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XIII. t VFOLYAl\1, 9. szAM 
1959. SZEPTEI\tBER HO 

A HÁLAADÁS üNNEPÉN 
XL. zsolt ár, 6. vcr s. 

.,S oka t cselek edt él Tc Uram, 
ml érettűnk:' 

Nincs megnyug ta tőbb érzés annál, m int a~k,or ,a .jól 
\'égzett munka után megá ll az en~,be~, e_g~ r.ov ld Ido~c 
és eltelik az elér t cél á ldoU gyonyorusegevel. A JO 
le lkiis mcret őszinte kritikája dicséri .m eg. oly~nkor ~ 
m unkában való lankada tla n kitartás~r~ cs ratere.g':~1 
lelkére a z eredm ényes kűzdelellllne l jar~ n agy k!eleg ll:
lés szent örömét. Minden em beri a lkotasnak c7. a g lo
riá ja . te rem tokészsegü nkn ek a dia~én~ja, m elyet nel~l 
JCllet eh 'enn i senkitől , aki IllegszolgaIt er te. Olyan le lk.l
Ilrémium , m elyet mindenld l1legszokoH .k a pni, ,al:'-i .. a rra 
crdem csüll, bármilyen mezőjén dolgozik az eplto, a l
I, otó életnek. A legszebb és a legünne pclyesebb a lkal
ma ink az ilyen szául\'e tések , mer t C'Lek ser egszemici a 
jónak, a szépnek, a h asznosnak, s gránitlépes~i a fej lő
désnek és a h aladásnak. Ezt érzi az Of\'OS, a mikor n agy 
tusali.Odásai után a beteg á lla llotá b an elmúlt m á r a 
krízis es megkezdődik a bctegsegct levezető j ó tékon y 
fo lyam at. Ez tölti e l a sebesz lekét, a mikor m egvívja 
harcát az órákig tar tó ImItétben az Clet megmentésccl"t 
és utána eler nyed er eje, feszü lt idegszála i mint a m eg
lazu lt húr lecsend csed nc k és ö átadja. magá t a meg
nyugta tó tudatnak, hogy az em ber m egm ent ese érd eke
bell lll OSt is megtett lTIÍ1ule nt : jótékon y kese nyom au 
győzött a'l Clct. En n ek a megnyugtatő tudatnak a. d ia 
da la izzik ti. megcsal)olt l;:oho fo lyék ony tüzében s rá
\'eliidik llirja- a h ömpölygii lává t i ran yító munkas egesz 
lényérc. úgyannyira. b ogy valósággal a le lk e tI.. Jirozo
dik az olvasztó fén yében . Ez az érzés ül k irá lyi Irónjara 
az em beri szivnek valahányszor va la m i szépe t, nag~'Ol, 
hasznosat cpitett m eg az em ber cs a befej ezett munka. 
gyönyörűségében jólesően álJ apit j a meg, hogy jó volt, 
eni em cs volt dolgozni. k üzd eni. akadá lyoka t cl há rita ni, 
legyőzni a lehetetlent is, Iner t am it kHervczctt , azt 
m egvalosította , az a gyá ban szüle tett gondola t tes te t 
öllött cs II m aga m ódja lI teh clsé"c szerint fi is hozz;i 
járul ahhoz. hogy jobb és örömteljcsebb legyen a sorsa 
il ': emberiségnek. .., 

Az emberek nek egyen ke nt és a Itözösscgllek együtte
sen vannak hlönkcn l i1ycn számad:isa i. A szakad a tlan 
fejlődés á ldott m egallói, valósággal feltö ltő a llomasok 
ezeit, amelyek az elvégzett munka szám ad ásáu a lt gyö
nyörében uj ihletet kölcsönözn ek, uj küzdelm ek kezdé
sére, uj s ikerek elérésére. Azt hiszem azonban. hogy 
az egész enlberiségnek n incsen m ég egy olyan á lta lános , 
a társad alom minden rendű CS rangú tagját egyform á n 
egybcfogó n agy s7,amadása, nlin t az, am elyb en a Ilem 
zel egésze évrőh~\'re felmér i II fö ld m inden fé le mező-
gazdag;ígi termését. Ez II s ta tisztika, r ovata i-
ba n buza, kukorica, len , kender, rizs, g)'Ü-
m ötcs, ta karmány, m eg a többi termény zsugorO<ij~ 
ÖSS1,c kiilönböző százalckokban, te le van valóságos elet
tel. A \'e rejlc k, m elyet a tűz(i nyá ri l\allon a kom bájn, 
ara lógép. a cséplő vagy éppen a f rissen vagott rendek 
közütt gyöngyözött ki a dolgozó ember, ebben a szám -

ad ásba n jótékony h armatta v á lik cs felüdül t ő l e a 
gondb a m eriilt lélek , mert m cgtelik örömmel a nnak 
tuda.tá tó l, hogy va.n és lesz kenyere mindenkinek, a lU 
becsület es mu nkájával k iérd cmli. I\liIyen jó és öröm 
te tjes egy Ilem zet közérzet e egy-egy ilyen szá mad ás 
után . m elyben m egálla.pítja, h ogy jOl dolgozott az em 
ber, jól termett a föld és gazdag erc ttm énye leU az 

e m b er es a mid testvéri összefogasan a k. Ezek a szám 
adasok egyben a n agy c lhat:'lrozasok, a n agy ihletek 
legszeb b a lkalmai is . Elfogja az embert a vágy, hogy 
jövőre egy k icsit m é!yebbre cressze az ekét, gondosa b
ban gon dozza a n övenyt s a jobban e lőkés.zíteH és ~n:,
d Olgozott ta la jba n m ég nagyobb eredmen yeket erJe,n 
el. A magabiztos, minden munká ja b an csak magár a es 
munkaeszközeire szállut ó embt'r számatii.:sa ll.i.inj ln ;-:lül 
ezd.bűl á ll. A múH ta paszta la tai , a jelen eredményei 
és a jövő tervei t a rta na k jótékony ta la lkozót b enne és 
m ind en sora zengő k öltem én y, m ely az ember nagysá
gát és h a ta lmá t hirdeti. 

Term észetesen ez a lól az általá n os ember i m egnyila t
kozás a lól n em von h a tja k i m agát a vallásos érzületű 
és is tellSzemléletú em ber sem. Nekünk, akik unit,~ r,i,?s 
m ódra éljük é letünk et, végezzi~~ munkán~at. ~ecsulJ uk 
tesi vér einket és imádjuk l s tenunl .. e t, n ekunk IS vann~~ 
ilyen számadasain k egyenken t is és közöss~gi, egyhazl 
\'ollaH;.:ozás ba n is . Egész éle tünk legem beribb, de leg
sajá tosa bban unitarius seregszemléje es munkal1 ri. ered
m én yeinek fe lmér ese az úgyneve'.lett "Ö s z i ti á I a
a d ó tJ II II C p", S'lCIJtem ber utolsó vasárna pján. ~zen 
a napon _ eliid ein ktiil tanul t m ódon - , t emplom:u,~k
ban mcg terítjük az Úrasztalát. Kenyeret ~ bo;) t eszunk 
rá és várjuk a h íveket is tentisztele t re es IIrvacsora· 
\'é t elre. Ebben az ős i szer tar tásban vég'Li c l az u nl~á
r ius ember évi számadásat. Megáll apit ja, bogy ti. szan
tásl vetőst ara tás t és minden féle mezőgazdasági mu n
k á t ' ö is é{lPen ü gy eh'cgczte, mint mások. N~ki ~em 
te re m a fö ld, h a nem dolgozz,1. m eg. 'l'em l)lonu sza m
a da sá nak ösz i h ií.laad óm érlegcn azonba n ott " an a \'a l
lasos, istenhívő ember életé nek nagy ~egnYUg\'ása, 
ember i é r telemmel fel scm fogha tó jc1entese ennek a 
vallom ás na k : "Sokat cselel;.:cd tcl Tc Ur am Istenem, mi 
é rett ünk." l!:s e nagyszerű feli smer ésben bCIIIl~ \'lIn 
az elsö riigyfakadástól az u tolsó falevél h ll~lása lg az 
éle i fe ls:ro.mollut ta tlan csod;íinak és, utolc~,hct,e l1:l~ 
s 7.é l)ségén ek minden m ozaikja. A termes~d , tOrl'e ll) ('1 
és a m agunk munkája nyom áll fa kadt a ld a~ gazd~~ 
er edményeit h itün k kel öleljük magunkho~ ~ Igy a.,Jol 
vCb'"Zet t munka öröm e m ég inkább megszepul ben~unk 
s szivd inditóan zeng a régi zsoltár a gyülekezcl a jkán, 

• " Megá ldotta m ezeinket minde n jóva l jobb, kez~d: 
Új k enyérre, iij igére támasztotlad nepedcl. 

Atyá nk, Istenünk." }\nlen. 

Pethő Is tván 
pUsp ök l h e lynök 
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Blr6sági /árgyalásdk, humoros elmefuttatások. mo
zldarabok és vigját é.~ok v?ttakozó szine,kben Oya
korfa visszatérő fémaJo l IW !. napsag a z ugy11evelelt 
társbérlet. Az emberi együ, tt~lés"ek ezt a mód jdt t: 
világszerte eszlellleM la kásllianyból ered ó kéJ~1Js.zerii 
szűkség hozta létre. "EgI/nU lakva ismeri meg egy· 
mást oz em.ber ." E közmondásnak oz igazsága talán 
sehol sem jelentlkezik a maga éles v alóságá ban jobban , 
mil~t a rársbcrleti viszony kötelékei között. - Az e m · 
ber II maga természeti adottsagai foly tán ösz tönösen 
törekszik arra, hogy maga könil, "saját otthon t" te
rem/sen_ Otthont, amelY1wk .s:robátVa:~ ,,'Ol!kdPmtÍ
nyát". egész benső életének rendjét m.aga szabja ·m eg. 
_ .. Minden ember ga~da a -maga portáján", .,-,lz én 
llázam az én va-ram". - Ezek a közkeletű mondá
sok is a "saját otthon" lkizárólagosságúnak biztosítá
sára törekvő emberi szándékok megnyitva.nulá.sá.t tes
tesitik meg. Am az egtléni önzésnek ezt a csiga.héját, 
_ a szélesebb körű emberi közösség érdekeit védel
mező wrsadalmi felelösség magasabb követelményei
nek megfelelően, - széttörte az élet, amikor a társas 
együttélésnek ezt az új formáját kialakítot.ta. Ss ha 
bármennyi viszá.lykodásnak, - embere'k. közötti egye
netlenségnek fészke is lett a <társbérletben megosztott 
családi otthon - , ha furcsán hangzik iS talán, -
ugyanannyi bOldog alka~mat és lehetóséget nyújthat 
aTTa ~s, hogy az emberi lélek nemesebb indulatait 
felébressze és áldásos cselekedetekre serkentse. Bi
zonyságul szolgáljon eTTe az a:üí..bbi történet: 

A laJcásban, ahoZ hlljlikom van, hárma.s társ bérlet
ben élünk. - Má$fézevtizeddel ezelőtt, amikor a há
ború viha-ra bennünket összesodort, tizenhárom sze
mélyből állott "létszámunk.". - Később azután a:z él et 
rendje: házasodás, hlllálozás megritkftotta sorain9ca.t. 
Mi azonban, akik: továbbra is együ.tt maradtunk, igye
keztünk a társbérletböl folyó természetes stLrl6dáso-
kat, apró emberi gyarl.óságokat, önfegyelemmel, egy
máshoz v aló jÓsza.ndékú alka lmazkodá.:lsal és segítő 
készséggel elegyengetni. - A lakótársi kapcsolaton 

, , 

a magae 
túl, egymásközU bará.ti v iSZonl/t is sike rült íUII Ikrola 
k i tanunk. 

A nyá r f oLyanuin egy tk társu nk, - eglledültilló oz 
vegl/asszollY - SÚ~1I0S beteg lett. - Trombózis tá: 
m adt? m eg. !!osszu Iletekig. ~gyba"'.1 kellett feküdnie. 
- ~a.rsbérletunk asszolt !/tag)al fetvaLtva mngu'kra vál
l.al.tdk. ápol~sának, hlizatája renubenta rtásának gond
lal t. Hoss~u hetek m últán együttőrvendeztünk, ami
kor. botrata n:?-szkodva, tétova lépésekkel először végig
sétalt szobá,an. 

A 1!apokban ... azután érdekes eset tÖTtént. Lábadozó 
lakótarsunk 7ta1? i. bev ásárlását végezve, a közeli lej -
7saT1~ban talá.lk..0zo~t a házunkban tak;:) egyik n6 
Ismeroséve!, akIroL .köztud.om ásu, hogy m inden'kivel 
s~e~b~n ndegen elzarkózik , vele egy fedél alatt lakó 
berlo~~rsá.vat szemben pedig - aki. szinté n egyedü! 
á!/.ó ozv~gyasszon:y -, egyenesen ellenSéges 1M{/a/ar
tast .. tanusít._ Az tlyenkor szokásos kérdések során szó 
'kerult bér!otá.r~n!k betegségére is. K önnYbelábbadt 
S~enu;k~l beszelt arról , hogy betegsége idején bérló
tll;rs~t ~tselték gondjá.t, gyöngéd Jósággal és körülte
kmto fIgyelemmel. Ezért nEmI. tud el..ég /lálás lenni. a 
jó Istennek. A rideg lélek cellájá ba mi1~tha e SUl 

vakra hatolt volna. előszőr -napsugár. ' Csodálkozó te
kinteté_~l valami átszeUemüU jósdg fénye aradt széj
j el. Geptes mozdulattal !kapta 'ki társunk kezéből a 
teU kosarat, s szapora léptekkel sietett fel az eme
letre. Aznap Újból meglátogatta társunkat s főtaján-
totta továbbt segi tségét iS. ' 

A házban gyorsan hire terjedt a "csodának". -
Pedig nem történt eoyéb, csak az, amit az Irás szava 
így fogalmaz meg: "Kövessétek a szeretetet, k ivá nja
tok a lelki ajándé!kdkat". (Pál l. !.ev. a Kor. 14. r.) 
fl példa fénye ösvényt -mutatott. Ösvényt, umely a. 
meuvilágoSQdott lelket - hiffink szerint, - elvezeri 
most már, talán bérlotarsának eddig semmibe vett 
személyéhez is. 

Mert senki sem magának való ..• ................................................... , ............................................................................................... . 

Elhatározom, hogy dzsungel orvos leszek 
- Részlet Dr. A . SCH WEITZER: "My Life and Thou.gt/r." című ö néletrajzi művéből -

- folytatás -

Amíg a csavargókkal és elbocsátolt fegyencek
kel foglalkoztam, meggyóződtem arról hogy e'ak 

k 'ts' ' azo SegI _gc lehet hathatós, a kik teljese n en-
nek a munká na k szenteli k életüket. AHa is rájöt
tem. hogy jó munkát csak szervezetlen le het vége-LnL 
Magam r~zére azonba n tökéletesen független. egyéni 
te~é_kenyseget kIvánta?,' Habár elhatá r oztam, hogy 
szu~ esetén szolgalatom a t Vala milyen szervezet 
rendelkezésére bocsátom. soha nem a d tam fel a re
~:nyt. hogy megtaláljam sajá t , önálló munkaterü
ú ~.met. Azt. hogy ez a vágyam tel jesült mindig úgy 
~C mtettem. mi n t jelentf,s példá já t ann"ak a kegye
e~. _ amely ismételten osztályrészem lett. 

mon ta~~~n , egy regge l .. a kOll t!:gi umban íroosztalo
Tár-saság" r; .~ egy folYOIratot. A .,Pá l'izsi Missziós 

A . l Plat. 
ZÓ d bOrftólapu. fl " bcsromolt tevék o. Y.?lra tban a tál'sasá{! h'1V0nta 

s1.okta aszta l enYséce~91. E lapot Miss SOherdli n 
ság levékeny~~ra tenm , mer't h.dta, hogy 11 lá rsa
J::desapám a ~~g:~ger;: gy~.n~ekkorom óta él·d eke l. 
vasn i egy mi"·"s. sSzejOvelú!ekc'O fel S7.okta ol-
A zion nusnak 0>5a1' k l l znap esle miközbe fél , Isna a eve eit. 

, n retoltam a folyóir a tot, hot;)' 

2 UNITARIUS eLET 

í olytathassa m munká mat. gépiesen kinyitottam ezt. 
Pillantásom egy cikk cimere esett: .,Les besoins de 
la Mission d u Co ngo". (A Kongói Misszió szükség
letei. ") 

A tnrsasá.e; e lnöke azt pa naszolta ci kkében, hogy a 
munka folytatásához több munkatársl',a lenne sz[jk
sége Gaboon- ban. Az író a zt a reményét fejezte ki, 
hogy olyanok ajánlják fel magukat erre a . sürgös 
munkára, "akike t az úr már kj vá lasztott". 

A befe jezés így szólt: "Férfia k és asszonyok, tud
lok-e m: Úl' h ivására igy feleLni: Uram, é n jövök. 
Ilyen embel.·ekre van szüksége az Egyhá7lllak." Mi
után a cikket el olvastam é reztem. hogy keresésem
nek vége. Célomat megtaIá1tam. E mberi szolgálato
mat a z Egyenlitöi A fli ká b3n megkezdem. 

Szándékomról csak egy barátom tudott, aid nek ti 
toktar t.ására ny ugodtan szá mithat tam. Mikor - a 
Párizsb6l küldött level~mböl _ tervem Ismeretessé 
v;ál t. 'kemény harcot kel lett vfvnom rokonaimmal és 
ba rá taimmal. Nem an.nyira elha tározásom miatt ér
te k szemrehányások mint inkább a biza lom hiánya 
mia tt. NehC7.ményez1.ék. hogy nem t..i rgyaltam m",g 
velii lc te rvemet. Nehéz he tek következtek. J::rtheíet-

, 
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Il'nnc k !l ilit sz:i mOllwu. hogy tL'016gus bur:H;lim Ill h~Tt 
Ut'1ll •. '1'11" 111('8 cll},.6 hnIlWlt:h.oma t, his:".cn l1li ndny~\
jan O I~':Hl :<7.épc n ludlak beszélni arról , ho~y mit l,é
sziilnck !elm l .Jb.usérl. 

Tc"tn,:-zck'Snek tc k lntLtte m. ho&,' toológus 1).'1-
,':\titilll ,1\\/us :<7.m·nhlllk ISnlcl'cléix'n j ob b..'m meg fog
link ,kleni cn gf'm, mjnt ;l h étközna pi 101,.1k:\\I,,1 gon
doJko7.ó C'mix't'Ck. 

Mih'cn sokat sí'.cnn~dU'm 3zlil t:11. hogy :17. ember",k 
j(lJ(OI ' formáltak nhh07, hogy bc.ls6 énem Ojt:ljfl l ... "s 
nbl:lk:lt fe!S7,l.lkil..'i;lk. 

B.11':It.:Ulll szerint h'I'vcmbCn llZ volt n Icgcl't.hctet
kncbb, horo' Afrikn!);., nkal'ok mt!nni, 1111.\gJ)t.'<Iig nem 
!lliSS7Ionnl"iuVlok. IUlflt>m ol-vosnak és c7.'\ltul 30 bv~ 
koromb;.m hO .... w~ls fál·nds~o.;; tovnbbi t.:mulm:\nnycl 
nkm'om nUlgtllll Illcgll'rht.'lni. tn scm kétclkedtc!l\ 
\x'nll(' hagy n lO11ulm,\nr hnJlntJnJ1 m~r6ltct~t. je
leni muid ~/.I\rnnnu·:l. Vl1Jób;.m rctlc.c:Yc g:omlollnm ~I 
kövcikell! ~I('n(h}kl"'l'. De oly soknt nyomt.ak ~ lat
ban :17.ok az indokok. melye-k ()I'\'osi szolg:\bto:nut 
(.'l'l'(' :) tCI·Ol.--t rt' i l';\nyftOIUilt, hogy scmi1YCIl lll:\S le
J:dntet nem jOhetett s7.:\m il..1<;1.m. 

M iko!' biztos voltanI abban, hogy cgy kis kó,.htlz 
mcgnlnpll.á&íl't\ cl~elld5 p b lZt sikerü lt ÖSS7.cg.V\1jt.c
ncm. vi'81 cs aj!llllnlol. teLtem a )XI1' i lSi Mlsszióná d us 
TArsnságnnk, hOAY S~\ji\1 Lk"öllWgemrc váUalok 57.o1gá
lulot :IZ Ogowc-folyó m isszi&> tel'i.i1etén , a kö?.ponti 
fckv ... 'sü L:.1l11b.:ll'Cné-ben. A ú mlbal'éné-i missú6$ ál
lomási 1876-ban u ]npi!ottu dr. Nassau nevti amcrikai 
missl.i ' orvos, nti uMn az Ogow e-I terüle tűn nu'w 1874-
ben nn~L"iknl mlsszlonflriusok vell:'é.k .kezükbe a l1lun
!clt. Valamivel k6s6bb II G o.boon (r~ncia v"édetL terü · 
let lett és I IJ!1 2-lől n p/lr !7.si l\UsSljÓS T I\rs as..-\g !foly
Inl\n n m unkAt , mhrc l nz amer ikaiak nem tudt;\k tel
jesltcni n (ro.ncin Ikol'lm\n:ma.k a zt a követe.\ményet. 
t,o~' mlnden okln lás francia n yelvc.n történjék. 

l\1o.<;"'iieUl· Boegner utódja, a .Missz.ó lelügye.tőj c.ké.nt, 
1\1 . Jean Blo.nq uis Ici.\' O sok bará tot szerzett m a.gti· 
nak kegyes tettel\'c.l, l:s n társa ság ü gyeinek talp ra
esett \'cz.cl~vel, CS tekinté.lye. teljes s úlyávaJ. t ámo
gat\u nz ijnköUségen je~cn.t.kcz6 OI'VOS ulknl.ma.z.-\s..wak 
il.gyét. Dc :.I sl.igon'u\.!\ vett OI'lodoxoknak cllenvet6seik 
volt~tk. E1dm!.ál'()zMk, hogy a BlzoUsllg e lé id éznek l:s 
v!zsgálntnnk vetik aUI (I hiteme!' e n ebbe nem egyez
hc ttem bele, é,> visszau tnsftál'iom ttl<lpHlUJ. az t a tény l 
említettem, .hogy J ózus, m ikor m agához ftl fvt..'\ tanít.
vflny;\ it, semm i múst nem követelt t61ilk, mint a zt, 
hOIo')' sznbllcl :lknt'nbukból !kövC!SS&: öt.. Továbbá !lzt 
üzc.ntc.m ti Bb..olt~t\gnnk., nlOgl'dl3 .követni a kar juk J é
I.US nmn m Ol1d á&\I : "ak! n lucs ellenünk. ,il.7. velünk 
vfln", egy m lSS7iós HH'SasN:t n :lgyot \rélCllC, ~1 ~1 még 
(..'qy mclhtlllledl\n1\31. il :szolg!Jlatát is vj sszu uta$ít:.lll.1, 
miko\' az u szel'iO\'('(:l5 bc.nnszi.i!öI.lCk gy6~'{'f l\ÓS..lil':l 
ajánlkozlk. I<c\'(osscl :Il'.c161t II misszió vi&"S7.au la .sítolol 
ogy Ic.lkc:!"l.\, nk i hajlandó volt. Aft;lk~ba.n mun.k~t 
\'áU:\.In1, m c t'l M. () tudom:\nyos mcggyözódése nem cn
gedtc meg, 110m' lmlfll'Ql'Qtt igcnnel feleljen arra .. l 
kCl'd~l'(!. hogy II negyedik c"m,góliumot J á nos nl)()S
tol munk:\jlmnk H'kintl. E -:\ u sorsot c.1 ::tknrlnm ke
l"Übli. Ezcrt nem jclent.m"l Jncg :lZ egybcJ!yüJ.t bizott
s..-\g clGtt. hogy teológini kél'desckct tc..~yc.nclt fel ne
kem . VIsum! f('lnj.'l1llotl am. hogy egy6ncJlként .meg
ltIto~nlom a Bizotlsfl.A minden tagj6. t, úgy. hogy ~ 
s7,~lhct6ük~n :llknlmuk l('~yen mcs~y67.6dni MI·ÖI. 
ho~ (lj;'1I\1010m elfof.:,:ld:'t&\ \tttlóOO,n olyn.n f<':lclmes 
Vf'!r/.c!,yt je\<.'nt"'i! II ll é.g~rck lclk61ek es a T ánslls..o\g 
jó 'hírnevének. 

A lagok 1)(ol\lClrikc Ig<.'n !agYOStlll fogadott. Nagy
Iw.Uk nrl'ól biz tosított , hogy teológini álláspontom 
mlntt két okból ls Inglld Oi'!:I.k nJá.nltltom c1fQlt;' dt\<:,bbtl n . 
E~('1l('8 ki~rtúsbc jöHn":-k. h~y tl kint é l6 nU$szion6.· 
l'lu~k:l\ lnnu ltsó.p.(\!mn:ll 7~"l \,(Il'bll hW'.wm, ... 'l'i mini 
pl-Mlklltol' uJI'n 1 .. ~\'~t('nyJ{()djcm. Dc a.gg,\.IS:lik e losz
IO\lnk, mCI' t blztO$ltoll~1l11 Öltel. ~\~y <:s;lk Ol'\'OS <I k~\
l ok ICI\11 1 és semm i mns. 

1~' ll'd í t oUa : S 't,I ,r .. th~' n Í' Sz:_lJó Ii"ata lil\ 

(FI,I ~'t:_ t j \l It) 

Az ... 
János '1.1-24. .• . . "az lsten I ~lck és 
akik öt Imádják. sziikségcs, hog)' 
lé lckb l'.n és 19a:r.ságlmn hnádják." 

J\ "lssz:lt'mlé.kc7.('S a lapja n megirt jánosi (wantrellulll 
,! kcr c:...."t én)'S~g IlJIg y lal1Uó mesterél , II n á7.árctl .Ihusl 
Ula' .. 111111:1IJ:\ be. mini a~1 II In~nnyl!i Alya akarat:h'ak 
111,)h~ltés~h~n magá ho:t oki ~1\n\{l en ,' ergöd ó t!s 1\1,>\\_ 
kudu S"\'1I Clnbl!rt. aki \' .iS3' lk hICnhc7.. és hajlandó 
h017.,h 'e7..'h'; ul1\1 1:II1Ílása. szerint keresni. A Jánosi h~ 
",~!' :\1:II,J311 _ oly solm lmondí,an h angzó evangelluml 
tor ll:n o'!s az \ltkcres~ és 3'1, ls lcnhC7, érkezés lc!(''7.chb 
!Jé 1,lIi?,n t.:\. 

I\ml b d öl .. llle,ra~,) c1 jíl !I fl gyc.lmet, az l\ szamariabdi 
aS"?,!}II :)' nmg:l\ tlfl ása . G7. II Ie.lk i c.gye.ns \ilyál \'csztelt , a 
I1I1"\zes l tör\'f n3'ckct sl'.ulIllibc.\fe\'ő asszony, aki felbon. 
tou !.ö n 'l)n3'CS h lh.IL."Sti .. ra ót:\. n'l, iitödlk emberrel él 
eKyli l1. r :h\iihb~'n é ll'l e é~ t éktclc l1 és larlhi\\atl an \'01-
tá ra !; n1111(\k :'iIdn.t1an :\llnllot'áh61 a kl"e7.e!ó utal ke
resI. Uéll 6t a l:r zl. hORY e lllrédátt ifjlístigll a felkiná\t 
é rt ékt'kbti t cs ak II mlilót tc lt e nmgáé\lá S ami a. tulaj
Ilonkéltlt .. nl életet . annak lartalm:\I, s liI3'át, magasabb 
eszm ényl: t jelcntl, flg~'C3lmen kivlil han\'a. elkerillle. 
A'1,Onbnn őt ls uhíl éri :l. h l:íbll\'alóságtól való mcnekiil~ 
\ 'ágl'j\ S ennck kábulah'ib:m ,':h'ja. hogy "alaki roda 
nWIl (I kezél: s nml asSIl lUCI(. ml II l eendő az _ij életbe 
való Imlnl ásra. Azon esh .éU órán. :Imelyriit az e\'ang6-
lis ta hul6sit , az as.s7.ony lelke nyuga.1mát ke.res\'e megy 
.Já kob k(ltjá,hoz s tu, kö\'etkezlk b e l!lcle nagy cse-
m é n:,!'e . 

A Corrás mellett egy 7.shló Mrm talal e lgondolkOtva., 
magába m élyed"e. s amikor találko'zlk pIllantásuk s 
abból II \'á rt g),m6Ict heb'ctl szelIdségel és megértési 
é r c?', a.kkor me.gszíintk nyugtala.nsága.. sót a lerolyt be
s '.r;élgctés alatt egyenesen mcgnyfllk előtte annak a. 
é iul n ek ka1)u.fa., nmclyhez elf rkeznl annyira kh'ánl. En
nek fl megé.rkczésn ek legfőbb m07.plója. u ami" J~ms 
az I s tenről momlott. hogy t. I. "az Isten lé lek és akik 6' 
hmhIJ:ik. szilkséges. h0R'l' lélekben és Iga7,ságban Imád
ják." 

1~7; l\. .Jéz\ls ajk:\ról cthnngzoU szó a. ml számunkra 
egészen t ermés7.etes, nyomban megérezzük annak ÚJ 
é le tre ős?,\önz6 erejé t. hiszen II ml elgondol:\sunk ah,p
jl\1\ is l s ten ,így áll elűHUnk. mint :\.kl lélek. igy lál
hatlltlan és mll\dcniifl, Jelenvaló. A jézusi kor szamarIa
bdi embc.re :l7.0l1bn.n. aki szerhutásaival il báh'ányo-
7.:ísha ls átcsal). (lki !>'7.cl",edi :1 római c.ln..vom:t .. n1ln
llen keservé t éllllen ,igy, mint l\ 7.Sidók meg\'c tését, 
m:ís kéll1lcn gondolkodik, A zsidókkal ,'nM :\sszlntlláló· 
d :is Wrck\'ésében ,lIu\tll' is sok mimlenr61 lemond. dc 
Istenét öllön körében, 111:1 gnslllh\in kh'á nja tisztelni s 
cz :\ killldul:~s:\ :17. :í l1alldó héké tlenségnek. S él)J)en 
czé.rl sa>ka n \' ~rj :ik kiizii1i1k ls a Messiás t. hogy m eg
oldja ezen It \'ohléuuijukal. Talán az c\'angéllumban 
cmlítet! 115S7.0n)' is c k érd é!) megoldás;\! tartj;\ . legfon 
tosabbnak S igy lehet !lZ, h OI;Y a mikor Jé7.US kIJelenti. 
holQ' :\7. ig:\z Imá lltík s'la kitaua.k ;1 nul ltl a t - :ni eddigi 
lni n'ös é tellel - s Isknl n em a t)l:lg~sll\ton . \':lgy ~ 
ICII1»lomlml1, h anCl1l lé lekben és iga7.sallb:m Imá,lJ;U" 
akkor :IZ asszony m l11llenki l mcgcl6z\'c: I~legérli , hogy 
é nnek Illcl om:is nl véldc és bl'l:lflása ;\ kl\'31d nyulalmn 
és békl!sség c.lórcHélcll!. lUerl :17. élei :\z cmlJl"r stRmár~ 
l s lenbl!n :IIIJa m eg II nYllga>t!,tlnmt. De hi:'iba\':tló élj 
Wliis 1cgC5 mimlen " ;ig~'lIkO'disll, ha :ou\\'3r05, \ 'nlJ)' Itl-

, " ' 6 ' , ... "'"-I ti z.:tl'llfl os~-1ionylalall volna lSlenrol \ 'a neU: ....... 10 • lea 
hllja CI II m\7;,irell .Jézus , :lkl kiellIelI Islent a hely l 
kötiHI~~8'b61 s II Idklst'H;cI Int'eáldoll emberrel UI~g· 
é rl etI , hOK~' l s ten mhuleni.ltl oU \':111. l\hO~ 6~ln~\~ 
azaz h~1ckkcl keres ik és Iga7.Sli.gb:1tI Im;idjá ~ . Ol Y J aki 
" :III:\SO$ e mhe ré.ne k II képc cz " sltltmllrllli a~lj~ 1:, 161e 
d l'jhh \' :I 8 ~' uh'ihb clt'órk"7.lk II nLi'l.l'irell .l é1;IIJShoa S 
IlYerl c' l lI't /} röké lclre buzgó ItU lOrrl'isál. 
Ámcn. Kc.lclIl<,n MIkIOs 
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HÍREK 

I)r. Keke n An dris le\kés~ az cvang~lIk u.s bl:kcblzQttsAg 
O)J:y vCU' lóJC clőu:: rJCI'I2:tésl! rc hatá rozati javaslatot fogadlak 
cl (I I:llzQIISlIf!;ok m Asodlk f élévi munk aprQgramJáról . - AZ. 
Illés fe!h,vla nz OtuAgos B ék Cl3 ná esot. hogy a megyel bé
kc blWtl&.1gok á ll ni rcndez\esscn a jövő m u n k aév során S2.t'p
I cml>Crl<~lI májualg wrjedő Időben k h havonként minden 
meGy!!bcn Ql yo n össze jövete lt, melyen II lelk észek szakk6 p
~CII előadók szolgdlau\ \'a l U\Jé koU.a t lis t kapnának a nemzet 
közi hc Jyr..etr61. II békcmotgalqm ícladll l"lrÓI. II általában 
Jöv6nk 6p llCsénck mInde n Id6ucn1 ké rdéseir/R - Az ül~ 
sen , _ amelyen \.Öbb houász61f1s h angzoa cl - egyházu n
k Dt I'c th (i 1,; I.vá.J.. p tlspökl helynÖk képviselte, 

LCl k Cli:d t'lrtc k c t.l ctct ~110U lelk észeink m u n k a k /ll.össégc 
sz.cp tcmbcr 16 ~ 17 nOpJ nln. A lelkéSZI é r tekezlet m u nká
j á n~k r~s~l el cs Ismenel OOé re Iesközelebbi számunk bfln visz
l<u lo:! rU n k. 

Espe re~ 1 ,' 11.'<.I;dl/lto l tllnOIt l'cth ü 15td .n cspe res-pUspökl 
' h elynök ueplember 13-l\n POlgál'd.H ~ 2O-án kocsordi egy
hlltkör.BégUnkbcn. A vlz.sgli lat so r :\n megtartOlt esyh á,,;kö";
$o:!SI kö:q:-yü lések et II hivek n agy é rdek löd é!ic kísérte . 

J óucf DC7.s6 fOSt6mü.'ész. ny. tanár " a ,,; okta tllsUgy k i
váló dOlltozóji\-nak" srulal >i~r,,{J.nyeg)·hazkOzségü"l< eg)'
k or i btu .gó gondnok4nnk mol"elből Jubileumi gyüjteményes 
kl 4liJtá.st i"Cndezett a gyu lai E r kel Ferenc i\lüzeum. A kiál
IItást s zeptember l -<:n Enye di G . Sánd or G yula város lana
esllnak elnöke nyitotta m eg. majd dr. Dan k ó Imre m úu:um 
!gal.t:ntó kószonll) ttc II negyven éve Gyulán d olgozó fest6-
müvésu. JÓ4.~et De?Mnek n K~pZÓmü .. észetl f6isk ol'n n é 
vész Imre és Ed, ' l m f s A ladár volWk a mestere.l. ,\ kJáIHU\
son. _ a m el}' szeptt,nbcr 11-l!n uruIt. - nl!gy év t ized ter
m é:séne k Icg1llvn '4tha tó. _ J ó;r;se r Dez.'iÓ szervező m unkás
silgát dle.'iét1 egyébkétll a BCko!smegyel " épzómü "észell CS 
I p:.nnű,·t'szeti T4l'!lulat. amelyből k6sőbb a Gyul:!.! i\lűvé
!l7Ck 1'9 Mübar!l \ok Kö re ain kult. A:r; OS,,; mesternek további 
Jó egészséget és ujllbb sik ereket kivánunk. 

1I11t\'lI n é .. \'cI ('lCI6n. 13119 szeptember 28-án sUtötték e ló
~ör a volt koloz.svhrl kolléglumban az un. B e r de eipót. 
Be rde !\IÓ7.fS , - mint Isrncret.es 18$6-oon k e lt vé!:rendt'leté
ve l i\ltolános örökÖ8éve ('~házunkat te ile . He rtl e Mózes 
IM8-blln II lIonvédelmi BIzottmány ml"gbI1..IÍsáb61 S1eIVe1te 
fl lIobfjbu,rg önk~ny ellen a szekelyek ellenti\lását. VIIl\p;os 
után hnll\lra. moJd kegyelembő l nyolc évi várfog$t'u::rn Ité l
lék. lU új nlko\m(onyo." minisztérium a bel Ugyl kOl'lllány 
kebelében konnllnybl?tQSw nevezte kl. Berde végl'enddell 
In lt'zkedt'se S1'A! r ln t a .. elp6-lllnp" szabál~'U\ t át OZ 1899 ~vl 
71<Inatl rCiUlnáC8 ál!npllot t.1 meg. Ennek értelmébe n a Berd(' 
hnRyolt'k Jövedclméből 200 IlInulónak nllponkénl három drb. 
Ml dk. 8ulYll e~ysé~es clpót juttattak. A hat évt17.cd.c-s é\}
rordu ló ,1 I klllm~ból kegyele ttel IdéZZÜk II ullbadsflghÓli Berd(' 
Mó"-CS emlékét. 

BU ke F'l'rlu . .:lZ ortodox e/Olház admlnl.!<7trfltorát lQ·ema" .... 
101 ékeslte t t meHkereszUel IUnlelle kl N~' lkolaJ melropollt:l. 
S~lvből grnlulálunk. 

Felhh'Juk kCd nos ol\·lIs61n k:u . hon' e16f1zclésl hthraléku
ka t nz Ml,5tH-VIl I 8%.'\mu csekk.s:támh'irll beflzeml s!'J;-e!l" 
kedjenek. KérHlk tov'bbll. ho!:y II lakáscimükbcn bo'!AUott 
válto:r;á&Qkot kllld6hlvatlllunkklll köZölni ~i\'(~skedJenek. 

Pesl3zentlőrlncl EJO/hdzköz.ségilnkben október ~-<:n . vasár
nap du. 6 órakor J:yOlekezeU evangéll:tllclót \anunk. melyre 
,<;Z(' ..... u .·tte l várjuk hl\'elnket. 

l"'y u" d IJaJa.p u nk 221 374 számú c:s,kksdmlájára Dart(l k GIl
tAné DU1.OCálly L:tJ I>S. Somosi A kOl< 10----10 for1nlot. ll' . Welr 
1!0,- lIOrW ly S1,nue l Ils esal:\ttJII 30.- dr. Ajt.11 Gy u la :!OU.
ZoltAn I h"'6 és lelesége Slmó Margil. Zo\lán ZohAn (,S fC'
Il'6ége D6Un! Vllmn SD-6O.- ötv. PAU l\lIklÓ5né. P ál! !'.l!klóS 
2-2.- I'u\,g JenOn~ 5 t 'l öZV Weltln J ólSl"1'né 6.- Béres Idll 
10,_ B\Jkso Márt lkQ és Buksa Gyöngyike 10-10 forIntO l. 

lJata ll", D~" l e l aty4nkfla ,.K özaI3punk" Z21.nS-V fn $7 .. 
C$Ckk8Ulln lájám ::o forint adományt JutWlolI. lst"n áldá$O 
k isér je a J6$:r;lvll nda k ozók Illetét . 

Slrk6avllttLi. "lm45~y Anna, II H6gyes E. u. tem ploll1unk 
buzgó 14toYll tójn megujlllulW e lh un yt testvérének sfrctn lllkél. 

• tJN1'rÁRIUS tLET 

I 

A testvéri surel(~1 Qlller..·AClnataltan '1ralj:alval ~kesltelt al,... 
emléket PehO ' ol\"n pn~pnk l he lynO .. aValla lel nepttmber 
6-l\n " Farkuro:!lL lemelóbcn. 

I.el"~zbclk llltb I\eucny~d"n . AUIIU 'Il::IUS l-tn ünnepl 1~len. 

Ilszlele~ keret~\)en lklll lla be II n::e"eny~1 e1O'ha.>.kö~1. ul 
Lelkh7.él: FOlI Ot J) "'ne~1 II pÜ,p/,Ik ur ktnevedse a.lapllln dr. 
Sd " ... n én r " ""p~re~. A beiktaló Unnepségen többen .. ellek 
réllzl " homoródmentJ lelkének könil Ils a uomnécl.Q!l eK)'
hft>.kö~~ek hl .. eI :la. n ekllldlnlt'l beszfc~n az Ifju Iclkk? 
Ezéktcllll. 11. alapj"n II lelk(sz.l szolgálat ~~e.r61 kn ehh
sCgelről beS'~élt s fellljl\nlolla cgw é.etél a. hivek nollllUlI
tá ra. A prcsblter1um álUlI rendeZCtl közebé<l.en :lSkn ~'ellek 
r(:szl. A gyUkkezet asnon)'al Altal készitett ebédet a,t.kely_ 
ruhás lányok Izolgftlták fel. A:r; uj lelkésznek SOk Ilkert h D. 

gyUlekez<'lnek Iga.z emberségben ,,"ló tovl\bbl épUlé$t klvi
nunk . 

BHdapc<:ti Cf!vházkÖ1:ségünk a N(lDlI l DIJOC u. 4. sz. 
a latJi gyülcke~ti te remben októbe l' 3-án szombaton 
d u. 6 oral kc-zdettcl evangelizácilÍs összejö\'c1clt tari 
szeretetvendégséggel eg}'beköt '·c. 

A Högyes E. Il. 3. sz. alatti gyülekezeti te remben 
{l k: t(ibe ~ 18-lÍn ':vnsár llap) d u. 6 óra i k("l.de ttel stJntén 
cv .. n~,'é liz.ációs összejövetel lesz ,amelyet S7.eretClvcn
t;!égség kove t. M i n dkét h e l y re a z egyház e löljárósága 

hivc it sze re te ttel hivja és v á r ja. 

K ülön mcWh'vól egy ik ö s s zejö veteire scm bocsáta

nak k i . 

HALOTTJUNK 
B a toll h Lajos Atyánkfia G)'őrött elhunyt. A \, r::::' ! "~1 s~er

tllrlást G )'ü r tl Is t \'l\ n budapesti lelkész végezte. Cshzá~ J~uef 
alyánklla. pOlgárdI-! egyhftzközségünk érdemes presbitere &5 
éveS kOI'Aban Polgárdiban elhunyt . A közst'g lakosainlIk nogy 
reszvétele mellett hel)'eZlék örók n)'ugalomra. ""Ihő b tvli.n 
püspöki helynök szolgálatával. Megha ló mouanata voll a te
metésnek. hogy 11 menetben II pÜSPÖki helynök ttirsasás6ban 
együtt ha1!.d t a klltoLlkus éS II református lelkJpftsztor ls. 

Súlyos CSIIph o:!rte <Ir. K"~.ma Jenö egyh{u.kllr l jogtanácsos 
Illyánk rl4t. felesége KlIlw ' \ J;n esnek. ",',hal d r. K ült l> G:l.bor 
egykori kiváló egyházi l1!kflrunk leányának halru-val. nz\'. 
d r , Küllő G á bo r n é Idnyth. K 07.1na TItm :1.5 teológiai Intézeti hn\l
gató és Ko,,; n ' lI J e nli Gábor ntyánktial édesan)'jukat gyászol
Ják 07. elhunytban. Végtlsztcssége szeptember lodn .. OlI a Fa ,... 
kasreti-temetöben nugy rész,'ét meIJell. A temetési szcrtll,... 
tást Knrs a y De'l.sö reformi\lus lelklp!iutor .. égezte. II,,; unllá
rlus kÖ1.össég utolsó Ildvöz1etét pethő lSlván pllsPÖkl helynök 
IOlmflcsol\1I meghlnó SZRvllkkal. Elhunyl testvérünk sz~rCletrC'
méltó. syöngéd egyénisésének eml<!k.',t kegyelettel IInullk. 

S :r.ok otny Béla. a jeles képz6mCi"~$z. II magY3f blibjáték
mOZ,(lIlIQlI\ efly lk érdemes munkása.. 611 é:,es korában Buda= 
pesten clhunyt. Sz. T ompa 1\Iá rtn egyházkörl tllnflcsos at)'tlnk 
tln. férjét. S1.0kolll)' Vajk. örs es Réka édesapjukat gyflszol
ják al. elh\lnylbnn. i\ temelésl szolgáln tot Pc th li Is tván pUs
I)ük l h elyn{lk ,' ég~~.le . 

J anCSÓ Tiborné sz. SercSle r Kall ea. Budapeslen elhunyt. A 
temetési uer lnrlásl P cth /.l Ist " An IIn~pökl he ly n ük végezIe. 

Füzesg)'armato ll 1959. szeplembcr 4-én 62 éves koráblln 1'1-
hunYI B HIl' J ózsef né IItydnkna. Földi n,aradványalt szepwm
ber 6-fln helyezték nn!:y réu .. é ! meJJett örök nyugovóra. 

Aldás halot\.lll nk hamvaira. a megszomor-odO\l sz!vú h~lra
mal'lIdo\laknllk adjon a ml eg)' tgaz lStenfink vigasztlllá$t. 

• 
Idézdek - bölcs mondasok: 

,.Aki egész lenye\'cl szereti a jót -, {.s.tenl .,-, az 
nlm1 kételkedheti.k a s,,'\.iál halhalaUansa!:aban. (-) 

UN JT AR I US tLET 
_< . U . . . . Egyhti.l.kör 

Lapt u lajd o nos a Megyaror~L<lgt mlar~u.s " 
Fele lős szerkesztö é:; !eiad ó : Pe1ho Js t \'Ó n . 

tvi előfizetési dija 12 lorint. 
Budapest, I X ., H ögye>L E ndre utca 3. 

Tá vb: 137-186. Csekksz.,, -,5~O~5~6~lc· ___ _ 
-----CS912Uf2 _ Zri nYi Nyomda, B udapeSt. 
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