~ 
lclkjpászlor. S7..nbó Árpád, n Pl"U'!biterck. 
II rcndC7.óblzotl.<lá1l 8 a kolozsvárt gyüle_ 
ke~el áldozalos szlvll IDI!Ja.l. 

A MACYARORSZÁGI F.:MUKONNEP
SEGEl< ES EQYII AZI ZSINAT 

bell lI:yülckeul gauláJ:o. köszöntötte a 
".",dégekel magyar. rranda. n<!mct es 
angol nyelven. E:1. a teny magAlmnv'''''e 
lJ nagy hatásl keltett kültt1ld.l VCllde
gelnk k óreben. llkikn(!k zöme m051 ta
loIIkozou ew.l Izben élcteben e!lY lalusl 
unltárluJ g)fÜlckC1.ettcl. e l&!.Ö r látott ősi 
sz.épsegil uni tártus templOmOI és e16s!.Ör 
hallott a megrcndftően rlQla lmns z"n gésa 
(:nakel Cgy ISlenhez toh4Sz.kodÓ é. enek
ke.l Imádkozó töldm1"ClI gyU1ekc:.emek. 
A gyülcke?.et viszon t lelkesen fogad~ 
Dr Dolbe r ln"/<. " vl!áJl"S~6vCl$(!g elnök 
n~k. Dr. GrffiellQek. az amcrlkal. · D r . 
Klcllync/< az ant;:ol. Dr . Maulahn dürenl 
vC7.et(S-!t'lk~znek. Walt". Ammonn. a 
~vAJcI kantonáliS egyházak képvl..,16jb
nek". Dr, C r"m"r. lARF_f6lltkáflla~. Dr. 
T od/ mnlnatranfu r ll unlMrlu8 ve~el6-
le1kés"nek. p f/tar Nlcde rsroin 8VaJcl lelŐ 
ké~7.nek és másoknak 8zlvb61 fa kad 
meleg kőuönlésé!. AZ Unnepségcn mcg
Jelunt n k ocsord i rdormMu8 egyh/l7.k öz
ség !elk<'sze. Bd"YDI Ub:16 IS. pre .bl
I~rtumának illusztriS képvlselet"'vCl, .lép 
klfejellesekenl a prolestA.n$ egys61 1I0n -
dolntánnk. 
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