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Keresztények vagyunk-e • 
unitáriusok? 

A ma élő emberek közölt az egész. világon ól leg
kcrcszlcnyibb cmbcn-el : AJI.>c["( Schwc Lr7.cn'el. kapcso
latos:m ismét szóváteUék és egyenesen kétscgbevon-
1(lk, hogy mi, unitál"jusok kCL'CSi"tényck vagyunk-c. 
vagy nem? A kérdés feltevésére az adott oko~. ho~y 
nyuga ti ortodox lelkészi kor?k,b~n elterj edt ,~ hu': ,,1:'1 4 

bert Schweil7.cr áUé!'t az umUIll1 US vallásra, és ammt 
nl. angol luthcl'ánusok szóvivője kijelen tette: "Többé 
nem tekinthető Schweitzer AlbcL't a keresztény hi thez 
tartozó cmbcL'nek, mC1'1 az unlt.:iI'iusok ti ,,;,cl"csz:é ny-
ségen kivü l állanak." ~ 

A .-RcIonmitusok Lapja" cz évi június 17·i számában 
dr, Kádár Imre professzor úr roglulkozik a problc· 
m.ival; "KeresztCny cmber-c Schwcitl',cl' Albel~?- cím
mel. Megnyugvással állapítja meg, hogy az Albert 
Schweitzer kórház "Sam'vidéki Baráti Köre" által a 
német egyházi lapokban '~özzétctt levél véget vetett 
a Inmbarcnei professzor "unitárizmusa körüli zenebo-
nának", Eswrint Albet't Schweitzer kjjelen· 
tette, hogy: be az un itárius egyházba", 

tehát ..... 

úgy megvan a 
illetően , hogy 

hogy egy embert 
ténynek nevel.ni , mint azoknak, azt 
mondják rólunk, hogy mi nem vagyunk keresztények, 
-eppen ezért minket sem a múltban, sem a mosta'1i 
időkben életstHusunkban és magatartásunkban nem 
befolyasol al~ hogy bármelyik egyház teológusai mi· 
Iyl.'ll álláspontot fogla ltak és foglalnak el ma is velünk 
szemben dogmai vonatkozásban, Mert minket sosem 
<17, tett kel'esztényekké, hogy vallási szempon tból má
sok keresztényeknek tartottak-e, vagy nem? 

A vHllós az ember összes képességeinek szakad'lIla
nul való megnyilatko7ÁSa és pedig minden pillanat
ban kettös irányban: Isten lelé és -az ember felt, A 
csak Istcn felé "aló megnyilatkozás - elöbb-utóbb _ 
az ~mbcrrel "aló kapcsolat elvesztésére vezet és ön
céluvá, kolosterjeUegüvé válik, A kiz.:irólagosan csak 
az embet' felé való megnyilatkozás pedig a vallási jel
leg elson:adását eredményezi. Az ember kettős irányu 
mag:l\artas.'t~ak ,Isten [elé való megnyilvánulása sajá
tosan egy~m minden embernél. Ugyanis ez kizáróill
gosan a hIt dolga. Azok a klilső megnyilatkozások me
lyek a legkülönbözőbb vallási kulluszokban öltenek 
formát, nem ez1ekmérői istenhilUnkn(;,!k ... Mert a hit 
az Istennel.,,,aló szerves kapCSolat, benső lelkiélmény: 
melyet a kulsősCgek legjObb e~ctben csak e.lősegithet- ' 
nek, de nem f~Hétlen kellékei a bcn~ő élményeknek, 
Az ember fel é Irányuló magat.art.c'isunk _ mint' az ösz
szes le!kl és szellemi képességeink együttes foglalata 
az ~.rkölcsunkbcn jut kifejezésre s válik tényezöjév6 
életunknek, 

A 

unitáriuS, akinek keresztény vollill - hitsorsosaival 
eg)'üu - kétségbevon túk, hadd forduljak eppen az or
todox sl'.cm lélet~ teológiához, tehát azokhoz, akik (Izl 
gondolják magukról, hogy m: ő kcreszto:!ny jellegű khöz 
nem fél' semmi kébeg. A .;nhcológiai S~,emle f, évi 7-8 
egyesített s<>itmában J ánossy Imre debrcceni rer. teológial 
tanúr ~Kcl'es7.tény etika tegnnp és 1O'l" cimú profesz. 
szori szekfogla1ó- él'tkezésénck jegyl.ct rovatában ~zt 
irja: "a keresztény jelző, a maga tiszta és elsődleges 
órtelmében, amely már maga is arra utal. hogya ke
l-cs7.tény etikában a '-krisztusi , Kris7.tust követö« élet
röl, tehát a Krisztus követéséről , a "'keresztény etikai 
mngatarlfls tartalmaról van szó". (ti. Aki a mi 
Islen s~.crint való engedelmes is meg-
határozta Ul.zal, hogYa maga hh'ott ben~ 
nünket," Azt jelenti ez, hogy embert 
nevezhetjük kel'Cszténynek, aki 
berek felé való magatartásab."Ul , 

n us 
I 579-bflTI a tanáért" [telték 

'halálra, mert azt merte hirdetni a XVL században, 
hogy Jézust nem "imádni", hanem " kell, A 
mi hitünk szerint lsten lényegében is 
os~thatilllan egy Isten. S ezért a hitünkért nem 
volnánk keresztények? H át melyik magatartás k~ 
l'eS7.tényJbb? Az-e, amelyik ott, ahol az embere~ SE:-gl~ 
tcni kell Adám Évától örökölt büneit, elesettséget han"" 
goztatja: eröUenségét, gyarlóságát ~mlcgeti, arra hi
vatkozik s hol Jézus hason ó helyzctben habozás nél
kOl il cselekvés útjára lépett, ő még m!>sl, 2000 év 
után is öss7.eroskad s egyre azt emlegeti: Csodállak és 
imádlak Uram. de nem tudok utánad menni? v~gy 
pedig az a magatartás keresztényi, amelyik. tudja jól, 
hogy meSS1..e van még a jézusi IDkéle~~égtol, de, meg
teszi azt , amit megtehet a maga erejéből s "ereJt~es 
homlokáról visszaverödik közben a kereszten gy?ZC; 
delmcskedö élet fénye, mert tudja, hogy az élet vegso 
célju a tökéletesség? 

Mi , unitál"iusok n,! 
Dc nem is 
embemek 

Szen thórornság-hivök, 
hogy n "keresztény" 

, elengedhetetlen is-

• 
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• A FE~Y F~A 
- baldz: Ferenc held/ónar 2.5. uforduloJóro _ 

'f e;,tvérlXíl)'Wn. Wl:I't1HI AIwIf kt<l jt.tr .. tidjfl. f%lfuA 
r ,"f"f:JU: is Ivin Lúf'd6 la unlUírfu. íWzvéll"nYl'rlY ... mnt 
kOliírtb&7Li '"lyén~ voJt. A két - t lau.llJJl elhúltyt -
unl~t:lWf lefkblll k&Ol BaU,,.,,,,, t 'erencct 3YhkOJ'latlM 
l'7i -k"lyrJCk, ' v6n UPJút fIIw..ofu.nak WJ'tQtták, W(:~ 
ra. AkM .i7.0I">/1 Ig)'r:kczc:u. hOiY " kt7.c alatt t:elnö
v««vő untUir1ul' mÚ.llÍ1( mlnakctt.6jük ~zrnéh fMnerJc 
& kövewt. 

HU!ll.onlH éve, h,JiY' OlfláZl 
nOnkt.rt. Iván LbzlÓ frásait f. ,.. 
mt'1'k1tClheSjOk. ma 
tendMe után 

ee;u. 
munkra 

nem i ... 
mencm, m.6r a kQ-
lo:uvárl nem il'J't 
Wbbt vb,fl'", 

Arr .. lJ kérdbért: , 7L'r'f,.-tnlik VálMu.lni: HTermek-e 
glfÜJi1ljlcMíW 

AJd li komi t..ilfoJ, il t(;Itx.-mar",dt vldé',dcjf"",.ar, JI~ 
vetkewt, a Clf:lliid által I. elh,flwott I."t'dflyl cldbAi .. 
&OTta után fUill l"I1e3. KyOml>1cI.tmmú volt--~ BaWu Pc· 
rene él«i14:. kő"nytm feleli azt, hOiY: nem, 

'Dl; h:~ IlZ (!,.'et nem htf~·klnthf:1Ő klCIII kcrt"'!'7. ft:t· 
iQnlftjuk, h.,nt.'TJ1 11 wnnL~(.Ct bfrOOa'lmáÍllrl. mé"rJtík, 
láth;.tjuk, hogy a n.abadlm növekvő fák. U:~ ilr: !l 
. r~lClc .1j,mYánlJf~.h:;tutlan (Jton wrJtd. Ca.)jlS YerE:JIc 
AOm kő?vfltlen yer..etétJen, kl. körében h;JI.otl CflJ~ 
pán. 8tJiláI"/Alr; IcUwket Ul. "amyftctt nu."", CM:leke-
dcwIeben m(:gny1lvilnul(j h l~ mf.iwkat á télwkrc M.'T
Iwntétt : U!lŰmmcJ(;t te rMelt. 

B;.I(irs Pf:l't'TICfC cmffke,wc . r.cM előtt kell !.(jn. .... 
nunk, h~y kőItM·.l-nt Will 'el, <il h(".7.;'''''I évelc: deJén, 
tt;(,V4IJJI kortíhan. S vlilbIf.b;tn Mitt; .. mar/llU uwlllÓ 
ltilcl(?.ctitl(.. ut.pr~I, .1.L"f"Vl!'/.l.i munkája, Iclklpf..-zt.flr1 
I7hll(tílau;.. pr6'I_'l! fr'cÜlIlrw.k mf:'ljtfenétle Idt:j(-n i •. 

P.'lelr"jotának réuttteúu: hell/filt azt ajdnv>m, akl 
caak te"",.r:I, (íl l1a .. a ,., két IWnll11tt. UnlWrlw (1IaIMe,k: 
könyvu;rában bizonyár" ma UI rne&tloUílhliW il 8 ejárom 
a tur ek trl/.6.(Jot cfmú .~I1em1 títlrajZ<i 61 A r fJg alau 
rima fIllutellt:aztbl ~",k.(,nYVf!. ,'(:Ieotd:: m!.~ lJ!.')''''" 
.JzL'l'frot'tslml kGnyvd I., dé ill. emHl4.'lt kőnyvri: aVJ
kéit m~,'iM'é telülm61J(.k. 

IJfijdrOM CI kerek Illf6got - h"U;r(1'1.1'" el teóll1iw ko
t'~" h aU.r .. Yto'I't!TU: l:a lJ:-. un!tlu1w /'.o!IdondfJlikkbl 
~tett lin/(r,l , lmf:r1k1if, MAiaI uw:-iU(ik mlncJt:'fl rordu
IGJán ca<'ik flrril ,rwnd(.I. MIr: ~"dl'U: a l6.u.Uakb6L h(uz~ 
M"íean' l: r/UllItJe; n. KUlbnöNm rt.-;btndl"flnath Tf.!'Oré 
!<ilufeJID~ Iett.'Ve1 VlUlnllk rá nttg)' h il t6.~I, II bM 

Ctond hlnál j,. melCl",dul, irI; Indiai éld (:M-lekvJÍ rt:l~ 
t.melbl-t ""1da;.td6brJnak wrtJ;" mint Útondhf lY.dm
Vltá§át. 

K;Jgii.Wli jap;'.n! próUta l"Ié'pnt.'VcUi mun\c",áJf; t tömltteTI 
JcllootrJ : ..o lulld tudou f70hul, tk Upé,bt"fl haladl 
M(I!I a klltvéreltd ef/llfltt 1tUmldha • .fMI " ó/ut/ az ú~ 
lieaitheue." 

Ar.zal k(;'/.dtem, .l7.ubJektJv 1e\7.L<k. »aláM f'e-rertc Irá
~ (Jly .lzlnet(:~. éf'd(!kft(.-K I:s IókrlWek, hc.gy mln~ 
denkl azt találja mtlfl ~JI"ük, ami lelki Wi1ődés6he.r.. 
.lr'ü"-'l'gl!:l. en ~I,-tf.'m l-rU:Im(-t ,-bben ÍI rIl(irJ!l;jtban ta
láltam 1Ttc!j:. KI~Jle&ztml kl'P'iftl-gdnket, "ly m(-rtl.f(~ 
tK.~, hogy futni tudjunk, V.ÓiZ li tlIbbfekn/!1 jóv"l na~ 
gyobb ent1'dWid az élcn haladnI. of:, mit tr tehehé-
aúnk öncélú kI,ejl~zú:le? Nem abból .zármazott-c= 
n6J'(:-k, vidékek, falvak, Cllaládok tragkHáJa. hogy a ki 
válook rTlC$CtlUlulwk toly uoraan haladni, he..". ti jó
""".va rá.l:wruIfM, lj tájl;km.111&nok, il tehf!tetlenek, it 
r,j,,6 .. k,m · msJ r T d" ,., nr 9' - if.Uscntg (. 
v~umt az unfllinw: Wdl.olobt,. fllkotl.kat, hogy li rtIt-I 
véreddrel eqyütl mar..dWk, hogy (;ktrt at. úwn segít
h(rjf~k?! 

fiaIM ... 
világban ,,&, 
be. Azt 
l{JfJ1maT .. ", 
ban 
létre. 
dűlő 

" . 
ti fú flÚ .•. 

által 
oly ~zrcvétlen. 

Unltárlua k6r(1flkbén Bjjlúz t'erencre tmléke-LVI! f.e!~ 
t.clmt:>TÍH az li k~rd&. ncm lett volna-e Jo~b, ha nem 
él 1I1P7.b rnunkabfrá!láv&1 I még ma b kiizhUOnk élne, 
1.lk'.>tócreJe u=ljébcn. 

;n év.,. korlitllln halt meg, úldől:xl Jblin, hwwn/ít év
vel l!'/.cIr.tt. 

IfIrte/(lI1 éld' nllllY Uingga ' vlltiilUi telltlléTUnk ~ 
Úr a k! .la.vflIIlQI éltetett bcnnOnkcl az elmúlt ne ek 
e.ztc'l(If.kbcn • aki l-rwlmoL ud majd a:-.ok életl-n ~ 
ls, f.klk rrlOn Indulnak cl n7. unl tárfu' éld J.sten~kerC!lC> 
6tJtin. 

J 
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- A FENY FIA 
- boloz;. ferenc hcfalanak 25. ev(CJfdIJJo)éro -

A.rTa a kl'Rltsrl. e ~ vapa. mmi: " Termd:--e 
WW..,@C"61"!" 

IUl .. karm baU' .. fé lbtmar.adt. vi4dd~jl7 0 6 ~ 
,,;,htl"l, •• , ad J Ptal b elhq:rGn C!f'débi dr 'eul" 
-w u1;in héli ~ C}"Om51Nl1h an6 \-o1I-c 8 a"" Fe
renc B ete, kbnn,.en f e)dj azt, hagy: __ Jn. 

De -.z Cl"""d nem '-T~ednihc0t6 kics! k~~" toy.. 
tonli\rWt. hanem a teJ i1a.'sW1. blro,,.'maOO1! mer:Juk. 
Uthatjuk, h CJgJ' a t:nbadon ftÖ\'~6 !.ik ~ is II 
.., .. l e) liT.&rnyin, l.61hatatlan lJ lon ~ed. B alán F e l ene: 
Ren ~p.'t!1le!n 'k6rny e:.eld 'Eu. kts k Öl'ében hatott CSl!

pj.n. SLI~ 'e1kclle\ lem&enJ'iteu meg,. a:el ... k
~'be1 u oc:g:n.yil"..i.l:luló hl~ masoUl is U!ll.ekT.e i;(:!'

kenIeU" lWfim61ekoil Urm~u .. 
8 al'u Fen '+ere ~e .UatI eU;.u ltelJ t:a:-... 

nunk.. hOCY 'kól16kkn t.\ÜI \ fe,l. • bÚnps ~ &jen. 
1.....,,~ korib.n. S v.-l61:l.b.n köi16 il: '"-'1-,.1141 'UtOlsó 
w _cwé&. u"rinl n " el:6 mu.nklja, le')dpiS71tm 
SZO' I!".ta., Pf'ÓUl iri.""" ,....,je ... 'Wlt t~lén a. 

ElL't"'~ftC\ ~tiw hl-t~u ct D;6aJom. crlci 
~( ~"k I1hl'1i., ofM .. O d ut k61IWN"t. Un.lUrlu5 es.lad,,) 
~ban blz:oru-&n ma .... :rum,.tó ... &jCJ"O'f'f 
... ~el: ,,"' 6""1 c:imü n rJl: lil útinlju é5 A riiQ l1.kr.U 
CimI1 tahdejl " ;' ~ Jelentd: ifiq; lW'"1m 
.. UV ....... · )m] ~Y\"e1 it.. de az emli'U'U ~-ek azo. 
'kai zr e ' U' felülmí'Jj.lk 

8r~ 1/ 1:.n-ek ...06."," _ m.1.ror", el uológus kőr 
n' h BtJu. T'aellc 6J -u. WUtanus ~jilrbl 
~ ep'. ••• j 'hd, 'W.l u.n'.w mlnd~ lordur 
lójb cr* ana I"""'6ol.. '!IUl l.t:hn~ .G láu.1f.q1rb6l hIu;:: • 
• 'p"I, .... L'Jdi1.,bn.. Km/l; ~, Elj R&bI~lh T~ 
t.

1u1
t',p· ''IS td~ ..... ann·k ri n.ao N'."" . " ~ 

G:; .. "tlunál i1oq;1ot'd:ul, at INti.' Bet (771:1I"ú feJ
cliw::l~ Pt:)c1 ...... "'>bbl... w'tj&, mint G.andhJ pHr""" 
' ''tI.d1. 

japinl proJé1.t ní ; ... ae-16 munkáju ttÖl" .. u:ren 
..o J_Ulf tv40 lt tol .... Ik 1Ipi.~. hOlDdl. 

(I ln1DfTdwl "Q"Jfii.t,1 ~ .r 6kt1 .az lIJUtI 

b.e,-sfr1! 
B,"n 

vdágbilfl 
ndi 
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t. von 01;1 Ill etően hogy Al bert Schw eltze,- milyen kap
a oIlI'ot tart IIZ 'unJt.:lrJüso1{kö[ Egyik a f rikai lclké
.zu nk. aki személyes Jo vls~onyban va n vele. DzI írj,o. 
hogy egy lllltnlommlll, amikor megkérdezték 151c , hogy 
ci ~unJtárlus-c?" 1IZ\ válaszo1tu' .,mindig 15 az voltam 
65 nz ls muradok ", Mi ar.onbnn SC pro, scm kontnl nem 
vi La lko7.Unk mr.1..al, amit a "nyugati berkekben" Albert 
SchwcH7.crrÓI írnak, vagy mond;mak. Mi az ő kcl"CSz
Ic nységét ncm abban látjuk, hogy miképpen fogalmaz
za meG 11 h ltvallásl,t, me,'l n vllágo:l II Icgkereszlényibb 
h ltvallllsnnk tlz Ő lamboccl\('! k6rhá7..át s uz ott végzett 
munkáját tartjuk. "Azt az életet, ahogy ő él. Akinek 

valilhogyan kö~bcn még CUTa ls 'Inn Idej é . 
hOg~ nekünk, maroknyI unltál"\u!IOknnk, Ilki~ e~:eJc . 
OI1>7.agban él.JUk a ml kel'eSztény életünket . n. 81. 
mÓdra. fl SllJát ke7.cfrásával ellátott fénYkéPe~n~~~öus 
arról a legelsö útjáról. amelyen ő eltykor atrlk ~ k ti 
deté;;ének hivatására ébredt, hogy IlttÓI ke7.d a ÜI_ 
g.vlto orvos életével IrJ8 81.t al. i lll. keresz v~ a . gyŐ-
Jast!. melynek legföbb létele az 8.,élet feltJ~} ~~tval_ 
lele . ~1crt valahol ill ke7.dödlk a keresztén}"~ '~~_ 
alább Ili II mi hitünk szerint. g. ____ -

Pethő István 
püspöki helynök 

- ----_._------------_ ... --_.--_.------- -----------. o o - o . 0 0 o 'o __ o . _ • 
o o 
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~ IF IE INI ~ IF II ~ 
Balaz::. Ferenc halalana/( 25, cvfordulojdro -

Testvcl'búlyúm, \Veress Akos k\!l jOO(Lr:ltlil. l3ill,,?_~ 
Ferenc és Iván László al. unlt<irius dözvélelllény szerint 
különböző egyéniség volt. A két - fiatalon elhunyt _ 
unitárius lelkés7. közül Balá7..s Ferencet gYilkol"latias 
székelynek, IVii n Lászlót fi]07.Ófusnak k1rtották. We
ress AI(Qs amn igyekezett, ho:;y tI keze alatt felnö
vekvő unitádus ifjusi'lg mindkettőjük eszméit ismel'je 
és kövesse. 

Huszonöt éve, hogy l3al<izs F'crenc itthagyotl ben
nünket. Iván László írásait is két évtized távlatából 
mérlegelhetjük. S ma már - oly vismntagsa gos esz
tendők u tán - elmondhatjuk, hogya kü lönbseg ket
tőjük közölt legfeljebb stílusukban mutatkozik, Iván 
László tanításai gyakorlati utmutatásul szolgáltak szá
munkra homályos hétköznapjainkban is: - B.1lázs 
Ferenc gyakorlati kezdeményezesCi pedig eszméve f ino
multak. Evangé l ituni alapon dl/ó gondolkod6ink ok. 
akiknek iga7..sága napról n3pl'u dlágosabb. 

Sornimban n em törekszem objek.h\" ilásra Szub:fektív 
leszek, arról számolok be, hogyan hatottak rám Bul:izs 
Ferenc írasai - mivel s zemélyesen, sajnos, nem is
mertem, mcsO!:köi látogutásom alkalma\'al mái' a ko
lozsvári tüdősunatóriumban feküdt , ahonnan nem tért 
többé vissza. 

AlTa a kérdésére szeretnék válaszolni: "Termek-e 
gyümölcsöt ?" 

Aki a kOl'ul halál, a fé llxmJarad l vidékfejlesztö S7.Ö
vetkezel, a család által is elhagyott erdélyi eklézsia 
sorsa után ítéli meg, gyümö!c"termő volt-e Balá7..s Fe
renc élete, könnyen feleli azt, hogy: nem. 

D-c ha .az élr+et nem áttekin t hető kicsi kpr\lJ,,7 [1 '1-
sonIItjuk, hunem a termés.:ct birodalmilhol mel'jI.ik 
láthatjuk, hogya s7.a.bad on növekvő fák termése is ~ 
szelek szárnyán, láthatatlan ulon terjed. Balázs Fenme 
sem közvetlen környezetében, kis körében hatott csu
pán. Sugá!7Úsa lelkeket termékenyített meg. cseleke
detekben megnyilvánuló hite másokat is tettekre ser
kentet!: Qyümö!csöt termett . 

Balázs Ferencre emlékezve szem elött \{elI tarta
nunk, hogy költöként tünt fel, a hÚs7.ils évek elején, 
teológus korában. S valójában költó is maradt utolsó 
lélegzctéig, utazásai. s7.ervező munkája, lelkipásztori 
szolgálat~, próui Irásainak megjelenése idején is. 
EletraF~nak részletezése helyett a;:;t ajánlom, aki 

cSfIk teherI , olva$8a el ké t künyvél, Unitárius családok 
könyvtárá?D:n blz~nY~["1l ma is megtalálható aBejárom 
a. k*;;r ek vlla.gol elmu szellem! útiraju és A rög alau 
cl,?,,"! falufe.JI~ztési .kézikönyve. Jelentek meg ugyan 
. szeplrodalm, könyvel ls, de az emlitett könyvek azo
kat messze felülmúlják. 

Bejál'om a kerek világo t - határozza el teológus ko
rában Balázs Ferenc és az unitárius öS7.tönd ijakkal 
megtett angol, amerika!, ázsiai ut(. z."Ísok minden fOI'du
lóJán c:;ak arra gondol, mit lehetne a lá/Ol/akból ha..~;:
~~.d~a.!,i Erdélyben. Különösen Rablndmnalh Tagol"C 
II u eJlcsztö tclepci vannak rá nagy hatással, s bár 
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G,uldhi.nDI .is mcMol"dul. (\7. indiai élCl csclck\'ü fel
crne!é~ct pddaudobbnak WL·tjU mint Gandhi p~~ .. 
vitástJl. ' ,,~SZI-

. Kag~~:a jap:\ni I?l'ófétll népnevelő munkájúL tömören 
Je!!emZI. ,.0 frWIl tudor t voilJa, de !épé~ bell halad' 
1Wrly It tc,~tvéreivel eguiitt lIlaradlta~so71 s öket az ÚIO " 
seOlthes~e." 71 

~zz(11 ke~dtem. szubjektiv leszek. Bal,lzs Ferenc írá
Slll oly szmesek. él'dekesek és sokrétüek. hogy min
denk, azt talál ja meg bennuk, ami lelki fej lődésehez 
~~ukséges. Én életem énelmél ebben a mondatban ta
lult.am meg. Kifejleszteni képességeinket, oly mérték
ben, hogy futni tudjunk, azaz II többieknél jóva! na
g~:obb .enel'g!á\'~1 ~Z él~n haladni. De mit ér tehetsé
gunk O1Icélll klfell~sztese? Nem abból szDrmazotl-e 
né~, \'idékek. falvak. csalódok tragédiája, hogy a ki
\"ulook ~negtan!-,lt<.k oly gyorsan haladni, hogya jó
,ugra rUS7.Olulok, n tájékozatlanok. a tehetet lenek, il 

g }ocrmekek m .. g uiu'a moQ.["~dl ak2 OlD _ Wi j ell.emcz1.e-e 
viszont az unltánus tudosoka t, alkotók [lt. hogya tcst
\é!"i'ikkel egy ütt maradtak, hogy óket az úton segit
he:.sék?l 

Ba.lá7.s l~erene mósodik könyve, A rog alall az Új
világban nyert benyomások alopj:\n szen'ezelt aranyos
s7.éki vidékfejlesztő s7,övetkezetck munkajáról sz.1mol 
bc. A/_1 az eleven hatócrőt Igyekszik korszcrü tar!:t
lommai megtölteni, mely az egyháztörténelem gazda
sági vonatkoz<\sú em!ékeinek tanú.~ága szerint fl mú!t
ban is igazsügos, követendő kö7.öS ga7.dálkodirsl hozott 
létre. Balázs Ferenc részletesen ismcl·teti il Hurkal}'uk 
d11l6 jó és gyengébb termőföldjein folyó termelést, uhol 
a nyil-huzás eldöntötte, hogy minden unitúl"ius család 
igazságosan részesüljön a7. egyházi földek müveléséb6J, 
hHsznúbÓI. A nép IcI kében élő S7.emJéletet Bahizs Fe
l'enc' Aranyosszék falvaiban tudatosHani akarja: ismer
jük mcg szülőföldünk, lakóhelyünk értékeit. lehetősé
geit, ígéretes távlatát, a tel'mészetnyujtotta e!őnyöktől 
a7. ifjuság neveJéséig, könyvtárak, müvelődesi alkalmak 
szerve7.éséig és Igycke7..7.ünk a7.0kut lépésről lépésre 
megvalósitan l O hirtelen sokat akart, csalódnia kelleu 
s nekem, hú ol vasóján.:tk, hánys7.or a dott_ m unkámban 
vigas7.t..l.lást a Balázs Ferenc álta l leszu:t tanulság: 
csak az a fejlődés tartós, mely oly ésuevc~len. ahogy 

r • • ~l U no ... 
Unitárius körünkben Balósz Fcrencre emlékel'-ve fel

felmerül az fl kérdés, nem lett volna-c jobb, ha !,em 
él ViSS7.a munkabirásá\'al s még ma is kÖ7.öttünk eine. 
alkotóereje teljében . 

37 é\'es korában halt meg, Wdóbajban, huszonöt év
vel ezelőtt. 

Hirt.elen égő nagy lánggal világító testvérünk volt 
Ö. aki szavaiv~1 éltetett bennünket az elmul~ m!héz 
esztendőkben s aki értelmet ad majd azok cJetene~ 
is, akik most Indulnak cl az u nitárius élct lsten-kereso 
útján. 

Sz. \Veress Jolán 

I 
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(/Jlrtiláriw 
Hazui köz"élcményUnk nagy várakozással t.:ki n t .. a 

Magyar Szocialista Munkáspárt ok tóbet"ben osszeul6 
nyolcadik kongresszusa clé. H iszen állami és társadalmi J 

életünk egészét lényegében átfo&ó kérdése~bc.r:t ~ogla1 
állást é!; hoz majd döntő határoz..'\lokat a ":us~pö~~lló 
kongresszus. A ml egyházi közösségünk mint u) Jov~t 
épiti) népünkkel és hnz.ánkkal swr~s. egységben. élo, 
annak tervei ból. örömciból és gond jIllból egyedeIben 
. természetes kés~ggel részt vállaló szervezet, az 
~~cven érdeklődés érthető izgalrnÜ\'lll. fordul a nagy 
jclent6ségü irányelvek lelé, amelyek nun! a ,.kon.gresz
szu.!; nyJtánya"-ként a közelmúltban láttak nal?vllágOI: 

Az irányelvek elsősorban is hazánknak a JelenlegI 
ncmzc!.köti helyzetben elfoglalt ismeretes álláspontját 
;,;örvonalazz.1k, leszögezven azt. h.OSf a békés e.~'m~ 
mellett élésért vfvott harc a szocIalista tábor kulpoll
tikái.ának alapja: "A magyar nép cs!lekvő ~szese a 
békéért folyó harcnak, a lerebélyesedo béke-vllágmo~
galomnak, amelynek szerepe és hatása állandóan no
vekszik," 

Tlirsadalmi és politikai rendünk fejlődésével ,kap
csolatOS<ln Jcszöge1Jk az il'ányelvek. hogya swclailz
mus tc!jc~ felépítésének időszakában tovább n,ovek
szik az értelmiség szerepe. Mind több az olyan parton
kívüli értelmiségi, aki politikai meggyőződésében, vi
lágné1.etében szocialista. Kijelölik az irányelvek a gaz
dasági épitómunka megvalósí tandó feladatait is, ~~ely:
nek élvonalában a mezőgazdasági termelés ,gyors utemu 
fejlesztése áll. Kulturális fejlódésünk eredményeivel 
kapC50Iato5.'ln kiemelik annak jelentöségét, hogy az 
oktatási reform törvényerőre emelkedése folytán SZQ

rosabbá válik az iskola és az élet kllpcsolalll is. Az 
egyetemi és főiskolai oktatás terén a hallgatók szá
mat 1965-re legalább hetvenezerrc emelik, s egyben 
tovább szélesiUk azt a rendszert , hogya főiskolára ke
rülő hallgatók előzőleg l-2 évet dolgoz1.anak. -- Felső
oktatási Intézményeink számn 86-ra emelkedett, So
rolhatnánk még tovább is az érdekes és beszédes ada
tc.ok.at. de- ugy ..gondoljuk. annyi is elegendő ahhoz, hogy 
növekvő bizalommal tekintsünk hazánk és népünk 
mind szélesebb távlatokban kibontakozó szep és boldog 
jövője elé, 

• 
Szocialista me7'ógazdaságunk seregszemléje zajlott le 

s1.eptember l-től 23-ig, a 64, orsí'.agos MezögazdasAgi 
KiálUtás és Vasár keretében, amelyen 134 állami gaz
daság és félezernél több termelőszövetkezet mutatta 
be legszebb termenyelt és tenyészállatait. A vásár 50 
holdra terjedő területén ez volt szocialista mezőgazda
ságunknak elsö nagysz.'l-bású bemutatója "A termelő
szövetkezeti rendszer győze lmével megnyílnak a lehe
tőségek arra - hangoztatta a földművelésügyi mj_ 
nis7.ter a kiállítást megnyitó beszédében _ , hogy biz
tosabban és gyorsabban haladjunk előre a mezöga1.da
ság fellendltésének útján." A kiállítás is hangsúlyozza 
- állapította meg a továbbiakban a miniszter _ hogy 
ennek egyik elsőrendű fontos feltétele a mezőgazda
sagi dolgozók korszerű szakk.épzetlsége, 

"!- korszcr'Ü gazdasági ismeretterjesztés szükségének 
~ehsmerése Ind'tolt.'l annak idején unitárius népünket 
Is al'Ta, hogy saját anyagi erőforrásaink felhasználásá
val egykor unitárius gazdasági szakiskolát állítson föl. 
- ~ az Iskola felekezeti különbség nélkül fölvett hall
gatóIMI sok énekes sz.akembert nevelt egykoron a gaz
dasági élet sZámára. 

• 
l\1~nyitották kapuikat az általános és középiskolák, 

~ fl'Ure e sarok napvilágat látnak, a felsőoktatásügyi 
mtézményelnkben is megkezdődött az u j tanulmányi 
év. S:tiilök, tanul6k és pedagógusok egyként érthe tö ér
deklódéssel katti ntották föl a rádió gombját szeptem
ber 4-én reggel, hogy meghallgassák a müvelődésügyi 
miniszter tanévnylt6 beszédét, 

A miniszter közvetlen, meleg hangon szólt különö-
• 

sen az Iskola küszöbét elöször átlépő kis' tanul6~ 
A n~.s~,obb umul,ókhoz szólva a min iszter az Iskolai 
életkor.össég ~labPJát a derGs szemléletben, az embené 
ges magatart ... s a n, az egI/mán segítés gondolatában 
jelölte meg. Hangoztatta. hogy az Ismeretekben hlA
nyosabb tanulókat II jabb készültségücknek. kell türe
lemmel és megértéssel segiteniük, A miniszter szavait 
hallgatván, mi, uniláriusok önkéntelen(IJ is azokra a 
.. publicus prelleceptorok~-ra, úgynevezett köztanftókra 
gondolhat tunk, akik egykori tanin tézeteinkben az IdO
sebb diákok sorai közül kerültek kl s válla lták a ki
sebb diákok tanitásánllk gond ját, ml~dössze emberség_ 
ből. jó segitő kéu.ségböl. 

A részükre szóló utas ítás a köztanitó kö telességévé 
tette többek k~zött, hogy ügyeljen a ltlnitvány "jó elő
menetelére, könyveire, ruhájára, tisztasagára, erköl
csös. becsületes életére, s mindezt nem annyira SUl
vakkal és fegyelmezéssel, mint inkább példájáv4!' Mert 
ilki példájával nem taní~, nagyon rosszul tanit". _ Fi
gyelemre méltó sz.wak e7.ek, amelyek évszázadok folya
man mil scm veszítettek igazságukból. mély erkölcs.i 
tartalmukból és úlmutatóul szolgálaha tnak napjaink
ban is, 
_ ____ _ _________ • • • - • ____ o_o _._ ••• ____ ._._ . 

Első éves vagy ... 
ugye? - kérdezték, akikkel elöször találkoztam az 
intézetben, s én hirtelenében nem is tudtam, hogy 
mit válaszoljak. Mert nem volta m már első éves, mi
kor idekerültem, sok dolgot mégis akkor láttam elö
ször, ts, hogy jól megismerkedhessem mindennel, ki
csit első évesnek kellett maradnom. 

Uj volt a város, amely megérkezésem hajnalán ve
lem ébredt. minth..1 a vonat verte volna álmából f61. 
Mtkor eltiször kerültem újra szembe vele, kora reggel 
volt, és zuhogott az eső. Aztán újonnan fedeztem föl 
napvilágnál, újonnan csöndes őszi délutánokon, de más 
volt az arca este is. 

Oh, persze új volt az intézet. A várossal régebben 
találkoz:tam ~ár - az intézettel most először. Belép
tem a kapun, Az épület mélt6ságteljes volt, de o~~ 
nos, mint öreg rokon, ha ismeretlen atyafiság nYl~Ja 
rá az ajtót. Első este eltévedtem, úgy kellett átkfsérje
nek a s1.Obámba, nem ismertem ki mngam. Lassan 
aztán bizalmasabban lettünk: az intézet meg én. tn 
kezdtem kiismerni, éS engedett méltóságából. Né~a ,ka
csintott. és e lárulta egy-egy kis hibá ját , ts én hIbáival 
együtl megszerette(ll. 

S így ismerkedtem össze lassan mindenkivel. Szoba
társakkal, évfolyamtársakka l, - tanárokkal és koUé
gáklkal együtt élünk itt, Ma már talán nem vagyunk 
olyan feszesen udvariasak egymáshOZ, De tudunk vi
dáman együtt nevetni. 

A legéraekesebb iskola az volt, a mikor a gyakor
lati szolgála!!'a mentilnk. Megint semmit ~ tudtam. 
Megint első 6'es lettem. Megin t mindent kulon keUett 
magyarázni. egy k icsit borongtam is, mások m,osol.Yol_ 
tak. Ok ismerték, hová megyek - én nem. Blnatgat 
tak bátonlotlak, mlnt az első évest. J6 tanácsokkal 
látt'ak el, és megvették helyettem a vasuti jegyeI. 

Most újra együtt állu~,k itt n. folyosón ~ iM:: 
egymás eiőtt is szégyelljuk, - L~ulun k . VL~;ed
együtt' Ok és én, Ok: abból, amiből - én ri 
éves fejjel de első éves. szorongó szívvel. Báto ta
nak, vagy ~Irémf tenck, s én nevetve legyintek, de = 
minden sUlvukat komolyan VC!lzem. S aztán ba a 
gáról kijöttem, fekete ruhában, piros an::caldj' f:~S: 
dultun nevetünk össze: Ok meg én. ~ tu u . 
már csakUgylln össz.etartozun k. 

Kolol.Svár , 
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Az 6ldbN .Jorok perC"Z.el~ ,K,o::m!l 
Flórdnak, a n6k cgyen)ogu;"ta.Jaérl 
inditott küzdel em egykori neves 
eMhorcosdllak, az lI'! it6ri~s. ~6moz. 
galom ki magasló vczeregllenuegének 
emlékét idézik, a {l1Ie rmek i hála ke
resetlc ll, egyszeni szavaiva l . 

Sebesm szállnak :u; évek. Idestova 37 é ve, ~o~ 
e!költöw tt a dl"ágn lélek. Alakja lassanként eltumk 
az elmúlt évek homályában. s csak k<:~esen vagyunk 
már akik közelről ismerhellük őt. GyuJtsuk hát meg 
az ~mlékezCs lá ngjá t, hogy annak fényénél l áthassu~ 
a legjobb é<!es..1nya csendes mun kálkodását a családi 
körben és a tá rsadalom életében. 

• 

bátol" ~lőharCQsa volt II békemozgnlomnak, és a nő
e manc:,páclónak. Elsősorban családanya volt. de 
ugyanakkor meggyőződéses femi nista, 

Lelki alka !.'l szerint szabad gondolkodó s egyben 
Jézus ta nitáSllinnk leghívebb követője. Nellll'.eti ér
zésű, dc élesen elitéli II sovinizmust. s egyben minden 
nemzetközi mozgalmat lelkesen támogat, amely ma
gyar népünket clöbb,'e viheti a haladás útján Mo
dern gondolkodásu a szó legnemesebb én elmét.en de 
kegyelettel ön; a nemzeti hagyományokat. I rod~lmi 
mii"ódésc lOOl -ben kezdOi.lÖtt ~s t9 l3_ig mcgs7..ak'. 
t<is nélkül foglalkowtt ir.issal, .• 

• 
1910-25-lg a falu népének körében keresett és ta

IAlt clfoglalt.<;ágot. Agilis természete nem tudott n yu
godni. Minden é rdekelte. am i népünk mlivel&dését 
e l őbbl'c vis:>.i. Részt veti 11 nép iskola ismeretterjesztő 
előadásain és szivcsen ült Ic ő rn<lga is uz clő.1dóasz_ 

é .. k t gy ta! hoz.. 192:l. március IS-én a Petőfi centennárium-
Négy en voltunk tesh'Crck. mind a n ~yun e ,c - mal knpcsolnlosan z,encs kulturestét rendeztünk, ami-

to 'mán ~zcrcltek !illUlcink, dc engem mInt l"g,kl~eb-
, ,, ~ zé r k l nek különösen megörültek a baracska iak, mert az-

bet többet déde lgettek. Ta lá n a z't, mert IZ: a l ag előtt ilyesm it nemigen hnllotlnk. El. alkalommal ls 
leggyengébb voltam.. . . há' édesanyám tarlot\.a az ünnepi clöadást . Itt kell meg-

Elsö gyclImckévei met au M.u ~~mk ulc i'I 9. SA zu Ikm "t ." 7.- e mlékeznem "Felolvasások és közlemények'" cimli 
ban töltöttem onna n kollöl.otun · ., t ,n o m.my 
utca! lakásba' !Ihol csaknem 20 évig laktunk. Családi munkájórÓl ls, a m('lynck első kötete WOR-ban, mAso-
otthonunkat 'csodála tos módon töltötte be n zene rlik kötete pen ig I!H:)-ben kel'ült ki il sajtó alól. 
kultusza. Elsó benyomáson az élet.l:Jó!. ~ikol' cdes- 1925. december 20-án, vasárnap "olt utoljúra a fa-
anyám mindnyá junkat le fektetett. a pelroleumlámpát luban. A községi óvoda karácsonyi ünnepélyél"e ment 
eloltotta. II kls mécsest meggyujtotln, azután csende- Márla testvéremmel. A kis óvodflsok müsora épp ugy 
~n UIVO;nla II másik szobában halkan zongorázni kez· érdekelte, mInt vnlamikol" II [óvárosi körök kultur-

k --' 1- It ti t programja. Másnap rosszul érezte magát, az OlVaS 
det! . Apánk is nagy .,.ene .... "Uve o vo , s egye en es e mcgállapit;isn szerInt tüdőgyulladás lépett fől, s kilenc 
sem lel t el zeneszó nélkül. F'élnlmosan szenden?dve, 
a hanghullámok beleszövödtek gyermekes álmainkba, nup múlva. szl1vl'szter éjjelén örökre itthagyott ben-

k nünket. 
s igy valóságga l tündéroruágba képzeltük magun ,at. J\ betegség cls6 napjaiban még csl.mélcténél volt, 
Még m05t is úgy é rzem, hogy a zene s?.árnyalasa 
viszi a lelkeket magasabb régiók ba. Isten l.sámolya s elökcszített a közeli búcsura. Jól emlékszem figyel

meztető sUJ,va.ira: "Tc most egyedül maradsz, de ne 
elé. • _ félj. llllen veled t('6l1". ElI " b iz tatás nagy erŐSs.Ca volt 

Tíz é .... es vol tnm. miko!" lXlesanyám mca.,.kezdte köz- s7.:ímomra a megpróbáltatások idején. 
életi szereplését (1 901). Testl"éreim akkor már nagy- Egy este sol{áig: nem tudtam aludni. S:r..ok:ásom sze.. 
lányok voltak. Nagyanyám Flól'a testvéremet avatta I'int a Zsoltárok könp',:ben olvasIam. Édesanyám a 
be a háztartás lilkaib.'l, hogy édesanyám mentesítve másik szobából átszól: ,"Olga. nem alszol?" .,Olva-
legyen. s teljes el"Ővel szentelhesse idejét írói tevé- sok _ feleltem _, .. a 118. ZsoHárt"' .. ,Olvass hango-
kenysegének. Mi kisebb lányok itt is, ott is segítet- san, hogy én ls hal1hass3.m'·, Kérésére fennhangon 
tünk, ahol éppen szükség volt reánk, 12 éves korom- kezdtem olvasni, s mikO!; a 17. vershez érek: "nem 
ban " titkára" lettem szüleimnek. Anyám fe lolvasásait haltam meg hanem élek és hirdetem az Úrnak dol-
és újságcikkeIt is én másolt.1m, Hasznos és élvezetes gail"' _ megs:wkitva az olv.::tsást, örvendezve mon-
Cogllakoz.ás voh és sokat t.·lIlultam belóle. dom : .. Lnssa :myiim. lIlej:( fog gyógyulni nem kell 

tdcsanrám vallásos és Irotlalm.i mvnkásságu egyre búsvlnf·. Ene anyám Iwlkan felnevet "Szegény leány, 
jobban kiteljeSedett és ti szocIális mu nkával érte el nem ls tudod, mit olvasüll. Ez lesz agyászjelen tésen ." 
tetőpontjá t. Szer in tem, ha csak elméle t i leOI'etikus Haln Ia utfm !elbonlvn azt a borftékot, mely utolsó 
munkás lett volna , úgy \ ulóoan tsak "zengő érc és ]'endelkezéselt tal·tnlmllz\.a, megt::lláltuk a gyászjelen-
pengő cimbalom" ma radt volna az a sok s zép tÖ\'ek- tes fogalmazványát e72el az idézettel a 1 HI, Zs.oltár bÓI. 
vés. De édesanyám ös;;.,,c tudta egyeztetni az elmé- Néhai JÓz.."1.11 vikárius Ul' is ey,cl az igével búcsúztatta 
letet II gyakorlati élettel, s kü!önösen itt. falusi o ttho- a bamcskai t emetőben. Perc:;:cl Otga 
nunkban talá lt tág teret a smeiális mun kára . 

• 
A század elején még igen hátra mar3d t a népmüve

lés ügye. f:desa pám létesitette 1901J-ban Calunkban. 
Barncskán az első olvas6kör!. Gazdasági könyve kkel 
jó Coly61ratokkal lá tta c.l a fal ut. Anyám gondoskO-: 
dott ~Z irodalm i müvek terjesztéséről. Megs7.ervczték 
a Fejér megyei Irodalm i és Közművelődési Egyle tet. 
melynek Bieskén volt a székhelye, a baracskai olvasó 
kör ennt;k f.i.6~ja volt. Csekély é vi tagdíj mellett 
a falubchck orömmel tá mogatták e7.t a kezdeménye
zést. Különöscn téH estéken vol t lá togatott az 0lvas'6 
kör, • 

M~ most is csodálattal gondolok arra, milyen sok
olda~u ls volt édc.sanyám tevéke nysége. milyen har. 
mómkusan tudta a látszólag ellentétes ir{myzatokat 
l!~m6ssa l öSS""".l.CCgyczte tnl, klegyenliteni. Nagyobb 
suly! helye7.ett a gyökcl"C!i társadalmi refonnokra 
S ~z.érL sill"gette II szociá lis újltások<l t minden téren: 
Sajnos, nem sok mcgénésrc ta lá lt. Ennek ellenére 

, 
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AZ EVANG:ÉLIUM FBNYBN:ÉL... 
46. Zsoll . 1- / 2. 

A Uloll.a l-ok Il~ ó- testamcntumi zsidó nép ~all:isos éI~
z.Csének legje!1egzetcscbb és legllzcbb mcgnYllalkoz:'ts:u . 
A 46. zsoltár, alig 12 \'crsévcl lsten fönségének mag:=
tartását szolgáljn. Az kő Istenl oltalomnnk. és eros 
,'árnak mondja. aki biztos segftség a nyomoruság Ide
jében. A Zsollál" refrénje pedig II \'all,lsos lélek boldog 
kinvHat.kozWlása. ameh' an"Ól suSl, hogy a~ I~IC~. ve
lünk " :10 s O II mi menedékünk. A zsoltar lróJanak 
megállapítása pozitív állásfoglalása Izrael Istene mel
te tt . Ebben az id6ben Istcn I~te, ,'agy nem I~l" . ml-g 
nem képc1. :Illalános problémat A kér~é" rTl}!1dóssze 
ennyi: kl az ISaz ISIen? Az-e, :lk.1 Iz.nlc.l se~~ .. , v~.g! 
nzo;' Il külónOözö neven Ismen Istenek egYike. akIk
nek s~ítségérc a körülöttük CS a közöttük élö nepek 
clapozz.'\k jövőjüket? 1\1i, mim min,dcn I ste.n~e \'O~~t
koro kérd ésben, itt is :l n:lzo\reti Jczusra hl \'J~k Col .? 
figyelmet. aki Istent kiemeli a. nemzeti korlatok ~o-
1.ul :. ;ll.t a s7.cretctbcll n10gnYllatko~ egyelemc~ JC~
legu Édesaty;lnuk mondja. Gondviselonknek, akit le
lekben CS iga7..súllbM kell imádni. 

Volt a keresztény teológiúnak egy irÚny7.ata, nmely 
mindenben Jstenl"e hívta föl <I figyelmet. A természet 
megnyihllkoziLsaib:tn, 11 lwletkezésben és az elmúlás
ban ok és az okom t közli viszonyban. Ezzel lényegc
ben' azt akal'la elémi. hogy az embel' elégedjen meg 
aZ7A11, amIt lát, tud és CI'CZ, - aza7. mal'adjon meg al. 
<,nmaga áltnl fölállított korlátok között. Ne kutus~,?n 
CS ne v!7..sg.1.lódjon - hirdette -. mert ez ellenkeZIk 
lsten akarnt:\val. Ezzel szembefordult Jézussal, aki 
eképpen szólt; .. Leg,\"etek tökéletesek. miként me nnyei 
Atyátok is tökéletes." Mi. unitál'iusol< a teológiának 
ezt az álláspontját nem tettük magunkévá. Már 400 
é\'e küzdünk a roCl't. hogya hit területen is a szabad 
kutatás és a vi7.$gál6dás elérhetö legyen. így jutottunk 
el azzoti;) JézusCval is azonos nezethel'~ hogy Istennel 
bál'mlkor és bárhol. minden közbenjá ró nelkul talál
kozhatunk Al'A1?, bármikor kapcsolatot létesithetünk 
Vele:>. Megta lálha t juk imánkban, munkánkban, sike
rein kben . 

Unllárius Egyh:izunkban bevett szokás. hogy szep
tembel' utols6 vnsárnapjall hálaadó istentiszteletet 1'11"
tunk . llo~y Ilü.:!rt ad unk ezen a napon halaI J:>Iennek 't 
EIlIŐ.'ior-ban azi!!·t, me"t ál!(mdónn veltink van . .JŰZUll 
cl7.el a tudat\.1I1 indult cl lsten országa megalapozá 
sárn. Ebböl merített e l"Öt a megpróbáltatás óráiban 
~ ez~.cl :\ tudnttlll halt meg a ket·eM.tfán. Ezt ('rezte 
I'gyhá7.alnpítÓ nagy piJ.<;pökünk, Dávid Ferenc, amikor 
fl dévai börtön fHlál"a írta emlékezetes 57 ... wal\.: .. A p:í
pák km'dja, a kel'eszt, semmi scm képes az iga~.ságot 
utjl\ban föltartózlatni:' es mi is úllandóan érezzü1< Is
ten velünk lélel. Ebből következtetü n], arra, hogy Ó 
segit ho7.~.á a mindennapi kenyér megs7.crzéséhez. el'
dekes a mÓzesi könyv Í!'ójá nak meglátása, - amely 
slerin t l s ten a kenyér megszc.r"lÓséért vívott küzdelem
mel á t kot bocsat az embe rre. A mi meggyőződésünk 
s70Crint <l7.0nban a kenyér és az é rte végzett munka 
nem {Itok. hanem ,l.ld.1..s. Kifejezője az lsten és az em
ber állandó t.nlálkoz."\sának. Gondoljunk csak fl pusztai 
megkisértés!·e. ahol a klsérlő azt kh'ánja, hogy 'vál
toztassa ,Jézus fl köveket kenyérré. De fl fölhívás el
utasításra ta]ál s Jézus kijelenti, hogy nemcsak ke
nyérrel él az ember, hanem Isten igéjével is. Ezzel 
arrn figyelmez.etel. hogy a léleknek is táplálékra van 
szüksége s annak elnyeréséért is hálá \'al t ar tozunk Is
tennek. Az emberiség véront ásai arra vezcthelÖk visz· 
sza, hogy megfeledkezünk a jézusi igazságról, hogy 
~nemcsllk kcnyérn::1 él az ember" s a kövekböl is ke
nyeret akar vará:esolnl. 

- Vajon mikor érkezünk el az élet megbecsülésének 
csúcsára, ahol nem a tömegpusztító fegyverek töké
letesltésc a fő cél, hanem. hogy meglegyen mindenki
nek II mindennapi kenyere s azért felébrcdjen az lste n 
Iránti hMa ~rzése. 

A mindennapi kenyér mellett ls1.Cn velün klétét a vl
l:\gban végbernenó enményekben is érezzük. trezzOk 
hiáb."lvalónak bizonyult 3gg6dfu;alnkban, gyötrelmclnk-

Ucn, c:..iste nciálls Pl"ob\émáinkb.m s fejet hajtunk J é
zus elött, aki Igy szólt: ,.Mit [lggodalmaskodlok II ho]
napé!"t? Avagy az uggodtl]ommal megnövelhethek-e 
csuplín egyetlen .(\rasszal tel'me te teket? Nézzétek in
kább az ég Illad:u'ail - mondja _ más helyen _ 
nem vetnek ~s nem aratnak. csürökbe sem gYűjtenek 
és lsten mégis gondot \'isel rájuk, Vagy nézzétek a 
mC1.ei lili~~okat, nem szönek és nem fonnak és mégis, 
szebben oltözködnek, mint Salamon minden dicsöségé
ben. Ne aggodalmaskodjatok hát. mert ezt a pogányok 
teuil, A ti mennyei Atyátok tudju. hogy mirc van 
nUks(>gctek.. ,. Keressétek az O orszác,nak Igazságait 
s minden egyebet megad néktek. ~ tS ezért is hálát 
:.::dunk Istennek, A zsoltáríró szerint lsten _ velünk 
van, Ha ez az érzés minden emberben ludatossá válna 
akkor az ember embert:irsában a testvért, lstc.nbe~ 
gondViselőjé t , a? életben pedig a legn3gyobb értéket 
szemlél né. l sten veiUnklétének tu data sZÜl1 tetne meg 
a világban uralkodó ellentéteket. feloldaná II feSzült
séget s arra ösztönözne minde~k i t . hor.)" egyetértésben, 
békcss('gbcn és ~zcl'etetbcn éljen. 

A -Ili. r.soJtúr írója mondanivalójáva l ls ten velünk
létét kív(mja tudalositani. Ad jn ls ten. hogy s1.avai éle-. 
tünk tökéletesedéset eredménye7..zék s mi is azt érez
zük, nmit O érzett. AkkOr elmondhatju k ma is. hogy 
. .Isten a mi oltalmunk és - erősségünk s biztos segit
se!; a nyomonJságbnn. Er.ért nem félünk, ha eltávoz
nék is a föld s a hegyek a tengerbe om lanának. Zúg
hatnak és tajtékozhatnak il hullámok . hegyek rendül
helnek meg háborgásától. Nemzetek zajonghatnak, or
Szágok m07..0ghatnak, de Isten velünk van"! 

Amen, 
Kelemen r.I iklós lelkész 

11111!III!t !III!! !I!! ! IIIII!IIIIIIIII!IIIIIIIIIII !! !!11 1!lt lllllll llllllflll 

líliliiildl egyházi bírek 
. \Z 1":VITARJ li .s UI\IV&RS,\l.ISTA T,l RSliLAT a közel 

Illú llbrm l'Iush lngtonban Inrtolt elJ.(i kllZIH'IilklrOI meleg so
rokban Udvözölte egyházunkat. 

UI/ . H. f',IIJER U. L A. U, F, nemrég!'n valaszloU elnöke 
0 '""0'1<1 1 t"náes..1rn elnökl tlnl5~géről lemondOtt. Ii. J, Wly· 
lem~ 1 J\lkmanr h olland várol pol.ll:ár mcslert't JelllUék fi SZG' 
bndclv(\ Kercs7.I(·tlyck VUlIgnövetstgénck clnöké(l l. Dr . FO
ben II s!övc\.$~g Vt'grehn.L!o BttQudga l~gJllvá válaaztotla, 
men a Nemu':'köz\ vallásos mozgalmak t"n'n szenett kö~eL 
30 <:ve..~ gnw~g InpaS7.tllllHnll a S~öve\B"'8 'H'1ll tud ja nélkU, 
lö~nl Or Fnber ell~uéSI állapotIl mlall feleségével egyUlI 
'u.' ősz fOlynmán Budapestro tcrVC~l)1 t látogll tft. 1l őszinte snJ
nálalunkra elm~r"d. 1111 

A The /l!qulr<lr'" nz nngol unll :lrlusok közkedvel t va " 
sos 'i,,~tl loly61l"lIln júllUllbRIl tl n ll(!peU() megjc,cnés~':f z:~· 
~\' lortluI6jlit. Az Unn~pj ~VIOk1U~~gll;k~:;:~~:'1 ';au~~~ c;.lnd. 

I~~\~ kJl~~\~~l~gel ~Skl ~~~I~;o~(>reicnszlnl konfercneill S7.~ra u~ 
dek'es elm~lkeMst!! kö."'lI, :17. il~~'ic"~7.c:em~ú~~~:~" vCi~me]. 
ml u"llár!usok é-!I IInl! r uB gy IC:»< IIb ~hoz és II 
M I ls örörrvnel esnllnkO!~'~~n~~ ~"ri:unklllu\";~jn~k tov:1b
jeles folyóIrat szerkC!lZl",,~ .. 
bl sikerekel kivánun. • 
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l':rollgelen 
elhunyt. 
J.rll. " 
v~"ette. 

; ,;":'101$0 ut
helynök 

Tóth Kdlmdn egvc\<)ml l<önvvUlrlRlI7J10\Ó IKo)n7_~v!in "Fe-
kel~ tenger mellenI üd(llkC ko •. !>en Iralllkus hlrtl'lens~""l 
meJlholt. A tudománv egyIk kltt1ntl m(1velllJN vcs,,/tCI!C CI. 
nklb<.!n G ál Anna. ni!hOl dr. CltiL Kelemen lc~nYII rérJét gyá
"7,,1)0. 

nr. EI~I<(!. Omnok 08 volt CII"!>:!?.l fllllondnok 13 éves J.:od
llllr\ {S~':kclykcfC97.\Ílron) elhunyt. t rdcmclnek méUatAsára 
v!s'zot{'r(lnk . " világ v<!gezc. .. I me. ti veiNek v/lgyok. mInden napon 
léhI" IMM é 2~:20\ 

r.elk",:1 N1i1ly<lfJaJaprtJ az nl:\bbl adományok E!rk e >.l ck : 
ny/lrv " "ln ,. ~' "rO"~v 1 .~...,ló. Mor01l~V ?oollAn é~ Maros.y 
l,('nl<p 2~-:l' FI. Dr. KO"lI01 Károly 50. S7.~bó i"1I"do""-& 2fI.
Nyu~~ Clylllt\~ 10.- dr. Nyired" JllnO~ 30.- Pál1 ;\lIklo..,,~ 
:1._ Prll" J"" t'I" " ~._ PAI1 Mlk'o.. ~.- Weill" JÓ7.!"fné P611 
/lltlrI~ "_ !<~~I<r G ... ~"I" 11._ O~. KL~~ 1':,," ](111.- d,.. S~lJ!CZ 
Al",Um" ~ _ ~71IlNh" r.""lIIn" ~~.- r.cn:elv E~~b"t 100.
MII7M F.'emér 1".- Dr. TIbáld Miklós 100.- IIIJ"IJ"$ E. utcaI 
, .. "".]omn"k Ol"flondMra; 1),,,. Fekete Ant~lné %0.- lJOr~l)' 
P Ii' ". 11 .. ,·",n. ,\f1')~'" 1"_l n FI . 

(j'''. S=alnt/ LaJo.n(' ko,,)'h~n,hdknt ndomtlnyo~oll "S)'h~
>!'unl, r ..... '-~re . 

•• 1\ Jlikc""iI n<' ~l<n'6, .. c r('lI n'. T~ '('n·· 

UN ,,. ,\RI US fl T, t: ,. 
"LOPI"l ~ Idono. ~ Mal!)'o<'"Or~y.:llll Unltárltl~ Eg:,oházkl!r. 

Pclcllls s7.('rk('$zttl <ls khd6: l'e lh ll , s tv lln. 
"vi eltlfl7.el~.1 dfJ 12 torInt. 

Uudapetll. PC IIlI,,)'e • • :ndre ulea 3. 
T'"beS>.<!.I!J: In-I", ClCkIc.SZ.: 5t.~I . 
(J2i n2 ,2 _ Zrinyi Nyomda. Uud:>J)CU 
.',,1 ('16. ver.C1(1; 1ln1.·A~ ,,.,- }~~-- - . - ,-

1l .2/c~ 
/ 
, 

-
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II ,\ 1, 0'1'1' ,\ I 1"0 K 
Un>. Gcyua1y Stl,,<lor,,~ hLltcslv~rünk Ocb,'oocnb.m el

h""Yt. 8cnnc debrecenI CII)lhA>,kijl.S~IlUnk egYik ICgóldo~~,(I
$111>1.\ Iclkíl hlv~t ,·c5'.ICUC cl. ,v. elhunyt a,. <:gykorl dcbr<..~ 
ccnl ull!t;\"lu~ NócllylCtbcn n"nnk IdcJ~n JClclll6s emberba
dil tcv~kcnys"'o;;-cl !i:'Jtell kl. I!O\~H\t: leányai Gcrgcl~' 'Er
zstb"l .:;~ Ocrllcly Ilon" debreceni cgyházkö>.sesUnk bu~gó 
H.g)nl IlY~$Zo1j~k. A Ilylllckel.ct tngJnl''''k m':;l)' rés7.véu:: 
rncllftt <> dcb rcoonl temetőben hNycZI~k örök nyugalomr, 
Pethő l~t\'án pllspökl h~IY"ök szolglo!nt~vnl. ,. 

KdMc! 1I I.wd~,,,' lestve'rünk R;\kO" .... !'n\rnlhnl)·on, meghalt. A 
rdk O$kercutU11 temetőben helyctte k brök nyugalomr" B<::nm:e 
"'"rIon 1('lk':;Sl s • ..olllálllla,'nl. 

O:". Unlog~ ",,,TI,,",,<1. B~Jk~ 11m.., 11 bes kor:lban meg
halt. A klH)(' SU temetőben kis~rt(;k utolSÓ tltJárn. Huszti 
J:ino~ pe$116rlneL lelk~·n ~zolg<l.lnt:l,·"l. Balogh a-Ilklós és 
!!alogh B~ln a(lal (:de&.~nyJukat lly:l~zo1J:lk az elhunytb"n. 

T<iboro,1 Jd .. o, n)'. MAV állomAM'161Jár6 (;Iet~nek ~5 h~ 
ben meghalt. Temctt'sl.n a vlgnutaló 19(;t P<!th6 istvAn pUs
pökI hel)'nök hIrdette. 
Ko"de~ Sdndor nf!n ~le\(;nek 411 (;v(;ben Budapesten el

hunyt. Fele!l~lle é;o. k(;\ fhl~)'CTmeke J:yiluoIJa. Ham"nSZlils 
:':6111 bu""tlztatt.$..~ ~ f~Tk~",'o!u ..... mc·/llwn \'0.11 Bencz .. Mil,... 
ton lelkk7. szolgálnl",·al. V~ndlt\k tArul\"nl val6 uolálkozn
~ának kU5zőb.:n rn.lladtn el n halál. akiknek (;rkezk(;t pedig 
rem(;nyked(;ssel várt.:t. 
a~v, Slarll R6b .. rtné. \\Iolm\r Anna. t i t\'"", komban C",,

pelen m"JIhall. Az ~Ih!ln)'l n(;hnl Molnár János <1!ykort ádá
mOSI lelk"'>z leánya voll, ö>::v. SUbndy Antaln(: ""epeU pres' 
blt"r t6'ltv(;rOnk (:d"",nn)'jAt g"lIszoIJp 87 elhúnYtban. A CSC
pell közt"mct6ben hely"u('k ÖTÖk nyugnlomT3 lIuszlt JlInos 
pc~t1órlnet lelk!':.." szOI~~l"t!i"nl. 

Biró Tamd' ny, pénzU,IIyőr élet ének ~g .. ,,('ben f:réliscten 
elhllnyt. A r.1kosktrt"~rHlTI Icmrtóbcn klsén~k utOl$<) Ut
J~r3_ A t rmctéd uert:\rtást Pethll István Düspökl hely"ök 
véJ{C'1,tc. 

Tólh I<Mmdn egveteml kön ''l·tArl,llar~MÓ (Kolt"l,.v~n ~ 1"e
ket,. len.!!er meUetl\ (ldnté<c kö_ben tn,lllkHs htnclcnsélfgc~ 
mCllhnl!. A tudománY ~R,,\k k!tt1nö m,lvcIÓJ(;t v('~zftenc cl. 
nklben Gál An...,. n(,hnl dr. G~I Kel('nten le>lnyn t('TJé1IlY~ 
~",tJ:\. 

ll,.. 1':1<,k ... 1;Iomoko. vol! c~"hMI fÖJ!'Ondnok 13 ~ve.t 1<or,'\
I)IIn (Székclykcrcszlúron, elhunyt. l':rdcmelnek m(;ttat~siira 
VIS~7" té[""Unk . .. Ime. II veINek " AG'~·ok. minden nApan A vl1l1s v(;gc ..... 
lélc" IMi\t(' %11:201 Lclk~$,1 N,,,,qdIJn'ap rn n7. ntllbbl Adománvok ~rke1Iek : 
<":vllr"l. n~l~ l' Mnro_.v l.~.."ló. MMO<SV 7.01111n (;~ MArosW 
l..enle .. ~"'-2.' Ft. Or. R,wllC'l RA""ly ~O. S •. nbó ,,~n<lOJ"1t" :!t'I.
Nyuzó Gyu!áné 10.- dr. Ny!redv .Tlln"" 30.- Pali ;\llklÓ$"" 
1.- Pr,lI!. J .. nll"" ~ _ P~\1 Mlk'6. ,.- Weill" JÓ7.~rn(; P~\1 
Márl~ ~_ "~Öl". Gr1"t(r'" ft._ "r. KJ.' l':"" 100- d~. Snl''''' 
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