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ŐSZI HÁLAADÁS 
Szeptember utolsó vas':u'napj(m 

üszi hálaadasra gyül öss:-.e unit<írius 
híveink serege templomainkban, ha
tál"Okon innen és . határokon túl, 
hogy a Jézus életére és halálára em
lékeztető úrvacsol"u vetelével fejczze 
ki háláját lsten inint, hogy gond
viselésének S7.eretetével. ez évben is 
megáldotta mheinkel és bi:r.losítoUa 
mindennapi kenyerünket 

Testi táp!ültat.ásunkal biztosító 
mindennapi kenyerünkért ma külö
nösen mCly és s7.Ívool fakadó hálá
datossággal kell Istennek köszöne
tel mondanunk, mert erre a mélysé
ges h<i ládatosságra kötelez bennün
kel az a tény. hogy szorgalmas és 
munkálkodó népünknek cz évben 
1,ü1önös~n nagy erőfeszítéseket keJ
Jell tennie a mindennapi kenyér biz
tosításáérl. Az O1'S7,ág hatalmas terü
leteit árvizek pusztító veszedelme 
fcnyegeuc, Békés otthonok semmi
sültek meg, csahidak ezreit kellett 
egyes veszélyeztetett helyekről át
menetileg más helyekre telepíteni. 
Leírhatatlan nehézségek árán kel 
leti menteni a veszélybe került jó
szágot. Atvirrasztott hosszu éjsza
kak és nappalok küzdelme szinte 
emberfeletti helytállást követelt, A 
gals7 .. akadások veszélye fenyegetett 
s1 .. ímlalan helYen, vagy alattomos 
buzgál'ok keletkezése teUe lehetet
lenné egy-egy terület védelmet 
\'ag,v nehezítette az erőfeszítések si~ 
kerét, Mennyi lelkesedésre odaadó 
és önzetlen szolgálatkészség~e, hely t
(lIlásra, fáradtságot nem ismerő ön
feláldozó munkfll'a volt szüksége a 
gátakon dolgozóknak, az életet és ér
téket mentoknek! Mennyi hitre és 
a kimüvelt értelemnek mennyi tu
d0t;'lánYI'a, hogy a hatalmas kata sz\.· 
I '~f~val fenyegető természeti csapa~ 
folött mégis az ember legyen az ur! 
es az ember lett az úr meri Isten 
Il<;mdviselő szeretete megUclla az ~rő.~ 
hItet. megáldotta a felvilágosult ér
~elmet, az emberi erőfeszCtést és a 
Jónak önzetlen szolgalatát és min
dennek legdrágább emberi' jutalmát, 
a mindenna pi kenyérnek biztonsá_ 
~fII , tes ti és lelki kenyerünket ille
Uien egyaránt. Legyen hát érte is
tennek hála és hiveink az 551.1 hú
I~adá~ ünnepén, a másoké!'t való él
ol t udús (l.s Ílldo1,al falatnYi kenye
l"Ővel é6 a közösség borflnak ,kel )'
h(o\'el k~zijkben ftl1ják körül temp-

Iomaink ul'ilsztalát őszi hálaadá
sunkIlllk {[ldo lt ünnepén, 

MáI' tuljulolt népünk a ml min
dennapi kenyerünk veszélyeztetetl
ségének izgalmán, amidőn ez évi 
őS7-i há!aadásunknak mintegy beve
zet6jeként (innepe!tük egész népünk
kel , egész magyarsitgunkkal ország
ala pító királyunknak L István ki
!'álynak 1000. éves születése évrordu
lóját. Egy nép lelki ltenyeréhez elen
gedhetetlen iil hozzátartozik történel _ 
mi öntudata, népi, nem1.eti tö r ténel
mének haladó hagyományokat őrző 
megbecsülése, Vitathatatlan, hogy 
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István király valóban magyarsá
gunknak "tündöklő csillaga" volt és 
maradt. Számunkra ő a maga korá
nak történelemformáló forradalmi 
egyénisége volt. Tel'mészetessen a 
fOl'radalmiságot sokféleképpen lehet 
definiálni, de mi úgy véljük, hogy 
naivitás lenne a mi korunkra jel
lemző forradalmiság kritériumát egy 
ezredévn)'ire visszavetíteni a mult
ba. Egy évez\'eddel ezelőtt, úgy vél
j ük. forradalmi cselekedetet hajtott 
végre az, aki következetes radiká
lizmussal tudott átállítani egy egész 
népet az ősi hagyományú, jól ismert 
és megszokort, beidegl.ett múltból. 
az alig ismert, vagy sok vonatko
zásban még teljesen isme,'etlen, 
alapvetöcn más feltétel ú és igényü 
új életformára, új fajta és szokatlan 
nemzeti, közösségi, társadalmi, vi
lúgnezeti. erkölcsi és nem utolsó
sorban egy egészen más és egészen 
ú j vallásos hit elfogadására és vál
lahbÚ ra. Tudjuk, hogy egy ilyen ra
cllk,í lis·rol'l'adaltfll válto?4S nem 

megy egyik ónir61 a másikra vagy 
akár egy.ik napról a másikra 'végbe, 
Hosszú évcltnek, sőt évtizedeknek 
kell eltelniök, mig a merőben szo
katlan és alapvelóen más feltételú 
élet külső és belső vonatkozásai egy 
népre ha tnak és annak ö ntudatát, 
hitét átformálják, Igy volt ez István 
király idejében is, aki eme páratlan 
változások közepette nem ls egy egy
séges népet kellett uj út ra vezessen, 
hanem különböző törzsek szövetsé
gét kellett egy néppé, egy nemzetté 
összekovácsoljon, Természetes, hogy 
ez az út sem volt " rÓz.sákkal tele
szórva"! - biwnyára számos kor
társa, T. István királyban is, csak 
kegyetlen zsarnokot. az ŐSi. törvé
nyek, s7.okások, hagyományok láb
bal tiprójá t, a dicső múltnak és min
den ósinek és szépnek megszen\.ség
telenitőjét látták; azt, aki még a sá
mánok hirdette "drága, megtar tó, 
ősi hi tet" ds megsemmisitetle és ~g..v 
teljesen idegen. az ősi híttál távol 
álló és tüzzel-vassal terjesztett ide
gen vallást kényszerltett a népre, -

. "Aztán az uj egyház. "szentté" 
avatta ől is, sőt koran sirbaha nyat
lott fiát, Im re herceget ls! Azóta es 
ez az "azóta" ezer évet jelent, egésr. 
nepünk szívében és tör té nel mi tu
datábap' már csak min t ,,szent Ist
ván" él. Természetesen mi protes
tánsok hivatalosan nem onevezzük őt 
szentnek, mert az emberekre vomtt
kozó szentség a nem protestáns egy
házak dogmatikai felfogásával ösz
szefüggő rogalom, Van azonban eg}' 
nem kifejezetten felekezeti drányza
tokhoz és dogmatikához kötött,. ál
talánosabb értelmú foga lmunk IS a 
"szent"-ről. Szent mi ndannyiunk 
számára példá ul az Isten. S:rent a 
tiszta emberség rogalma. Szen~ ,~z 
Igazság. Szent a hazánk, szü1orol
dÜnk. Szent és sérthete tlen az az er · 
kölesi világrend, amelynek normált 
értelmünk még: fel sem fogja ,. de 
szívünk és lelkünk én;i. Szent mInd · 
az, ami abszolút e rtelemben szép, 
igaz és jó, egyszóval tökéletes és 
még ennél is vala mivel több, tehá t 
mindaz, ami számunkra a !ökél.etes
nél is valamivel több értéket Jelez, 
eszmei és e~kölcsl mivoltában, -
mindez számunkra szent ! E7.értszen t 
a szerelet és a hi t és ezé!'t srent u 
S7~badsá". Aki pedig tö!'lé nc lemfo r
máló erŐvel egy egész népnek az 
ir:lntn é!'zel t s1.erctctéből takfld6an 



egy rm,gas:lbbrelldú hitet es egy b~~
tositoW'bb $wbadságol tudott ':1yuJ-
18n; mint \)!. elsö királyunk, ali Ilyen 
törtcnehni és általános embe,'j ?r
Ickítéletünk meghntározása szerrnt 
stómunkl''' is "Szent Istvún"! 

a múlt IS nzt a jelent s7.01gálja, 
;'mely egy boldogabb jövendő út jÚl 
Cpíti. 

jának és fonadaImi átalakulásának 
s.zlm~ólU,,:,"ál emeli magasba, amely_ 
I c ,llépül az a jelen és jövendó 
melynek diadalmas pálmaágát ra~ 
gyogl..:'tk be "S7.ent" István király ün
nepén e~ boldogabb jövendójét ép!. 
tő nép s)':!vében lángra gYúlt ünnepi 
fények 

. Ezt molr csak atc,'t ls ki keH hang
sulyoznunk, mert eZ1.e1 is szeretnénk 
rámutatni Ilrra a számunl'ra fon~s 
feladatra. nogy régi fogalmakat mIn
den pártikuláris, a)\811 "felekezcti" 
c,·d cktől függetlenül új t artalommlll 
kell megWltenÜnk. Soha sem szabad 
engednünk, hogy ' bárki is .biZOnyOS 
fogalmakat , eszményeket, Igazságo
kat pusztán a saját múltja számá.ra 
)(Onzerváljon és egy konzeravUv hit· 
nek világnézeblek és vallásnak ele
mc~é merevítsen, hanem elsösorban 
nekünk, akik négy évszázadon á t a 
haladás és a fejlődés szolgálatában 
fU lottunk és állunk, legyen kötcle~
ségünk régi eszméket is új t a rta
lommal tölleni meg. fgy kapcsolhat
juk össze a haladás és a fejlődés út
ját járó életünket a múltnak min
den valódi igazságával, valódi érté
kével és szépségével, és Igy válik le
hetővé egész népünk számára, hogy 

S7.cnt Islvlm k irá ly szüle\..ésének 
ezredik évfordulóján, amely egybe
esett Alkotmányunk ünnepével, cs 
u)\ uj-kenyér ünnepe is, egy jövőjét, 
egy alapvetöcn megváltozott fel té· 
lelü új vih',gban, őszinte örömmel 
ünneplö nép gyermekeként boldogan 
szemlélWk a Citadella várfalai mö
gül az égre robbanó tú)\ijáték milli
árdnYi csillagait és a [alakról le
hulló görögtüllet, amely nagysze,·úen 
szimbolizálta, hogy egy népnek for
radalmi szelleme és haladó hagyomá
nyokat tisztelő történelmi öntudata 
görögtüzes cslllagswróvá ártalmat
ianítja az egykori várát a reakclő
nak, amely azért épült, hogy éppen 
ezt a forradalmi szellemet és új 
akarását népünknek tartsa féken, 
Ma azonban a hegytetőn ott áll egy 
felszabad ult nép szabadságát hirdető 
fennséges szobor alakja és kissé lej
jebb sZinte talapzatként egy másik 
szobor-alak, u Gellért püspöké, aki 
magasra tartott keresztjével egy év
ezred előtti eleink nagy sorsCordul6-

Az őszi hálaadás ünnepére ma
gunkkal visszük egy ezredéves múlt
nU,k szent örökségét és áldott hagyo
munyalt, hogy egy évezreddel ez
előtt megismert jézusi hitünk1lek 
erejével segítsUk megformálni azt 
~ jobb világot és ' igazabb embeli 
etetet, amelynek boldog részese le. 
gyen a mi magyar népünk és nem. 
~t~.nk is a világ népeinek nagy 
kozossé.gében! Az urasztalának egy 
f~latnn kenyere és ,istenországa kö
;;osségének kelyhéből egy kortya az 
elet borának erősítse hitünket ren. 
dítheteUenül bizalmunkat,' hogy 
munkán~t a léleknek, az igazság
nak, a szepségnek, a szeretetnek és 
a szabadságnak egy igaz Istene áld
Ja meg. 

R. Filep Imre 
It. püspök 

EMLÉKEZÉS 
tdesapüm - Bal' tók Béla, - 20 éve halott,{Most 

már 25 éve. Szerk.) hazájától távol halt meg és sem 
halálát, sem temetését nem láttam, ezért ma is úgy él 
emlékezetemben, mintha ma is közöttünk élne. 

Az emberek igazi egyénisége leginkább családjuk 
körében látszik meg, részben saját gyermekkorukban, 
részben önállóvá váhisuk után és erről szeretnék né· 
hány visszaemlékezést közölni. 

Apam édesapját igen korán elvesztette és ettől 
ke)\dve kis hugával együtt kenyénkereső édesanyjával 
és ennek háztartást vezető nővérével élt o lyan példás 
családi együttJébben, amelyre való gyakori visszaem
lékezéseik valamennyiünkre nagy halast lettek és úl
mutatást adtak saját életünk berende7.ésére. 

Apám ebből a polgári kÖrnye7.etből ,kinőtt és a szá
zad eleji különböző muvészi, poHti'kai, egészségügYi, 
pedagógiai és egyéb eszméket teljes erővel tanul
manyozni kezd te es családja körében is igyekezett a 
helyesnek tartott irányzatokat érvényesíteni. 

Nem köznapi értelemben volt vallásos, nem uni
t{u:iusnak született és ezt a maga valasztotta vaLIast 
azert -vette fel, mert itt latta leginkabb megvalósit
ha!?I~ak a azabad gondolkozas! és annak öaazeeOllez
tCle5et a humanista embereszmbmvd. 

A lcrmészetet es a te rmés7.eUudományokat nagyon 
~7.erette, a .cS!u,.agá~zat és a .. nagy mindenség" igen 
erdekelte, klvaloan Ismerte .a csillagképeket és ezeket 
s,zívesen magyarázta csillagos estéken. A természet 
t,ö~~l~tessé.gét más megnyilvánuhisaiban is csodálta, 
gyuJtött növényeket, rovarokat és ásványokat, azokat 
rendszerezte, de igyekezett i dőt szakitani az AUatkert 
meglát?&atására és főleg a természet járásra. ahol ki
sebb k,rándulásokon kivül törékeny testa!katától nem 
várh~t.6 _komoly hegyi turákon is részt veU. 

GyuJto és kiránduló útjaira leh~tőleg csalUd!ngjai_ 
val '."ent. és itt állandó é rdekes és nem fárasztó ma
~arazatalval annyira fel tudta kelteni érdeklődé
sunket. hogy a földrajz és a lermészetrajl: ma is a 
l~gked,:,esebb érdeklődési körömhöz tartozik. bár más 
~~kmat vlllasztottam, Terrnészetszeretetének megfele. 

n ~zerette az egys~.c!'ű embereket és a gyerekeket, az 
ut6~blak nevelését mindennél fontosabbnak tartotta 
~ zenei téren sok 7.enepedagógiai mOvel igyekezett 
e~t a,7. elvét megval6sitani. 

Saját gyermekeinek nevelésénél I3Z volt a vélemé
nre, hogy u gyerek öná1l6 egyéniség, akit nem erő-
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szakkal, hanem elsősorban JO példával és ullandó 
megfelelő él'deldődés fe lkeltésével kell nevelni. Egész
ségügyi téren fontosnak tartotta a rendszeres testne
velést, a nap és levegőkúrát, a mértékletes, higénikus 
és Itorszerú étkezést, a kevés vagy semmi húsevés! és 
szeszes italt, a vitamindús ételeket. 

Már egészen kís koromban képeskönyvek köZÖlt 
muvészi reprodukciók képeit adta a kezembe, igy 
azokat később tanulmányaim során már ismerősként 
üdvözöltem; ifjúsági olvasmányaimnál felhívta figyel 
memet arra, hogy tétképen kisé rjem az eseményeket ; 
külföldi hangversenykör'litjairól mindig képekkel meg
rakodva jött haza és részletesen elmondta az ott lá
tottakat, így a világot már korán megismertem. Mind
két fiát barátjának tek intette és ennek megfelelően 
elvát'ta tőlünk a megfelelő magatartást. Abból az elv
ból kiindulva, hogy magunknak tanulunk, nem kér
de7.ett ki leckét és nem járt érdeklődni a tanárok
ho7., de örömmel vette tudoma&"l, ha jó Ibizonyitvá
nyunk volt és érdeklődött az iskolai események iránt. 

Hogy nem mentünk 7.enei pályára, azt te rmészetes, 
nek vette, de szívesen igénybe vette kisebb segítsé
günket népdal rendezési vagy egyéb ügyekben. 

Hihetetlen szorgalma és munkabírása mellett is 
csak kevés időt tudott szakítani. hogy önfeledten tud
jon csal<i.dJ kÖI·ben foglalatoskodni, de ha mégis sike
,·ült. ak:kor nagyon jó kedvrlen kapcsolódott.be tár· 
sasjütékok,ba, labdázásba, vagy egyéb hason loba. 

A családot mindennél fon tosabbnak ta t·t.ot!n, a c.~
ládi ünnepekrő l sohasem feledkeze tt mes; é~~sany~:\t 
a t~nds:zeres látogat<i.sokon kivül szü1etésnapJlIn mIn
dig különös figyelemme l köszöntötte [el és ~ legnn
gyobb elfoglaltsága mellett is - ha táv~l vol.lunk 
egymitstól _ , pontosan és részl~,tesert hosszu level ben 
emlékezett meg születésem napJHróJ. . . 

Utolsó levelét is 1941-ben ebből az alkalomból 11·\.1\, 
a háború _ melyet annyira gyűlölt és a ~alál -. m~
Iyet annyira S7.eretett volna 'későbbre tolm, a tovabbl
;lkban megakadályoz\.1\. 

Bartók Béla 

(Vllágszerle mUSI vanl1aJc a mellen>l~czések Bartók ~ll 
""Idill ~$-Ik !!vfor(\"lóJéról, Egyhéz"nk ~Is ~ az O~j z f~lfz6fj(l~ 
k~y.(1l m"illlnnepel,,1 nllllY nAnak eml"""I. ru , 
Darl"'k néln nal41a 26-lk évtoroul6Jdra tln éUal Iri emlékez '$1, 
1nely annakJdeJén IIZ unU4r1us Élelben megjeleni,) 



Unitárius Egyházunk ökumenikus szolgálata 
Beavatottak elótt talán kissé különösnek tűnhet a 

renti eim miután köztudomás szerint is unilúliu~ 
cg}'hM:unk ncm tagja a genfi székhelyű Ökumenlk!.ls, 
1l7.<1 Z az Egyházak Egyetem~ Vi]ágtaná.csána.~. Eip'
házunk ugyanis a Szabad~lvu Vallásos V~lágszovetseg
nek 1170 IARF-nek a tagja. Az ökumenllús azonban, 
ill. ~z egyetemes keresztény egységre és cs.r~ltr:nűkü
deste vuló Wrelwés ncm vnlamcly leológltll Iróny
latot követő világszervezet privilégiuma. hanem ICi'· 
mészetes kötelessége mindazoknak. a!l.ik Jézus evan
géliumát hirdetik. 

Unitárius egyházunk s7.ázadokon át viszonylagos 
elszigeteltségben élt, és gyakOl'latilag a XVI. század
ban kimulnthalö szélesebb nemzetközi kapcsolatai 61a, 
l! XVII. s7.ázadlÓl kezdve rövidebb ideig csak a hol
land remonstránsokkal és jórészt angol es amerikai 
hitrokonainkkal tartott fenn kapcsalatokat. A XIX. 
század óla, bár néhány német és francia szabadabb 
elvü egyetemi, teológiai Cakultassal is volt kontaktu
sunk, azonban olyan jellegü széles nemzet~özj kap
csolatokról, mint amilyennel most rendelkezLk egyhá
?unk, csak a második világháború t követő felszabadu
lúsunk óla bes7klheWnk. Amióta az IARF munkájá
ban és vezetésében intenzíven részt veszünk, azóta 
hivatalos kapcsolataink kiterjednek mindazokra az 
egyházak ra, amelyekkel világviszonylatban kapcsola
tokat ápol világszövetségünk is. 

Igy örvendezheUünk az utóbbi évtizedekben annak 
is, hogy például a svájCi evangéliumban reformált 
egyházakkal is szoros testvéri kapesolataink alakultak 
ki. Ugyanezt elmondhatjuk az NDK és az NSZK 
német egyházaihoz füződő kapcsolatainkról is. Eze
ket a kapcsolatokat nagymértékben erősítették az ez 
év fOlyamán körünkben tett látogatásai neves svájci 
és német illusztris vendégeinknek. 

MLíjus hó 20-an a Budapesti UnitáL'ius Teológiai 
Intézetünk vendégeként, ti nagy számban megjelent 
művelt hallgatóság elött, amelynek soraiban ott lát
tuk hazai testvéregyházaink neves professzorait is, 
dr. Urlich Neuenschwander, a berni egyetem dékánja 
és professzora tartott előadást az .,Isten halO'tt" teo
lógiáró l. Előadásában amely rendkívül magas szín
vonalú volt, korunk egyik legérdekesebb es legizgal
masabb teológiai tudományos kérdésfelvetését ismer
tette és tárgyalta k'itúnö kritikai hangnemben a vi
lágszerte ismert neves tudós, 

A nagy sikerrel fogadott előadás után egyházunk 
szerény fogadást adott a kiváló vendégtudós .tisztele
tére. amelyen megjelentek a teslvéregyházaink kép
viselöl is. 

A Teológiai Inézet tudomány()s ülésén dr. Ferencz 
~ózse~ főgo.ndnok köszöntötte az előadót és a nagy
szflmu közonséget. R. Filep Imre h. püspök lefordi
totta a tudós előadását és tolmácsolta azt. majd zár
Sl..ó t T?ondott, amelyben öl'ömének adott kifejezést, 
hogy Lmmáron a nemzetközi tudományos életbe is 
bekaj>csolMott egyházunk. 
, Dr .. Urllch Neuenschwander előadásának másnap
Ján tisztelgő látogatást tett egyházunk vezetőinek tár
~as:'lgá?an a testvéri Református Egyház budapesti 
T~16&1ai Akadémiaján. ahol a vendégeket dr. Huszti 
K.llmfl~ dékán és a prQfesszOI'i kar fogadta. A valóban 
testven légkörben lefolyt találkozói követően meg-

tekintették a hirneves Ráday könyvtárat és annak 
kü\ön-gyűjteményét. 

Május hó 30-án ugyancsak ~(örünkben tartott elő
~etí~t a szintén n,eves teológus, N!ederstein Péter ver
~ ~I lelkész, akmek neve nemzetközi viszonylatban 
IS Lsmei"l, mint több svájci és nemzetközi egyhflzi 
lapnak betső munkatársa, illetve s?.erkesztője. Nie<l~;_ 
sfcln lelkész n.ejével együtt mar korúbban hazúnkba 
ér~ezett és mLntegy három hete t töltött körünkben 
é VI szabadságát használva fel magym'ol'szágl tartóz
kodúsára. A húzaspárt baráti s?.úlak is főpásztorunk
hoz é~ ;saládjához fűzik, m~l'l legifjabb gyermekük_ 
nek CopaszlOrunk a keresztapJa. 

Niederstein Péter lelkész a budapesti egyházköz~g 
gy~üle~ezeti összejövete~ének keretében tatotta meg 
e!oadasát "Egy, az egyhaz s7.úmára elveszett dimenzió" 
CLmen, A rendkivül érdekes előadás azt rejtegette és 
bIzonyitotta, hogy milyen súlyos következményei van
nak annak, hogy a "modern egyház" túlságosan raci
onaliszlikussá vált és elvesztette, vagy legalábbis 
legyengítette intuitív és érzelmi, emocionális dimenz-i
ját, ami nélkül pedig igazi vallásosság nincsen. Elő
adását a "Schweitzer AlbeL't Múvészegyuues" kima
gasló, élményt nyújtó zenei előadása, Kisté\.ényi Me
linda vezényletével, tette felejthetetlenné. A tolmácso
lást itt is egyházunk (öpásztora végezte, a gyüleke7.et 
pedig meleg szeretettel köszönte meg az illusztris elő
adónak nagyhatású előadásá1 

Nemzetközi kapcsolataink erősítését szolgálták azok 
a látogatások kis, amelym:k rendjén körünkben töl
tötték szabadságukat T. SchmieHen lelkész és családja 
az NSZK-beli Dürenből, valamin ugyanennek az egy
háznak düreni vezetálelkész asszonya: Ursula Sonnlag, 
és a v il:'lghírú tudósnő, Pau! TIlIichnek, a7. elhunyt 
vi!ághinl teológusnak fordítója és kiadója: Renata Al
brecht asszony és munkatársai. A neves német vendé· 
gek szabadságukat töltötték ugyan körünkben, azonban 
ezek a találkozásaink is jelentős mértékben vitték 
előbbre a békének és a test vériség eszméjének az ügyéL 

Időközben szamos amerikai, csehszlovák, lengyel 
testvér látogatott meg, sőt Sfoyanof bolgár professzor 
és neje is látogatást tett körünkben. Bolgár professzor 
testvérünk még magyar nyelvtudésával is meglepett, 
jeiéül annak, hogy az első világháborút követő húszas 
években két évig a kolozsvár i Teológiai Akadémiánk 
hallgatója is volt. 

Romániai, erdélyi egyházunkbOl iS számosan keres
ték fel a budapesti gyülekezetünket. Igy körünkben 
időzött Vegh Mihály alsórákosi lelkész és többen 
székely híveink közül. 

Nagy öröm számunkra, hogy ez ai'\ esztendő is 
nemzetközi kapcsolatainknak m(!geL'ősödését hozla, 
A látogatások sorát s7.épen fogja tiirni a svájci világ
h írű Davos gyülekezetének ok·t6beri látogatása. ami~ 
kor is Peler Domenig lelkész vezetésével egy 41 tagu 
ifjúsági csoport érkezik látogalásunkra. , 

t lénk és szépen (ejlődő nemzetközi kap.cs,?~alamk 
útján hisszük és reméljük, hogy jószolgálatL tö rek~.é: 
seinkkcl mi is hozzájárultunk annak a nemzelkozL 
légkörnek a kellemesebbé tételéhe?~ amely !lek ere.d. 
ménye az európai biztonság megleremlése es egy LC
ményteljes általános és biztonsúgos béke kell le~}'cn, 
Ezen munkálkodni ma a legs7.entcblJ keres7.ténYI és 
emberi kötelességünk. 

Dln''''ny l.aJos, a Los A.nSClcsbcn (,16 
neve~ fIImg)':lNó v1\HaLat LuLnJt.lonos ~. 
aki m~r LIIbl>ször tanuleL(,L nr.lLn eddig 
t. onnak. hog)' hlLVCSt:lrul."nL "I)'UU ci
tr.! j,hete\l <m LClkl noI lak ffb;!k hazaL unt
Lá rlus elfyházunkhoz. hln,Cn m~. anyák 
napj1\n ls bUda L)t-S'1 templQm~ Lnk ':'ran _ 
L. I,IL II>. ó vLr~Bal disdteL\(,k . _ elha.(,
NU •. has)' cskeL ő h,lk l:s~ének ~" LeLkL_ 
PIl.nLarfl nnk, néhnL Jótan Mtkló, pU!PÖ_ 

kUnknek emL('kúrc illme! k(,8 •. It. amely
""k tt.""étcLclt r(,s~ben I::rd(,\yb • .m. "ész
ben pediS budapc .. L cgyha..kö._~éBUnk 
gyUlckc •. etében l-!i tempLQmáb3n ké"l.lIl. 
mLnlegy JÓMn MiklÓs étcI<:n és ~Lynru
Ih án ke."""tUi mUlI\wán be u O.L ma' 
J:yar unLtárlus CByhhl éLCL kCreS~\met

!Izelél k annak meu.'.e, n tenl/ercn Lulrn 
Ls lIató s."Uemét, A. ncmel ,·lIlIalkOr.ás
nnk sLkereL szivból kivAnjuk €:I "lY «rte-

SUltUnk. hOIlY a 8ynkorlaLI megvalóBi
tásnnk mti r " ktlzelJOvóben ncm lest 
semmi :.kRdIlLyu. E1_ n tIIm. nmely !, .. 

Egyesült Államokb:an ..,.. ~ "lllln s •. ámos 
más ,11111m&bl\n IS b enlU!hdsrn kerUI. ne
meS vertIl hirl\d4u lesz ó~L mn8'ynr unL
Lárlu$ éle.Unkn"k k Jehmben "~Ió ~'.OL
gti lnL unknak. SZ<''''Lcucl várjuk Dhn~ny 
LaJos és n"Jo!n~ k.lrUnkb'! ",,16 érk €:"
Z~~L , 
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A békési disputa 
Hévész Imre református CGyhá.~ t örl'::n~S;!; 19a8-ua.,l1 
'sJ.I,"' na"" munkájában ól kovctkezo mcgállapl

me "... . l " I " " " tllst tL'Szi: " A Váradon k iv voU !,gyo..:c c'!I . ~'O .•• 
lc1ad:\s az Erdély hat~rai.n .tüIU~.I·Jcdö :~nlltn~ltál'LuS 
propaganda nagyarányu k lfcJtésl! IC. Dá\ld egyik Icg
buzgóbb Cegyvertársa, Susilius l sh'án val6s.agos a l
földj missziói körútba kezd: Nagyvárad y tan Bclé
nyesen; majd Békésen, M?k6n lj. egycb,Utl lép fel 
több társlÍval együtt, s tamtásút rCl1ds7.~nnt .. szenthá
z'omslígtagad6 gyülekezet szervezése IS kovc!. az 
15ti9. és 1570. évek !olytuTIún. Békéscll. hitvi.t.ábnn ma
gllval Méliusszal méri őssze fegyvere~ t, aki ól super
intendentiája területére betört cTdely, cretnc_kség el
len máshol is engesztelhetetlenül, de egyelore nem 
sok eredménnyel hada kozik," 

S $z.1bó József a Protestáns Szemle 1934, évi év
folyamában ,,Egy unitárius h it vitázó". eÍmen ír a 
békési hitvitá ról és ismerteti azt az okIratot, melyet 
Debrecen város levélt:\rában találtak meg; II más
rélfves kéziratos feljegyzés cfme: Tót Miklós pap 
káromló beszédinek megbizonyítasa jámbor tanuk 
v:lllási által az Szent Háromságról. A feljegyzésből 
kitünik hogy Tóth Miklós, akkal' békési unit:l. rius 
lelkészt András deák vádolta be a gyu lai kádi és 
vajda előtt. Az akkori idökbcn a török uralom alatt 
levéS magyarországi részeken az ilyen val1asperek a 
török világi hatóság előtt folytak s azokban az itéle
te t is ők mondották ki. T izenegy tanú val10mása van 
feljegyezve, hatan férfia k, négyen asszonyok és ve
gül Matias biró, a ki azt vallja, hogy hal1olta. hogy 
prédikálta, hogy "az Szentlélek nem Isten". 

A tanúvallomások részletes ismertetése után S. 
Szabó József azt irja, hogy ,,.sasilius (Balázs) Istvá n 
többekkel együtt győzelmes aUöldi hittérítő útjába n 
eljutott Békésre is, melyet szintén meghódított". Ba
silius - Méliusz szóhaszmilatát idézve - "iskot:ís 
újoncai" közül Tóth Miklóst hiitrahagyt(» a békési 
unitárius gyülekezet pásztoroliisára. 

Tóth Miklós azonban, ahogy a k(':,vés h,ítramaradt 
adatból l,övetkeztetni lehet, nem volt "iskolás újonc" 
mert hiszen múr 1570 előtt Kolozsvát' t prédikátorko
dott és nem kisebb emberrel, m int a radikális tllni
tásairól jÓl ismert Sommer J únos rektor ral. Dáv id 
f e renc vejével együtt, könyvel írt a feltámadásról. 
Ez .ellen a könyv ellen Irt egy vitairatot a nagyvá
radi reformátusok neves papja Ká rolyi Péter ,.A ha
lálról, feltámadásról és az örök életről" eimen Deb
recenben, l"575-ben. 

Nagy Kálozi Balázs d r" Károlyi Péterről írt dol
gozatábÓl tudjuk, hogy Károlyi az ellenlelek felso
)'olása között kis betűvel Irja Tóth Miklós nevét 
Ugyanő idézi Károlyi nyomán, hogy n'" summája a; 
tot mlclos .tudományának ez, hogy az embernek 
Lelke sem~ru nem egyéb, hanem az ő élete az pára 
é~ szél, ~Iképpen az oktalan álla tokban. csak hogy 
nz okoss~ggaJ meg válaszlatik az bllrmoktól : és hogy 
~~zersmmd az lestel együt meg hal az ítélet nap. 
J:ng," 

Kathona Géza dr, Méliusz életutját ismertető ta
nulmányában a "buzgó és moz.gékony úttörők" között 
~mHtl Tóth Mi~lóst, .. aki társaival együtt .. amene 

egrordultak, mmdenutt népszerűen prop,.áWk I 
velket". a e -

Dr. Nagy Bama, Méliusz műveit ismertető össze
~Ofla~ásában megjegyzi, hogy Méllusz l 570-ben meg
~e ~_ "Az egész. Su::ntirásb.~1 való Igaz tudomány, .. " 
: Uvéb~n. fe~sorOlja az ujabbkot'i eretnekek között 

~I~e a~:t~m.)tánzmus külföldi úttörőit: Servet Gen
.\' clah, Blandrata, Dávid, Soci nus Laeli~s Cu

I on,e, a ha7.aiak közül mások mellett _ tetHl.t 
~éhus~ I?ásztorolta ,vidéken működők kÖzött _ 'Ece~ 
gé:e::;~los néven Tóth Miklóst "kit sokszor ~llen-

az anyaszentegyház. mert ü neki mind 
e~etnekségekben részének kell lennie." Az Ecebol n~~ 
r.u~yn'~O"f. "gy a ~u1ianus Apostata idején éJt Ekebo

• IS a nev",ből formálva. 
Es~ T,?más dr. a debreceni disputá t ismertető ta

nulmanYdban megállapftJa, ho~y a békési disputÚ\ ' 11 
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(j",bl'C,",CIlI vi\.atkot.USL mebclow tamicskulI<>sokban 
\.."e"K'(.]1 Gyol'l~y IS me"enuitL f,;szc továbbmenoeJ~ 
lllcgaLlapllJa, hogy Békcsl;m M(:ti 1,lsz a hely i l·etorma
HlS prt'(ljkalor szegedi Lajos ~eg itségevel elbant al. 
unllanusoltkal es . papjukkal TOln l\Iilk.lóssal, "hogy 
eltol kezdve BeKesen mncsenek löbbé unitáriuSOk , 
l'eves/. lmre is az t állí tja, hogy "a BéKésröl ellá
~olí lOtl unlUmus pap k.étseg~clenü l Tót Miklós". S. 
szabu JO:tSef meg azt monuJa, hogya..: erdélyi il
jut, ,s"eged l Lajos ref. prédlkatOr elfogat ta és bör
lonbe \'cteuc. :::>ol"sa Igy elvész az Ismeretlenségben. 
Dc k,éb<i!gtelenül Ő VOlt a z, aki körül a békési h1t
\ Ita esemenyei kialakultak. 
Vé l hető, hogy Tóth Miklós ellogaUisa utan siel

helett Basilius Istvan Belényes t"öl Bek{:sre s ou szó
bun, vagy amint Bod Péter véli, írásban vitázta k 
Móliusszal. Basilius - írja Bod - "elment vóh Bé
késl'e ls, Magyarorszilgba; de onnan Mélius Péter 
úligazítatta, és ott meggyókerezni nem engedte; Vé
telkedtenek-is együtt íras á ltal, melly kezembe aka
dott", ,sajnos a Bod Itezen megfordult irús ma má .. 
nem ismeretes. Igaza lehet Haun Lajosnak, aki Bé
kes vánn egye hajdana e. művében azt álHtja - fel
téve, ha a vitára valóban a Tóth Miklós bebörtön
zése után került sor -, hogy sikerült Méliusznak. 
Basiliust Békésről "kipirongatni". E..:zl:!l az unitáriu
sok X VI. századi békési térloglalása véget é rhetett. 

Nagy Lajos dr., jelenlegi békési ref. lelkész s2.Íves 
közléséből tudjuk, hogy a békési ref. templom falán 
tábla emlékezik meg az 1570 évi hitvitáról s szövege 
mul' il megbékélést hirdetve így szól: "Melius J uhász 
Péter debreceni püspök 1570-ben nyilvános hitvitá
ban itt győzte le ellenfeleit ." 

Lassun egyre több adat kerül élő, mely azt mutatja, 
hogy uz alföldi unitárius misszió eredményei na
gyobb területet öleltek fel, mint ahogyan azt előde
lnk vélték. Kathana Géza dr. már említett ta nulmiL
llyában azt írja, hogy Gyulán is alakult unitárius 
gyülekezet Szász János lelkész, egyházi levéltáros 
s:t.ívességéböl közlöm az alábbi két adatot, mely kÜ
lönböz.ő forrásokból világítja meg azt, hogy a Békés
::iel szomszédos Gyula városában - ahol annakidején 
a török Kádi székelt, szintén erős talajra talált az 
unitárizrnus. 

Bunyitay: A váradi püspökség története c. múvéből 
való a következő adal: "Ezalatt Possevino atya elé 
lépctt egy durva posztóba öltözött, vastag kötéllel öve
zett, halványarcú, tiszteletreméltó megjelenésú fér
fiú, aki a török hoooltságból három esztendő elő~t 
költözött Váradra, Azt a kéreimét terjesztette elo, 
tegye lehetővé, hogy szerzetes rendbe léphessen, ezen 
s:t.ándékának megvalósítása végett és hogy békésen 
halhasson meg, menekült a tÖl'öltök közül és hagyta 
el nejét, l,i vonakodott a I;:atolikus hitre térni ~s el
hugyni Gyula városát, ahol nincsenek Kel~eszte~yek , 
h:mém csak ariánusok, kiknek papja elott leptek 
házasságra .. ." 

A fenti ek az.t bizonyítják, hogy GyulAn az 1570-es 
években unitárius gyülekezeWnk volt, pappa l, hiszen 
ft Váradra menekült férfiú előtte kötött házasságot. 
Sajnos a lelkész neve még nem került a feledés 
homályábó!. Nem lehetetlen, hogy a bör-
tönbe vetett, s később kiszabadult Tóth mü-
l;:ödött GyulAn is. . .. 

Azt hogy Gyulán unitár iusok voltak, blzonyltj:l 
egy l~áSik, ugyancsak Szász János által gyűjtött adat. 
Dr. Scherer: Gyula "áros tÖI·ténete c, művében azt 
jegyzi fel, hogy "Gyuláról szármu:t.ott ötvös János, 
aki az unitárius vallás lelkes támasza lett". Van 
olynn adat is, mely szerint ennek az ötvös családnak 
a tagjai Kolozsvárra kerültek - vélhet5en miután 
a gyulai unitárius gyülekezet megszűnt - s lU a 
kolozsvál'i ötvös céhbe, Gyulai csahídi névvel vétet
t('ok fel magukat . 

Legközelebb az a![öldi unUá l'ius missziót Dávid 
FeL'enc elitéltelése után összefogó, Temes\>árott mű
ködött Kal'ádi Pálról fogunk szólni, aki az alföldi 
Imlt{u'iusok püspöke volt. 

Dr. FerenCI! J ..... zset 
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póslcóndl Géza : VENDÉGSÉG 
(Dávid l,'erenc, aval:lY: Unus est Deus) 
Tő,'ténelmi d d.ma 3 fe]vonúsbun 

E~n il eimen jelent mcg il romániai ,,~ORUNK" 
'mü hav! szcmlében annak 1970/4. számaban ez il 

~~ ,szerü dráma. AZ,' hogy il fiatal crdélrl költő és 
drfmairó David Ferencről szóló dra..~a~áv,!l kap
csolatban már elöljáró~an a ,.,nagysz:ru Jelzot ha~.z
nátjuk, azzal az örömunkkel IndokolJU,k, ~m~l.r ell~1l 

mialt hogy egy valóban nagy kvahlásl:l Iro nyult 
"égre 'hOzzá ehhez a témához, amely sz,nte mond
~ Ini Dávid Ferenc halála óta volt esedékes. Dávid 
F=,-e~ccel kapcsolatos dn'lmák megirásával persze 
többen kisérleteztek a... idők folyamán, azonban a 
sok rendkfvOl jószándékú irás egyike scm ~al~dta 
meg a jóindulatú. dilettáns. kisérle.tczé~ ,?erte~ét. 
A drámaínis a legneh~zebb lro,dalJ!l1 mufnJok ~öze 
lartoz.ik. A drámaírónak egyeslieme kell ,m,agaban 
mindazokat a kvalitásokat, amelyek a próz~llrot és a 
költót egyaránt jellemzik és történelmi d~á~ eseten 
a tudós forrástanulmányainak eredményejt osszegezó, 
szelektáló készséggel is J'endelkeznie kelL 

Tudjuk hogy sokan Páskándi Géza Dávid Ferenc· 
drámáját' fenntartásokkal fogadták, nyelvi és törté
nésbeli képeit a drámának helyenként "lriviulisnak" 
és bántónak bélyegeztek. vagy voltak mások, akik 
hiányolták a történelmi "hitelesség" kritériumát. 
Mindezt azért említjük Cel, mert pontosan ezen ke· 
resztűl szeretnénk rámutatni arra, hogy milyen alap· 
vetöcn más szempontok döntik el egy dráma irodalmi 
értékének megítélését. Azt mondhatjuk, hogy körül· 
belűl ugyanolyan szempontok, mint pl. a Bibliának 
ihletett szövege megítélését. Ugyanis a Biblia sem 
ó-, sem újtestamentumi vonatkozásban pl. nem "tör
teimi riportkönyv", Legkevésbé Jézus életére és an
nak eseményeire, sót tanítványaira vonatkozóan sem. 
tgy Páskándi drámája sem a történettudós igényével 
megh't riport kíván lenni, avagy krónika Dávid Fe· 
rene életének utolsó . s7.akas".árÓI. Páskúndi is tudja, 
amil minden müveltebb földi halandó, hogy az a 
történelmi esemény, miS7.erint Dúvid Ferenc és $oci· 
nus Faustus Kolozsvárott Dávid Ferenc házában vi· 
tatkozolt egymással. nem karácsony idején volt és 
hogy bár az akkori Erdélyt több fenyő borította. mint 
a7,Óta is valaha, "a karácsonyfa" mégis teljesen isme· 
i'etlen szimbóluma volt Jézus szűletésének. Aki amn· 
ban mégis s1.6vá teszi, hogy a drámaban, annak éppen 
végső befejezó jeleneteben "karácsonyfa" is Szel'C
llel stb .. - az nem történelmi tájékozolts:ígáL"ól. ha
nem irodalmi és művészi tájéko7.atlanságáról · tesz 
bizonyságot. E:s nem fogja megérteni sohascm a drú· 
mának az egész népet szimbolizáló alakját: Máriúl 
~ ,,5.7~.lgalóle1ínyt", a tudallant és mégis okosat, a;' 
057.lon05t és az erőseI, az analfabétút, akit csak alan. 
tas s~-Olgálatra lehet fclhswálni és aki nélkul mé«is 
érle~metlenné válnék II "doktoroknak", és a tudÓs 
t~logu~knak. a hatalmasoknak és az uralkodóknak 
eg.esz ele~e, Igen, ez II Mária L"usztikus alak, olyan 
mmt a ~ep. S""lbadszájú, nyers és eL"ős. Sz<imara ért
heletlenul "latin", vagy "gÖI'Ög" minden fcje[öJött el. 

mondott 'tudós beszéd és dilltógus, mégis ő al. egyet. 
lcn, aki mcgszüli az új világ új gyermeké\., mint az 
öl'Ök Márlák:! Ki voH .. az apja gyermekének? Egyik, 
vagy a máSik? Ismertunk egy 1Örténelm'i gyermeket 
aki "szeplőtelenül fogantatott a szentlélek ereje által',' 
és ismerünk triviális históriákat arról, hogy ki min: 
denki lehetett ennek a "törvénytelen gyereknek" az 
apja! Egy új világ gyermekét mindig azonos módon 
szülik a MlLri6k, akik itt élnek e durva és triviális 
fö ldi élet L"ealitásai közepette, de ami bennük meg_ 
fogant, mintegy alapvetóen új, "egészen más" az 
mindig a szepiótlen szellem fogantatása. MicSoda 
mélységgel tudja ábrázolni Páskándi ezt az örök isteni 
és örök emberi mélységű képleteI! De ennek a kép
letnek a visszája is szembes7.i)kően igaz: ahol a tudo. 
mány és a teológia annyira elvonttá válik, hogy min. 
den kapcsolat megszakad a reális élet emberségével 
és merő öncélúságában már azt is elfelejti, hogy azért 
van, meJ't termékenyítőleg kellene hatnia, de lehetet· 
len impotenclájában már azt sem tudja, hogy miként 
kell és hol az életet megtermékenyitenie; az az élet 
halott, az ilyesfajta "magasabbrendü szellemiség" 
semmit sem Lk! Páskándi egész veretes nyelve bibli· 
kus értékű. Semmivel sem ,.triviálisabb", mint az O· 
testamentum prófétái, nem szókimondóbb Shakespea
reinél. Történelmi szempontból éppen úgy igaz, vagy 
talán még hitelesebb, mint az Újtestamentum jézusi 
históriája és mélységes művészetének irói és költői 
szimbólumai megrenditően nagyszerűek, képleteit ér· 
demes felbontani, hogy azoknak tükrében meglátha .. • 
~uk múllunknak és jövendónknek arcát. 

Aki pedig nem érti és nem érzi ezt a drámát. azt 
vigasztalja meg Dávid FeL"enc, miként tette ezt $oei· 
novai a ,.vendékség" idején. Valamiért valami belülről 
laka9óan arra késztet, hogy befejejzésLil Páskándi 
drámajának egy zárójelbe tett színpadi utasítását. 
ebqen megrajzolt képét, helyezzem ide: (Rövid ideig 
sőtet van, ma;d ugyanaz a szin látható, közepén ka· 
rácsonyfa, egészen dísztdeniH, csupán a bethlehemi 
csillag világít a fa csúcsán, Dávid Ferenc szalmazsák
;a a fa alatt van, a pi.ispök ra;ta ül.,.) 

Paskándi Gé7..a Dávid Ferenc·drama ja, minden "ha· 
zabeszéló" túlzás nélkül állíthatjuk, hogy remekmű. 
A " Reformátusok Lapja" 1970, augusztus 9. számaban 
(XIV. évf. 32. sz.) S7..abó Sándor tollából közöl mél
tatflst e nagyszcJ'ű műról. Minden olvasónk figyelmébe 
ajánljuk, már csak azért is, mert ez a méltatás na· 
gyon hosszú idó után, ha szabad ezt mondanunk, 
elégtétel adas is felénk, ill. egyházalapít6 első püspö
kunk. Dávid Ferenc relé. S7.abó. Sándor Debrecenben 
kelt cikke behatóan foglalkozik Páskándi drámájával 
és így fejezi be mondanivalóját: " Drámája .művészi 
szépségeivel, Idasszikusokra emlékeztet~ felépltésével s 
megkomponállságával nyeresége drámairodalmunknak, 
de nem utolsó sorban jó segítség abban is, hogy Dávid 
Fenmc eddig meglehetősen szük körökben lsme,rt. s k!· 
vesek által méltányolt munkássága, erkölcsi peldaada· 
sa _ nemzeti köztudatunk szerves része lehessen", 

K. M , 
~----------------------------~------ ----_. ---, .. -----------------_ ... -------

Mannheim, 

a~~ly a 'Némel Szövetségi Közlár. 
sasag _ ~aden-Würt\cmberg álJamá. 
na.~ fovarosa, nagy ünnepségekre ké. 
szu\. 125 évvel ezelőtt alakult meg 
az. a szaba~clvü egyház, amely fejlő. 
dése rendjén velünk unitáriusokkal 
rokon szellemű. Az egyházalapitók 
sOrába~ kIemelkedő szere~t vitt 
W~'e1Llin Streuber polgármester, 
aki az 1848-as polgári forradalmi 
m~gm01.dul;isoknak egyik mannhei. 
ml vezéralakja volt és akit a forra. 
dalom levere~ után halálra ítéltek 

és kivegeztek, akárcsak a mi magyar 
forradalmunknak és szabadsághar
cunkonak legjobbjait 1849·ben, 

A több napra terjedó ünnepségek 
rendjén hatalmas fáklyásmenet és ze
nekar vezetésével kos7.orúzták meg a 
mál'UrhaláIt szenvedett egyházszer
vező polgármester sirját. S sir koszo
rúzási ünnepségén Dr. Heinz Sch/ö
termann elnök· lelkész, az egyház f6-
pásztora, mondott ünnepi beszédet. A 
város koszorúját Dr, Ludwig Ratzel 
fópolgurmester helyezte el. A szep· 
tem ber 20·iki nagyszabású ünnepsé· 
gen az egyháZlIt jubiláris ünnepsé· 
gén Walter Krallse miniszterelnök 

helyettes, belügyminiszter kö~zöntöt: 
le. A főpolgármester üdvözlo szavai 
után az IARF Világszövetség köszön· 
tését dr. John Kielty (London) alel

. A német szabadelvű 
i köszöntését a 
Taesler lelkész fe

neves szólisták közre· 
Beethowen·mú csen· 

zenei bevezetés 
jubiláris ünnep-

ség ünnepi egyházunk ló· 
pásztora, R. f'i/ep h . pUspök, kit 
erre a megtisztelő leladall'a kértek fe l 
és o. meghívó kérése értelmében 
"Unitárizmus és szabad vallás" ci· 
men tartott ünnepi beszédet. 
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Füzesgy a.rma.ti egy házközségünk 

l". évi mlijus hó 24-én nagy nap
nak ől'vl.'I1dc'!.HL a [Uy,csgya l'mabi egy
házközségünk. A hIvek és az egye
temes egyház közös cr6!es;dtésévd 
és áldozatossagával szépen restau
rálta kivül és belül egyaránt hi
tünknek templomat. 

László Andor lelkész 
kében fogani 

és neje lel
szinte csak 
hogy \'ala

egy nagy-álomnak~~t,Ú:~"~6~ hogyan 
múltú 
lomát. 

~~~,é' 

szép temp
lelkészi hú

és ügysze
alkotásra 

SZ~:II.;~t;.;t;:t 

C.,';.';;;ti ~~~:,,;~~i.: a (üzes-n ékesen és 'Szé-
az ünnepség-

Z'C természetesen 
a egybese-
reglő 

Az részt vett R. Filep 

HíREK 
0511.1 hAIU d 6 Ilnnep (ln k ll n , ueptember 

2'I.~n. vasAmap. templomainkban ünne pl 
ISI"nUsztel"lel tanunk és IIrvacsorAt on
!Unk. Az (Irasual a meclt rltbf;hu a" ~CY' 
hbköm,ek cunJ"'ó~',1I 1 tl.ntelcltel 4!1 
5""f~tettel ktrlk blv~lnk bu'tr;ó h ildo· 
utkf;n IIdom.in)'IIIt, 

Gyallay Pap Domokos Iró egyházi ta
nlicso$ a t yánknároi (mCgh: ápr. lI~n) 
Kubacskhay Béla m611Iltá.s\ és irodalmi 
tanulmAn)'\ Irt a Budnpesten megjelenO 
" Evangélikus Elet" el~·hhl helUapban. 

~ • ..... ' ,-

• • 

csyházunk nevében dr . Ferencz Jó
~~e[ főgondnok voll, majd Nieder
~tcin Péter svájci lelkés·,: szólt meg
kapó s-reretettel és k~zveUenséggel 
az ünneplő gyülekezethez. Tokai 
László füz.esgyarmatl református lel
kész tolmácsolta a testvér egyház 
köszöntését. Az üdvözlésekre László 
Andor füzesgyarmati lelkipásztor 
szivool fakadó szavakkal válaszolt, 
majd kiosztotta a renoválási mun
kála\.okban kiemelkedő és áldo2;3tos 
munkát végzők kÖ7..ött II renovált 
templom képével ékesített emlékla
pokaL 

Az istentiszteletet követócn II gyü
lekezet asszÓnyainak buzgósága és 
ílldozatos szíve megteritette a szere
tet asztalát az ünnepségen résztve· 
vők számára, éppen ugy miként 
megelőző este a fővárosböl és kül
[öldről érkezett vendégek számára 
is tette. Illesse e helyről is hála és 
köszönet a nemes szívú adakozókat 
és buzgólkodókat. FelemelőeJl szép 
volt az ünnepség. amelynek hírét és 
a gyülekezet eredményes munkássá
gát dicsérő lényeket messze földre 
elvitték küUöldi vendégeink is. A 

Imre h. püspök és neje, dr. Ferencz 
Józse! egyházi főgondnok, Huszti 
János pestlórinci lelkész. és neje, dr. 
GllarTllathll László egyházi tanácsos 
és '/leje, Sepsi Janosné egyházi taná
csos és a körünkben tartózkodó 
Niederstein \Péter svájci lelkész lest.
vérünl{ és neje. A füzesgyal"mali 
re(ormátus iháZ képviseletében je
len volt a r o rmátus lelkész presbi
teri küldöttsé ével. Es külön szeretet
tel írjuk te a rom. kat.holikus vallású 
dr. Budai Jan()$ orvos testvérünknek 
és kedves nejének nevét is, akik ot y 
sok jetét adlák a segítőkész kereszté
nyi szeretetnek. 

Az ünnepi istentisztelet szószéki 
szolgálatát Huszti János lelkész és 
R. Filep Imre főpásztorunk látta el. 

Az istentiszteletet követő díszköz. 
gyülés első köszöntő;e egyetemes 

KUI(ö ldön lakó hivcink aZ alábbi helye
ken rendeiheIlk mell az Uni~ár!uS €lelel. 
111. tlzethet!k he >IZ ,-;vl e\6flzetésl dljat, 
USS l, vagy Stg" G.8,O összegben; 
I'annonla BOOk>;, 2. Spadlna Road, Toron-

10, ~. Ont. Cannda 
DcUbib FUtn and Reco rd Studio, 19. Prln

ee Arthur sueet . Wesl. Monlreal IB. 
P. Q. Canada 

Center or Hungarlan Llteraturc, Inc. 15S8 
Seoond Avenue. New York, N. Y. 10028 
U>A 

IH"'jl"lIrlan Books and Rceo~ds, 11602 
Bueke)'c Road. Cleveland. OhiO, .4120. 
USA 

Th.., Danubia o""k CO)n pany, Mr. U. I. 
Ivin)'!. 78. Shatleshury AvenuC. Lon
don. WIV 100 !>ngland 

munka aWflban Füzesgyarmaton 
ezzel az ünnepséggel nem ért véget, 
mert hátra van még a torony borí
tásának javítása és üjrafestése , mert 
miként azt Veress Ferencz pénztár
nok kedves székely humorával meg· 
jegyezte, a templom nem maradhat 
úgy "min t az ünneplő ruhába öltö' 
zött ember, aki a szép ruhájához 
az arató kalapját teszi a fejére"! Is
merjük a füzesgyarmati híveink lel
kes buzgalmát. A népi tárgyak gyúj
tése is megy tovább, hiszen van még 
törleszteni való is, éppen ezért a z ed
dig elvégzett gyönyörű és szép mun
kára lsten áldását kérjük, a további 
munkálkodáshoz pedig sok siker t és 
lelkes buzgóságot! 

Ku ltura, Budapest, 62. I' , O. H. 149, "un
ga r y. (Ez es<.1.bcn IlZ (:!1HI~etést dlJ 
átutaland6 a Magyar Nemzeti Bank· 
hOZ (Budapest 5.) II Kultura 024/1 
számu számhl.jára. vogy a rendclcS.';ei 
egyUti kUldendll o KULTúRA eimére 
csekken 

KérjIlk ovasólnkat ; kö~ölJék szerkes~tll
ségünkkel il nyugati or/lzágokban <l16 uni
táriuS rokonaik és IsmerIIseik elmét, hogy 
II posta Központi HirlOP Iroda utján ~6-
$zUk re lapunkbOI m UlatvánY/lzámot küld

hessUnk. 

UNITABt US 8LET 

LIIP tulajdonos 

I STENTI SZTE LETEK 
~r.!::p~SORAOSZTAS az Gui h Alu d 6 Unne pen, ~ZEPTEMIIER 

a MaBYarorsu,&l Unit6r1US Egyház 
F6rnerkesU(l éli felelIIs kiadó: 

21-o':n , ... a-

H. 

R. Filep Imre 
FelelIIs szerkeUIII: Bencze Márion 

1M eU5tlzetUI. díJ : 2' ,- forint 
Budapest IlL, HlIgyu Endre utca 3. u4m 

TAvb.: 131"- 188. C,ekk.z.: 5M61-VlU. 

70.31.i1l lt _ Zrinyi Nyomda, Budapeu 
Felellb vezetll: BOI.'r onre IlAQa16 
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