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ml mindennapi kenyerünk 

"A mi mindennapi kenyerünke t add meg nékünk ma", 
(Máté 6. 11.) 

Úszi hálaadásra készülünk. Szeptember utolsó va· 
sárnapján templomainkban megterittük az Úrnak asz
lalát, elhelyeuük azon Jézus életére és halálára való 
emlékezés szent jegyeit; a kenyeret és a bort; - benső
séges felkészültséggel járulván a szeretet asztalához, 
hogy magunkhoz vegyük ez á ldott jegyeket. Mi unita
r iusok. a hogyan monda ni szokták teológiai nyelven. az 
úrvacsorá t két szin alatt vesszük. T. i. a kenyérnek és 
il bom ak képében. Számunkra azonban ennek mar nin
csen olyan ér telemben .,szentségi" jellege miként az ev
századok folyamá n a különböző keresztény ortodox 
egyházi tanításokban kifejeTksre jutott. A ke!lyeret 
kenYérnek, a bort bornak tekintjük, és nem a kenye· 
l-et és nem a bort tekintjük; az (uvacsora elsődleges 
fontosságú elemei nek, hanem az együtt való emléke· 
zést, az együtt megvalloU hitünket és a Jézus szerinti 
életre való elkötelezet.tség tényét. 

Ar. eszkimó, aki talán sohasem látolt semmiféle fm'. 
mában kenyeret, és sohasem termesztett szőlőt a jég. 
hegyeken, biwnyára nem. számkivetett je sem az isten. 
országának. sem Jézus terített asztalának csak azért, 
mer t történe ti múlt jából hiányzik valami, amire a ko
vásztalan kenyér jelképével kíván emlékezni. vagy a 
ková57.os kenyérnek és az aranyló kehely ' borának 
fenséges izében és valóságában tud ja csupán átélni 
lsten értünk való szeretetének tényél Igy tehát az esz. 
k!mó is élhet a Jézus iránti elkötelezettség jegyében a 
m.aga mó?ján és a "maga kenyerével és borával", meg. 
váltó és utmutató Mesterünk életére és haláhira emlé. 
kezőn , - még akkor is, ha történetesen az ó kenyere 
egy darab nyershal és az ö bora egy korty kézzel vizzé 
olvasztott jégdarab. A1indenkinek megvan a "maga ke. 
!lyere és bora" ! Ezo::rt minden úgynevezett "verbális 
Inspiráció"·tól, v~gy. betü és szóhüségtől függetlenül a 
Jézustól tanult Imadságunk szövegében mégis fon. 
tosságot ~ulajdonitunk annak, hogy a kenyérrel való 
vonatkozasba~ ~ézus !,a. mi mindennapi kenyerünk". 
~ól sZÓ.I él> blbhaforthtómk ehhez a mi szócskához IT.ég 
akkor IS r~gaszkodtak (a szent szöveg iróÍnti tisztelet. 
böl fakad oan"?l , ha ezt a szövegrészét az imádságnak 
~agyar nyelvünk szépsége és sajátossaga alapján igy 
IS forcHthatták volna: "mindennapi kenyerünket add 
me.g nékünk ma". Ugyanis a magyar nyelv. mint ag
~u~lnál~ nye.lv, az ilye!"! jeUegü szöveg[ordításoknáJ nél. 

üJözm tudJa azt, ami pl. számos idegen nyelvben, mi. 
ként a német nyelvben nélkülözhetetlen,~hogy t. i. va~ 
~6ban,,~a .k~ll tennie, hogy "unseJ"" tögl!ch Brot gib uns 
eu.~ . Ml IS .raga~z~odunk a mi sz6cskához, mert úgy 

~öéJJÜk. hogy JéZUSI Imádságunk szövegében ennek kü-
n hangSÚlya és külön szimbollkus értelme van. 

ta~merikáb~n jártunk. Sok érdekeset láttunk. tapasz
b tunk. Errol lapunk más helyén számolunk be Azon
t ar:k egy érdekes tapasztalatunk és élményünk ide tar· 
::m' Balban voltunk a mi mindennapi kenyefÜnWtel. 

olyan (!rtd el\lben persze, hogy nem volt kenyér. 
Az sZázféle formában mindenütt jelen volt bőven . 

Mindenféle formájú. és mindenféle jellegű kenyér volt 
kapható. csak a ml kenyerünket nem találtuk sehol. 
VOI~ hOSsz~, méte~es hossz.úságú és csuk.lónyi vastag. 
ságu franCia kenyer; volt hófehér és szinte sótlan, de 
nem is édes amerikai kenyér, amelyik olyan volt mint 
a fos~lós kalács. sz!nre, de nem olyan volt sem jel1egre, 
scm Izre. Amerikai kenyér volt. Volt rituális "zsidó-ke
nyér", elegáns csomagolásún héber betükkel. ts volt 
müanYagba csomagolt német u. n. "Bauem Brot". Csak 
a mi kenyer[lnk nem volt. Az az izes ,,se nem szőke, se 
nem barna", kézzel dagasztott, sérral tapasztott ke. 
mencében sült, igazi., jól sózott, jó izü, áldott magyar 
kenyél' nem volt sehol! &i nagyon hiényzott! Megszo. 
kásból? Hiszen lényegében a leírt kenyeret mar régen 
nem eszem itthon sem! A számomra a .. kenyerek ke
nyerét·, jelentő kissolymosi, verlhéjú, káposztalapiban 
sült kenyér felejthetetlen izét itthon sem találom. Hi. 
szen a mi hazai mindennapi kenyerünk is csupén ke
nyérgyárban sült . .félesége" a lefrt magyar kenyérnek, 
a mi kenyerünknek. - Tehát akkor miben különbö. 
:l..o (. lI1egls a Wbbi kenyél' a mi mindennapi kenyC' 
rünktől? Abban, hogy még gyári fOl"méjában is kü
lönbözik az egyes országok kenyere a mésikéwL Való· 
ban nagy különbségek mutatkoznak a magyar, az ame
rikai, vagy a német Bauern Brot és a rituális zsidó-ke· 
nyér között Elválasztó különbségek ? Nem! Semmi eset· 
re sem! Jellegbeli különbségek csupén. Mint ahogyan 
különböznek kultúrák, a nyelvek. a hagyományok, 
vagy a hitformák és hitvallások. Amikor tehát a mi 
mindennapi kenyerünkJ"dl szólunk Jézustól tanult imád· 
ságunkban, akkor az emlékezés asztalára helyezett ke
nyér, vagy bor, mint a mi kenyerünk és a mi borunk 
csodálatos mélységű és magasztosságu jelképpé és 
szentté válik, mert kifejezi azt, amit a mi szócska hang
slilyoz, hogy minden embernek, minden csa!édnak, egy_ 
háznak és népnek van egy egészen sajétos hivatása itt 
ezen a földön amely éppen sajátosságában képviseli 
az egyetemes 'emberi és közösségi élet páratlan érté
két. Ezzel az értékbeli, tehát kvalilátív sajátossággat 
tudunk hozzajárulni egy olyan közösségi élet megte
remtéséhez. amelyben az emberségesség, mint huma
nitás ; az igazság, mint regulatív erő; szerelet mint ko
hézió ; és a szabadság mint glória. van jelen. Mind~n 
ember és minden nép. minden szeretetben éld csalad 
és hitközösség. mint egyház, hozzájárulhat az élet tel· 
jcsségéhez. ha ezt a "maga kent/erét" helyezi az élet 
asztalára annak a jézusi emberség nek jegyében, amely 
pontosan tudja és érti a ml fogalmának jelentóségét a 
mában! Mert a mi sajátos minőségű kenyerünknek 
ma kell betöltenie hivatását abban az életben, amelyet 
a jézusi emberség értelmében, mint isten országának 
munkásai itt, ezen a földön. akarunk valóra váltani. 
Az ÖlIzi há laadásban .tehát mélyül jön el ' slAvunk, ami
dőn így Imádkozunk: "A mi mindennapi kenyerünket 
add meg neki/nk ma"! 

• 

R. Filep Imre 
helyeire' piisptlk. 
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Kocsord ünnepe 
Augusztus 31-én. vnsárnnp délelőtt 10 órakor 11 ko

csordi unitárius templom környéke tele volt emberek
kel s így, amikor R. Filep Imre h. püspök, D~. FeT!nCZ 
Jó::sef f6gondnok, Bencze Márton egyh. fÓJcgyzo és 
Bajor Jáno: debreceni lelkész kiszálltak n megérkezett 
gépkocsiból szinte mfir csak az ünneplő sokaság soralt 
tették teljessé. Szász JáMs lelkés1. és Jakab Dezső 
gondnok atyánkfiai meleg szeretettel fogadták II várt 
vendégeket. vezették be ft parókiára s ismertették n 
lJ órakor kezd6dő ünnepl istentlsztelet részletes prog-

1939-
1969 

ramjál Mihelyt elhallgattak az ünnepszentelésre hívó 
~:~i.,g.:~,~: ,,~,~~.. kocsordi hívek magasba szár-
n Főpásztora és szolgálattevő 

bevonultak a díszbeöltőzött templomba. 
Kocsord szép ünnepe abból az alkalom

b6':, hogy ebben az esztendőben 30 éves lett az 1939-
ben épített, illetve felszentelt temploma. Bibliaolva
sást tartott és imádkozott Bencze Márton főjegyzö, 
prédikált R. Filep Imre h. püspök, üdvözlő bes:Wdet 
mondott Dr. Ferencz József fógondnok és Bajor J ános 
debreceni lelkész.. Szász János kocsordi lelkész rövi
den emlékezett a templomépítés hósi korszakára, a vi
rágzó és élő kocsordi unitárius gyülekezet 30 esztendós 
munkájára. E harminc esztendő alatt a gyülekezet 
temploma mellé papilakot épített, templompadokat 
állított, második harangot vásárolt s a mostani ün
nepségek elótt teljes egészében kimeszelte a parókiát, 
a templo.~ és a paplak tornácát lefestette, a temp
lom padjait lelakkozta, a templom cintermét és ut
C~.i _ fro~tját kimeszelte. Meghaló volt, amint 18 ser
d~lo. lea.ny és fi~, virágcsokorral a kezében s egy-egy 
blbhal Igével ajakán és szívében köszöntötte azokat 
az "öregeket", akik a templomépítésben részt vettek s 
most is a templom padjaiban ülnek lelkesen énekel
ne.k és ~zívböl imádkoznak. Mint ahogy mindannyian 
sZIvból Imádkoztunk, kérvén a mi egy igaz Istenünket 
~.Ogy áldjameg ennek a gyülekezetnek apraját és nagy: 
Ja.! olyan lélekkel, amely méltó a maga múlt jához. te
hat méltó ahhoz, hogy felvilágosult emberként álljon 
helr t népUnk és anyaszentegyházunk jelen hivatásának 
!eIJesltésében. 

A t:emploml ünnepség után díszebéden vettek részt 
a llgyüiekezet tagjaI. Az elhangzott pohárköszöntők 
~b~tatták .az ünnep jelentöségét, vázolták a legsürg6-
e !enmv~lÓkat s ápolták az áldozatosság és az 

egyUvétartozas szellemet. 
e Koc.!Iord s.lép ünnepe véget ért. Része volt annak a 
I:;~~~ umtárlus közösségi életnek, amely az ünnep
bet"!!égé ka fmlunkában egyaránt a maga teljesebb em
Jél: ne e mutatására törek..szik, amiképpen az Úr 

k'
uS mondotta: "Amiképpen én cselekedtem ti ls 

a ppen cselekedjetek". ' 

2 llN ITARJUS UET 

Ferencz József fögondnok honoris causa 
doktorrá avatása 

Ferencz Józse!, egyházunk fögondnoka. ('z év május 
közepét61 az IARF júl. ll-én kezdődött bostoni roSA) 
vIlágkongresszusáig el6adásokat tartott a XIX, és XX. 
század magyar unitárius egyháztörténeime tárgyköré_ 
ből a chicagói egyetemhez Iarto7.6 unitárius teológiai 
fakult.1son, aMeadville Theological School of Lom
bard College-ban. Ezt követően szolgálatokat végzett 
Madlson, Milwaukee, Chicago, San Francisco, Los An
geles, Boston és Philadelphia unitárius gyUleke'U!telben. 
Meglátogatrta a washingtoni AU Souls unitárius gyü_ 
lekezetét, amely most választotta meg a fialal amerikai 
lelkész-11emzcdék egyik kitűnő néger képviselójét David 
r::nton S7.emélyébcn. 

A chicagói unitárius teológiai fakultás 1969. junius 
ID-en Ferencz Józse! fögondnokot honoris causa a teo
lógia tudományok doktorává avatta. Az avatást Dr. 
Ma!com Sutherland, a fakultás dékán-elnöke végez.te 
Dr. John Godbey és Dr. Rober t Tapp professzorok köz
reműködésével. Fógondnokunk magas kitüntetését az 
lARF ülésén is méltattak. 

Szeretettel köszöntjük ebből az alkalomból Dr. 
Ferencz József Cőgondnok atyánkfiát. 

, 
HIREK 

Os:r.\ h á laadÓ D.nn epD. n kön, szeptember 28-án. va$Amap. 
templomoinknon ünnePI IsUmtlsUelelCI tartunk és úrvacsorát 
osuunk. Az ellyhllzköu;égek elöljárÓságaJ. neretettel kérik hI
v e inkel, hogy az Orasl.tala megterltéséhez adományaikkal 
ho~záJdtLllnl 51.lveskedjen(lk. 

A f üzesgyarmati l(lm plom renovál4s1iho1Ll hoz1.átolltak a hf
v(lk Unió Andor l(llkész v(lzetéséve\. Lelkes tgyekHelilk nagy 
örőmmtl tölti cl mindazoknak 81.1vél, 8klk lelkUkön viselik 
unitárius anY8Uentegyhllzunk sorsát. 

R. Filep Imre h. pÜSpÖk réstt velt " Budapesti Történeti 
Múzeum .,FövllTosunk ezer éve"' dmü klállltás azon fogadá
sdn. melyet Hantos János . o f6városl t8nács VB_elnö k helyet_ 
tese adott t ö bb egyhi,,1 vezetö személyiség jelenlétéb<ln. A 
klá11lUis. melY(ln megjelem Pran lne r J óueJ' áuamtitkár. az 
AIIami EgyházUgyi Hlv8181 elnöke. SOk érdekes egyházi vo
nalkodd.v81. gazda8 képet nyújt fo!l,·drosunk ezer évérőL. 

A1LI unitáriu s gyUlekeulek képvlseleténen R. Filep Imre h. 
pUspl:lko feje7:te ki tlszlnle részvétUnket szepL. ID-én D Vietnami 
Demokratikus Köztársadg bLldapesll nagykövetségén Ho SI 
Mlnh elnök elhunyta alkalmábÓ\. 

Ok tóber ~ - re Ö5sz~hívt4k a VII. magyar békckongre~~zLlst. 
melynek. t ö nnek közölt. leg!6nn lémlija a vlelnaml amerikai 
agresszió dlenl fokozOLI kUzdclem és az (lu!"Ópal biztOnság 
kérdés(l. 

Mlk6 Imre: A bérer t eseti ra dma, Bölöni Farkas s.ndor 
élelregénY(l m(lgjelent a kOIOl,SvArI nyomddnan a bukaresti 
IfjÚSági KiadÓ gondOz6sánan. 

Az Unitárius ~Iet 1'10. évi el6 rlzttésél a p osta Központi Hir
' IlP Iroda gyllJU b e. Tehát az 1910. évi et611zetést senki se 
fbesse be olva5Ólnk k bD.1 az SO.U I - VlII- 1 dneve~ési1 
csekksd.mlánkra m ivel nyu,fla e ll en~b .. n a p05tás In k asnAlja 
az e l6 flZC tésekct: "'~. év végé n az e lsti rél ~vre U,- Ioti n iol, 
majd a J/lv6 (lutend tiben a múodlk félévr e Ujabb 12,- to· 
ri n tot. 

KérjUk azon ba n Olvasóinkat, hogy A"(. 1969. ~vl ,,16Iiletl6.5el
kel az edd i&" is h asznj latbaa lev6 uekkla pon b efizetn i nl
veskedJenek , mivel 'apu n k mostani, majd karl.ao" ,,1 ujm lli_ 
nak nyomdai és p ost a i k lndasa ll esak úgy t udjuk klegyenll. 
lenl, ha az eUlflzeluek u.lves befizetése ehhu lIon'.egl! . 

Kiss Tlham~r eddig! muunal lelkéSZI hívták meg Derube 
(Udvarhely megye) az 011 Töröl< Mlh.ly lelkt\n nyugalomba 
' ·onul".val megllre.edel~ lelkén! állásba. Beiktatása ünne
p élyes keretek kÖ1Ö1t t.örtént mel· 

1I1ar05v4s.irl>ely l unlUlrlus egyházkö2.S~gbe lZeptcmber H_~" 
IklalUlk be Koledr Slindor eddigi ualM!d.1 lelkéu_esperesl. 
Mlndkt\t lelkén atyánkfiánAk nernleuel granllálunk éti to
v'bni munkájukra a ml egy I,az ISte n Unk lazdag áld'.'t 
kérJUk. , 

• 
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Az IARF világszövetség 1969. évi bostoni kongresszusáróJ 

Dr. n anbúsy Lill.l6, Dr. Erdll J Anos. Qrrnössy Gy ula, Lukács Sindor, Sefie Ferenc, 
Dr. ~'ercnc~ J llu"", Or . Kovi\.u Lajos 

kiji bocsássák t ekete t.estvérclk hnrcA
nak támogatlIsára, II maguk vezette szor· 
vezet rendell<e?;~ére; a m blk nef'\'czet 

u. n. "Fekete-Fehér Mozglllom", 

P . D a lbert " Dr. O . J\1cLean O,;.,," 
amely a zt II céll tolZI.., kl és azon "lvet 
vallja, hogy feketék ~ 'ch~rek et,y(lH 
['an:nIJ.nak DZ em b eri JOIIGk bblOfhll
st<'tt, egyUtt tere:ntsék mell II han: 

• 
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II Drab"'o s~",aJ " b<r.Ilonl kon8 .... .,.~~ .. • 
~on ,·"",UnY'" nap' ICUlZII"''' K(lI<IOI\
S~.IUWI kCP,·l.o." • .;:no m"II"I. cs, rendluvLlI 
,,1<;,,1< Im·CK""Y''',;el tCJle" kl. usyan
esnK nagy ", ... eklodésl Kellen " 'cJ'O<!ú 
c~ te"o.·ckvO "cpck problénu\ll nO~", 
Olrlk a l Jlcger '''Swc,''HnK Jelcn""C~e"u. 
I.)c II l~gn""yolJlJ cr<1cklod~'1 c. mono
""In' IZ<I"n,,'" ,,~ " l<l"y ,'állO'1" kl. 
hO!!)" s,,"'''UUO JnpAn bl"uvcl cSII,,"kO
wI< VlUlgszov"tM'S<lnkllO" ;"lY, "~ÓlJb, Iln
h •• n c""t.~"(l legtll, ICkony .. lJI> es l~gCL'''u
",,,nY<.$.;:I>" v""a81 mozS81ma, " JIIP"" 
"",''''0 ~ose,-K", IL J8p.1" ret"rmn"I"'
"'." ,,,k,mnc.v mlnd"n ,·onll,koz:uban . 
• ",,,nl p,,,,,,.. 1"0k.o.oll" vlln. es ,,~ ma " 1"'1"1,,,,,. vilag,·~,"O$"alt lalAn legn;"lgyolJb 
' 1! .. szUkal Hltll,~IIloJn 's. men Kuno d 
1lo;,~0 aranYII"':lk ~1."p"es" e~ Ilnrn.onIAJ" 
"""nere 's hU\l"IIIa~ to",es, III1111C~y ~:i 
"z~r cmtle.· IIdOIl"tlIl8~rn alkalllln~. KŐ .... 
hu""k. ,sKola". I'I«Uo c~ 11."0"'"'0 ,,11011111-
8\"k. l~pklatló \,(, lIalalok. könyvnyom<lnk. 
"'ülónböző sajloU!rmekek ~okas.ágn ~B~_ 
dogjlj<. es Jeuc",d !."'ZI n ::Igén,'ku~ mot_ 
gaun3t, amely mosl VIIIIg>aUvelsegUnk 
I II&Jává é's ~ndkl\'ul nkU... r&tzes{,..,é 
"t'lI. Egy ",'sik japAn ,,,ozgalom, a 
Konko-KYo I~ mintegy mútelmllllÓll 
e,(liyb'zuu csatla"ozott Világ$~/Jvel~(i
,;unkböt. Oe cSllllnkOZOtl .. ~ öJ;1 $hlnlO 
",lIásn nk egyik legr~gcllbl Irányza,a ls, 
~orl"cndbtln !ltHk t()papJácal egYütt. é~ 
Ic, menetesen megmurntUnk vllássz/Jvel
segünk kereIében u r(llll japán b;m\Ul
Ink l', JmnOkn PrOre8$Zorr~J és má~Ok
kuJ egyUlt. Jelen coll:lk IsmN .. ~'lI löp
sr.lg:elc k egyházai, pUSpökelvel és veze
l .... zcm~ly"..:~gel\'el IIZ eg~·nid élelnek (is 
sokan máSOk ls. 

Az IARr Vlláglzövctso!S Vé~rchajtó 01-
z,","sága alaPOS:III meg:uJhodoll, ",ert szA_ 
""'>'''''' II ~Sl VB ta80k ltö •. 1I1 kivá"ak, 
n,j<luln az clnUluléglOI tel~zólltáSt kap-
18k. nogy t e8y!!k IIIC8tonlolh tárgyává 
H~,t . hogy újra Jelölletlk-e magukat II Z 
IljrovAlns,.tásrll. vagy pedig átengedi" 
helyUkcl egyr~HZI UUlnJ:lbbaknllk. más· 
,·Cstl ol~'an tllPllU11l11 vezetöknek, 1I"lk 
l-ddlg m(ig a mOlGalom és II vllágszö1!ct_ 
ség vezetésében refir.1 nem vehetlek II 
ve1.e"~s~g kötölt lélszáma miatt. Egy
hhunk föpru.zlora. fl. FU er> Imre is tel
ajllnlolla lemondádI. IlIlulán mintegy 
10 \We tagja n VIl~luöve,~ég vezctösé!l.(i
nek Ot azonblln més II vezelésből ön· 
ként kiváló IIISOk I~ vlsslllnjánlotlák az 
"JJá~zerve •. end(j VB tll ss4gár/\ é-s ISY ttlr_ 

8 lele\'lzló 
rvzta. A 
ugyancsa k 

Ao: Int erlu u crepU5J: Dr. Kov Au LaJo., II. Filep I n,re , a rlpo rle r 
éJ Vaclav Alllroplus 
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Emlékezés Berde Aronra ' ~...Mózsára 
A laborfalvi Berde székely unitáril!s ,cS!'-lád ket, ki

vájó férfiút adott hazánkn?k. akik utt?ro. halado és 
példamutató életmuvükkel u·ták be nevuket a magyar 
múvclődés történetébe. Rájuk emlékezünk, Berde 
A,'()nru és Mózsára. 

Ezelött 150 esztendóvel 1819. március 8-án s7.il!etetl 
labodalvi Berde Aron egyetemi Wnár. a Magya! Tu
dományos Akadémia tagja, az els~, mn/,l.'(1I1', nyelv.u me: 
teorológiai és klimatológiai s1.akkonyv lrÓ!u. FŐlskolm 
tanulmányai végeztével 1 8 ~ 2-tól 44-Ig Berimben a ter
mészettudományokat és államtudományo~~l .hallgatta. 
t SH -ben haznjóve 1863-ig ti kolozsvári umtárlus kollé
giumban ti természettudományok.at tanította, t863-tól a 
kolozsvári jogakadémiá.n a poUtLka és ti ne~zetgazda
ságtan tanára volt. majd az t872-ben meg~rl1t kolozs
vári egyetemen a nemzetga7.daság- és pénzugytan ren
des tanára. es az egyetem elsó rektora le.,:., A,! e.gye
tem megnyiló közgyűlésen mondotta el orökerveny~ 
figyelmeztetését hogy az egyetemet nem nema fahlL, 
hanem tanárain;u. szelleme alapítja meg. t::lete további 
folyásában nagy szerepe volt Erdt:!ly és Kolozsvár köz
életében, 

Berde AI'on élete fő műve a .. LégWneménytan", 
1847-ben jelent meg Kolozsvál'on. Nagy esemény volt 
az akkori nagyon is kezdetleges tel'meszetludományi 
irodalmunk ban, és a Tudományos Akadémia a 
Mareibányl díjjal l vol t ha7.ánkban aki 
tudományos alapon tanított. Nem volt 
könnyű dolga, amikor a hazahozott új tudo-
mányt, a1. időjárás szabályait, megkísérelte hallgatói
nak tolmácsoini. a tudomány iránti divatos, nagy rész
vétlenség e korszakában, de utlÖrő törekvései sikelTel 
jártak, 

Késöbbi működéseben a7.0nban Bel'de Aron mind
jobban távolodott a termés1.eUudományokt61, és a jogi 
és ga7.daságludományokkal kezdett foglalkozni, és ezen 
a téren is jelentős munkásságot f~j t ctt ki, föleg mint 
egyetemi tanár. 

A mull eS7.tendő szeptemberében mult 75 éve annak, 
hogy a Berde család másik neves tagja Berde MÓ7.sa 
1848-as országgyűlési képviselő és erdélyi kormány
biztos, az erdélyi unitárius egyház jótevője. Berde Aron 
unokatestvére meghalt. 

Tanulmányai végeztével ügyvéd lelt, de eleinte neve
lói állást vállalt. A 20 éves fiatalembernek már elvei 
voltak a nevelés terén: önállóságl'll. munkásságra, és 
takarékosságra való nevelés. "Az ifju ember tisztessé
ges szigorban, önmegtagadásban és munkásságban ne-

velendő - ez az én hitem." Nem megvetendö elvek' 
Ezek vezették egész életében és ezek tükrözödnek i~ 
egés1. élete mUvében. 

Az 1848-1849-es szabadságharcban Berde MóZ,Sa ak
tiv szerepet játszott. Mint erdélyi korménybiztos meg
s1.e l've,zi a háromszéki _ önvédelem ellenállását, majd 
CsánYI László Erdély fokorm ánybi7.tosa mellett műkó
dllt. A szabadságharc bukása után 1851~ben halélra 
ítélik, de kegyelmet nyervén 4 évet tölt n csehországi 
Josefstadt·ban várfogságban. Szabadulása után eleinte 
erdélyi rörangu családoknáJ jószágigazgntóságot vál. 
lalt, majd ha7.ánk sorsa jObbrafordultával Berde Mó
?.sa közpályára lépve ismét a szebb jövöért küzdők 
sorába állott. A.: új magyar felelős minisztériumban 
az erdélyi ügyek elóadója, majd mint belügyminisz
tériumi osztály tanácsos főleg szociális ügyekkel fog
lalkozik, közben ors7.ággyűlési képviseló is volt. 

Berde Mózsa végrendeletében egész jelenl6s vagyo
nát az unitárius egyházra hagyta, melynek hű fia és 
szoldlaUevóje voll. Nemes célt tűzött ki maga elé: 
.. egész életemben egy szent célél,t küzdöttem. Meg 
akartam mutatni, hogy szegény legény is hasznára 
lehel a társadalomnak, az emberiségnek, nemzetének, 
erós akaraUal ... 

, ,. Kona lia1blságomt6l szívem egy érzést. agram egy 
gondolatot táplált: íelsegíteni szegén}' vallásközösse
gem el, könnyíteni az utat, tanuló fiatalságának a tu
dományok megszerzésére, és segélyezni elaggott szol
gált és tanárait." Berde Mózsa célját megvalósítoHa. 
Páratlan szorgalommal és önlT\eglagadó takarékos
sággal gyűjtött vagyana egyházának hasznára és bol
dogitására vált. Gondoskodása ptülön is kiterjedt a 
lanulóifjúságra az un. "cipó-alapItvány" létesítésével, 
mell' szerint a kolozsvári, tordai és székelykereszturi 
unitárius gimni\7Jumok 200 diákjának naponta egy
egy Ingyen cipót juttassanak': lY/, volt a h íres Berde
cipó. Hagyatéka felhasználásával épült fel 1901-ben 
a kolozsvári unitárius kol\é~ium, és 1914~ben a sze
kelykereszturi unitárius gimnázium új épülete. 

Berde MÓ7.sát az "unitárius jótevők fejedelmének" 
nevezték. aki példamutató önmegtagadással egész éle
tét egyházának s magyar haújának szentelte. 

Amidőn a két Berdére emlékezünk, szándékunk a 
kegyeleten túl az volt, hogy haladó életmúvüke~ a k~
sci utódokban tudatosítva a magyar tudomány es mu
velődés é pülésére megőrizzük. 

Dr, Csiky Gábor 

-, 

Dr. Robert W~., az UUA 
a !aPÚO KI .. " o ~~I Kal Im ... IlIp"'21orunk, dr. Nl""ano, 

KOVacs LaJ ... kOlouvárl pll . pök-

pont ir:a>.glOtÓJa t<~ 02 &NSZ-h~'Z dclClláU 
unltárlus-unlverzéLlsllI tUUA) képvIselő le 
Unncpélyesc n 10r,odll1. be"'U1I1\V~n mun
kotár:mlt. Dr, Klotzle Jclk6sz mcgmullltla 
az ENSZ egyhhl kl!tponlJánpk egés~ ad
mlnisztrativ bercndezésN. Intbmény"". 
majd fl!lk~rte f05pásztorunkal. hogy lit 
CNS~ \Cmplomiloban eRY meghlvo" nem
zelközl gyúlekezel Idmár" rövid Ahl .. -
tOl lar~son. Ezt aZ :IhllaIOl R, t'llcp Imf<) 
f6p~sZlortlnl< poniban 12 óraknr "ngol 
n~,.,lven ,·ésezte a béke és a. ember, s,e
relet. el/yilumtlködé$re ké'!7.IC'(S ~$ a hl' 
ladást el05mozd ItÓ. szellemében. Innen a~ 
ENSZ ~zékhll7. bels6 kis kápolnajábll 
menlek ál. amelyben verb~ll$ 8zolgálalol 
soh"-scm tarU,,'ak. s anlely a tro gl.'(I.15 
~orsu VOll ENSZ fóthk Arról, HllmM.kjöld
r61 nyerte nevél. ~~ 0 11 csöndes medltá· 
el61 végeztek. Ezt kövQtően "égigkaHtu
zOlta a vcnd~gekel dr. Klolzle Igazgaló 

IIZ ENSZ klllönbözll admlnl,,-tral l" Intéz
mén~'eln, bemutalva ilo~ ENSZ szen'ezt 
"úmO$ lJIu5Zlrll munkn tArsoll. megmu
latva o \<őZgyÜlhl termet, a a lztons!lgl 
Tanács Qléslermél. a szodé!!s és gazda-
54gl b!zolts6g term él. mInt ama bizott
ságnak színhelyét , ahol az ENSZ mellé 
"k",dltált elyh6d kévvlselllk ls helY'
foglalnak és uwél<enykednek, maj el Un
nepélyes dfnebéden l'lla vendégUL a~ 
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ENSZ palOla dlplom~c\al éltcm ben. A ~OIl"1I8,val. A VLl~ g~zÖVCI$~g konllreu
re n dk ívlll é rd c k e5 beSzélgetéSnc k cs~~ . $a h llrom ro előadASta bontOlt" lema
m e CJJe rének . h IuzUk. a Jöv6t.>en le'l-on~ Ik~J~1. A Z c l _ő elő~d6 IIl1,r lln E_ Marly 
keny gyümölcse ~r! k c.gyhá1.llnk sdn,o/ Ismari amerllCa l egyh ázi putlUCI~UI ~~ 
rll I~. leol6glal slln k l uaó" volt . nlCl "Vltlllh egy 
"" EIl~'csIlLl Nemte'ek $.ékh dllába n k S1.elCulltnzál l v\l6jJb~n" elmen OlvaSOlI 

ClIyl,ázl közpon lJ.IItln n 'örtén ö Iálogatásl tel. Nagyon sajn áljUk. h ogy e1.elCnek • 
ktwelően. egyházunIC fCipá~>;lor .. lI ~7.lelgő nngy érdek lMé$1 k lv'lló ál ml'cly~ha\óan 
Mlogalht leu hat'nk ENSZ k épvisele lé- IItll.lltLkus előndJl"oknok nem h ogy egé~z 
nek New Yor~J sz.!!kháutbun. ll enhe vun lerje,lelm() IlIrtnlmJlI. d c még rÖVi d Int
Genncpn é ass~otly \{\rsnság~blln. 0. 110 1 U 1111011 Ism e rle lését se m óli m Ódunkban 
IIMZlelgll lá logat ókal TnrdO!! .JOUlet . M- vllsz .. adnl Inpun k sz()kre ~~,,!J ti t J 
delell~ lu5unk el!ő helyellese kl lUn lető delme ml~1I Annyit azon b n ri c: k er~_ 
sz;vélyes.~éggel rQand la. ~'erene>; J óuet dr. mA é rdek"";.!!II" S1.empt>n tJllból °ldefe;y: 
t6gondnok korábba n "ashlnglonl nngy- "link M art Y clllad1lsllból h 
követS<'gUnk ö n leli tlSzlelgő IlIlogat'st. el~1I r~le1.ete otról lit IZgal'::: k:~;~~ 

Az ENSZ k~po lll a b~lseJ e 

Mielőtt rövi d en rAIérnén k /I Vllágszö
"e\.!lég bostoni k ongresszusána k lu lajd on
képpenl temallkája Ismerlet~~re. hadd 
írjuk le a ZI ls. hogy milye n ö röm volt 
sl'.ámunkra Boslonban ullálkolnl m agyar 
unlui rizmusunl<nak egyik ma Amenkáb llll 
IHO k ltfinO$égével. D r. Szent-Iványi Sán
(lo r . volt magyarországi egyHázi elnökkel 
é:s Ih. püspöki helynökke l. takl magya r 
u n ltAriu$ egyhhalnk képviselŐi t meleg 
barAU szerelettel rogadla és e\)j!den látta 
vendéiül BOSlonnak egyik han/j:ulatos él 
lermében. régi pa~láUsoknak és főtaná
csl OIéseket követő ebMeknek ha ngula
tát és örömeit Idéue. Csak egy szomorú 
esemény Arn yékolta be a k e d ves hangu
lalú tes t véri talál k ozóI. a z I. I .. hogy 
Viszonylag Ifj a n. 54 éves k o r ában. szlv
szélhild~ következtében elhunyt aZ 
uly&nesak Ame rikában szollálÓ Nagy 
ZohAn lelk bUClItvérilnk. aki nek emlé
kél kegye le ttelldézlUk az A r llngton 
Ch u n:h-be n (Bostonban) ta rtotl gyágzlS
tenUSztelelen . amelyet k övetOen v e lt Un k 
rku II Dr. SzeM-Ivá nyi Sándor á llal 
adQtt e~lebéden. 

Az IARF kong resszusán .. ;': jelsl..1<va ez 
VQIl: "Tal'lknzás a vállozá"'al": Ige". 
a Világ változik . " A régiek elmllln:lk. ime 
ujjá l es~ mi nden". li a lépést Ilkarunk la r
lanl a világ vállozá salvsl . a kkor ol~,,~ 
nunk k e ll t udni .. .. Id ök jelelI t tppen 
ezl:rt az t ARF bizottsága! e n nek II. gon
dolll.lna k a Jegyében k ktitetU!.k elő a 
vl'gkong~SlUSt k orAbbl tan Acsko!ása.l k 
rendjén. S~OI"O!l együllmük l:\d\!,sben a VI
láguövelség Ut kirdgA"a l é8 Végreha j tó 

ről beszél. ml81.erl n t vél/elé rt avaIIh 
ha/lyomd n )'os erői n ek k llzdelme a RZC
ku ln rlztl ll numonI1,mu~sul ~zemben . A m d
sodlk rés7.ben n?Ok ról a be l SŐ v lszQn y u
ttlso k ról t.>es7.~11. "melyek k e l a v llll1l505 
erők áll .. lában 001.111v módnn n ntn .. k egy 
nekulanzál l vIlálIban. Az e lllad1ls h a r _ 
madik része "nnak $zllkaégé ről s zó ll . 
hQIlY a 5ze k ulnr11.lIlt vilAg e rői k .. 
vnllá~ok kllzö~en ke ll a Jövőnek u j UI-
1~11 melj"ta llllják. A zó r61'!!lele ped i!! Igy 
hnne7.01t: " vAHho. és It '7.ek u \6ri~ h u
mnnlstáknak kölcsönös sdm pMI1Ivnl k~1I 
m"cnyerntUk ellynlllst. hOIlY elly(l llmÜ
kÖ<l.lenek nzon. hOIlV lelkIIsmereti és fe
le!ős~('l!be!L k o' rdéMI' vAlJl\k mlnd kl:t t~
bor ~l~mtlra egy IlJ k ul l "r~nak felép! 
tése. 

Na!!lI érd ~ kIÖd"s5el ha lllla ltt. k II kon!l~ 
~UU$ részlv~vől a holland Ue rnarf! 
D e lfl(:lau w t'Tofesnorna k e! önd á~.it. 
amelynek elmc ez vol t : "A k e resztén y 
ellv v!iltOT.Ó vL1áll ban". A lerJed e! mes e lO
adá~t még teJ czetefm enké n l ~em 'll m ó 
d unk b a n Ismerte tnI. mc r l a y. p on to san 
15 fejezeI re osz!on. csak an n y)1 kfvánunk 
me~lcJl:yezn l. hOlY n~m l tájéko ztauissal 
S1.011lIUjun k. mlS7.e rlnt a nevel holhmd 
ludóS róma i katOli k us vallásÍI "" sz~l ső-
haioldali mar"l~tá"ak vallj a m .. d l. ö nlu
d Mosan vállnlat "sza badetvü katol IcIzmu
SII" mellet!. 

A ha rmadik e ll'iadó e llY v illl l1 hlr il I Z~ 
rDell egye temi l anár. Dr. R. J. We rh 
lo"·sk~· v olt. A" arán yl a g fiatal tudÓ~ 
méll Ifjabb"n juto tt vllálthlrnévh ez ~z 
na~zchasQnlító vallIistudomán y t er~n k l
feJtelt ,"ilkl!d~~vel. Mln t ellv II nyelven 
be5~él. a kl ass7.!kus ókort b IblI n i nvelve 
ken kfv(JI a m o d ern n yelvek k ö zUI m é ll 
:I JaPiint 15 fOlyékonvan t.> eazé ll és I llY 
soecl t lkus lud llsa r.!!vén nemc.~ak v .. lIá ' 
töl't~netl és /lSS'.eha.~onlfló v all.is ludomá
nvl tére n szAmfl tek in télynek . hanem "1-
~Orendil ~zakérlőle mind en vonatkQ1.á.~
ban a t.ivol k eletl és a k/lzelkeletl d Ql 
l10k n pk ls. Sll1610s h e ly ze te, taoasztnla tlll 
kUlön h anl!slllyl adnak e llla d ásfmnk. 
.. melynek efme: " Unl"enáUs vallás .::.. 
\lnlV~lista "aliAs". Má r a elm ls ellY 
feltétlen magyarAUltra és: Ilnll trzlH e szo
ruló képel mUlat. Igy k~nytelenek vu
Ilyunk ebben a vo n at k Qzá lb:l n ls arr a 
u t al n I. hO!!y m ajd r észb e n II T eoló lI:lal 
Intézet e l0adhalnok keretében. r {:s7,ben 
mlls I!ylll e ke"ell összejöv e teleken 'o~unk 
vl~zatérnl elly-elly 1.m-01lra. A z " "'.,ak bl 
ZOII$.iIl'. amelyben ceyhá1Unk rIIt>IIsztora 
!~ tevékenvkedlk , a következő elmen ret 
d C7.te vil"Ult!.~él : "A modern vL1.!l.J{ v"lI~_ 
s.em'''lctc''. AT. I. ~7. B I,>;otl ~lIlI' "A1 I':"v
hll" <"~ M, ÍlI valós~"" cfmrn v ll ~7"' t 
Df. G. J . U n .. nderdaRI Jln)'e~S 1.or e ln ö k 
letével. A I II. S7. 131."ttsál!' ... m elv ..... n 
Dr. Robert Taoo "lnökö\!. "A vl1ágvalLII 
'lok O:l,.beo<7{:dP" .. fm .. .. vl ·A:t"n . 

Rentlldvill Tn"lt! beo<v1mnlónkM " I'm 
zárhaijuk le lIn<"lkUI. hogy m e ll ne emlé-

I STENT I SZTELETEK 
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A kOlönbö~CI n é pe k élt II kO lönbU~O or_ 
~ligQk e3y h á n lnllk Jo bb meglamerél<e e r
d e k!!ben .. k o nllress"usl napok ell)'lk(:n 
", Inden d e leIlielónak a lkll.lma VOll a~ é r_ 
dck lll<lőket k lllö n ls fog ad ni éli o rsd guk 
vala m int egyh izl éle tll k h e lyzelérOI ue' 
ményelről . v alli~os levékenyugétői ké: 
pet nYÍlj t a n!. Eze k e l a fOllod6sokal k!ál
Ihbok klU é8 vb .uáUs b e mutotÓk ka t ls 
tarkiian i le hete ll. Anya lll ok o k m lal! m l 
u jnos nem Vl hCttUnk magunkkal Ittnon
r Ól ",~gfeleI O anyagol ~ a t Ilyen vonat
k ozásu leMIOségekről 'b csak későn kap_ 
tun k éneslt~t. Azonban ellogadtuk m e,_ 
III ahOMo n! 1111Io n HOle l egyik leli re l>
l'e~etl\a\lvabb nagyterm~t a bemutalá~ rll. ~. 
a " mal)'or ki á llításra". mert összellyllj -
10llUk ame r:lkal Ismel'ÖSel nklŐI lU. évek 
fo lyamán rénllkn:l aJ' n dl:kOlott m llJlyll.r 
népm ilveueU tárgyakal. KlI rata lolt ml
I y .. r szobákit. népvbelelbe ·;ntől\O!l ell 
t áj -Jel!ell il bab'kat. hlm1,ése kel. uőlle
~eket. lerflOk et. abrou o klll. csipkéke i. 
ff, r agványoka t . kula c!lOklU. szo b ro k a i. 
VOlt k ét szóp magyll.r zánJÓnk ls és a 
zászlÓnk melLé akadt e gy Usdó nk ls 
ugy .. nls LAsz ló Mózes mérnö k atyánk 'j ~ 
rok on i 1610salison é ppcn V; Eg yesU lt 
AILamQkha n lanÓ'>:kodott bI es.allakoml 
kIvánván kongresszus ulánl IÚr'nkhOz. 
elJlltt Bostonba 15 és é ppen kapóra JÖ II. 
amint delegá tusai nk el beu élWból kl de 
nl1l . men megkérlé k. h ogy kőzlsmerl 
mérn öki lrAstudományál hannjija rel e l Y 
h a tisos Ir annparens kH:dlésére. ame 
lyet' II mll.syar k l""uu m eglllrdetélé r" 
has"'Váltak rcL, mellé l llzve szép pl ros
re h" r "zöld 1.4szló nka l 15 A kl t llnőcn ,Ike
rUlI és Iz IHesen elrendeze tt k lállllul 
anyag n .. gy tetszést aralo tt a nagysdmil 
lá logató és érd c.klO!lő k ö rében. A pomp'~ 
term e t megtö l1(1tte az tlrdeklödO- k özön 
... ég és amik o r m ind együtt voltak. akkor 
rőpásztorunk rövid tájé k oztatót a d otl . 
majd bemutatt. a Kol ozsvlirr 61 é rkuc lI 
If jú ZQnllOramilvH21, SZ' S! Tlb<lrl a hall 

lIalóBágnak. a ki magávalrlgat1ó átélél~cl 
es vl rtuó~ leehnlkával U szt és Bartók 
5zerzeménye k e l Játszott . rendklvnt nagy 
sikert aralvá n . Igy á ltalános megl\lIl a p!
Ills t nyert. h 08Y a m ag ya r kilmltás ~~ 
lájékoztató-eSI v llle cl a pAlmát a japlln. 
svájel, C!!eIl8710vAk , n y u8atn.m-oet J!" m'" 
képviselete k e lóI. akik pedig ném ely 
esetben n a gy aparátUMDI . fIlm bemulll.
t okkal előre elkl'5titeU gtll. lLk o n ok k a l. Sl b. 
Igen szép és hR táelOS IIn ya lllla l kéuUUek 
rel , dehA I III ls I!!rvényesU\ t egy k icsit a y. 
ún. " mall)'ar v irtu s" . 

JÍllL U8 18-l\n de. a VlLáll k ong resszus t II 
b izo ttságközl v iiafórum nagYlyiílése dr
la be a m egkapóan Mzép Hil ton beli nallY

le romben. K . M . 

"". oco. o·'on,""·o·' , ·" ,","o ,." o "." ... IIJ'"' ' ,lJ"" 
UNITAItIUS ItLET 

Laptu lajdono. 
a MlIByarországl unltdtlut Ellyh d..l 
Főazerkeu III és felcllls ki adÓ: 

R. F Ue p Im re 
Felel/la uerkesztll: 8 encze MdrlOfl 

E vI előllzelé~ dlj : 24 ,- fo rtnt 
lJud.apn l lX. . U61yn J:':ndre ute a ~ n'm 

Thb. : 131_115. Csekk$~. : $O.ilII_val. 
[NDlPC: u .ur. 
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