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SZEPTEMBER 
Há:o.1T'.!ZOTm :..umepu:li. :no--._ ez a he napo - El,,":?Ör 

ar.er:.. mer. <-p:;eD- ~o l&1ende;e ~-:n~ .... bogy II _I.:n;
w.r::.:s E;E"; !e-g'Jtób!) megje:.e:n. 1. hónapon al nél);'.t-
Jönü..l( u:liUrim. 1.:e.· E\e!l}" elet·,·,-lme:~ ezt a .be'u
pakwso- ~lci:~~. ?lás!xlsznr ,a~; unn't"_~uo:lk 
~?(1l:embE-:". mert ~Id_1k ota ez az lSKo.a",E'Zde:s :dPJe.. 
Es humacfsMr. de nem u1ol'$Ó sorban aU-r!, merl 
Hl:p::crobe'r u:oL~ ,-asarr-.apJa. im."r'..:lr köze! négy e" 
.s.Q:-ad 0:3. az unitárius ember ~ az öszi M.l3-
atlas Unne-pe. Azon a ntsarnapo..'1 a ma~d;rajku unitá
ro:.lSD;':; kt>zdtmeny~ mCEi mar kb. :5 ~jlli~ hit
tp,:~L-u.,::, sz.~~ a yi}.igba.., is:enCsz':e!eteiknl köru~
aJlják az. Crasz::a:ái es az lste.'1 i:-anti holda ttuta ~ 
~"e: \-esz..ik !ll3gUkhnz a Golgotha keresrt;e.'1 rnegt3re
IPt: :esj es k..i.:;,,:::'IO:! \'er srimbo:u.-ruit : az un-acs.orai k e
n..-e..-e: es bon_ ~OS-:. am!k-or eg.0 esz:e..'ldó után ismet 
u:':l3k ~tJu..l( t"g}·hat e!e1ün.:'e: - er. a n~-edeYen· 
ken: me-&}e:el5 iI::s he>mrnolól. hogy lelkibinö!cli:e."ll 
\-:g:.°e szene a H?Z:i~ e; a Yil" ~ba.'1 tri.Inol ilO ~esl 
\ére:nkhn gor.dola:ainka: . atyafiság0S3n kÖS'ZÖ"He:ek 
A1~".:i .. nL3. k:!Jez eljut e Lap és kezedbe '0e$Z...ad. hogy 
Sz.ó .. ,w~°so.-:c;od ma;án~-aba.'"l fe:frissitsd ,'ele ~e1ked
tJm uru:.arius Hen~ h:'tii:l.k clteiŐ erői::. ts kir:ek.. ülj 
!'l=be \~~e::n G~t a :...;· ... olban.. bO'gy pa: perc.i; &iJ,ndm· 
kom'''''';; egy':1Ho 

E.;:)." esr.end.) Den hossni idő az ,!I"nyaszeIllE"g)'haz 
c e:~b;on :\!~ mi mi.ndt>n -;ör:inl azóta. ho~o utol-
~ára G: ... as:uUa:. .unitárill5 tleter il muh é\' szep-

_:>-. ....... . -",o"~ "bo'd - ... d • :e: .......... ,eue..'l. _~"".:s . ag re.T.iEJ"l.~"5eg.g ul lt'Jol:U ... 
t>: g.ye:5n:ke.nke: az iSko!a!::a... Az um'só \Yasj:".:u.poll. 
a....s.t'r" :5.. hlillate:t szh ... --e! Ql!tuk ka.-iil ist.en:isZlelet E"ia
kea az C"ra..q1ű .. De )6:: u:-ana ok:óber és Eg ..... .szerre 
=:ha Ja:e'eSZ('re le!:u.n ,-o:...ö.a a Wrtene!emm~k. 
tni.,:..'la eh~et":ü.", vol!'!a eg...ye.."tSillYU:lkal: emberse. 
gU:lk e~ii\ e~ndü k~llékel. józan ilé!6ké;e>S1!!giin
ket. ~I.Ln","la :r.egza.'·arodDt: \·o!na a Xemze: es piJ.:ana:
ny: rr.e;:D:pa~..l!lA ma;dnc:n , .. ~U'tessé- '°,ált o Ki · 
~W·3.'"lt az .ana':an \'ir az eze:~h"e$ HU:lg"i-r.3 g.;ódás 
h=:Cl.."\án és :u: a te!!Ilészcles el.halá'nz:)son. mcs! egy 
e." utaI'_ ma már k::;!\"esebben yagJ-unk Hazim..... fial. 
Hlim)"(Ulla};; a gyermek~ az isko:liból és ht-.l1l\·ozna",;. a 
fel::5aek az. (j~'alátó!. Az e.:épen ke\'ekfuó ka!ii
""Z:!'!it r.x'.:,..d..Ia!:a ~ tOrll:nelcm, &-kakil bt>le:apos.oTl a 
>Co'"eS -JS:lj sa:-ba.. kirne!etlen~l :;Ucsin~'e~el es na~"okal 
eg:.-a.""án:. dt> :r.eg többekeJ. megszMi:en a !:::!le~tlen 
l~.e-:;etes... !) :tthag,:.-.,ü Haz.ajukaL Szül 'k es a ~
j(.Q\) ~eI.Ó Lookob... :lZ ed~(\;bttl Del'tu:o spn)~',,~,?:
&J."ar::-k id~ ny~.l\"ek nW~\"lani suba:,-aj\°al b:rkóz
na~ ~~t'sib(m akkor. amikw a sajátO sn)"anyeho llk 
sze~piben keltene gazda~:s.á.'" ~arjadz.:) }elkiiket ill
~?- Im.e:-el.!en jÓ:I-evJk k:myere kó.e:ezi Mlam öket 
',:",or" amikor :::thon 3l: (:de "a"'yju.!.;. nUnden."'lap kbny
D>('S€!"I ,eszi az. asz'aIra a gavf,jLanul maradt tente". 
1"1(2 a d..~ magyar kenyeret. Vidd e) le _t.::tit.ir:i;.lS 
tJe~· ue~e ·a \;lágba mftldenfe:é. ahol csak egYe1.:en 
~.agyar gyermek \"an idegenek köz.ó:~, ,"idd el -~t"fIe-
.~.e\ ottani lelkmt..irsainkhoz es unitárius tt':Swe-
~ é:5 a ~tel han~ mDnd el ne.1tik az ü 

n}·t>:\"1j~Ö!l: ~~d(}ljak ma..~"a.1 a mi belyz.etv.nlibe.. ha 
az o ~enneku..." \-o1na ta\"01 lu!ük... m-ii c:seleked..oenek" 
~ almt m.mden sru1ó tesz. hasnn~ó helyulhen Ker ~ 
KQye:el ,:gyszerre. hogy \isszakapja. sz!\"e4i1 e'szakadt 
tlye.'"1lleket. I. .. «'gye~ selti~~ a haza.\"aQ·ó gye rm l'
keinknek... 

Yárosaink es falvaink ilelebe belecsendül! a !ol, .. ton 
~~E',Ó és mar se.-düló j(h-endó diadakr.a.s éneke; iskolai 
lupercek fel-feltörő mYe lú..'cte:es.eo A SU"p!ernbe.-iszcl
be:! in-ol1 J)l'I"Eg mar a fákról egy . ::&:, : t'\""él I...igy te 
_Unitci.rius Eet- a :őr.ene!.em fáján tErmÖ rugYNI Ul. 
rakell !e\"él és a 1egtfu"tenel!nibb szeptember lde;en 
pe:tegj el oda.. abal most a \i.!ag t:Ii-pei.'1cl: rnt>.gbiwIUi 
az Eo\'SZ ülJ 5 p jn eg:.iiit tan.1cskornak es mond ~ min. 
denl.."inek a maga nye~.\"en. hogy rne.g&th r r ré);: lH, aki~ 
i:e:-:ú:l;: a múlt Ih- tóbereben feU.a\·art esellenye-
k~t. me.ge!égel':.ii;lk m.:.nde.n yérontasl. sV>nn~es1. !l!::.i 
sze.-emenli és é'nj a..'9runk... Do;gozni ltieg:ensu!yom:· 
:an... ~'Eter:eshen bekessfgb>n J ól \"é,j/et, mtl l'kilnk 
után az unitárius ember módján gyn.:ne...\;;einkltel 
egyiitt 003 akllT'.mk ilL1i az. Or JelJls Imlen asztala 
k5re. h~' jóyendöt é-pitó munkink drága gyü. .. nölcse. 
v-el: a megildolt ke.ayé1Tel es borr.ll á!oozzu nk hitünk 
ol!a...-an az. ls:en iranti hala sre,1 it nh.eh·eL H":gyjt."k 
~l minden jó!1~""Óin.< a \ilágon.. hGgy akkor seg1:enek 

. !t>:::többet raj:lInk. 1":3 nUll ~ .. wlt>ak abban. hogy e:be;;
SUi Y~ a m3!Plnk e!eH~: 3 magunk módja SZ.eI inL 
T~ed pedig unitárius 16h·e..rem. ki ba:-hol az or

s.zagban öst hi l,ln"ll; szen! őrok "=get m~ban hordo
ZDd kf:l!"~ l~' :!l,;~'1'!' ér.illój:;z jó kb n:-en.y em
berh~ ill5en ku!detfse-dn;?k. 

BizO hill.!-! és re:ner~·~.&:el regl?ZZlÜ mu::lk:i!!ka: 
mjndn~-aja:1 An}"3SV'nt~·}>.hu:nk es edes Hazá."Ú; ~: 
telen \"a!ó epi,es.iben.. Sz~ember jor:é1.-el ez. az uJ 
~;;'olai e\" es uj eg:.·hiti t'SZ1endó !eg:en a nU meg
UjuIó e!~lünk.m"'~ bo~dog hajI'.alpirkadásao .. 

Beil-essi1; ne..":.tiink es békE sig a nag...." \i.l2gna."\;.! 

"" ,," , .... ",,,,,, """U,,, """" , 

P Hhö tsrrin 
pfrSpóki helynök... 
q,,, , " ,q " , " 

A mi kenyerünk 
o_~ mi mimiennapi kenyc:iirG;et add :neg t:.~kUnk 

ma-o )late: \'10 ~ ll " \·0 

Osz; há!aadó is tal!:sv.eleten. kön11á!ljuk az úr aSZla
~ál es pnzűk a kenreret.. A mi kenyerünket. ::,em a 
te kenyeredet. ,.~o az. ó kt>n~"ere; .. hanem a m I Ji; e 
nverünket. _ 

..... UO" .. lek em1ékexe-:ere '·NMk magunkho.!: az. e:nle
kez2=;; jelt>kém a ke."'l~oeret. - a mi tirun!' Jé ...... ;; is :g}: 
tani~o:! tmádkomi és kir:ti men~'ei .~ty"ank!Ol: _A ~ l 
:nindennapi ken~-erunke: add :neg .".- Xem !;;Ü-'~in .~. 
Jön járulunk az Úrnak aszlaliihoz.. har.~ eit' u;~ .. o
?ÖSen, NIncsen más r:angsor ~ Ú ... ~lala~oz \~O "kl
á!.!á;";nál·'o mini a:z éle!..l;:o: cs a peldaadasr ~.Jbb az 

U:"IT\RI L.'S ';;!.IIT I 



(iregebbek. akik korukn<..il rOI;-,"a s leglóbbt-t. dolgOJItok 
a ml kcl1,.'crünkert. - <.!:<; II gydlckeU't cll.ltjt\ról. n kő
ZÖS..oOl'g kepdsc161. nkik .ml örök jUusi i1r:cnetet . kep,'\· 
<dlk : ,.p.51dnl lldlmn tinéktek, .hogy amiként en cse
kkstt-Il1, ti is amnkepen c;;elcl..-rojetek!" 

Hal;U sdunk u III i kenyerünkért es fogadalmat le
srilnk. hUg)' igyekczni fOGunk 1l1l."llókká \',llni u m i 
ken,)"t'rünkre. 

t\ mikenyerllnk !Ibtxln killönbö%ik U~ én. \'IlQ' ti 

i~ kcnyeredtól. h~' a III i kcn",'erOnk a gondviselés 
crt'dn.enyt'. Ar. é n \-ag.>' a t ekenyerod ,'iszont talan 
C$3k emberi htlr-ee, A nl i kenycriink bizonyosság. A le 
\-:lg)' aJ, én ken.."crelll. nundig bi1:onylalan, A m I ke
n,\'I".rünk mindig Cdes. A le \~. uz en kenyerem sok
sror kesere. A nll~nk mindig szerelet és bCkc. Al. 
.. nyelll, \-ag)' n tied gyakran gyülőlet 6i h;ibon'isóg, 
A III i ken,rerunk üU!lJel, ho~' •• nem csak kcn}'er~l 
a ali: ember., ," 

.·b en \~. a le kenyered. !d~rlo kötöttség. (tllő 
$:.ond, sob."SZUr renw,glet6 ir.galom, el\'akitő hiedelem, mi
szerint minden csuk a kenyér! 

t n \~' I e, mindig a h o I n a p i kenyererl har
rolunk, meri felünk a holnaptól. - M i a mi minden
napi kenyerünkkert dolgoz:unk, hogy al. meglegyen sz.i. · 
Illunkra. ma. mert <I holnapot iIIet6en bil.Onyos..'1k 
\'agyunk: a holnap mindig, minden kö'rülmCn),ek kő
!.Ölt, eg:."t'dül at Islene! 

:\1i1ycn ntl.g,\' és hatalmas ulenel minc:k>z! üzenet az 
cg~ vikiinak, de az: egész "ilag csak akkor fogj.:. 
magae\'u lenni elt az e\'3n.gcliumot. al3& örömteli Üle
fl(!let, hu Te meg en magunkéni tesszük. SS alJán 

elmen\'cn, .. Ianll\'.\nyakká te.nllnk minden né k " 
~lin~en n.cpckel .. , n sXOffi$Zl'dOt, a jó barMot. ~\~: 
\ es IsmN'OS1. a hlll.3sldT'SnnulI n ~'f!rmekel1let _ T 
nil\'l\,nyokká tenni embereket pedig eb6rl'I\de~ n !Il!: 
mélyes példaad~ hatalmával lehe!. Ahogy Jézus nőit: 
"Példát adlam tinéktek, hOGY amiként én C$('!t'kstem 
ti is aUlIlképen csclekedjetek", A példamutató ese!eke: 
deten van tehát n hanJtSu!y. A cselekedet - az munka, 
Az n munka, amit n magvető végez a III i kenyerünk_ 
crt, a mU,nk~s, n job~ életért, a tudós :11: igauagert. 

Az 6sn, halaad;lS unnepén erre emlckctzé.l, Jézusra 
emlé~ez-\·cn. Az uf\·acson'ib.."Ul ilU' \'eQ'elek a 'll j l;;e
nyerunkcl! 
~ im;:ldk~uatok, umi~or II mi kenyerünket vCSl.itek 

II Jczu~ emle~('zctére. ak~nek megtöreteil a teste es ki. 
on~atoll II ,-ere. ts emlekczz.etek minden embcrCiara . 
nJ?nck m~törctctt _a t':SIC CS hullott a \'crejteke a mi 
nund~nnapl ,kenyerunkert.,~OI)·, ez az áldozaiban fogant 
kefl!'er az ald~na~ a béites..~gnek. a su>retetnek ~;S 
3 Z IgaZ embersegncs kenyer(' legyen, _ a m i kcnre
riinkke váljék lsten áldásakent ! 

es ne feledd, hogy a hálaadásnak ez az uf\'acsoraja 
nem csak fenyes templomokban \'ar reád. hanem te 
tá\'oli sz6rninyokban elő ked\'es bh'ünk. N'sv>Sth'c \'ál
halsz otthonodban ls, a csal<idi szpntélyben. amikor 
buzgó imádság közepette, az c"ungJl ium oh'asasa utan 
apai, anyai "agy tcsh'eri :uerelettel merszeged az uj 
k~nteret ~ _Jé2;wra emh~kl'Z\'t!n - elosztjátok magatok 
kom!t. hn'Q lelekkel ad\-a hálát Slct'etleiddel a m j 
mindennapi kenyeriinkert! Ámen. • 

R, Filep Imre. 

Eg)'házköri közgyíílésiinkről 
JUniUs ~-an tartoua Egyhlil.köriink az ósti eseme- A. tárgysorozat re ~,~~ f "1 lk 

n~'ek miatt elmaradt kfugrülo:>Sel peslszenUörinci temp\...,/CSiki Gábor espere:.~p-· ~~b'~ I~~~ a KÖz'l,"lilé..; dl', .. 
lomunkban, .~ e1ózó Közgyillés alkalmából .' _, '. uspru ~ no" saj<it kerell':\.'N' 

=t$~~~I~ja g)~~=~'i!'t~:k~~i~::.s-:~'1~~t~~ ~rt~\~a~;~U~~~~d~~);;á~s:::l. ei:!~~u~;J:':;~ 
h~' tem~lo .. nának falai b.'ÖZ:Ölt tar.sa meg KözgYiileset: zatal, 
A , ~~:u1~ tri-tinteJ.yes szarnban jelentek meg \'j_ Elnő..I( ezutan az ülést az islenti.sztelpt tartamara t'cl-
~~ Gfiak ,IS,. , relhasmál\'~n a Budape..--U Ipari' fliggCSLtette, .oU istentisz.!elptj szolgáb:IO! R.. FUep lmff 
\ asar. alka!~bö.l e!\'eze!! \1lSutl ked.\'ezme.nYI. budapesti lelkisz \'egene, E...I(art G3bor w'esesl szOr-

,A K~,'Ü!e'St Bencze :MArton kÖl.Üg}igatgató benső-- \-ansgondnok enehezer kouetnúköci-é:;.e\-el. 
seg-es UIl3Ja \'ezette be. m.ajd dr, Galfah'j Istvan ró- A szünet utan folytatoli uirgysorozat rendjen ;:) 
gondnok mondott eln<ikl megnyitót, .. A mai rendkivül Közgyűlés a lelkeszi testülel jan\S!OiJ.ra elsősorban 
feszült 'ilaghel.rzet pereeiben intő és kérő SZÓ\"91 fo r- is kimondotta, bog." a :\Iag,\'arországi Unit..i<iIL" E!;\'haz-
dul Anyuszentegyhá2unk \-ezeIOsége ~'ház:un.1;. tagjai..... ~"?='ben. n ino> eJ.etlogyt~ tartó. lis:~, :>'.h ?ddl Ii~~ · 
h.?J. - mondotta me.gfl,\"'itó besredében löbbek között a ~,mlnden fokon hat ene szól. kin,""e azo,.;;at a tiszt · 
fogondn0k: ,- ~OID' tl_beké!, Istennek ezt az ~'ik leG- ségekct, amelyekre ~·htizi tön'éfl,\'ünk maskeppe:n 
d~bb ajandekat ~ a leg!l.3Jt"obb lUdozatok arnn is inleLI(edik (pl, kÖZüg:.·igazgaIÓ), KimondolIa a KÖle:'~-
órlnUk meg". les ezzel kapcsolatban, h~' \'3lamennyi egyhukör: 

A n~' figY~emmel hallgatott megn,'itó után II Köz' Hszt.seg lejArl. s enn-e.l.;. meg(elelóen lij ciklus kezde--
I ud\'ÖZ.lo küldött KdlÜli G5fula miixelooó:<. Iének jellegé\'cl elrendelte a , 'jlaszhi.sokal. Az elnő);· 

, )<2W' a:::" 
t U'sn.\Rll'S t U." 

JOllOSflak li i\lú\'clódt s- ség ennek folytán az elnöki t.isl:.<Rg:et a Közgyiiles:nc.'..;. 
Hh'alala elnökének. a \'isszaadta CS ja\'Molla korelnök kijelö!éset. Közg\'u-
az Amerikai Unitárius. les \'ilági rl'szrol korclnő..l.;.ké G)'alla," Domokos egyházi 
Egyház \'ezetösegen;!k tanáCSOl!' afiál, egyhá~ reszrol Györfi 1:..I \'Im leik<..~ 

dr. Csiki 
miat! nyn
a Köz.ro-ü-

aliát, jeg)~\'é s?:\sz Janos dt"b....-eceni lelkész dfiat ji:" 
lölte ki .• '\ kijelölt elnökség elrendelte ~ nHau',u;,:.;; 
\·egrehajms.it, $ a \'ált\S%tis tarlanúrn az. ülest fdtüg· 
g. ?tetle. .-\ titkos SZ3"a:::As:snl megejti!'1t valaszl«so"
~ményel Gyallay Domokos korelnök oh'3Sta fel I;";S 

l'1irdelte ki: .. \ sUl\'3zás eroomenye.'.;;ént a Közgyúlt';s t.',;

peres-püspöki hel\~l.;:e Pethó lSl\-ant, főgondnokk,l: 
ká: dr. Galfnhi lsh-am es f\.""f'Cncz. József afiai l. \J;.)'
házköri fOjegyr.o\'1!- R, Filep Imre bud!lpt'Sti lel:'~I., 
kOzüg::.'igaz;g:lIóni. G~'ó !,[j ISl\\.in budape;!;ti !e!..l.;:é;:!t v:\· 
l~totta meg, A~ uj elnti.Itsé~,('t Gyallay DomM.o-< ~"r
elnök Illeit')! R.,·wakkal iid"ÖZÓ!Ic-, Isten .ild.;J,S..it l!.t'!"<o't" 
a.~ ('g:.i'ldzkör uj \'t~J;etőire, ~. egyMn tl-!<,IUr.\r-.:-k 
megűjhod:i.s.lrn ir,inyuló pro!;ramjuk:ll \;]\lJr3 lIId, ,\ 
vállani, A f. uj<mnsn meg-."'álaszto!:bkhll 3z CS'!>':.!' $.. . ...1 
.János debreoc:enl l .. lké:s& VM lc be. 
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SZOLGA FERENC 
Móricz Zsigmond .. Cyalogolnl jó" dmú könyvében 

lel rja a székelyek ki.iwtt történt látogatását, s élményei
rol el ragadwtol1 stilvakban számol be. - "A székelyek 
vígsága nem ol,'an . mint az alföldi emberé - írja. Ná
lunk az Alföldön is jókedvűek az emberek, de itt ví
gak mint a laá~on fü tyün'szo madarak! Gyenneki vi
d~ság ez, á rta tlan, az érintetlen lélck sajátsága" , A 
sd'kely ember lelki képéne k ez a klasszikus jelJ~mz.ése 
othk toliunk a lá, amikor e fekete betükön keresztül 
immar né ha. i Szolga Fe renc emlékét i<!Wük. A hozzá 
hllsonló, az álla.ndÓ derütől. az élct1elj~gnc;k ör\'cn
dezó lélek boldog mosolyá tól áthatott a rcu szekely em
ber benső képét fa ragta szavakba II magyar írótoll 
egyik legnagyobb m ü\ 'észe. Szolga Fen~c. vérbeli, vid~m 
széke ly ember ,'olt. Ez vo lt talán egrémscgének legtelJe
sebb valósága. Ezt tükrözte. hogy 6t az élet delén levő 
férfit m indenki hamisítatlan székely kicsinyítő névvel 
csak:' Ferikénck becézte. Szolga Ferenc a főváros kő
tengetegebcn is a .szülőföld hamvas tájainak szépségén 
... lmerengő lélek révületében élt. A nagyvárosi élet 
roppant zenebomi jának idegtépő lánnáján át is szün
telenül csak a . ,Tezus kiáltó" hegy madárkoneer tjének 
muzsikája szüródött immá r összeroppant szivén keres7-· 
Iül. - Lelke m indig a hazasóvárgás örök nosVilgiájá
ban é ge tt, s e ,.nagyobb" hazában is mindig azt s 
azokat kereste, amit s akiket ama "kisebb" hazában 
otthagyott. - Az egyetem Esen szórvány sorsban élő 
unit.áriusok d unánt.úli gyülekezetét pásztorol ta Polgár
d ilól a Göcsej legtávolabb e:sö zugái g. - Ha a szülő· 
föld jélÖl messzi szakadt egyik-másik hívének ajtaján 
vasilrnaponként mosolygó arcca.J. , szives szóval bekö
szöntött, körűlötte nyomban hazai emléke.ktől zson
goU a szoba s a - fe ltáruló ajtórésen át, mintha az 
otthoni erdők fáinak üde lehe lete lopakodott volna be. 

Szoh:'a Ferenc minden látogatásával az erdélyi .,ott
hon" lelkét vilte magával adunantuli. . itthon"·okba., 
Ismerte szétszórt gyülekezeténe k majd minden tagjá t , 
ak ik .. csillagnyi" távolságban élnek egymástól. - Igazi 
nyáját összetartó pásztor volt , akinek keze alatt a nyáj 
egy taRia is aligha sikkadhatott el. 

t w regiszter, pontos n rilvántartó, h üseges számadó, 
a rend és esin e m bere vol t , ami kübó megjelenése. 
ben is kifejezésre jutott. S zolgálatkész figyelmességét 
hive.i életének legkisebb jelensége el nem kerülhette. 
Ha személyesen nem tehe n c, irásban ke reste fel szüle-
tés:napi, névnapi vagy egyéb a lkalmi megemlekezésci
\'e! a sopron i "Lőverek" á rnyas lombja i. avagy a zalai 
OJ31mczók karcsu fÍl rótorn)'a i kö rül lOi:lalatoskodó hí· 
veit. Ez nala nem társad almi ille m . ü res formaság, ha
nem szeretetreméltó emberi Jényéböl fakadó lelki szük· 
ségesseg volt. 

A szerelet, amely életében kö rülvette, tragikus hir· 
telenséggel ~következetl halálában is megnyilvánult, 
s sunte. medret \"esztett folyóként á raJiZtotta el a nyár
utó n rag pompájá\"al boritott ko porsóját. A SZűknek 
bizonyult ra vatalozó helyiség nyo masztó ko mor sölét. 
segéh.öl k ieme)\'e, ravatalát Lste n n'apfenyétől ra. 
g,y;,gO s~bad e ge a lá ~ellett á llítani, hogy több mini. 
m~réls~z zokogó asszony é s megilJetódötl arcu lel
h~;emu férfi hh'e méltó bucsút vehessen élet~ vi
raSJaba~ .eltávozott szeretett pásztorá tól. - A rákos. 
~resz~.un .. It;metóben Idolyt \"é gtisztességcn P e lbö I st
k ~.'l PUS~I ~e~~'ni5k CS R. F ile p Imrc budapes!. lel
esz, e.g) hazkon (olegy zö végezték a gyászszertartást. 

Az e~e~mes egyház nevében Fe rencz J6~ser fői:ond. 
~~ bucsu;;otl. melcR, s~vakkal az el\.ávozotl lelkipász-

. ~l.. ': slrnal pa1ásu,an mcgjele nt paptársai egy--cgy 
blbl~<u Idézettel, egyenkcnt vettek bUcsut szeretett pá
lyatár.ru..1.ttól 6$ bará t juktól. _ A szü löföld utolsó üd
~OZle.tét .. Tóra!vl Sandor aria tolmácsolta, egy marék 

a7..a1 rogot helyezve a koPOrsóra. 

HIREK 
A HaUlfi~ Népfront OrsZágol5 TanÍlcaa él 

8?s '. Bé~etanács szcptember "~n a SpOI"~n°rná. 
k?WS tIltakozó n~gygyulést rcnde7.clt az E S;k:an 

bizottságának az un. magyar ügyben telt jele~tésc tos 
magyar nép bel~gyeibc való illetéktelen bcavatko~5: 
ellen. A IUIgygyl;lléscn a magyar munkáSSág at egyház,i 
szervezetek, az Irodalom, tudomány és milvé5ze l 
lesebb képviselői emelték fel tiltakozó sz.avuka~ e

gjC
k e~r .resz.v~vö lelkes helyes1ése mellett. _ Egyh~k 

kepvlseleteben P eth ö Istvá n esperes-püspöki h 1 ök, 
Dr. ~álfalv l. Istvá n és F e reDcz. J~r !Ó&OndnOk~:.n\'a_ 
~aml~~ R. F~ep oJ~re egyházkon roJegyzö vett részt az 
ImpoL..dns meret IIltakozó nagygyűlesen. 

. ~r .. Amlya C hakr-.t.va r lynak, a bostoni egyetem teo
loglal fakultása p roCesszorának személyében rendk', 
vül kedves vendége volt egyházunknak, A kivaló ve~
dél(. aki az összehasonlító vallás lÖriénelmének m u
velője ~ elöadója, egyébként Rabindranat Tagorenak, 
a hinduk nagy költöjének 1 évig volt s7.t'mélyl titkára. 
Vendégünk meglátoAaUa budapesti. mindkét tempIo
munkat és hosszan elbeszélgetett egyhazunk vezetöi. 
vel, akiket a Margitszigeti Nagyszil.lló-beli lakásán 
VPJld1!gül is látott. 

Pelhő István esperes-püspöki helynök, dr. Ga lralvl 
Is tván és Ferencz J ózsef főgondnokok. R. Filep huro: 
egyházkör i rőjegyzó, tisztelgő lá togatáson jelenlel( .Deg 
Horvá th J á nos úrnál, a MüvelödésOgyi Minisztérium 
Egyházügyi H ivatalimak elnökenél. akivel egyházunk 
akl.uális kérdéseiről hosszabb megbeszélést folytattak. 

Egyházunk új vezetősége bemutatkozó látogatást tett 
D. Ordas Lajosnál. a Déli evangélikus egyházkerület 
püspökénél, aki a látogatást viszonozta és szivélyes ba
rihi hangú beszélgetést folytatott egyházunk elnöksé
gé,rel. 

Az atomfeltYverekke l , 'aló k l$érletezisek ellen fogla lt 
álhist egyházunk abban az ünnepéi)'es nyilatkozatban, 
amelyet eljuttatoU az Országos Béketanácshoz és Prci
&ától-Caleuttáig szeles e földön minde nüvé, ahol uni· 
táriusok és más s:tabadelvü kereszt.Cnyek élnek e vilá
gon. nA nukleáris fegy,rerekkel való kisérjetek robaja 
és figyelmeztető jelei Nyugaton és Ke leten egyaránt 
arra kell késztessenek minden hivő, erkölcsös és gon· 
dolkodó embert, hogy a döntés tekintetében arra az 
oldalra álljon, amely at: élet megmaradását, az elet 
szolgálatát és a fejlödőképes élet tel jes értekú kifej lii
dését óhajtja, teljes szivével. teljes lelké"el, minden 
crejével, es minden értelmével. 

Mj unitárjusok és szabadelvü keresztenyek rendi!· 
hetellenül hiszünk abban, hogy az erkölcs egyetlen és 
abszolút alapját, az élettel szembeni feltétlen tisztelet 
elve adja, amelyct Schweitzer Albert il s~méh'! ~lda. 
mutatás bizonyságával is megpe:~telt es kep\'15Ch , 
tppen ezért ünnepélyesen kinyilvánitjuk ~él~,":~nyaw-
nosságunkat Schweitzer Albertnek az OdOI radioban, il 
közelmúltban elmondott kiáltványávaj, amelyben az 
atom- és hidrogénfegyverekkel való k1sérletezesek be
szüntetése melletl szállt síkra. Véle együtt hiszünit a7 
élettel szembeni felti:tlen tisztelet ethoszának erej~ 
ben és végső diadalában". 

Ened Mózes Iró, pesterzsébeti ariát . nagy kit~ni.ctés 
érte az Országos Móricz Zsigmond novella palyáLa· 
ton ' elbeszélesével második díjat nyert, Szivool ~ra: 
tulálunk. 

Dr. S, van der Woude magyarorsui.r l látogatása, 

Kedves vendéget üdvözölheltünk Dr, S. ,"an der 
Woude, az UnitarIus és más Szabadeh 'ü Ken5Zh~n)·ek 
Vlli gszövetségénc k titká ra, az amsterdami nemzeti 
könyvtár h. igazgatója személyében, aki rövid id5 le
forgasa alatt k~tízben lett látogatást Magyarországon. 
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I HALOTTAINK I 
n r U ;1I1\1'1 G,lbor . . 1 \",It Oi"",~~~0.S KÖZj)t'llti lUki

:V\l\·~tkt·td 11.1. J<lgtml'\\':<~~l , bud;m.~!;[l c gyhtbr.k(i,t.>' ....... 
",link ho..~t;li Ilki}/. l 'lU CrdC1l1C.~ gt)ndnuk:I, kcsabb II 
l)uml.TL~IIIl"nH ':,,",.\"h:\1.1<,U' fchllo!,' dll jolondnuk'l, .] m,,· 
~odlk nl,iJ:llIlb<.>nl ul,ln UlI7-ijl Pt'fH", II i\I'I":"" ,H· •• W~l.á ,N 
Unit.u'IUS ~dm~ \"iI'lj.:i elnök.'. ho..'<.S"u bch::g.s~tol u l.,l lI 
SnKkHl <.'illun,."!. A i' cil,yh:l;t\l1lk torlé,wtl'1X'il ~7.;\l":llhlk 
sor.Ul Jdcnt"~ Sf.""'\'1X'1 j:II:<1.,1H \ al,,,-,'as\ O.1Il1c1 \'sillüd 
:<atJa \'\,11, :Ikl " h,)(!cirlck ,,~yh,bunk c l"(kkl'bI.'n Ictl ki
, "11.\ slalg:\l:lInit lI lII l:\I'ius kó.li\"-..-..:g\lnk k ill i)nl.J.l4'l Ul .... 
h~t,.";n bt>tdl töll f,'l11d:ll kili'cocn II nmga 1'CS7C!-u1 l~ 
~':lI', I PltOtt, llos:;.n\ id ci.,:dni>kc " olt II blldnpcsli D.II'ui 
Ferenc: f;jlyll'lIlt'k. dr.' kiIl611&"1I na~.'" ;V1'1~h'ticl (lI'
dult i(jü~,igul1k (dc, lllllt.'l.\ lIl'k t.'l'kolcsi cs :lII.1'a~1 t,i-
1110,11:.1 tásll I t.~! ki! ill'.ódlll'k lill''':' \"llósit:1 ~~I ban. Sl.in tl' 
IIlI~S1.io! fdnrl:Hfuwk: !:Irtott:l. A1I1l<lk ldcj~n "",\mOt!cI',) 
:I!\yllgi :lIdo7.n H,11 IL'tlt.' ]('h('\ol·t.'. hl>R\' nYlll"H1 It1 sok-snk 
u ni t !Íi'hl ~ ~',·nllt.' k cs ifjl\ s.wnid t.'jé \ hal:\nk ktllön
bő:o:,) Itidékdn. l\ll.-' ..:. fl'l clu klirn .I·'~lt.'IOt.' n löilhl'sst.' d. Sok 
sz:b, - 1ll:1 11);\1' fél·(tsO\'blln 1l'I'ó h :tjd nni dil\kgyt.'I .... 'l;;: 
könny,,~ 11I\1:\I'a l j.:onr!1l1 ,I ldon Il'Ikl! jútl'l·iijC!'\'. llh! 
Sl','I't.' ny , kÖl l t.'tlc n 1Il0d ol·,h ' nl. kkshlyduIl'k , ' il nU l3.,·ok-
nnk II 81. IV<.<hcz eg.rm·'11I1 közl.'! t ud01l (e1·k {JZn !. - A SII!1 
csa ll:iS1. :Illli .... k té nck \llol~ó slwk:\ t.>a n e l'l<.'. l's.' t .... n i,,('~ 
geIT' jelll'nnil bt.' kc luréssel . ll!.mti unU ,lrlu s lé k lll'" l 'a 1l6 
n Ialtll l o."'~ :\':::Atll visd t I.'. T .h·01.M!I $:1.'i1yo..~ 1'<!.~1.l cs';..:. t.' 
nnynszen ll'..:,yhü1.u nklUlk, - Slildön l'ésol' lllcn t t l·llll'l'l... 
~cn n lo:.ds~l.erl ,u' l ;\s t I'e th ii Is l \'l\ l1 l's!>Cl't.'s-ll(\sp1ikl 
hdynllk es U. 1~' I1t'I) IIll rl' l'g.vIIl17.ki\7.I Wje~yltö " CSL'1!e. 
A 1·~J:.tiszt (-, sscl!:e l1 cR,yh üzunk kl'p vlsekl6lx:n mCijjelcn
Io:-'.k ; dr. G:\ lf:\l\'i lsl,, :\ n cs f 'l' rl'ncz .h'i7",t, r rő~oncl \\(lk . 
G)·6rfi Is t vá n kii7.illU'lg!l1JHlIÓ és dr. N~' lrt' d)' G é'll\ 
egyh,hd Utkllt' . A7, l'~'ctl'mes t'gyh :\:r; és CI OU(\u l>cstl 
t'&yh('!';kö7_~é~ a koporsóra helyeze\! ko.~l.Orúkk;ll 1'011:1 
Ic kCgJ·t.'lc I ~ 1 Illlg,)' Imlottj:\nl l sl.emben . 

01.1' , I·'c rc nu Akosné. Fi' rl' IU'7. .JÓMd 3(i,ln (\k. a 1\ 1'1_ 
~)'al"OI,,7~i~ i Unlt.\rlus I-:;I!:rh;\zkör (őRondnok ,lnak edes
a nyj;\ ; d t.'«' \llber 7-én me~hn lt . Az l' ~'kol'i d icso1<l'.cn t
m ti rl on i noi IJrs.adalom na k e gyik kÖlkt.'d\·d t . vezcl ':' 
tuRia volt. Nall:Y ,·éSl. I·cl ml'lkH helyeztek ö rök nyu~a
ioml·a n Fnrknsré li lemelóbr-' n 

nr. Mlkó l\likhís. II Szövet kezetek e gyko ri Knézi ts 
II lcn i Erzsébet kÓI'h:\z:\Ill\k vo h IgM'41;ll o f&orvosa, CSY
hÚl.köL·1 tnnticso~ ann dcccm\)cruc n BtLdapc.~ t t.'lI .. + 
hunyt, A Mikó csal :ld c Ay h :\z,\hm:. 1' :III:l1<(! hoz szí \'vcl 
I'IIg!l ~7.kodó , ól' ICkcs tnAj ll \'011, hivn l:lsa t<!['(.lh:: te n lltl7.
Ille.: b L'CS (\ lésnek, te k i n IN y lwk öl·I' ,mde tl. s ... (-' I .... ' lc l L'(-'m él
hl szcmé lyét fl UCIt.'Ack s 1.:lwlnall os!'; lnlt' h :ll ll j ;l Ö\ 'Cl.t. 
A I'olt Tlliss7. ióh ll7. Dl tl k in\emálus:\na l:;; cgykű!'i lakói 
1'011 S7.<: I'C I('l! ,11Ih llJL·I'(ISlIk:II·· vcs'7i tl'l télt bennt'. 'fCl1 h'
tés\' 11'1. nkkol'l Ill'h~z ktjzlt' kccló ; t viSl.onyok dll'lle !'~' ls 
nnH)' I'és)!;vél n\('lkll foly i k n Fm'ka~ L-éti knw ldlX'H. 
A &y!ls7.sl.l'rtal'l:\ ~ t dr. Csiki {o:\ \)or ,IS . ' c thii Is lv:\ 11 
v(';g('zlck . !\Ilko Ish':i n ,,:,Yó~y~zcl'éS7, M ia o~it)'j:' t /.trlt
SZoljn a 7. clhlllly \bnll. 

l Aj ta i KU\' :Í('s .I()Mcf. ny. fódrCl~1 Isk o la h : :17Rlll ó. cIt-
t CIl (-'k 76-Ik <-\' ~bc\l v:lratlllllul c lhu n y t . Ajl:1i KOI':\ I'S 
.IÓ1.:;tf a fill budtl\lt.'IIU l'/ot~' h l\1'.kö,.~6Hln k nck a ké l dIJp.
haoo!'\! :.törilt! Id,II"1 ", I eh~bcn Ix' nd kí \'Ul haS7.no$ l(-'vé
kennéRt-'t r,'HeU kl. K o lol..wft l·I'Ó1 kt' l'illt [öl :\ fú v:\
ros!)tl. tlhol nyomtmn 1\:I{ly l) u7~ó~ t\J,; lw l o<:lek (\ J)~s\,ló
do\1 IIZ ('"yha!.l kti'~é~ lI1unk:iJ t\I) (I . 

II r . !Hun ll )' Ar\l(id . (' }:.~· h :\lr.köl'i Inn .l C~OS. ol't)sh:'lzi tlr. 
\'Os afm. :,k l H kUlilnW7_n Il'kolukij7.1 SI)(l I' lll' l'sclly\'I" ' 11 
('I~rl 1'Ik,'I'l' I\'c l annnk Id cJ<-n _~ok d ll'''(''~~JlN ,,/(' I'-'t' \1 
111; Alnm Ma1t" 'ne k _ OrMh!\7~i Ll L1Wghult . T('llletés"n 
ur; <'11.)'11111-' I>l(·I·! :I\·I(\lIl It F\I ~' p I n ll't' I)udupcsli Iclk('sJ 
a 1. dhunYI kOl'übbl 1 ~lklp;hl. l o l 'u I'~"e/le . 

Q".ltnt· kCi!.y\'lu L\cl <lrhtJ.lIk Imlolltll nk 
It' k (' \ 
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t.~\,'k'-" ! """J,lh"lI 1<l1I \>I'k """"'II " ,,'1<,'1 n'jR: .. ... ,· It·"' ~ ,, I "j,,~ 
h<:l~M\\ ,'It'h' .. "~",,,: "l,·tlnh·l1~.'h",1I :. hn,!\! h'rl' 1l.-lkUI\\I" •• 
h'I','I1,lr. mlh"lllU ,.~ k,ln\\'I"",,1I I11:1L mnuk,t":llmll< ;\ L,'~tüIJh 
hm;,,,,,,II"',,)l cis .·\'\,'k,·I .. I. :-:'J<"..,,,Lm"~ tlth-'''''~,' ,'>l"~' ."'l 
I1l IU\knl<'I·ilh'I,·" lit "'(\l1:l>.\, " hbh'~ l:[jndul~~1 ".",,<>1 \.-1,..,11 
n \\l"t k tll.1"\ ,,·:lmril'" L ... 1)" mlm!,",<,n \11 , \{.'knwn Ltl,,~ 
" \t'I~' :I ~ "lk 'h'm~,'1I ,'1("111111";\11"11 f"hll ,'\11<'111,'<1,1. ;111"·'
,.'11 1t"1''',,,\n}','~ N."I~,llnln"k "b':!" ' .... hUJ;o. m\'ll' 1<"'''1' 
h /),~" M ".-"kho" nklk nr .ILI"I~ L1Wqkt·I,.kll ll\1mk~1 "~I" 
JIllukl!l IOI;lhIJ f .. I)'1.1\1,'k." 

'{<'!""h'l1 I.n I.'~ <,11'1I1\111'1'l1O'k ,., . '\1111"11' ,'II - I1,'nu",I"'<',l" 
1 "hl Id dnl'" n~'tkU\ ,,~ ur.<.ljll; ,'Il'-'.~' ,ndlll\lnn.\ , ... -.,;;,\1.:.' , h ".'1. 
- I1'J" 111\,:lII\),\ a l11Jclko''''I''_ ~'mlt'k I,'h-I<,·", " ,1".'",1,.",1" 
11\ ... :.1<'I.'n,' l"null1'1II1~'k,'I<·lh,'n h,': .• 1 t'~ klllt,'IIU lutl,,,,,k. I' 
rll"':~·,"'. ""I1<\n ." ,:,\~. hl\l,'''''lkl,,;ol<lk h',II .. h(llnS ~'n~·l'd
,,,,k (\"I)rnHU"ll.l<nl." ,\. "'lIl,·kk'l"·lh,·\\ '"I",1\"h," h,n,'n,·t
kUI" h ,llI\( k,'"," n ,·n,.,~,1l 1'>1\ MI" ... I L ... I.I ' .... U'\ ,.,11 "nl· 
\(\.~n~ j("lI"'lIu!\I \;,'n.'''L,lrM,.'I' k,·lh';llltll'." .. \I·· \l ", I., .. \ u.,
"'1 ~: N,">.]t·"" r.'Il,· .. ""\; 111kl~'I),·,," ,'s S ... """,I.·""" 1I; " j" " " \I 
... 1 11\' .... ·11.. 11 I~k,'''' i' '\1". ~t,lv"dh.nl·· "11l\tl 1."I1Iln\;II""Lkl<," 
k,j~<·,\ .. lll1, " " ,"U;llll"l m" :~,,, .• ',,·h'n.·Unlk n\".'h'l.ll. ~;,t, 
M\k"lnk ~'r''-\L11 " H.'II\.ln 1 11;0'111 ,·",l,lII' .. ml,'~ k.\"~'I'k'n.-t,I" 
J,:n.'.'\1i",'"'''' ~1<,,1I11 Ii;,·"·n"·,, 1 1 1 1 <!~ "ll1,<'\t. k,,·"'1< ",' .. ~:"h'h 
(\111.'1111<1\,.'11"\-' ~,,\h\ '~'11(1It11'\11 "''''1<,.,. "lI~"',hl\!lLh) "'lt1,L<:~· 
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\ "'1<\ h Mlh"' ~' n~ ~dlL. 1I" ' r""" 1I! \/' , ,, •• n .. ,,n. n,h" ,10·,·,1 pU,· 
1,,'k(lnk: 'H' h ,,1 ~'" ". ", .• I<\"d h';\nl"t. ''''h,,1 \ ·" l1 h " lh;\l, · 
n .. ", '·I·tI,·t.-l " I!,'h~vunk "Il'-k,-'r! , ,'10'< "~"I,,',1 ,'. n,I_I,. .. 'kL 
Illk,l\';\ n :<1I ij,·, ,·,t"., 1{"""w,I","L ,'Un,,,"I.· I k;\ .. I--I,·h'II1"" 
tlUI\ }'''' ' I,\\ " ,II"", ~·" , · , · nr J M .... r t',Ll~'h,IlI,i11'tlnl, j,'1l.'1\<11"'1.;o 
n"n),,1"nJ" 1 J:")',I,,,,' I I~' . 

1)1'. lan .L,·, Ink ,t h h,.~,~,1I ldk,',·. \\, ,ltnhl> Irll.,·~· w·"'· 
.... <I,'kul'\< "I.\'I\( 1",,11.,'11."111"1'11 I;<IIJ" ll""~"\L,,,,, ,·\1ulo ... l 
\I r. 111"' ''1'' ' .Ilt ll lth k.'. ,.,.1 h'IWII I'" ""r",~1\ 1t·"M,LlL.'1 ,,~ .• ' 
1"·'nll,lu. ,. LI k .. h"~I,~ .. 1 t,·,>h,.:!tIn ;I' "1",'''''''·'1'1''', h""" 
11>;"",1,,11 "'~"."nl .. " .. hl ""'n,·~'h·"' ~ '·",·H, 11.1\1\1" ,,,,,:,, ,,' 
h '\'tI\' ",,,'10 .• unk""" \\11 .. ,,< k" L .,~"k ,·,,-'h'1<,· 
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