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1965. JANUAR- l\tARCIlJS 

Felszabadulás és feltámadás 
Aprilis 4-én űnnep<:!tük Hazánk felszabadit~s{ll~,ak 

20. évfordulóját. Aprilis 18-19-t pedig az avatja u!1-
neppé számunkra, hogy immál' kÖ7.el kétezer esztendeje, 
hogy az e lső H úsvét diadalmas eseményei végbemer.
tek és a szellemtörténet további fejlooésének Uj Im
pulzust adtak s egy?en új ll'ányt is szabtnk. U~ilari,"!s 
Hitvallásunkból Husvétt.~, 1 kapcsolatosan h!ányzlk 
ugyan tl testi feltámadás tétele, melyet velünk együtt 
a tudomány is régen túlhnladotL álláspon.lnak hwl, 
a H usvét igazi lényege azonban ott van legjobb mcg
gyöződéseink középpontjfiban s mint a napból a lény 
és a meleg éltető erői, belőle indulnak ki és tapló]
koznak elhatúrozásaink és alkotó teyékenységeink 
embert és \'jl;'1got épilő Icgjobb inditékai. Mindkét év
forduló al. élct csodálatos győ7.elmenek emlékünnepe. 
Mindkettő azt jelenti, hogy azon a napon az élet való
sággal kicsaval"ta a fegyvert a hahíl kezéből s czzel 
\'égct\'cte!l a gyilkosságnak, a pusztításnak, fl rombo
lásnak , clü7.te a Icikekből a félelmet, ti szivekben pe
d ig az érkező tavasz csodájaként esh'ába szökkente\te 
a reménységet. 

Micsoda romOOlilst " illek \'égbe a lelkekben a go
nOS7.ság gyilkos erői a nagypénteki megkorbácsoltatas
sal. a tövissel való koronázással és a golgotha! kel'eszt
rcfcszitéssel!? A tanítványok sCI'ege, a hivő lelkek 
sokasága, II meggyógyitottak c7..rei szent mesgyözödés
sci hitték. hogy Jé'.lusnak, - aki fé lelem né lkül já.rt 
a leprások közöU, személy változás nélkül segitett min
denkin, aki hozzáfordult s szent haragjában a fari
zeusok és a főpapok szemeláttára korbácsolta ki ri 

templomból a kuf:'Lrokat, a pénzváltókat, kik üzletet 
csináltak az isten házából, a koporsóból visszahívtu 
Jairus leányát és a sírból Mária és Mál'ta fivél"él, 
Lázárt _ mcgvoltuk győződve róla, hogy Jézusnak 
nem án hal senki és semmI. S ezeknek az emberek
nek hallanlok kell.9U a kereszten vonagló test utol só 
sóhajtásá t : ,.Elvégezt.ctett"l Elves7.etl, rombadőlt. oda
leU, összeomlott minden. A hitükben csalódott. remé
nyüket veS1.!etl lelkek összetöl't világában fekete üsz
kök, jaj és kin és fájdulom és kietlen, vigasztainn 
szomorús:,!; mindenfelé. Ebból az állaPOtbó! talán 
ninesl!I\ ls kivezető ut. Aztán jötl Husvét. A nap még 
fel sem bukott a kelell hegyek ormán és a nyitott sír 
már üres, fehél'l'uhás angyal áli a tá tongó ur partj{lI\ s 
ajkán zeng az űrökkétartó, ha lhata tlun é le t. áldoU, 
győzelmes üzenete: "Mit ke!'csitek II hollak között az 
élőt. Nincsen itt!! es mint a napfény melegére és <I lan
gyos májusi eső ébresztgetésél"e megcle\'enednek és 
életl"ekclnek a halottnak vélt rűgök is s a természet 
világában a7. élei minden szent csodája valóra válik, 
ahhoz hasohlóan tért önmagáho7. a megvel't. meg
gyötört hit és a kialudt reménység a lelkekben s az 
Evangelium Ismét élet és valóság lelt. A magál"a
eszmélt világ pcdlA: attól kezdve hirdetni kezdte, hogy 
a szépet, a jót, az Igazat, a szeretetet s minoan tim i 
az embert emberré teszi nem lehet megölni. nem lehel 
sIL'ba tenni mel'l Im e7.t tennék is \'ele, elöbb~utóbb 
onnan ls kitör é~ eget követel magának. 

Micsoda felduJt, rombadőlt. fekete üszkök füstölgé
!i\:lől , ~ötét, véres !sz<lptól süppedékes, kialudt remé-

n~ek rone~ain ?ide~g~, kietlen vil6g tátongott itt húsz 
b vel c7.elotl kOl<űloUunk és bennünk egyaránt. 

.Az ~'~be1"iségnek még .~ohasem volt ilyen Nagy
p~ntekje. III nem egy embel·t korbúcso\l"k vCl"esre, 
lunozlak haláll"U és gyilkoltak meg ártatlanul hanem 
milliók kel'üllek Krisztus SOrSnra és a jaj és a kín 
('5 a hnllllhörgés, n \'éres \"eq;6dés, a felszabadult dé~ 
mon i eröknek az ártatlanok szenvedesén és Sy~\szos ki
mtHÍL~án "aló kéjelgése nem egy napig, - hanem' nk
ko" úgy éreztuk -, sohn véget nem érő hosszú esz
tendőkig tUl'tOIt, Ezekben az években csupa Nagypéntek 
volt minden napunk és éjszakánk. Meghmdtak a halúl 
összes folyói s ml mcgsznkítás nélkül sil'atluk és temet
tük u legjobbjainkal. Sohasem fogom elfelejteni azL 
a napot, melyen n Iibcrátorok első orvtámadása nyo
mán a pestel'zsébeli temetőben 350 halottat, köztük 
70 unitárius n ty:,nkfint temettük el egyetlen napon. 
350 kopol'Só és ugyanannyi [edéi tolpraállit\'a a rava
talozó előtti tél'ségen , mintha a halál eL'dőit telepitette 
volna oda II sátim, hogy II festett deszkák és a feli smel'
heletlen emberi roncsok ijesztő \'ilágában hahotájával 
tul~a l'sogjo jogos sil·ásunkat. Nincs mérték, amellyel 
fel lehetne mem!' hogy milyen hosszú "olt az ut Lenin
gl"ádlól az Elháig, és nincsen lengel', amelynek vizével 
hasonlatba lehetnc hozni a megáradt ,·él"t. mely [öl
áztatta az emberiség löl·ténetének ezl a legtörténelmibb 
útját. Csoda-c, ha milliók \eIkében kialudt a remén)' s 
il hit kezdte elveszíteni m inden éltető el'ejét! Csak a 
legjobbnk blliúk, m nr csak ők hillek. reménységüket 
esak ök nem vesztették cl. Azttln jöH a történelem 
diadals7.ekerén 194 5, áp!·ni:; 4. Ez II tÖl"ténelmi Husvét. 
A budai VÚL' földalani [olyosóiból II fclszabadító sel"e
gek klfUslöllék s hazt'ink határnlról ~lú.Zlék a fas iszta 
hordák és csntlósuik utolsó törcdéke!t IS. A halá! be
fejezte mjtunk vl , ló próbóJtl t s elveszten c.~atájánnk 
véres emlékei s roncsni feleti esfl"n1.nl kC7.delL a z élet. 
A tÖ) 'lénelclll tavaszfl nt'llunk ekkor kezdődött: Ilyel: 
!'ügyfakad1ls Itt még- sohaseIn volt:. Még :) k~vck I ~ 
élni kezdtek s viL'áAbnboL'Ultnl( n fold bevert oszlOl>ok, 
melyeken végig nz é let cL'ől htalóztúk, szőtték be. azótn 
1IZ orszúg legszélső határnit is, IIhog)' rényI. vII~gOS
SllA:Ot. energiát csöl"gedeznek !llog~kban a legk!sebb 
faluru is. A7.óta esnk húsz esztendo teJt el. Dc ?zalalL 
az idő 'Ilntt nz ·,kkor született népi delllokráclU fcJ
~drdült 'máI"' bc~l;ünk s megerősödött. B~legyökerc1;~1I 
lelkünk legjavábn. AtjMt:l. nlhulolla tc~tünke l , .Ielku.n: 
ket formálódó alakuló egész cll1bcrségllnkct. Ezeré\e~ 
töriénelmOnkbCll nincs még egy fejezcl. melyhez h~
sotllíthat nók ezt II Ilkténelmileg rövid, de {IlkotásaL
ban fejlődésében, épít(osébcn és épUléséb,cn u~ólérl! ~.
Ictl~1l két évtl7.cdet. ÚjjásziHetell és mCA:ujult Ltt hu~z 
esztend6 nlalt minden ! A fnlu és ól vál·os. a 11l~~ 
1'.- '~., nrdő öSl'én"ck és utnk. I'ét!'k és legelők, Is~odl 
.. "' ....... , . A b · SmJllen 
és gyennckck. Minden. A föld cS az em CI. 

1uni u földön, a földbell és az ell1beJ"l~n vIln.. .. 111"1 
Ma~unkban és az cgész viMgbnn iL us,'éll öl~~il~~ 

kőszönlUnk te felsznbudult ':'5 tcltámndOlt élet. 1Jc' 
luj1l', Üdvösség neked IH II földön eg~' boldog enl r 
világban. Ámen. Pe/hő lM i>rin .. 
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HÚSVÉT SELM A BA N 
MárciUS l H!n fehérek és négerek együtt tüntetlek 

mel'ikai A!nbama állum Selma vü~'osá,ban a pol~ál'
~z ~ "vén nek a négerek re val6 kIterjesztése éld,;
JogI töl

A 
~kés HIntetésI brutális I'endöri be~vatkozus 

kében, • F"J\'édó" fehér civilek is gumibotokkal, zavarta me ' .. .. .< dt k . . 
bo kkel donmgokkal felszereh'e t ... mn a a Jogm
/cr~ü dÓ négerckre és II velük szolidarik'Í.st vállaló 

~e;~r e~berlár$Uikra, A ,véres in~idens emberélet~t 
k" I It Az elszen\'c<!el1 ütlegek s ulyosan megsebesl
\~~~ke a '\üntetésbcn résztvevő negyven lelk~szt, ~özt,ük 
e iket halálosan, Jame.! J, Recb bosto_n1 Unl~á,rlUS 
I ~ész beleMIt sérüléseibe és ezzel elso mártIrjává 
v~ílt a XX, században szinte elkéPzelh~lctlenne~ vélt 
amerikai polgárjogi küzdelemnek, A fmtal unL,~árlus 
lelkeszt ifjú özvegye, négy kis, ár,:,ája, né~~ gyule,ke
zete, számos tisztelŐje és barátja SIratJa, MI IS kifeJez· 
tük rész\'étünket amel'ikai testvéregyházunk, a gyászba
borulI család és a gyülekezet iL:imt, Hangot adt~~k 
elkeseredésünknek, megdöbbcnésOnknek és szomoruS.I
gunknnk, Kinyil\'ánítottuk szolidurltásunkat azzal 11 

harccal S1.cmben, amely tiltakozás minden embel,telen: 
séggel, jogfosztottsóggal. brutális önk~nnyel cs hllta!n~1 
I'issznéléssel szemben, Mindezeken IUl. azonban miu
eius ll. óta tlllandóan egy kérdés Cogla!kozw.t: milyen 
lesz a Inlsvét Setmdbau? 

A helyi nl1pilapokbl1n jelennek-c meg husvéti tárgyú 
ünnepi eikkek? J::s miröl Irnak majd? Lesz-e valaki. 
aki pál'huzl1m6t \'on a jéZUSi passió és Reeb lelkész 
tragikus haláll1 között? Hiszen az ifjú unitárius lelkész 
nemcsak hirdeHe 11 jézusi kereszténységet, hanem meg 
is élle és ha kellett, ime életének !eláldozásaval tett 
bizonyságot l1rról a hitről, amely benne és mindany
nyiunkban él. akik nem a Ji!zusról vallott dogmák 
.,igaz-ncmigaz" viták és teológiai vetélkedések elméle
teire épit jük hitünket, hanem akik egyszertien hiszünk 
Jézusnak, tanításainak, Isten nevében közölt erkölcsi 
parancs11in11k és ítéletei nek, miszerint: " Nem mindenki, 
aki azt mondja: Uram ! Uram - megyen be a mennyek
nek országába hanem csak az, aki cselekszi az én 
mennyei atyám akaratát!" 

Jézus a feltétel nélküli szeretetet h irdette és éJte 
meg, Ezt a feltétel nélküliséget semmiféle de, va gy 
azonban nem oldotta fel ! Ezt é rteltc meg Reeb lelkész
testvérünk is, aki é ppen olyun fiatal voll, mint nagy
péntek Msc, Jézus és aki igyeke7.ctt. éppen Olyan alá
l11tos lenni a fcllételnélküli szeretet szolgálatáb,m, mint 
néldamutBtó Mestere 

Sclmdban bizonyosa n ahány négel' embertestvérünk 
nagyp~nteken valahol egy Ceszülelre néz, vagy lelki 
szemeIvel látja a nagypénteki G olgothát, a Jézus 
kel'eSl;lf;Jján m~st ,B jéZUSi ön fehílclozó emhez'ség arc~ 
vonlÍsaibnn ,ll; Ifju necb lelkész kedves arciIt fogja 
~elfe~ezni. És vajon a hangjút ls, hallani fogják~e, amint 
JélusI szóval mennyei Atyjához könyörög: "A tyám! Bo
csáss me!; nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!" 
C~ndolataink oda szállnaK Selmába !ehél'b6rű tesl

\'óL'emkh~l is és keserűen k(:l'dezzük, hogy valóban 
ne~ tudják, hogy mit cselekszenek?! Közel kétezer év 
mullán" még mindig klsé.'t ott Selmaban és Alabamá
b11n: ~Ikénl , a texasi Dnllasban ls a jud(lsi fanaliz. 
mus, ,11. árulas és 11 fm'izeus! álszenteskedés? A világ
na~ egyik Icghatulmn~abb lIlInmóban? A modern hala. 
~ásnak és tudomtlnynak egyik fellegvárában? Lincoln 
F brahámnak, Frnnklln Benjáminnak, JefCersonnak, 
bmc.,~so~nak ,és ,sok '!Iús emberi kivál6sngnak hazájá~ 
ö~n" A-;. unLláflUS Lmcoln után fi katolikus Kennedyt 
c I ~e~ az clvakultsllg, a kétségbccHő szúklútókörusél! 
mind azérI, ~ert a legtermészetesebb emberi jogokat 

cn poIJl1l1'tllrsukra kl akarták terjeszteni barük 
szlnérc va!ó lekintet nélklH? Es ezert a legelemibb 
:f~~s7~ény~, Jb.usl Iga7-ságérl kellett 1965-ben husvét 
ifjú fél.j~e~'n~I.I, e~y _ n,égygyeL'mekCS csalndapának, egy 
k, ' y lUS!lelJ hnznfinak, egy Igaz ember· 

~v~~~y ~:h,atos IIzlvQ unitárius lelkésznek, aki h iven 
Se ' 7,US Plll'ane~[It7! - 1965 húsvét jén _ o tt 

Imdban, - n\döbbcntek·e azóta, hogy mit c'seleked~ 
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tek? Rádöbbenlek-e arra, hogy egész népük iránt rcn
díti mcg ali cmbcl'milliók bizaImát II selmoi Golgotha, 
amelynek árny~ka mint cgy komor gyászlepel nehe
zedik cgy népre. amelynek elfedi jobbik énjét, be
á rnyékolja Jelenet! Pedig tudjuk, hogy nemcsak el
vakult és clvadull fanatikusok élrlck ott, hiszen éppCn 
Recb lelkész ön feláldozása biz.onyitja ezt és azoknak 
népes táborn. akik hozzá hasonlóan készek mind
halálig twrcolnl az emberséges emberi élet teljes igaz
ságának diadalllláért. Hisszük, hogy az amerikai nép 
döntő többsége ilyen emberségesen gondolkodó, II belső 
és a küls6 békességre cgyar{ml törekvő l!s ezért mun
kálkodni, küzdeni akaró békesség szcrcló ember. 

A nép erényei és emberséges életet szolgálni akaró 
készsége azonban csak akkor juthat Cl'vényre, ha valódi 
hú.!vét Icu Selmában, mert "meghasad vim aselmai 
templomok kál'pllja", feh'lllan az emberhez méltó élet 
fénye él! valaki Selmllban is felkiált: "Valóban lsten 
fia volt!" Bs reltámad az igazabb és jobbik emberség, 
feltámad il vágy és a szomjúság a valódi jézusi embcr
ség, Igazság, békesség és szeretet Iránt. amelyre olyan 
régen és olyan mélyen úh!tozik ez az egész jobb sorSl'a, 
Igazi húsvétra á hítozó világ ! It, F ilep Imre 

• 
J , Reeb halálával kapcsolatba n egyh{lzunk elnöksége 

a z alábbi útiratot. in t é~,te uz Országos Béketanúcs elnö
kéhez: 

Mélyen tiSZlelt E lnök Úr! 
A Magyaro rszági Unilúrius Egyházkör elnöksége, hí

vei és lelkészei mélységes szomorúsággal, megdöbbe
néssel és fájdalomma l értesültek azokról az események
ről, amelyek r, évi március ll-én az Amerikai Egye
sült Allamok Alabama államának Selma városában 
történtek, ahol az emberi és 1>oIgari tön'ényes jogai
kért tüntető békés állampolgarokra kegyetlen brutali
tássai tört rá az önkényeskedő hutalom, 

A tragikus események rendjén márlirhalált szenve
dett James J, Reeb ifjú unitárius lelkész testvérünk, 
aki az Egyesült Államok !ővúrosúnak: Washington, vn
I'OS unitilrius egyházközségében lelkészkedett és onnan 
utazott az alabamai Sclmúbo, hogy bizonyságot legyen 
valódi emberi és unitárius keresztény ~itéről. amely 
nem ismer különbséget az emberi jogok tekintetében 
fehérek és szinesek között, 

Folyó hó H -én vasnrnapi intenti~ltelet kere tében cm· 
lékezlÜnk meg a múrtirhHI:llt szenvedett aOlet'ikai 
unl tál'lus lelkész lestvérünkröl, 

RészvétUnket nyilvánitoltuk i!jö özvegyének, négy 
l'i r vájúnllk, amefi knl unitáriu s test.vércgyházunk, elnök
ségének, híveinek és lelkészeinek, 

Klnyllvánftoltuk szolidal'!t;isunkat nemes h;Jrcuk 
irán t, amely tlltnko~.1\s minden jogliprással és ember
telenséggel, minden tnji és emberi megkülönbözteléssel 
szemben, 

James R~eb lelkész tes tvérünk haláltl csalt fokozza 
meggyőződésünket , hogy I'állvatl'e kell harcolnunk 
minden cI'kli lesl Cl'ünkkel azokért II ITIllgUSZ\OS célokért, 
amelyek a Béke Világtunócs:lnak és II Magyar Béke
lanncsna k magasztos munkáját :Ithatják, hogy minde
nUtt c földön mcgvalósuljon (1 lal'lós béke, szabndul~ 
janak fel a még elnyomásban élő népek és vólja nuk 
az embel'l és I>olgárl jogok l'cszesei\'é, akik a szabad 
embcl'Ck és sznbnd népek jogait, örömé! és méltóságIit 
eddig el nem él'hették! 

Az Országos Béketllnács és béke mozgalmunk min
den nemes munkásónl1k élctéz'C és iildósos harcára 
hitünk szerint kél'jUk lsten áldásd\. 

Kél'jUk, fogadja Elnök Úr Ilugynlbeesülésünk nyil 
v{m!táslLt, 

A Mogym'Ol'sztlgl 

Ferenc J6=,tel s, k" 
tögondnok 

Unitárius Egyhdzköri Tanács 
nevében: 

R. Filep I mrc s' k" 
főjegyző 

I'1I111{l ls/váll s, k" 
IlU$pökl helynök 
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Az Órsl!6gQs 13ékctamks elnökének vlllasl':a: _, 
KŐS7»ncltcl vettem mlil'elus 15-én kelt Ic\"clu kct, 

nmclybcn 11 l\1agyal'orszl'l~1 Unitárius ,EgYhf,it K~ri Tn
nácsn mély,;égcs szomoruságát éli ~:\JdaJmát fejezI kl 
afelett, hogy n törvényes jogaJké.~t luntctö lXikés allam-
1OIw\rOkl'!I brutólisan rálőrt az onkénycskcdó hatalom, 
~s J nmcs J. Ilccb unit.1dus lelkész élcléL VC;ZICItC. 

DI1.losithalom Önöket, hogy ~.cmcl>ak hnz"nk.ban, d.~ 
a7. cl;ésl': világon az c~bcrck tobbségc rncgvch a raJ~ 

'Iöl"' minden megnYIlvánulását. A Magyar Országos gyu ... h I . . -'- . 
Békctun.1cs kezdettől f?sva arco a JO\JIlpr,,:, .C:~ "az 
embertc!enség ellen, minden fnJ! és egycb mcg~ul?~
oo7.lctésscl szemben. tppen ezért mélységesen dltélJuk 
a selma városb. ... n történteket. Az Országos Béketanács 

ne\"é~n táviratilag részvétemCI fejeztcm kl n hÓ!! l 1-
kész üzvegyének és árváinnk. . c 

Megköszönöm elismerő szavaikat, amelyekkel a Béke
yllágtanác~ és n Magyar Országos Béketanl'lcs munk(i_ 
J~.t méltalJák. Továbbra ls löretlt:n lendülettel kijz_ 
dunk alért, h~~y a földön mcgvalósuljon II tnrtÓ', bélu. 
és llh?gy Önök .o~y slépcn megfogalmazUik. _ ,,(IZ 

emben és polgán Jogok részeseivé váljanak azok, akik 
a szabad emberek és a szabad népek jogait örumél é'i 
méltóságát eddig el nem érhettek". ' 

Ismételten megköszönöm j6kivánságnikat. 

SzakClsir~ Arp6d s. k., 
elnök , 

A 90 éves Schweitzer Albert köszöntése 
Valaki neml'égen azt mondotta, hogya vilflg nagyon 

szegény igalán meggyőző el'ejli és Péld~.""!utató szemé
lyiségekben. Schweitzer Albert azok kozul a kevesek 
közül való akik életükkel valóban példát mutatnak és 
a jézusi 1~lk(jletli, magasrendli ember.;. ,nev~~etet m~~
den képpen kiérdemlik, Ez a nagysz..eru férfiU egyeduI
álló, rllkán megismétlődő sokl'étuséget testesít meg 
önmagában. Sokan csak azt tudják róla, hogy évekkel 
ezelőtt megnyerte a Nobel és Goethe békedijakat; a 
haladó protestáns közösség úgy tm'lja számon, mim a 
ma élő egyIk legnagyobb teológust, akinek korszak
alkotó munkfil a Jézus~ és Pál-kutatás bonyolultságá
ban világosságot árasztottak és évtizedeken keresztül 
irányt mutattak. Az elméleti zenészek tisztelik benne 
a J, S. Bachról szóló legalaposabb könyvnek a szeI"I.Ő
jH; az orgonaszakér\ők úgy tekintenek fel reá, mint 
;:aki valóban egyedli]fllló módon Európa szinte minden 
orgonáját ismeri és azoknak értékéről ti leghozzá
él·tőbb tájékoztatót írta; a zenekedvelők a ma élő egyik 
legnagyobb ol'gonavirtuózt csodálják benne, akinek 
hangversenyeIre még a legutóbbi években ' is már na
pokkal előre nem lehetett jegyet kapni. De az ő leg
nagyobb tettéért, azért a kórházért, amit tiszta emberi 
önfeláldozásból, egy szomorú európai adósság parányi 
tÖI'!(!sztéseképpen, Afrika óserdejében, lényegében 
egyedül, minden hivatnlos iámogatás nélkül megala
pított, kiépltett és mind a mai napig töretlen lendü
lettel irányít: ezért az egyedülálló és példátadó csele
kedetéért szereti és csodálja mindenki, aki az embe"i
séget értékeli; tiszteli és csodálja mindenki, akinek 
számára az idealizmus csak akkOl' tűnik nagynak, ami
kor az a kimondott és leírt szavakon tul nagy CS nemes 
önfeláldo7..ásban p~!ldamutató CSelekedetté magasztosul. 

-0-
1927-ben, abban az esztendőben, amikol' egyik leg~ 

nagyobb teol6giai munkája "Pál apostOl misztikája" 
eimen megjelent, Schweitzer Albert nagy kitüntetés
ben rész~Ült . Az emberiség javáél't végzelt munkája 
ellsmeréséül megkapta a tekintélyes összeget jelentő 
GOethe-díjat. Ebből, saját tervei alapján egy egyszel'ű, 
kedves hajlékot épített Günsbachban, ('gy kis elszászl 
faluban, ahol édesapja mint evangálikus lelkész hosszu 
Időn keresztül működött, és ahová őt az otthon, ti 
gyermek - és Ifju évek boldog emlékei elslukílhalat
lan CI'ŐVel vonzouák és vonzzák mind a mai napig. 
Azóta, tehát Immár 38 éve mindig itt pihen meg, vala
h~nYszor megerőltető afrikai tevékenysége közben két
harom hónapra visszatér Európába. 

Schweitzel' 1935 nyarán is :3 hónapot Cünsbachban 
töltött, de kÖzben néhány napra több alkalommal cl
látogatoU Strasbourgba is, ahol állandóun rendelkezé
sére áll egy dolgozószoba. lU kerestem fel öl stras
bOurgi tartózkodásom idején összesen négy alkalom
mal, segítséget és ulmuta;lsl kérve doktori dolgoza
tommal kancsolatosan, amelynek tárgya Jézus lslen
or$z!lgáról Szóló tMltása é r telmezésének történele és 
é.·tékelésc voll, amellyel Schwettzc~' is ifjU éveiben 
Olyan behatóan foglalkozOIt. Nugy jóakarattul és sze
I'eteltel .állott rendelkezésemre, felhívta figyelmemet 
f(mtos könyvekre és tunulmányok l'a és ömflg:1 is köny-

vekkel Lambat'ene-i kórháza működésével kapesolatos 
képekkel, valamint aláír(mival ellátott sajút 't'ényképé
vel ajándékozott meg. 

Schweilzel' egész életében erőteljes testalkahi szivós 
kemény, mindrm tekintetben egéSzséges cmb~r volt: 
,,€Ietemből és gondolkozásomból" című önéletrajzában 
el,:,ondja, hogy egyetemi hallgató korában, amikor dol
gai nagyon összegyűltek, többször fOI'dult elő hogy kél 
napot és egy éjszakát megszakitás, minden pihenés, 
alvás nélkül dolgozott, anélkül, hogy különösebb fárad~ 
súgot érzett volna. Ez is egyik előfeltétele voll annak, 
hogy évtizedeken keresztül olyan tuIJeszített munkát 
végezhetett, amire egy állagember nem lett volna ké
pes, Emellett azonban a döntő mégis vasakarata, ki
tartó szorgalma és mindenek felett lángoló, diadalmas 
hite volt: hite Istenben és abban, hogy hivatása van 
ezen II földÖn és azt helyette senki el nem végezheti. 

Schweitzer egyéniségében van valami zord és mégis 
vonzó, raragatlan őserő; egész magata'rtása már első 
pillanatra tiszteletet parancsoló, tekintélyt árasztó. 
Tekintetéből egy határozott, szellemi és lelki el'ejének 
tudatában levő embernek a mélt6sága árad, aki tudju, 
hol áll, mit akar, miért él. Aki találkozott vele, fel
tétlenül gazdagabbá vált és megerősödött abban a meg
győződésében, hogy hinnie kell rendületlenül Istenben 
és megingaUatatlan kiturtással küzdenie kell azért, 
hogy a jóság, a rCszvét, a minden élőlény iránti fel
tétlen tisztelet szebbé és nemesebbé formálja az emberi 
életet. 

Ezt éreztem én is strasbourgi egyetemi ha!lgató ko
romban, amikor 30 esztendővel ezelőtt e nagy emberrel 

• néhány nagyszerű órát egyült lölthettem. E találko
zásOk engem ls sok-sok embertársammal együtt segf
tettek abban hogy életszemléletem derűs, optimista le
gyen és tudJak hinni abban, hogy az emberiség élete, 
sok ellenkező látszat ellenére is, szűntelenül, fokoza
tosan az eszményi világ, a jó és igaz győzelme felé 
halad, 

Sc'lweitzer Albertben magunk elött látunk egy hoz· 
zt\onk, unitál'lusokhoz élet(elfogásában és általúnos .. em: 
beri magatal'tásában nagyon köze!á!ló jézusi lelkuletu 
személyiSéget, aki mögött ott .áll diadalmasan az er
kölcsi cselekedet· akinek sikeruIt az eszmél és a való
sllgot összhangb~ hoznia, eg.ységbe kapcsolnia. Ezt a 
nagyszed.i embert mindenki megél'U, mert (I szeret?~ 
nyelvén beszél, és az élet előtti ti szte l etről, a \'eneratlO 
vit.'le-rÓI szóló tanítása létezésünk szentségét és él~t
igentésünk helyes voltát az értelem érveivel és ereJé
vel ls Igazolja. 

Schweitzer Albertet ezekben a napokban Ilf.lSYOll 
sokan ünneplik, O azonban, minden bizonnyal , .mlnden 
ünneplés és elismerés ellenére is, továbbra IS mel/.
marad egyszerű, önmagába mélyedó: szelle.mi és B!~n~ 
kol"lati tekintetben 90 évével is ~zuntcl:~OI munk,~! 
kodó, az ünneplésektöl menejtülö, a dicsOItést nHlgát 
elutasító keresztény embernek, kk I bol-

. Tiszta szívből, hálás érzése e , 
do""nn száll {eléje köszöntésünk és imádságunk. . 

.. Dr, KQlJdc& UJJo..s. 
egyházi f6jc~y"() 

, UNITÁRIUS t LE'l' 3 



• 

Húsz esztendő egyházi életünk távlatából 
Bu.dapest 

A é "lel ahol egyházi közpon tunk hi\'atala székel. 
két lév P~ta 'tatarozás alatt ali. A:I: á~l.a.m. költség"cté
stb-J jelentős összeget áldozott a ma~o(hk vll:'íghil!»
rúb~n megsérült ferencvárosi épüleL helyrehozatalat"tl. 
Kétévi megfeszilett munka uUan la~?n:lassan kezd 
kibontakozni az újjászületell ház kulso képe. Ú.~' 
érezzük 81.onbnn, ~ogy ez.a taw.ro~ás nemcsak kul
söleg, hanem beflsoflkbcn L3 valami lényeges gyara-

podásl hozott. ....... _ • .'._ 
Eltúnl immár )föru]oltunk a suru álJvan}crdo, le

bonloUák a "daruház"-at, s nemsokára bucsu\. mon
dunk azokn.ak a kedves építók".Ck is, akiknek ,a ,sze
mélyéhez ez idő alatt mindannyiunkat olyan sZlVelyes 
és b.lrátságos kapcsolat Cúzötl. Földesi művezető, 
KinczH brigádvezető, a motorke7.eló K1ézlinc, Koszto
vich l\1at;ika es a többiek mind, segitő készséggel 
igyekeztek a tatarozással járó kisebb-nagyobb gon
dokat mindannyiunk s7.ámára elviselhetővé tenni. 

Az ő munkájukon keresztül ismertük meg legköz
vellenebbii/ a napró! napra megujuló emberi erőfe
szites szépségeit és ér!ékelWk a jelentéktelennek 
lfltszó apró rcszletmunkakat harmonikus egységbe 
tömödtő építő munka igaz örömeit, 

A lelkes dolgozó gárdának hüséges "adjutánsa" 
volt e nehéz hónapokban Sebestyén Istvánné házfel
ügyelŐ, akinek otthona nyo.mban a tatarozás "főhad i 
szállás"-ává vált, és éjszakai álmait bizony gyakol1a 
zavarta meg a törmelék szállftására bebocsátást 
kérő gépkocsik motorjainak 7.ajOS dübörgése, Min
den dolgozó összefogott, hogy Isten hajléka körül a 
há'ooni ütötte sebeket mielŐbb eltüntessék, Pedig 
milyen súlyos sebeke! is kellell nekik begyógyíta-
niok! ' 

Erről bes1k!gettünk Pethő István püspöki helynök
kel, akit betegágyanál kerestünk Cel, hogy husz év 
elötti élményeit fölelevenítsük, 

- Az épület tetőzete - mondotta a helynök úr -
az ostrOm folyamán súlyosan megsérült, Javában 
folytak még a harcok, amikOl' Bencze Má r ton és 
Gálna Sándor lelkésztársaimmal hozzákezdtünk a 
t etőn keletkezett aknarések belcdéséhez. A maradék 
cserépanyagot és a padlásrészeket elválasztó léceket 
használtuk fel elTe a célra, Bizony, nem volt ve
szélytelen vállalkozás. Templomunk az ablakkárokon 
kívűl sérűk-st nem szenvedett, de a fölötte levő la
kásokban surun ismétlődő vízcsőrepedés a székely . 
motivumu mennye-.:etfestést s a Ca](cs(.ést is veszé
lyeztette. E-.:cket a sérüléseket később állam unk 
nagylelku segélyének felhasználásáva! kijavitta ttuk. 
A mostani lakásommal szemközt levő lakást egy 
bom, ba l-obbanása telte lakhatatlanná s a hátsólépcsö~ 
fc j~rót ls teljesen romba döntötte. ' 

K,lmon.d~atatlan öröm töltötte el lelkünket. amikor 
végül hlrW veUük: megszületett a BtKE! Készség
gel vettünk részt a romeltakarítás ,munkájában is 
h~ azután visszatérjünk oda, kit ahová hivatás.~ 
!;7'óhtott. Mindennapi békés életünk rendjének ki
~ont.1k07.ásá~an, lelkipásztori munkánk zavarta
:~ tel]csLtésé:ben jóleső érzéssel tapasztaltuk a 
Séa!-!Ztna~, é~ polgári hatóságok jóindulat u s.egítőkész
sz rn;d ze ben a napoklxln hálatelt szívünkböl végre 
.. n • On szállhatott a bizonyságot tevő ének föl
emelo dallama: "Erős várunk nekünk az Isten". 

F"üzCSPl.larmat 

ha~~z~~'Fe~{?':ton ~~m ~o1tak harcok, Csak végigsu
rémület dö~~ a ébe boru szele, s eitől mindenki 11 
ml ,en~t esett. Napok teltek el és még 
á!l~d~l~~g a~s~~~unl\~ az. ijcdtségb61. Mintha mcg
mé I t . enzunt a mezei munka pedig 
il ~ár:k~1.X~ln~ mit dIenni, bc?.árták az iskolákat. s 
• , a csen es I'eménykcdés '. . ... " .meg II lelkeket T!-' .' napJaI S1"" ta , a an nCm tér VISS7.a II bor .. .alom, 
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talán ujra kczdheOük az életünket", de mikor? .. 
Ez a kérdl1s uralta a falut, midőn egy szép napsülf>.. 
SCi va!.árnup megkondul tak a templomok harangjai. 
A SZOVjEt katonai alakulatok egyik t iszt jének ösz
\önzésere megtartottuk az első felsza~adult isten
tiszteletünket. Söt, biztatására a református lelkészi 
teendőket ls hosszu időn át mi láttuk el. 

Az emberek Cellélegeztek. Nem lehet már baj, ha 
szólnak a harangok. BeKE van már - boldog meg
nyugvás, nem rémit többé vérpatak, háborU. Ki-ki 
felöltötte fekete ruhájá~ s a faluba e naptól, mint 
b~nulL testrészbe visszatért a vérkeringés egés7.sége. 
Következő év tavaszáig mintegy fél éven át .mind

két szószék szolgálatát e!láttam. Máig is örzöm a 
tis"":lfltúli ref, püspök kÖSzönö sorait, amely lelkészi 
munkámat "sok régi, nehéz emléket feledtetőnek" 
minősíti. 

Tanítók sc igen voltak akkor, a gyermekek ta
nítását nem akarván szüneteltetni. a pedagÓgiai mun
kákból is reszt vállaltam. Kerek egy éven át tani
lottam az iskola ö tödik osztályát. Eszembe sem ju
tott, hogy fizetséget várjak él1.e, ugyanúgy mint a 
lelkészi munkimért. A falu gondoskodott családom 
élelmezéséről. Segíte!lünk egymáson, ki mivel tudott: 
ök táplülékkal, én szellemiekkel ... A vasutat helyre 
kellett állítani? "Arccal a vasút felé"-mozgalmat in
dítottunk és minden olyan szépen ment. Lassan-lassan 
mindenütt élet és rend támadl: A " községháza" fld
minisztratív munkájában éppen úgy, mint az üzlet
hálózat raktárkészletének íeltöltésében. 

Nem éreztünk fáradságot és nem vártunk köszöne
tet. TeUük. amit a .megújuló élet szüksége diktált , 
S most, hogy húsz év után visszanézek a megtett 
útra, országunk, népünk elért eredményeire - egy 
kicsit magamnak, egy kicsit befelé, megnyugodva 
vallom ... megtettük ami tehetségünkből telt - és 
nem volt hiábavaló! Bajor JaJlOs 

Hódmczöva.sarhely 

Hódmezővásárhely egyike a1.oknak a városoknak, 
amely nagyobb méretú és emberi életet követe lő á ldo-
7.at nélkül érte meg a fölsl.abadulás pillanatát. A 
fölszabadító szovjet hadsereg bevonulása után a vá
rosban zö.kkenómentesen folyt tovább az élet. Új 
vezetés, új szellem vette á t a mindennapi éjet irá~ 
nyílását. 

Ezekben az időkben egy egyszeru Iparos atyánkfia. 
Vaj nai Mihá ly állt a gyülekezet élére, aki egy ta~ 

nítónö--je!ölt hívünk közreműködésével végezte a 
gyülekezeti élet irányitását. BlIr a lemplam ablakai 
egy akna robbanása következtében ÖSsz{!lÖrt.ek, azok 
előbb Bán Sándor és Vaj nai Sándor közreműködé
sével, majd állami és egyházi segítséggel rendbe ho-
1.attak, s ezzel megszunt az istentiszteletek megtar
tásának tárgyi nehézsége is. 1945-ben az Unitárius 
Egyház Intéző Bizottsága tagjai közé választotta az 
egyházközség Cögondnokát, dl'. Orm::)s Pál atyánk
liát, aki 1958-ban az egyházközség belsö embereinek 
anyagi nehézsége könnyítése végett segély alapot 
létesflett. QI'mos Pál "később orvosi munká~"iganak 
elismeréséül a "Kiváló dolgozó", majd a T, r. T. ke~ 
rctében kiCejtett tevékenységééz't a "Munka f:rdem.
rend" aranyCokozatát nyerte cl. 

1947-ben Kiss Jó~, Vaj nal Mihály és Szabó I,mrc 
híveink l'endbehozták az egyhú7.köy.ség tanya épületei, 
amelyet 1952-ben a nagyüzemi gazdálkodl'ls e[ómozd{
tásál'a <.lZ állam rendelkezésére bocsti tol1ak, Ebben az 
esztendőben 19 évi helyi szolgálat után nyuga
lomba vonult az egyházközség lelkésze, Bíró L.i:ljos, 
akit R. Filep Iml'C lelkész lia követ a lelké1;zi itUás 
betöltésében, 1948-ban a szen tesi szól'vány leányegy
házkő7.Séggé alakul, s kéri a hódmezóvás.1rhelyi egy
házkö?.ségh('z társilásál. 1949-ben sor kerü!l az inm~ 
terem rendbehoz.atalára, amely 1952-ben nyerte cl 
mai kápolna jellegét. t950-ben Vajnal Sándor és Kiss 
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JÓ1.6ef at.yánkfJaJ kJjav{tják a templom fedéI1.ctét. 
Az egyhflzközség történetében előSZör ebben az évben 
válllszl.muk női presbitereket Bányai Albertne és 
ozv, Bereny! Józscfné személyében. 1956-ban Boros 
Aron énekve1.ér alia, az egyházi szolgálatba eltöltött 
liO eS7.tendú elismeréseként "tiszte]etes" cimet és pa
lástvl:selé!ll jogot kapott, Az egyhá2:község életét az 
unitárius összejövetelek lették változatossá, R. Filep 
Imre Budapestre távo1"ása után, dr, Jakab Jenö lett 
.az egyháU<.özseg [elkésze, aki oa Hazafias Népfront 
terUletén végzetl buzgó tevékenységet, 

Bár az egyházkö7.S:ég hivei anyagiakban nQ'll bövcl
ked tek _ képességelJenek megfelelően, kl anyagi, ki 
s1,cl!eml téren h01.1"ájárult és hozzájárul ma is az 
cgyházkÖ7..ség fenntartásához, s áldozatkészségük,kcl, 
"alomint élen járva a Krisztus követésében, emberi 
kötelességeik teljcsitésévcl, a földi Isten-országa ki-
Illakltásán fárad07.nak, Kelemen Miklós 

polgdrdi 

Kel'ékpárral érkeztünk Polgárdiba. A vonat járás 
rendkívül bizonytalan volt még, A falu szélén kilőtt 
"tigris" ágyúcsöve ásított az érke1..őre, A betonút 
minden ötven méterre föl volt robbantva, A házak 
romosan, ablak nélkül, a mezőkön bombatölcsérek, 
drotakadályok. mindenfelé. Sanyi, nz eklézsiát átadó 
elődöm a hírhedt Marg"anH-vonalat magyarázta. A 
kora nyári napsugár éltető meleggel simogatta végig 
n romoka!. A Szokó-köz sarkán fiatal lányok és legé
nyek hancúroztak a vasárnap délelőtti napsugárban. 

Kacagásuk önfeledt volt mintha n ,-
búj kál ták volna Végig /.; téli hóna~nl~ ~ rillteSték, 
sebb a halál~ál. A papi lak kitört. abla·kok~11 e~üe~; 

Az It;t~ház elötl hatalmas szemetrakás ~é-
1 hlvilnk takarltoUn kl az imaházb61 A 

: A harmónium ledobva a karl.at 'clé 
mmdent elégettek az Imaházból A tá' 

lett. Néha lovat is kötöttek be. ~ót~ 
m~ll és egy könnycseppd töröl le S7,c

Villan a .német" katonák derékszija. ft 

nut uns ... Betki Pista bács.! 
~ebeböl kalapácsot és ablak

':]0. Szedi ŐSl;ze az épen maradt 
Berakja és beszegezi az utcai s7.oba 

Az . Persze ~ldozva-roltozva gitt nélkül. 
J tartjuk a beköszöntő istentisztc-
etet. Ráteszem kezemet Tóth János bács· ·llá. 

"Rcr;dbehozzuk", Es!e hangverseny az ~bl~~tal:~~ 
.kultul'h.?z~n. Az elso a front óta, Székekre és desz
k.ákTa ultunk. A zongorának jó néhány húrja hiány_ 
Zik. Az énekesek &állal védik torkukat huzatb A 
megnyitót a jegyző mondja: Semmi frázis, sem~nPöz! 
A.~r~1 beszél, hogy nem hitte volna a veres harcok 
k.ozölt, hogy egyáltalán valaha is kultúrmusor hang
ZI k el a faluban , ~e most már tudja, hogy szebbé 
és gazda.gabbá fogják lakósai Polgárdi! felépíteni, 
ml_nt amIlyen volt, Az emberek sóhaja volt a meg
erositő választ. 

A hiányos hú!okon Beethoven csendült fel és mi 
a tel'emben levok úgy éreztük: Felszabadtdtunk. 

Szász János 

Emlékeimből I Csép Miklós tanór búcsúztatósóra 
Emlékezésre méltó unitárius testvérünk hunyt el 

közelebbről. Csép Miklós gimnáziumi tanát'. Osztály
társa m, diákkori b<1rátom vo lt, hadd mondjam el róla 
néhány emlékemet. 

Az unitárius vallás ösi, meleg fészkébő!, Torockóról 
Indl:'lt el. Elvégezte a pál' alsó osztályt, a helyi gim
náZiumban, aztan Kolozsvárra ment át. Mi Székely
keresztúrról szintén Kolozsvárra gyUlekeztünk, ott ta
lálkoztunk Csép Miklóssal a hatodik osztályban. l\'leg
lepett és bámulatba ejtetl Csép Miklós nyelviudása. 
A latin és görög szövegeket játszva, elsÖ látásra for
d.Hotta, a német nyelvtant alapos.1n ismerte. Tl'éfás 
fH'1 volt. Görög tlmárunk, Nagy Lajos örcgéveiben 
volt, maga a görög nyelv második 60rba került lan
tárgya lett, Nagy Lajos 6zívesen támaszkodott Csép 
l\1iklósra, vele ,magyaráztatla meg a nehéz szövege
ket. Tanárunknak nagy gyengéi voltak. Szeretett arra 
hivatkozni, hogy mint honvéd fi is részt vett a 
n7~'\'ennY~lcas .s1..abadsághBrcban. Csép Miklós a gö
rögok hadltelle'ról szóló szöveg fordítása közben 
?gys7.er csak kérde7-te. _ Ugye, t..1nár ÚI', ebben nz 
ütközetben a maru.'ar honvédek is megállták volna 
helyüket?" - "ége volt a görög órának, Nngy Lajo.s 
ne.gyvenn):,olcas eseményekről kezdett beszélni. Csep 
~'I.lklós leulhetett n görög tudományával. Másik sziv
ügye volt Nagy Lajosnnk a Mátyás-szobor felállí
tása. A _~zobor }clállitását 6 indítványozta, n költse
g,ek GYUJU;sét o végezte, Csép II görög múvészetröl 
SlÓ,Ó fordltftsa közben a Mátyás szoborra tett céJ
.. iist, .meS,lnt vége volt a görög órának Nagy uljos 
I\~útyas király történeté:vel és a szobor ügyével töl
tötte ki ar. órát. 

Csép nyelvtehetségének bizonysága volt, hogy II 
Pagct-fele angol nyelvi pillyázatot I·endsz.erint Ö 
nyerte . meg, f:~e lt.ségis diákkorában a százkoronás 
nogy Jutalm.,1t IS a sok versenyző közt ő vitte ei. 
Tanári pályára lél>ctt, ösztöndíjjal Berlinben is ta
nult , Nagy felkéSZültségével rövid ideig a s:rekely
~eres1:túrl gimnáziumban ls tanított. Ht a nehéz 

yelvu s1.ekely diákokat nemcsak a nyeh,tam'a akarta 
n:gtanltani. hanem a német bes:redre is, Ezzel nagy 
t thet rakott a diákságl'8, népszcnitlen tanár letl, 

A nemrégiben elhunyt Suisz DomokOs beszélle, hogy 
az ö oszt..ílya sltnijkba lépett Csép tanár ellen 
SándOr János igazgató si.mította el a súlyos ellenté: 
teket. 

Ez az eset is közrejatszhatoU, hogy Csep Miklós 
kiiépett ar. egyház szolgálatából. Az államnál, tá
voli iskoláknál helyezkedett el. Mint jó barátja, 
reméltem, hogy valahol csak kiválik nagy tehetse
gével, de a reménySég nem teljesült. 

Az élet java elszaladt. egyszel'esak hírét vettem, 
hogy Csép Miklós Budapesten tölti nyugdíjas éveit. 
Föl kerestem, s elsajnálkoztam, hogy a jó kedélyű 
ifjúból milyen m orogva, uirkó,ott ember lett. Fele
ségétől, egy nemeslelkű svájci nőtől elvált öreg ko
rára, de 6 férjét a távolból is gondoskodó tigyelem
ben részesitette. 

Be akartam vonni az unitárius közösségbe. Koncz 
János barátommnl találkozóra hívtuk. Koncr. egy év
vel utánunk járt, de Kolozsvárt jó barátunk voll. 

Csép hajlott is rá, ígérte, hogy ezután eljár kö
rünkbe és egyhá ti összejöveleteinkre, de emberkerülő 
tenmészetéből mái' nem tudott kibontakozni. r....\(o
gatóit. ezek közölt füldijcit, Simon András és Zsukó 
Istvánt szívesen látta. 

Mi a legutóbbi évben arra készülödtünk, hogy 
elmegyünk KolcZ$v:\rra. a hatvanöt éves éretl.'légi ta
lálkozóra. s viszontlátjuk még életben levö osztály
társainkat: Péter Lajost, Szentmártoni Kálmánt, Nagy 
Lajost. Antonya I\tihályt, Sándor Gergelyt. Ot beteg:
sege, engem lábtörésem akadályozott meg e kedves 
kirándulásban. Halálának hirét kellett a jó barátok
nak megírnom. 

Tnnulságos életpálya a Csép Miklósé. Ki!űnö ké
pességeivel bizonyosan tudon1<ínyos érdemeke!. tanári 
sikereket és de rüUebb életfelfogást szerez öreg ko
d.m. ha mebmamd az unitárius közösségben, a fel
emeló hagy ományok hatása alatt. 

Gyallall DontOkoS 

• 
Temetése szűkebb baráti körének részvételél-el folyt 

le Győrji István lelkész szoJgálatánu. 
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Sorozatos tűzesetek amerikai unitári~s templomokban 
lI.hdt évi dCCCIllOCl' folyuJlllín tüzl'é~z l\1dllZnltl leli nl': UIll!,írlllS templom, alllely lll. utolsó nCf(ycdévhl'll n 

Il\ngok Illltl,tulékn leli . Első KOllgregáclós Unl!.ídus Egyh:íl. lUlrwanH lellll>lo
mn. JdcIlt6s ~11ckck puszt ullok cl illt'Il, Többek kö· 
ZOli " templom [mlai 1770-t~ \'hiSZ(UllCnólcg. cgy erlC
kl'S "llsbibli:l", l'u'vaCSOrlli fcl szcl-clésck SIo. Va]alllcIlY
nyi muzeúlis l~rlékü dnn.1o \'olt. A templom IHlnlllgJt\1 
repedten (HIálIIlk II romok köz!HI. Altlu" Itótsz(\l',C7.CJ' 
doUál'rtl becsülik ... Jc!képllnk ch>usztull - (rla g)'iIlc
kC7.cléhcz Rev. Belz lelkész, - dc hOst'ig(lnk cl nem 
fogyott. - Szn!J;.ld \':lltásunk punlllt"i(1 szel']nt lll: CIll
berl jogok gyózclméért még n{lgyobb erővel fogunit 
kii:ulcnl." 

Tli1. PI~SzlilOl1a cl ti MÍl;sls~iPI)J :\Ilumbcll Illplcy Vll 
I'OS bnplLstu templomt'lt I~, egy né";Ct' tcml)lomot, né
h~iny ó n\val uzutún, ho~y II tnnficstel"rll\lt nolgÚrjo(.:1 
ös~zcjövctcll'c hu~zl1ú1túl~ , 1\1. üJjM:pitcs munkfiJ(tJ nz 
Obcrllnl Polgt'lrl Jogokért KUzdó Dl:\kok C~oportJ:I In
ditottu cl, umcly kUl'úCSOJlyJ ~zünidejét áldozi n <lZ úJjú
építésre. 

A nluguknt "kul'lksonyi t\csok"-nnk neVelő dh\k
csopOl'1 taf..:Jui közöLt unillil'\us dlúkok I ~ voltuk 

Ugyancsak potTáégctt II 

willcc-i unitúdus cgyelemi 

közclmltllbnn ti Wallon
templom is. A hnr/l1udlk 

Allghu rCl'het kétscg uhhoz, hogy n tüzcsetek~l nzok
nak II nemtelen Indulatolt,lluk II kil'obbantisll oko?ttl, 
amelynek legutóbb II m(il'!lt'hulán huh J. neeb :unCl'I
ktll unllllrius lelkesz tl'(lglkus U1dozau\ lett, 

Ol \'lu61nkll/l k 18h'l\ ll'i l á ldo tt buldO); h.b· 
,'él i ihlllel'I'ket kh'o\ nnnk. 

Tcml,lomalnkb:U1 lu's\'N mllldk~1 On-
nept'n IsIt'nuSZleletel turllmk. ... r\'lIclIOro\
,,"I. 

f><'tlIŐ I stud ll p(lspökl helynök jnnullr 
23-"m ta 2~-~n mcsMtQJ.;1l1l1l II hódm(!7.!'I. 
vásárhelyi sy01ekc!elcl. nhol pl~~b!terJ 
'-'neke~l ctcl t:lt'101I. /Imely ot el!ylu\:t;kö:t;
s~g IdÖ$zcro1 ügyelvel foghl lkoWII. A \"las
pÖki helynOk IQmploml szolglllalOI ls 
\'~g:t;CII. 

ll. ~'lIe" I mre ek. rOjcgyw minI II 5~n
badclvll I{ercs~t'::nyck ~S Vnllá~os 5w
bndso\g N('lIlzelkö:r.1 Szövets'::ge V~j,;re
hojlÓ DlzollsAgállnk lui;lll. rtUI vesz o 
bll.o\l$l'ig Aprilis 20-11.11 H~gtibnll tnrlnndó 
m~s~n. EgYb<:n relk~r~st knpou. hogy n 
$'tö\'ets~g k'::pvlsel el ~ben vegyen r~$Zt n 
N'::nH.lt Szövct.o;'::gl KöztArsnsl\j,;bllll '::16 
unllérlusok Jl'nlus lIó fOlYIImán Ilonnbnn 
IOl'lnndó Ul'::s~n. 

r,I, 'rM"h'! S ándo r II N~flrnjd MUleum 
ts II MngYftr Tudorno\nYO$ Aklld~mhl 
N}'elvIUdonulnyl Inl'::zOlo I\ltnl meshirdc, 
Idt XII. Országos N,::prnjZI ':'s Nyelvj:lrtosl 
,;y.,1jI61 pólyl\zulm bonY(ljtott .. Vcgyes 
S!'::kelyWld\ gyújl~S" dmll p,lIynmunká_ 
jl\l'lll d íj"l nyert. Cralulálunk! 

HíREK 
IIpó~át IClnrló1.lnllu, J.l1I ~Jl('1 I'elle 0\1 " 
eS<,h .<1.lovAk IInttdl'\ u8 Cllyhll, vC7.el~SCl. _ 
Hl~8,t.)Iln uZOllbun llllndjQbLmn l'lhulnl'11n· 

sodó bCle!':sCge miaU nyutjdljl.>n kellell 
vOllulnlll, 

lhl ~ Pl unlltlrlUTIU91l kOlönl~llC9 rtlo:r.6f11l1 
sl ... ml~kt'::ben Ryökef~1.etl, UnItárIus \'n l
ItIsl felfogtIsa n:r. Isten. fl Vl1t1llmlnden~~1I 
~s 11 1. IilmbCI'I~C~ ~gy,,~g~bcn öli~zCII<'1.' 
helli. - HIl~\"I1 tCMv~rtlnk ~\Cnk (,s ben~O· 
sCg('S kn\"lCliolUIOI lnrlolt fcnn n ktllföldl 
unttárlusokknl. kUlönösen pedl(l II S1.Ublld, 
clv,1 Kere$7.I~nyf'k ~S Vlllh'isos 51.ab,,<I_ 
ság Ncmzctkö~l Szövels~g':'\·cl. 

Amit.: e!,:~~!9ógl 1I11111>0ln engedle. "cml
S1.ercsen mcgltilo!lntt.u a prA,lj.al gy(lJcke~e
lel. Röviddel kllr(\c~ony elött ls rtszl VCII 
ÖSS1.cJövCleltlnltön ~S szfv€,':!;cn CIl.>CS7'clge-
leli II l:/yUlekeZC\ IngJalvlll. Sellkl scm 
gOndolta. hOGY 1.'2. IC$1. utolsó JtllOgllláSll, 
D~ke pOl'(:>lrnl 

J . Dr, D .Kuffkn 
Iclk~s~. "niglI 

IH ;\' J . Ki e Jt y tEssex Jlllll) nYUGlllombn 
1'0ml1. UlódjAról m~g nem lörl(,n\ dölll~S, 

H bllsd.g. l\"~lHtI Péter Sándor lelké1;z 
IIel'ell kánya: Nngy Vllnut. mÚli CI' okló. 
ber 3-lIn ho\znssllllot kö tött dr. I\mnl ~'C
I'ellccél. " Fővlll'O>lI Dlr('mllg umo\csvC7.eI(S 
blrÓjAvRl. A1. cskt'l61 szerllll·ttl~1 R. FlIcp 
l m,'C ck. f6Je!':yt(S. budllpestJ lelk{'sz "ó
gezle, Aldás frlgyUkrCI 

Adományok 
LeJk~nl N ~' Ulld fJII\np rR T, UO"b~ly Ptll 

és fc!t.'S(\ge 13(1. d,', Kiss EI'tl ~, KlIdllr 
~-en::ne 10, ~-odor Arp~d 20. Fercncty ISI
ván :;(I. NyulÓ Gyultlnó 20. Id. Tófolvl 
S~ndor 1-1 Ö7;V. Pdl\ Mfklósn(\ 4. Pro\ fI 
JenŐ.né 10. Páll M.lklÓs 4. Ö7,V, Wcllln Jó . 
~_~ernó 12. Swp Gyuln Hl, pnlntk" Jór_~Cr 
20. Öz\'. J Ollkll ~'("'c"enC I~, CKo\kn Jllnos' 
n(, 20. C. Mm'kolln Alajosn':: 20. Jlenedek 
B(,11I :;(I. S7.11I/1y LlljOf'''~ 10. MÓI1e~ n ona 
elh""yl "6v~r,, Mó ricz Jol(ln eml':: k~rc 
23, Szt'kely Z~I,un(>n<l 10, O<:tik Mlklósn~ 
10. 'l"6lh Mlhálynt' 20. dl'. Cclel Jó~scrn~ 
~. Kovo\cs SlIn<lOl'n,' 10. OUkHII AiUl" 10. 
CM F,,.nón ~ 30. Mlln Józ..('t 30. JÓz$ef JII
no~ l? K Ls~ LttjoHn~ f~rjto cmlt'kt're 50. 
özv. F"'l.eka~ LnJosnC 30 ."f.' 

UNJTARJUS ELET 
LllplulnJdonos n M agYl1 roruAgJ UnlUlrlus 

EgyhibklS r , 
FelelGs aze rkclzt.5.::. k iadó: P e lhO "tv6.n, 

E:vl clőlhet~11 d lJ I t fo rint, 
BudapCst. IX" HOlYes Endre utea S. 

TIIv b,: 1"-118. ~ekkn.: III~"~'C. __ 
I NDY.X, 25.SU. -aS. I2382 _ ZrinyI Nyomdl' OudllPCal 

}'eleIO. vezeiG: Uolg(ir Imre Igal.ijl1l(i 

I':G\' IIAZI KUZALI\PIlA Mó,.lez 11<>11" 
23 n . 

UNITA IlIUS F::U:TIH: Or Gde! JÓz~c1n~ 
fÖII •• KlIdllr 1~ l\'tol:> 20.- Dr Bcl1cz~dl l 'e. 
!'''nene SO,-

H/jgyus e llf/ rC ItIcol Itur"") "h.", e~1jnlr" 
nl' Bencledl r··cr('nenC. nNlI.1 ""IIYbÁlyjn 
wel'css AkOM ('ml~kCl'e 50 1"\ 

"JórzftJll nf/llkO:ól "terelI oz 1$1"'11" 

Halonaink 
Jozse~' I)~;ZSO ny. u m át. g~·" l ol Rt.'\r. 

vo\ny"nK lD35·tl'Sl 19j8-11l VOll lelkes flOnd
nokn. Jnnul\r I -~n cllílVOZOI( lll. <lIlik ~o. 
rtoból, IInl Alávnl ~nl~kcny \'es7;l ell~ ~ne 
lly,llll l I(,slv~rclnket Mt1vC~1 hnjll1' 
mnl mt'or kort\n mlllPtk01.lnk . llu(ln. 
pestcn II Nem?elf Sr.ll lonbnll IIl1ilOll1l kl 
k~pcll. IImelyekkel .jt'lenIO~ slke.'1.l VOll 
HlIl'oms~ol' nye,'1 ~rt~kt's tl ljnl. 

etelc utolsó szn kll s7,ábnn mt',Ilh'ln gyu
Iul szór"tonyunk lört~nCtCI Ekkor knpJ" 
me8 nz IInmydl lllomál Is. Uennee~yho\7.u" 
hllSC,Ilcs fl41 vt'ultettc el. IIkitő\ mellln, 
dull 1~lekkcl b\\C!I.IZOII II IlYlIlIII hlvc\l: N(·· 
I·"!JC. KeJe lll('n Miklós lelklp:l$1.IOI' 91.01, 
!:t\lnlílvnl. Az eg~'hIl7.kÖr"'(\1l blit'll('k lls1.ön
h~5~t Kiss 18\1't'on, ny . IlInr.glltÓ, n1. ('l · 
hunyt t:ondnOk Ulódo lohntlCSOllu mclCII 
slllvnkkal. 

~-AZAIiAS LAJOS tesl\'(,rllnk &7 Ő\<c.' 
kor:lbnn SzlICCI$7.Clltllllklóson deeemb.:. 
1-1'''' eUnmyt. 1I 01111'IIS~II\~ UI~nj bl)cstlr,
lnltlsll Jonulll' 21-'::', voll II .'nl'kn.<I''::U II" 
mel(lben P elh (S lstvlln pU9Pökl hclynök 
s7.olslilnlllvnl. AZ elhunYI rtll volt ~'.ue
kn~ t.aJor egykori nyllrádmclltl csperl' 
~Unknek. 

Alórler J olllu l(,s lv~rUnk m,\11 t'vl d~" 
c()lllbel' 26·lIn ~leténck 7~ évCben clhlinyt, 

1 1l1~he~ C •• ellyhli~tohoz I'RBllSZko(11I bnz-
8u lNck \'Olt, 

UOKROS JOZSEFNE bud" l'eSII C8yh i01 ' 
kIS7..s~8Unk kcblt Illn,iC$o~n. II Gyltlt'kNo:l 
cgylk Jego(lnndóbb, Icgb\l~8()bb tollj:. -
unll/lI'Jus k(lzöllst'l!i.!n k mt'ly$':'gt·~ bt'onn
Itlrn ~)rökrc elll\\l07,01l II hJvck sor tlb61 A 
Illbllut 1I1t\r1O m~ly ,. 1111.111\1 Irlke 10111>11011 
lÖr<'keny nlllkjtlbnn, /lIofiU 11011 n W#1I1 
0111:111 dll/otnlkl!usj/II, II pll,cn~51 nCm Li_ 
me"" 81.01")1111001: IIZ 18"7.1 1I~~'lOnyl Idcle 
C ytlleke~ell ISsszcjöv('Iclcln ken. N1,t'I"4'ICI
\'t)ndt'gst'lJeln k en mindig Oli lózor,ll'O~kod() 
mlllc nlukjn ('111111\ Irum .. " DZ elll1l\l:l8 
HOI~I kMphjll mögÖlI , '1','moteHe IllIyll· 
lekczell 1111Jok n,,/(y r(!H~vClelével fOlyi 
le It. FU<,p Imro ck, főJcltyzŐ< bullllllc.\I 
IClkm-.e noljj:lllntllv"l. KCllI'elt ,IlyOlck~-
7;(,I~nt'k hivei 87."rele\lcl őrlik .'rul~k~l, 

CII/Jrlfu O(l:u. 1 .. ~mytlIIlI Onlo\~ "y . 
1':"1.dMtlIlJ IMkolnl lllnzgH\Ó ll "tlIIP<,~lrn 
!l11I"e lus I ~ _" " BI I'VO!I IfOrMlun t)H'fllIlIlI 
1\ IIIl1gYllr fö ldmü\'el t'RII/lY. o Iln~(I"dWI 
"~lIko kllllll s l'lylk Jt'1l0do",16bb ",,,ukIldl 
... ",7.\ telle el belln" Nt:m~ ""lld"lkodIlRU. 
lI~clld IIzert'lly ember voll. Mlndcnkl U~
r~II" .. ~ beeqlllll.' rokon~~_""V('" ClIy('n,.1-
IIC~rt 1l'\OIIlbll.II\SIl mllt·eln" 23·A" ",.lt 
nnllY 1·~~1.Vt'1 mcllQtI II rllrkn~r~1I 
IClllel(}~en, ll, ,.'tl"II ,,,,.,, •• k. rlIJ,,"yln. 
b\ld~pc.tI 11·lk .... ~ 81:ol(lt'ollllll\'ol. Oyllrfty 
1111 vll n bOlllllpC1'11 Jel kt"'7.!c'\\'.'rllnk I~";I ~.'t'
bdl)'JAI 1I)'''81;OlJII 1\1 ,,1I'1i")'I~on, 
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