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XVII. t VFOLYAM, l . SZÁM 

dlz élet iümeifu 
Nekünk Hüsvét az éle~ ünnepe. Bil.<>nysag. hO~Y.:lz 

egész világon nincs semmi, ami fonto.sabb. ~ra~ab.b 
szebb és üdvöSségesebb volna. mint aT. elet. Husve~ IS 
a7.ért oh'an diadalmas. boldog nagy ünnep. mert ese
ményeiből :lZ élei került ki győztesen. Nagypénte.. 
ken II haljl haderői pusztító ál"adillOt züdílottak az 
éle I re. Osszefogott ellene minden gonosz és romboló 
erő a vitájon. A megvesztegetés. a (ari7.eusi okosko
dás. a halaImi elbiz..'lkodottsig és a pOá!usi á1s7..e,nl 
kéz.mosás elkö\'etett mindent. hogy s74'\rnyát szeiJe, 
kt!porja s ha teheli. megölje az életet. Birony sö
tét nap volt az! Még most is bclesajdul a lélek, ha 
reá emlékezik. 

Viszont annál örömteljesebb a húsvéti győzelem, 
melyhen az élet. lerázza terheit , eltépi láncait es uj
jongva n~kivág egy újabb meredeknek, hogy köz...<>
bbb küzdje. magát a tökéletességhez. Mel'\, minél sö-

.. tetebb az ég viharok icején , ann.."ll fényesebb a nap
sugár, ha s:retszakadnak a felhők s kitisztul aZ ég 
a viha r után. 

A húsvéti eseményekben éppen a7.ért foko7.ódik fel 
oly nagyon a z öröm, mert Nagypénteken úgy látszott 
már . hogy az élet visszavonhatatlanul és végkép el
vcsz~tt. A cselekmények tetózése ugyancsak rideg 
környezetben ment végbe. Az ég elsötétül, a templom 
kárpitja meghasadozik s riadtan menekül minden. A 
beállott csendben csak az ör:lű7..ek szikrá! pattognak 
('$ .a h ;] loltra vigyázó őr léptei kongnak a nehéz kő· 
lappal fedett sir körűl a vak {>jsulkában . 

E7..Cket. a \.emelési díszleteket., a halál kulissz.ail 
aranyozza be . a húsvéti na psugár, ahogy a hajnal 
szárnya in hoZ1.a a végső, diadalmas kibontakozást a 
győztes élet számár;]. Az eseményclc gyors tempó
ban perdülnek. A szót átveszi a hit. Minden eligazító 
er? az Ö kezébe kerül s ime egys7..eITe megváltozik 
mmden! A feszültség elernyed, a csüggedés hollói el
rla?nak a lelkekből, a sötétséget világosság üzi el és 
teljes POmpájában éled újra az élet. Az élet! Ez. a 
drága valóság, melyet fehér köntösben ünnepel ti 

Szépség, a tiS.ZIMág, a szelIdség, a jóság és ti szeretet. 
Altalában mmdaz, ami ember i a7. emberben. Az al
~o~ szelleme, a fejlődés nemes ösztöne. a békesség 
ud\'ősséges, boldog állaPOta s a testvériség egyete-
m(:S emberi kiteljesedése. I 

.' Oh hánYSzor láttunk megkötözve. elnyomva, üldö
~tten,. kereszten vergödve és sárba tiporva hogy 
má~-mal' azt. hittük végkép elves?tél, megse~misül~ 
tél. Annál boldogabban és mindennél inkább _ 

kÖS7,önttink gy67..elmed nagy ünnepén 
valóság: békés. kiegyé/1súlyozott, 

emberi élet . Hozsánna néked! Ma 
erős, ragaszkodással s mi-

és tiszteletünk g-ló
.. , rneglogad;uk, hogy megvédünk 

gonosz és PUSlotftó szándék ellen. mert azt 
hogy a te ünneped légyenek az egymást 

ron :;;;";S?á~Ok. a boldog nemzedékek kiráJlyá 'ko-
,'" onmagukban, nukőzben d iadalmas alko-

tásokk31 v3r<Ízsolják a 1\7.é" ....... At {"'Idö 1""''''- a . o n s 
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ul.at lömck Qlaguknak az ég kárpit jan végig a vég_ 
tele'n felé. Egy .. egy embernyi homoksl.:!;met. a saját 
életi.lnket igyekszünk belcdolgozni II meg\'eten Cun
dllmentumbll, melyen boldogan jfomak majd a jő
\'endö nemzcdókek bé..lo;és életükkel snekunk meg
n.\·ugvás és iid\'össég lesz. a tudat. hogy beleépitettük 
rn.'l8unkat a közös erörestitések n:ISY eredményei~ 
s ez..'\ltal rés1.csei lettünk a békessúgben viruló élet 
húsvéti győzelmének. 

Ebben ti hitben és e7..ze1 a tudnUal kijs7./)ntelck 
Iltrúmn ~ II ,",üsvet ünnepén s kivánOk boldOg ünne
nepeket. békés élele\. 

'>ethö István 
püs pöki helynök 
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A prilis negyedike 
ünnepi Cenyénél még megkapóbb módon bontakozik 
ki m indaz a sok-sok törődés. gondoskodás. amellyel 
itol'm(iny7A'l\ unk hazank dolgozó népének jövöjét 
mentül könnyebbl? és boldogabbá, életfeltételeit és 
munkakőtillményeit tökéletesebbé igyekszik tenni. 
Ha csak II közelmú!L törvényalkotásnit. kormányza ti 
inté2;kcdésci~ vetjük is mérlegrc. II S7.0ociális gondos
kod:'lsn3k olyan tág határa nyílik me~ szemeink elött, 
amelyre tÖl'vényalkotllSunkhan eleddig példa nem 
igcn voll. Az eges7..iégűgyi korT1"lányzat legutóbbi in· 
tézkedése többek között lehetővé teszi, hogy a kór
hJzj ápolÍlsra s7.oruló dOJf(Ol.6k a betegségi biztosítás 
keretében időbeli korlátoz.;ís nélkül. dfjtalan kórházi 
ápolá~ban részesüljenek. Felemelte a kormány leg
újabb rendelete a mezöga?.<!asági bi ztositott nőnek 
jaró egy é ves a nyasági seg61y összegét is. Ide sorol
I::.atjuk a tová bbiakban azt a k (.>l'mányz,ati intézke
dést ls, amely a szülési s7.abadság fel emelése, a. sok 
gyermekes 'C&11ádok intézményes támogatása .. t~m,te
téb~ rendelkezik. Kiemelkedő az egészségügYI 10-

tézkedések sorában az a szélesUI'ányú küzdelem is, 
amel}'et kormányzatunk az ttJkoholizmus megfékezé
séért inditott! s amel~-nek mind népegészségügyi, 
mind család \:édelmi ' jelentóségét kellőképpen. föl
mél11i - alig lehet. Nagyjelentőségü re1"onnot lepte
IcU éleIbe kormányzatunk a müvelődésügy terén, ;] 
felsőoktatási intézmények .szervezetének átalakításá
va l, a feJsőfokú tcchnikumok és szakiskolák esti, va
lamint l evelező tagozatan tovább tanuló dolgo~k t.~
nUIm..w..,Y! kedvezményének biztosításflV~1. a nepmu" 
velö könyvt{u'osképzés előm07.dll'ásúval IS s tb. 

Népi kOI'mányz,atunk mind eme a lkotásai bo!~og 
felemelkedésiInk útjá nak egy-egy újabb á llomását Jel
zik. Bölcsőjük: 1945 ÓPl"!lis negyedike. 
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K edves VIVfl 5Óill 'w"k 
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Á H I T A T Húsvét reggelén 
Oh<Jsandó: Lukács 24 :13-23. 

cl 
t!$ haljl len"eM.cról és je len1l5s ' gérol éle-

.'\z CI .. .8 _ sU'ub."tn J..+\ilönböz6ké ppen gon-
tunk kulon b6zo ~ka(:waSZ:;ln le,-ö dindalmru; erők
doJkcolun', . A,r. . f>':~~r nnp\-im benne el ri Int ható. 
tol du=do. lr~ ~di cllágban hogy ali '" van kapcsolutn 
kezzdfogh:ttó ~ ~6s-jgát fel{ogni'" nem a.1;:arja. de 
a hnlflllal. .'\n _ \. <!ja H !lopotsÓl Int. ha szembe 
knH~gében nem lS 1\1 . a - 0_" 

: . . y hnlott;Jl. egy pillanatrn ...... an meg-
talii.IJ;l m.-.gnt eg) ~ken~sbé crzeh-etl~úl megy to. 
reuen. de aztán töb. I' h-'" llal ka"'" d ól az a \"Ilág.. ame' a <u<1 .... 
dbb I egen I . e 6d ul meglett férfina'<... Yagy 
csolat06. V~L.'1ml \'~ ro h~:\~ kapcsolatOS állásfogJa -
nanett. az eletU'1 "'" a • .. é16 . iS 
l ' Tulajdonképpen a ferOkor telleben emoer . 
~I' -L.--"b suilnkkal kapcsolódik az ~ethez.. ':3 

a et;e~ be k 'l .,,~' szúkebb kör-
">m..,g.."l. élelY~"'(iclem ~. \ --=" . 

\-ezetet érInti meg az enyeszel ~zele. elU Időre ~on 
~odóba esik. de mihamar eJhessegeti magatól 
azt a kellemetlen gondolatot. hogy egys~r. elóbb 
\ . utóbb neki is ml'Jl; ~~+ell . ~nlrua. Aztán 
:ag:} emberélet ut jának felén tuhut~n embe!-. 
~~he2. fokozatosan mind k;,; zel~bb hajol :u:. al· 
kony. az. én~k mu~nsa\'al . . m ind t~bbel foglal~O_Zlk. II 
halállal. Lal'J;:adó életereje!lek teljeS rnedes.~té'Sé\ el 
csüng ugyan az életen. de azért már szoktat ja .m3gát 

a halai gondalatáhOl.. ismerkedik \-ele. filozo~:s:.' 
bökesé próbál válni . T'iirelmetlenül hangzana.t.: ajiOill

ról ét \'ala..~! \'ázó sürgető kérdések; mi lesz \·eINTI. 
ba meghalok? Szeretteim mil~'en vil~ba távoztak. és 
mi le:: belőlük halálUk után? Y.:m-e örö..~é1el.és .m i
h'en az! Halhatatlan-e az ember. vagy legahibblS a 
~b alkotó része. a lélek? E kerd és ':'kre sok· 
fete \"lÍlasz hangwtt a mdltban és han,ul k ma is. és 
amk kÖNI az egyik egy. a másik mlisIéleképpen pr().. 
maua megn.rugtatni a halál ámyé.:"á.nak völgyében 
járó embert. 

""Eg)" c1öloesBl tiszta eU er4"lunk. a ó 
srel1e mu. a tet " lÚzet tön-ényeit sok tekintetben is
merO. sok nagyszerű ismere~ b in ru.-aba., lev6. de Is 
tenben b ízó, ,"al1Asas ember sz::.l.rn;ira a keteze-nh"e 
kiU4 _pény m üh sok-sok tanübizonys-iga. az üres sír 
legend3jától kero\'e Dante isteni színját& ó.ig, nag,\'
sz.en1 kOltók és rnu\·e.s--ek i(le\·nnatkozó. k tass:zikus::sa 
\·:Üt a lkotásai. mind a mitolóCi.si és a keg r es költé
s7a fenséges n lágához tartoznak. és h it ~ek ~
döcuMtetlen. bi:zIOS a lapjául -többé nem swlg:ilhat
nak. Ha li ma Ceh'ilágosul t. de \"aI1áS06. bú?gÓ. hi\',} 
emberet megkérdel.zilk és őszinte nyilatkozaIra bir
juk, fel téllenUl azt a "álaszt kapjuk. hogy többé nem 
hiszi. nem hiheti. hogy az elterne-tett ember abban a 
1e5li rormátnn amelY-Den a röldön élt. halála utan 
is to\""ább élh ' Rit. men. tapasmlatb61 tudja, hogy 
a tet. ilés~t e.""'Ói a testet por ra \'á.1tonalják. Az Is· 
tenhel.. a sz.eret6. gor.d"'iseló A t)'ához lmádkow rn~ 
cU! rn ".alláSQIS ember hlis\'éll ltitenek lényege ez.: a 
\.álható. földi eIetból a láthatatlan. (irók ,i1ágba. tá
\'OUl(t s::tb~nűnk él. ~ 3% a ponL amelyen mint $Zi

tard a1a~ton ;illV3. a hUsvéti ünnep mindig idő
U;ef"Ú mondanh.uoját-. áldott. boldogitö öromiizenetét 
r:negértheljű,~ felfoghatjuk és életünk irányitó esz
cné}e\-e. f!'I3psnMithatjuk. Az. első hU.$\"ét esodiJatOlS 
szineidtel au:z6u. kg> ftda,s történetéböl. lU elsO tanit
\-ányok elragadtaton. boldog ldkesUlt:5légébőt ujjongó. 
d.ladaimas. feledhetetlenül. n3gys~ni. elményeiből ez 
a 5U'Ilt, mag.wal mi dÓ, legrözhetetlen bi~' ..... \g 
tÜndÓOdlk nunden idök k.eresn&i,y ~ felé: a 
~t- Jé:rusnak élete. akit ellenz -.. ei. a ket'e!;z.Uara 
)utt:It_ a G<>Ii:othán nem ért \'eget; esupan testéL 

! {' SlTAIUUS h..ET 

a:zt. ami mulandó anyagból \'0 11 !ormltl\'a . k"methet" 
ték sirba. de földj életének Igazi ktekeiben, 32 ó 
szeretö Mes Jó Atyjába ".etett rendithetc:'tlcn hitében 
és b izaJ.má.ban az lsten és emberszc:-rc:-tc:'t magasztos 
é lelprogromjának h irdetésében és ~-akorlásában. 
soha relül nem mulhatö példnadlldban a z lsten és 
embersxert"tel magasztos életprogramja nak hirdetésé
ben és gyakorlásában, d iadalmasan lovabb el. 

Hüs\"ét áldott ünnepén arert megingathatatlan, biu
kadó lé.lekkel hisszük és hirdetjük, hogy a ml életünk 
sem ér \'eget halálunkkal. Hisren halálunk pillana
tában nem történik \'elünk mas, mint hogy a látható. 
kézrelfogható, mUlandó földi világból általmegyünk a 
láthatatlan, ötök halhatatlan \·ilágba. Ami bennünk 
esz.ménk, érzéseink. eszményeink, iócselekédeteink. 
nemes emberi magatanásunk. hltünk es szeretetünk 
által már földi életünkben láthatatlan, az fog diadal
masan folytatódni halálunk után. 

Az örökké élő Jhus magasnos szellemé.ből merített 
győzelmes hittel. feltétlen bizonyossággal hissnik. hogy 
a halál utá n i élet legfőbb, egyedül elhatároro, döntő 
méMéke a hitnél es reménysegnél is magasabbrendü 
sV'Uemi és lelki \i lághatalom; a Sl.eretet. Mert "ha em
bereknek. vagy angyaloknak nyeh"én szólunk is; jő

\'endót tud unk is mondani és minden titkot es min
den . tudományt ismerünk is: ha egesz hitünk \"an is, 
ugyan nyira. hogy hegyeket tudunk kimozdita.'l i he
ly ü kból, szeretet pedig nincs m ibennünk. semmik \"a
g).'Unk" . n!:gképpen. \ i ssza,"onhatatlanul. menthetetle
nül meghalunk, örökre megsemmisO:lünk. oe ha Jé.l;us 
aldott nyomdokain járunk. ha hitünkben es cseleke
deteinkben az általa ~'akQrolt szeretet ótök aIdásaiból 
táphilkoz\"a. hozzá közelebb jutni próbálunk: ha éle
tün~ pMiti:_taMalm u va ... 'áUk ; családunk körében a 
szeretet szelid. sim ogató rem1J lámpását srunlelem.i.1 
magasra tart juk és szertehordou:uk ; ha m int édesapák 
és édesanya k. nagyapak es nagyanya k. lelki a rcunkkal 
gye rmeke ink. \'agy unokaink felé forduh "a . a szeretet 
mély\'izű. klapad ha tatlan fomisaiból újból és tijból 
m e ritü n k és a it'l'ermekeink. u nokáink. szeretteink ja
\'áért \'nló őnfeldldoUisban soha egy p illanatra sem 
r31'adunk el: ha min t csa ládtagok. jóba rátok az egy más 
iránti ragaszk.ocmsban es szoli:ilalban. az egymasert 
való aggódásoon és lemondisban. egymás segitéseben 
es az e1..'"masn:rk \'aló megbocsátásban egym~~al_ \'~
sen\,ünk : és \'égül ha szükebb barnt! és csalad i koros
seg~n t úl. eletünkben az igazs.;g, a jóság. a bekes;;~. 
a le lkiismeretes köte lességteljesit és magasztos eszmel
nek hirdet6i és hordozói \'ag)o-unk. azaz a szeretet gya · 
kor l;isaban igazi J &ustanit\'ányokká magasnosulunk 
_ . ha me" halunk is éiÚTIk. _ .. 

1 .... (enjOnk azért h úsvét d iadalmi ünnepen a. \~l~~a, 
o tthonainkba. m unkahelye inkre anal a boldoglto, .u~Já
teremtő él megszentelő bizony ossággal hogy föl~l éle
tünket l&thata t lan. nag)o-s:zeru lelki es uellerm. eró~ 
ininyitják. Zengjen ajkain.li;on a fe~!I~~~ hit. ~yozelrru 
éneke. valahányszor e lérkezik a toldi é.l e~ . \ e~e_ azok 
számára. akiket s:t.eretünk. \"agy ami kor .$8Jat IlJlo?kon 
kopogtat a halaI. Engedjuk. hogy az. ö~~é.l~t. la~ha.
la:lan és halhatatlan lelki és s:zeUeffil érte~eJnt: .által 
!J'..ar itt a földön lépjen be ,"Uágunkba. hOC anuk.or a 
döntő óra elérkezik mihozzlink is. le~'en az annak a 
magasrend u életnek, amely már földi. eletűnkben m~= 
kezd6döu. csupán bokl.og betet6zn e, áldolt megkorona 

Or. lion a l Ajos 
eg)+házi f6jegJo"'ZÓ 
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Szh esztendeje annak. hogy ::I s1.eg~n}: par~szl szil · 
l, lkh) l sl .. i.rma:rotT LIncoln Áb,"ahóm, 37. Egyesult AlIa_ 

k Inőke kiadta híress'" vált nyilatkozatát. melly,;! 
~no ál:;m egész wrületén é lő rabs7.o1gákat fclS1_'l.badl
t:tt9. Az északi és a .déli államok közt dúló polgár_ 
háborll ezzel sorsdönto .fordula.lához érk~zctt, s rövi-
desen a z ipari éS7.ak gyozclmév,? ' végződott. . 

Nem szólunk részle tesebben Llnea.ln lépésének ~7h:n
t 6.ségérőL A tények és escmé~t~~ l~mcl:tek al.. uJsag
olvasó ember elOtt. A megerősodott, lp':U'llag fCJ}ctlcbb 
északi államok győztek a rabszolgatartó, !":lczogazda
sági jellegű déli államokkal szemben, Az u.J és a ha
ladó túljutotl a megkötöttségen és . amaradlságon. . 

Annak a mqzgalomnak, mely Lincoln proklam~cló: 
jában öltött testet, természetszerűleg volt~k előzmenyel 
ls. A legjelesebb előfu tárok sorában sorolja .fel a~ a~e. 
rikal lÖrlénetirás Parker T ivadar bosl~flI umtárius 
lelkészt. Ami'~or az 1850-es években m.cg)elent a c.élnSl 
északra menekült rabszolgá~nak a déliek _r~:zére - a 
biztos halálba _ való kiada'tAsát clrcndelo torvény -
fu gltive sklave law -, Parker és tá rsai volta:: azok, 
akik ellene sr.3vukat a gyűléseken, egyházi sz?s~keken 
felem ellék. Ennél is többet tettek. TúrS3dnhnl ~,zotlsá· 
got szerveztek, mely l'ejtegette, tovább utazasukbm~ 
segítette a neger menekülteket, s ezzel számo.s emben 
életet mentettek meg. Elvi álláspont és hum,mlsta meg· 
gy6r.ödésb61 fakadó gyakorlati segíts~g jellemezte ál· 
lásfoglalásukat. . 
Tudvalevő hogy Amerikában Massachusetts allam 

az unitáriuso'k szü!őhelye - ma is Itt van egyházi köz· 
pont juk. A polgárháboru idejen ennek az államnak 
leli a kormányzója Andrew Janos, aki t a történetil'ás 
_ war governor - a háboru kormányzója névvel ru· 
házon fel. Lincoln legjelesebb támogatói közé tarto· 
zoli és példáját sok más állam kOI'mnnyzója is követte. 
A hábonískodások után, 1865·ben megalakult az ors~"Í.· 
gos unitárius konferenciák tanácsának ö lett az elnöke. 

A pOlgárháború idejen több mint 60 unitárius lel~ész 
teljesített szolgálatot az északiak oldalán. Nincsen be· 
jyOnk arra, hogy Lincoln elnök oldalán küzdő unitá· 
rius társadalmi személyeket Celsoroljuk. Meg kell azon
ban emlékeznünk még röviden arról a mozgalomról. 
melyet Bello\v.s Henrik bostoni lelkész szervezett. LCt
rehozlak egy egészségügyi bizottságot - Sanitary Com
mlsion -, mely úgy a CrontvOl)alakban, minI a hat· 
ol·sí".ágban ellátta a kórházakban az ápolás feladatát, 
gondoskodott a sebesü ltekról. Ezt a társadalmi szerve· 
zete t aLlyagi eszközökkel nagyl'észt unital'iusok támo. 
gauák. Eliol Vilmos, SI. Louis állam unitárius lelkésze 
mcgalakílQLta a középső áUamokb..n .ti nyugat~ bi· 
wttság.ot. s ehhez csatlakOl.lak Cali fornia és a }tŐl .... 
nyékbe.li á Uamok unitáriusai is, az akkor máz' Ol'· 
sí".ágoshirÜ Sturr King los·ange.lesi lelkész vezetésé
vel. A7. uni tál'iusok által lét.rohivol.t sr..erver.et elliLttoa 
nzokat a feladatokat, melyeket rn."l - a ·később ala· 
kult Vöröskcrcszt·moz,ga\om lát el. Az ortodox pro
lest..'tnsok azonbun nem tlartott.:\k eleggé egyházias. 
nak az unitáriusok mozgatta bizottságok működe.ét, 
s ugynneZCn célok szolgálatára ,keresztény bizotl-
sfLgOl" hívtak életre! ' 

Lineol~ mozgalmának sok magyar támogatója is 
vOI~, elsosorban a Kossuth körül csoportosult emig. 
~el~ 1848 49-es katonai tapasztalattal rendelkezö 
lIsztjeI közül. Az umerikni unitárIusok oközü! m.. is 
jelenl.6s n7. u tábor. mely a hnladás és ahumaniz. 
mus eszméit .sz.olgálja._ Ismeretes az a lciáltvány. m~. 
Iyet 21 egyhaZJ veí"..etocmher. egyetemi pmfesSZOI' és 
tudós frl alá anna'\< érdekében, hogy I.l nukleáris ki. 
st'!.rletek betiltását minél előbb eIérjók Az al[lirók 
köz! két unit.:'uius lelkésr. ls .5í"oCrepclt, . dr. HU1,"ing_ 
ton Donald - aki legutóbb IOO I.bcn lá\.ogatt.l meg 
~zánkll\, és dr. J . Mandelsohn. Az aláJr6khoz kl. ... 
""'-". ,dr. MeLean GI"(!~ly, az amerikai unitárius unl_ 
ve • .c.il Ista egyhá", elnöke és DáVid Hleks MasPher. 
son lel~~z is csa.tJak.Q7.tak. AllflsfogJalásuk méltó. 
1l1.On 66eikhez. ak'ik anrlflk Idején Lincoln oldalán 
hllrcollak . F~r"'l~Z J Ó7.sd 

(bútiláüw JÁel1 UI Lel 
A katoli kus S:ljtö :l 

mo h}! adott arról. hogy a i i 
riumban a . .köz-
II pl"Otestáns 
kepvisclóinck 
dolgozt;lk ki az. 
vo.gyis vallásuk 
Mielőtt n 

, "-resre csak 
protestánsok jogi 

;;";ii,nB.1r a jelenlegi ál. 
a vallás gyakorlásának 
ugyan, a gyakorlatban 

merül fel. a protestánsok 
is t...rt - nmint azt lapunk 

. - A katolikus körok véle
~nnek fő oka az, hogy a spanyol pro-

a polgárháborúbun a kö:ru\rsus.1giak oldalán 
- Nem tudhatj uk mi lesz a Wlvénytervezct 

azonban bir..onyos: Mi, uni táliusok boldog 
gg'"l forgathat juk lapjait az egyházl.örténel· 

~k;' amelynek egyik legfénycsebb fejezete az 
1568-as IOI'dai ors7..ággyűlés eseményeit örökiti meg. 
Tudvalevőcn a külföldi államokat messze megelózve, 
ez ar.. országgyűlés iktatta tÖz-..'Óflybe elós1.Ör a szabad 
vizsgálódás jogát. a valllis szabudgyakorlását: a lelki· 
ismereti szabadságOl, amelynek közelgö négysti"~h'cs 
[ol'dulójál jelenlöségéhez mé lt6 módon készülnek 
megünnepelni az egész világ unitáriusai. 

• 
A l.akásunk közelében levó 12 évfolyamos iskola 

elölt a napokban él'dekes látvany kötötte le figyelme
met. Az lztvonal itt igen forg.1Imas. Számtalan "gyár , 
ipari üzem fekszik az utca mindkét oldalán. Hatalmas 
tchernutók sz.:lr.ai dübörögnek végig szinte másod
percenként az. úttesten. Az élénk forgalom még fl 

relnött gyalogjárók éberséget is prób .... u·a tes7j. Köz
lekedési hatóságaink különösen az u tóbbi időben e l· 
ismen!sre méltó módon mindent elkövetnek az utcai 
jál'ókelÓk tesU épségének. védelmére. Ezt a célt szol· 
gálja ar. fi nemrégiben napvilágot látott üdvös intéz
kedés is. amely már ur; általános iskoln tanmenetébc 
beillesztette a helyes közlekedés szabályainak olctatá
StH. Az <!Imélet vonalAról most további lépést tett az 
iskola a gyakorlat tel'ü1etére is. tppen e-ol; fl7., aminSI 
szúmot adni kívánok. Az emlitett Iskola épülete előtt, 
a tanulási idő megkezdése előlt és befejezésekor -
amikor a gyermekek huda nagyobb S-í"A"Í..ffiOOn áromlik 
az Iskolába, avagy onnan hní"A1felé - csokorra kötött 
nyakkend6jú kis ú~töl"ők - lányok és fiUk - irányít
Ják a [orgalmat. P iros tárcs.1j uk fürge m~u1nttal 
lendIlI fejük fölé, komoly kis arcukon a kote1esség· 
é l'zet p irja gyullad, él'Zik, tudják, hogy immár ők is a 
tevóleges tagjai egy nagy emberi közösség~ek, ahol a 
kisebb is II nagobbért, mindenki mindenkIért felel ős. 
Amint ott állanak ,.a zebraesrkos" úttest két o~dalfln, 
inlésUkl"e I'U::-wmánnyal terhelt gep6L"lllsok fóker..lk Im· 
muknt, engedelmesen igazodn3k sorba e~v~után , 
Megható buzgnlommal teljesített "ügyklldésUk ~ú ttán 
fúrMzt6 munkáb.,n megkeményt'<let t réL"fJm"Cok }"utgUI. 
nnk szelíd mosolyt, s amikor fe Jny iUk II tOl'sulom zsl· 
lipje II gyalogjárók SOA:asúgn elI)U, egy-cgy fel nilU ,,.1: , 
kelő" kezének szerelö sjmogntá. ... "l érinti II kis " forgalnu 
"rendőrök" buksi fejét Különös meleg járja á l ~ns6-
mc~ szívemben az trás .s.í".ava csend UI: "ts aki egy 

- f dbenz" ilyen kis gyermeket befogad, engem ogn 
(Máté t R, 5.). y . 

• 
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AZ EMBER fRTÉJ<MÉRÖJE 
Ment! teJu:l ufar,zm. Dán. 5,25. 

L 
Mcgmcn)(.l tC.I. hi[,ny06nak találtattál: Bclócá r bb

btlnnl ku'My fXlJo!ájlll'I"lk CWitro irl.ll c !IZó1vakal egy 
tItkos kL,?; , II király Ilzon l!jszaka rT1(!goJcttetéK, ( '1-
v1l.Ib uk Dániel próf& konyvébe~ .. Egy~7.cr mindl;:n.ki 
mcgmcród,k s jaj annnk, ak! h,unyosnak találtatIk, 
(Igye lmc:-.:lc t C'h II törtL-nct. 

Az ember mindent megmér. mi ndent szeret meg
mérni Megmérni a csillagok távolságát, a Napna k, 
Fóldnclc tömcgét, az atom súlyát. M Uldcnnck a me-. 
li ' Dl c eszközt talál tki: ezredmilliméterrel méri a 
szemmel nem látható k.Icsiségeket. fényévvci II C5i1-
lago!< távol$ágát, a gramm milliomod részével a pa
rányokat a Föld tömegével a világO r vándorait. 
Hát az ~mbert mivel méri? Mi az embert mérő 
mértéltcgys<:g, ami meghatározza az ért.ékét? 
Különböző korokban más és más velt II hosszúság

nak solynak a méJ"ŐCSzköz.c. mértékegysége, s így 
az ~ber értékmérője is. Vclt idő. mikOr szárma
zfisa majd vagyoni állapota szerint értékelték az 
e~rt. Az ember értékelésének ez a módja már a 
múlté. A mai s zocialista világszemlélet az embber
rel kapcsolatban má.q értékmérőt használ . 

Ez az értékmérő a munka. Volt idö, mikor a mun
kát az embert sújtó büntetésnek rrúnős ítették . Ma 
nevetségessé tenné magát az. k i ezt álUtaná . hisU!n 
tudjuk. hogy ami nagyszerüt. szépet a z ember va
laha alkotott., az mind a z ő munkájának az ered
ménye. Az embert is emberré a munka lette. Ez a 
t udomány által igazolt tény. A bibUa ls a munkát 
az ember kötelességévé \.e!izl. Ez a bibl!al mondás : 
.,Orcád "'erltékével egyed II tc kenyeredet" ( I. Móz. 
3.19.) nem az átok szava , hanem felhívás arra. hogy 
az édeni boldogságot a 7. ember ne a tétlen semmit
tevésben keresse, hanem ve.rítékes munkával har 
colja, ktiuljc kj. Az evangéliumok is a munkát em
beri kötelességnek nyUvánfUák. Jézus az Is ten t ls 
örökösen munkáló hataIomnak.....mondja. Ján. ev. 5.17-
ben és houá tesZi mintegy példamutatóan : .. en ls 
munkálkodom", J án. ev. 9,4-ben pcdi Jl: a maga és 
mások rés7.ére ts kötelC7.őnek jelenti k i a hivatás
S7..crú munkát az egész élet re nézve (amfg nappal 
van). ITI(;;ft "el1ő az éjs7.aka. mikor senki scm mun
kál kodhntlk". P ál apostol a munkálkodÚ$ tekinte 
tébt.-n annylra s zigorú. hogy a T hC1;salonlkl-bcli gyű
lekC7.elnek Irt levelében t:gye-nesen azt Irja: , n.."l va
laki nem akar dolgozni, ne is egyék~. (II. The.~. 
1.10.) 

Lehetne m{.-g szá.m05 helyet id b.ni a Bibliától a n
nak blmnyllá3ára. hogy a B iblia i~ az embernek 
kötelcss(.-gévé teszi a munkát s f~y ti Bibl ián alapuló 
helyesen értclmC1.cU val1..á.'!os felfogás megegyezik II 
maj s7,.oclall.'!ta vtlágnéze1.nek azzal a ~OT\dolat.1val , 
hogy a z embernek emberi h ivatá sa, kö telessége a 
munka s e nnélfogva értéí::méróje is. 

Va jon miért találtatott Belsacár A 
bibliaI tudósítás szerint 
tcljcsltc~\.e uralkodót 
oom 
ladflsát., 

• 
a l'i7...ámára nem 
be a I'éIIr.ére k ijelölt találtatott a 
Vl:gzet mérlegének su j-
tott rá a .sors I Slle-
rlnt Itélnt:"k meg. A lP".cmpontjfiból 
mlnd(.'11 munka értékC!l. Egy a legkis,."bb 
Cllavarnak ls éppen úgy m egvan a r(.'11del tct.ése, min t 
II l(.nd l\ö ker~nck . ~zor egy kis csavaron je k'11-
téktelennc'.c láts .. .ó alkatrl:5zen fordul melt a iép tel 
le:sltöki."PCIiY4te. A Mgy emberi gé~ .. .ct.bc;:n , a tár 
sadalomhan 19 m inden mun ka egyformá n fontos és 
ér tékeli. "?én. érték es minde n munkál!. m inden dol"0"" (·mbcr, aki ncm tal!, ltll tik h l{mYO!Inak . ha vélo(-

.. UNITA IU U~ P.LR'r 

7.ctt munkAjll ~zerlnt rnegméreUetlk. Törel«!dnllnk 
~ell \.ehát., hogy ha mcg,mérctleWnk, ne h iányosnak 
an:~m minél értékesebbnek találtassunk. ' 

2 . 
. l\.Ju~r;, . alkotásra irányuló akaratát a ... ember 

k,vetJw magából s a k.iveútett akarat gépckben tár
gyiasul. Ezeknek a gépeknok igénybe Vételével az 
el.:"ber ~egsokoszor<YZza munkateljcshményét. A gép
től ;megxf~ánj uk a pOntos működést, a Legnagyobb 
foku erŐJuhasználást. Ha valami hiba kerOl bele s 
n!!m. működik megfelelácn, IgyekC'J:llek megjavítani 
Ha _Javfthatatlanná válik. klselejtezik, ócsJt.avas lcs~ 
belole. 

A dcJgozó munkás ember a világmindenségben je
len l.evő örök teremtő, alkotó, múködó akaratnak 
tárgyIasul t , objektiválódott veUilete. Ezt [e jer.1 kt Pál 
aposto~ ls " Istennek. munkatársai vagyunk cselédei 
Istennek" II. Kor. 3,9. Fil. 2,19.). Ez a világmlnden_ 
ségi a:-tarat (nevezzük Istennek vagy bárminek) meg_ 
követeli az alkotó teremtő képop : -éggel felruházott 
embertől azt. amit az ember megkíván az á ltala ké
szített géptől. hogy rendeltetésének megfelelően ki
fogástalanul, pontosan vége7..7.e munkáját ott. ahová 
hivatása álJflotta. 

Mikor végzi így? Mikor dol~orik, munkálkodik 
úgy, mint a világmindenség! Akarat tárgyiasult ve
tülete? Semmi esetre sem akkor, ha úgy dol~ozik., 
min t egy gép alkatrésze: gépiesen, lélek nélkül. cél
tudat nélkül. 

Az ember nem gep. nem alárendelt je. kJszolg41ója 
az általa aLkotott gépnek, hanem ura; a gép kell. 
hegy az Ő szolgája legyen . Amikor dolgozik. mun
kálkodik az ember, teremtő, alkotó lény. Teremtő, 
al'-<;ot6 lény szellemisége. lelkisége, akarata által. 
Munkájának eredménye: tárgyiasult vetülete szelle
miségének, akaratának. Mindenben, amlt alkot, lel
kűle!kncl<, szellemének benne kell. hogy legyen a 
nyoma. Ez csak akkor jehetségcs. ha lélekkel. lélek
bőL dolgozik, ha tudja, hogy mién dolgozik. Ha tud
ja. hogy munkájával nemcsak a sajá t, csalá dja é r
dekeit s1..o1gálja. hanem annak a közösségnek érde
!(ét is , amelybe beletartozik: a társadalomét. az em
beriségét. 

H a pedig ezt tudja, akkor s .. .erctnie ~ell nem csupán 
önmagát, családját. h.anem e m bcrtársaJt, a70 em~nsé
gct. is . Tudnia kell, hogy munkájával embcI1társa1TI~k, 
a tár sadalomnak, az emberiségm~k ls javát szolgálja. 
TeMt Igazságqs lélekkel, a jót a karásnak. szeretetnek 
érzeléve l kell munkáln i:! közös érdekeknek mcgval~
táE4ért. m indenél1t, amiben a jó, a szép, az. Igaz ölt 
testet Ezt fejezi ~i pál apo!.tol is , mikor arra Int: ,)'le 
né:ae',ki-k i a maga hasznát, hanem m indenki a máso:' 
ikét is" (FIl. 2, 4.). Mikor aztán közös emberi társadalml 
érdeke kért igaz..<lágos lé lekkel, a jó , szép, Igaz tcste-l 
öltésé{,r1 .. kell mu.nkálkodnia, ak.Jwr már n~csak 
mint alkotó teremtő lény dolgozik. hanem mint er: 
kölesi lény ls örök erkölcsi eszmék, lelkI. s:rellerm 
ér lékek m egvalósításáért. Erre célo7o Jézus J ános ev. 
0, 27-ben: "munkálkodjatok nem csupán az elede
l(i rt, amely elvész, hanem az életért ls, amely meg
mnrad örökre". 

Ha az ember értékméfÖJe a m unka , csa.k az olyan 
mWlkát tekinthetjük ilyennek, amely egyben a mun
kás erkölcsi tartalmának is ki fejezője. Igy az~ egy 
magasabb lIz1nten az emberre nézve az erkölc~, az 
etikum is ért.ékmérőként jelentkezik s végső követ
kezményként mcgá.l1ap fthatJuk, hogy mInden e~bc~ 
nnnylt ér, amennyi erkölcsi tartalmat belo tud vlká~ 
Il~ .. emberi közösségeket, társadalmat IIZOlg.1 ló mun 

j{i ba. " ' ''" ~g' Bclsacá r ebből a s7.cmpontbó! ~em " ""!' e ne 
mértéket. EU:rt Irta a fa lra egy tit.kos k ... oz a ,~~ 
tekel utarszin"- t, s e-d:rt kellett ~1:Isztulnl~ . VlfP áz
zunk s arra törekedjünk , hogy lelkllsmeretunk talám 
sohase frMJék ez a vég~.ctcs mondat. 

7.oltá n ~lii ndlOr 
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Az evangélium fényénél ... 
... hogy ja el a gonOS:': 3= Ó ú t ját, 
mert nem az én gondola taim a TI 
s,ondolatnJ lok és ncm II Ll Ut.3.lIok az 
én utaim. ig)' .s:rol az Ur . 
~. 55. (7-8.) 

Falvaka t, \"lirosoJ..'":I.I, oruágokat. és né'peke~ kö~ek 
össze a földi utak. Emberi kultur.l.nk cs fej lődésunk 
nél kü lóU\etetlen t'!Szköze e millió sz..i.Ju háJó:zat. Soha 
nem rt"j lődhctea ' "oln o ki m ü"eltségünk és technikánk 
e SZÖ'o'e\Tnyes kapcsolatok kiépítése _n~l. . 1\1a , ~"\r a 
gyaIogosösn!:nyekt61 a beton utakon al legi. es \ 'Ul utak 
számtalan sokaságán át ltramlik az emberi élet \-éTke-
ringese egyenek és t.ársadalmak .között. 

Gondolunk-c néha lU'T1l. hogy ha jelkepesen is, de ti 
léleknek, a szellem nek is \llnna k ilyen közlekedési Je-
hel&égei, útjai'? A gcmdolat éppen. ugy te~jed embe; 
tól-embCrig. miként 1\ kereskedelmI ru'U!t es a jármu
,"eken utazó e mberek. nagy t:h'olsá gokat teSUlek meg 
kIin du lásuktói , "égcéljaJltig. A léle knek is \-annak mcg
nyilat.lto:Wsi formai még akkol" is. ha ncm önt jük sza
n~kba azoknl. Minden c.~ elekedetÜnk, minden lépésü nk 
elá rulja az! a bcls6 vil:igot , me1,r m07,gat6nígója oa 
tesmek, formálója II je llemnek j c- lIemzóje gondolkodá 
sunk nak, 

\'(~l(jk, ),!i nde.zek:1 It!leknek. a gondolatnak .... "" 
nemes enntkez.ésl. kóZeled~ form " em~., 
pelkul el sem kcpzelhetó társadalmi ~~~al. mel:)' t."k 

De az id éZ(!u bibliai n!:szben balás ne\'e ·alat. pró
fé~ Isten ajkara . szinte panaszos. \' ádoló szantk!t ad ' 
utmn~, gondola uunJc:.. neIn mindig egyeznek m . 
remt? At)'ank s:W.ndéka.l\'al CS a"-aratá\"I1l. eg te-

Ha l mi,képpen szolgáljak htennck. hogyan tegyem 
magam 6":l gondol~lal t : legyek remete. \~' aszkéta'> 
-: kCrde.zhetl bAr.k.I, Tá\'Qlról scm. A 70 a vallásos vil~~ 
nexet., mely cs.'\k n ZlSoloumás ájtat{lSrig IIl<!gl'l ' I 
k,oV...., i~ t,?rtotta becsillendónek ..:.... M teÜcs~'1I el~:li 
Nem hlSZUnk, mar .a test lebecsiilésének üd\'6zít6 vol
tábM. "I\I.a ~'llágOO3b~ lá tjuk. mint vulaha. ~, a 
uépnc;;., a lónak, az Jg.a:mak é:s ;'t tiszt.1nak lelki át 
élese ,az. mi l st~hC1: emel CS gyermek~h'e tesz. A 
reszvet és s('gitok~;tSég Istennek ls ked\"csebb i t 
a z á le oz.atbcmuw tásnak búrmilyen fonnája _ hiW,* 
ma Nl. m nft ja. Ezek lsten gondolatai, u t jai és sz:\ndé
kai \'ehlnk embcl'Ckkcl. 

Ez nz. ut pedig mindig ny itvn nil. Lehet. hogya jó
s.ig. Ignzs.ig diad nb\.él' néh1.'l terhckc.t keU Viselni Le
het., ,~~' rt,~in t Jé~us mondt.ll . ez az u t né ha keskeny 
~s gOl'ong,yOS, mégiS e zt kell vá laszta nunk. ezen kell 
Járnunk. 

_A,7 idéz~t ~ ~z.entir.'\s rész is eZI tanít j.a: hagyja 1"1 II 
bunos az o UlJl\t 6 keresse, kö\''C...<:Se a Teremtő akara
tál , gondoJatru t , mert ez m cJtó h~nk. emberekhez. 
l sten gyermek~hez, Jézus k Ö\'ctöihez. Amen 

K önnyes <lrcu gyeimeket lá tsz a z u tcán és önkény
telenűl megá llsz, h~ Ids szive bánat,it megprób.i.ld 
eloszla t:l L Egye-dül élő özv'egynek, á rvána k néha szá nsz 
egy par perce!. hogy gond jai t megoszÍ\'a ki fe je:ul. 
eg)'ültérzé~edet , F iatal emberek terveit. prob lé rniit 
meghallgatod, tanácsol adsz és éned, hogy jÓt tet.té) Bajor 1 30 QS 
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Az Is tván kórház elött az 50-es villamosra szálltam 
fel, A felszállás közvetlenül indulás előtt törtent s II 
kocsi zsufol t ,"olt utasokkal. Nagy csodálkozáso m'ra, a 
szorosan egymás me llett álló utasok mellett a z e gy ik 
ülöpadka üres \'olt. Leü ltem. S amikor tekint"etemmel 
a szemben ülő utasttirsat S7.6rakozotta n és villá msze-. 
ruen végigp.ísztá ztarn. akkor éneuem meg, hogy miér t 
mara,~1 .il res e z n hely, Velem s ze mben egy kopoltas 
ruhájU öreg asszony ült és sirt, Patakzoitak a könnye i. 
s mintha m á7.sas köveket emelget ne, ol~'an mélyröl és 
olyan l'emé nytelenü1 ismételgeue, nyögve és fájdalma
san: J Ózsikúm. Józsikám ." 

Bizonyá m n kÓI'hi'lzból jöH. ahol Jó?.siká ju meghall. 
Nem ludolll, fé!'je. fiu. "ugy testvére volt-e .JÓzsika'! 
De bá rklje is volt. nagyon szerel helle. 

Mint a megIipori emberek áital:íban, ó is a földre 
nézett. , é s zokogott. Olyun nagy üresség vette körill, 
ho~' onmaga ls szinte eh'eszelt benne, Patakzó könv~ 
nyel <;Ilyan sietve követték egymást mintha utól aka;'
nák erni Józsikát , hogy vlsszaho;'zftk az elfonnyadt 
karok melegébe egy utolsó Simogatásra" . 

Jó \'oll-c, rossz volt-e Józsika, nem tudom. Cs.ak 
azt ludom. hogy a halá l különös egyenlet. Ennél a kép
let~él. a különbözö előjelü tagok csoportosulnak, hogy 
a k~vés .Jó scmlegesltsc a sok rosszat is, Ember volt 
JÓZSika IS. bizonyára sokszor \'olt I'OSSZ, De, ha csak 
~gyetlene&Yszcr megsimogatta ezt a könnyes arcot és 
n~gcsókolta ezt n kérges ke7.Clt. akkor ennek II melege 
mmt tüzes kohó, megemésztette II rosszat. ' 

S II fájd a lmll9an vonagló szív most csak a mosolyra 
imléku.lk. amely II slmogatá.\lt kövelte s emlékét bele
onja a szeretet glóriáJába,..' • 
é E:s C$Od61atOll: az egyébként lá rmás villamoson mély

s b~e~ csend honolt, Az utasok némán néztek kl ai 
~ér:l'ti~~ ' Arcukról leolvastam, hogy pillanatnyi prob
v . a $zerelem, .a pénztelenség, a gyermek, öröm 

agy bánat. sIker, klt'lbrándulás és a:/: éleI nek ezer és 
e:!:Cr gondja és bajn, mInt meSs7.cppent gyerIllekek 

, 
huzódtak fé.l re n tudnt szögletébe~ s ámuh'1l CS resz· 
ketve hallg.atták a legnagyobb u r: a Halai suhogását. 

Józsi ká m. Józsi kám ' " • 

A villamos döcög\'e haladt a síró asszonnyal. s a lát
hatatlan térben egy szellem suíllt fel a földi térekr6l , 
s nyoru:iban halkan permetezett II fájdalom harmata ... 

Dr. Su bó István 

A .. The lnquirer" cínHi nl1gol unilálius heti Io]yóirot 
eg yik utóbbi suímában .. 'Q' , 11 sp.'lnyolorsz.ígt "Iszo
n,\'okkal iSmc.I'Ő.i unil.'ll'lus tollából Jl"dckcs kŐ1.lemény 
jelent meg. amelr jt'llcmz05 főnyt vet 3 70 ottnni pl"Otcs
t;ínsok helyzetére. Alicanicsban akOl'mányw megW~ 
toua, hogy Il Z oltani b.'\pUst.n szöv~tség évi közgyulését 
megt.3rthllssn, Vallndolldb.:1Il Pradnles lelkésznek nem 
engedték meg, hogy űgyik h{\'~t meglátogns5.'l, azzal a 
kifogással, hQlt\, mr, illetó halálos .:igyán katolikus lett. 
Cnrbgenloon egy fiatal p.1r~ polgári hámss.ígkti tes 
tItán, rt rádió n keresztül és ll. s:/:ós:tékekről fl háUlsság! 
tanukkal együtt k ikö?ÖsitcUék, Pocllás.íb..'ln II rendőr
ség megsmldtottn II pl"Otcstáns istentiszteletet és fl 

résztvevőket let.artózrotttl. J:.van lelké$:/:t és Sa!vadó 
nYomdászl börtönbe vetetté k. nlCl1. a spanyol cvmtgé
likus egyház l'ész.érc kiadványolmt ~~:títettek. A ka
tolikus h it!'Ól való ~\ttérést S7ig:onml1 bilntctik. n péoz
biln1cté> CG,l' év .alol\ több lnint 12 c:rot' pcsetát tett 
ki. Egy evangélikus hh'ó b..'lIe5<..'1. köV('lkcztében életél 
vcszlet.te, NehoSY protestáns szCrtortás szerint tcmet
hcssék el, a családnak ml'g'tlltott..''Ik a halott hnza.sz.ál
htás."\t. A !)rotcstánsok egy olyan k(l\ön temetőben tn
lálhatnn.k \'ét;s05 nyughelyet. t1mc lye~ nz öngyilkosok
nak lart.1l1ak fenn, SfremJékel ls csak nngy akndálJynl 
emelhc\.nck II protestánsok 6; alTII \"lIUáso.s jeHCIfIl 
felimlOl nem alkn hlltl:/:.hn\.nnk, l\1<,rt c:/: ,. t>ropaganda". 
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részt-

Un lld r l!.!s valld,o. 1(!lórd , k özvetít II Petőfi Rádió május 
26-ton de. 1.3()-l1 Ór~ls. Kelemen Mlkl (ts hódmez/lvastirhelyl 
lelkész uolgá.J<ltávaJ. 

s zabó ildIkó és l{ eC$ké~ T ibor m:lr<:!u5 23-án tartOtták e s.
"UvilJUket n m,gy Ignác utca i templomunkban. Az I!sketé~1 
szerlU n ásl Peth" ISlVán pUspökl h e lYnök végezIe. Az Ifjú 
""mllk és IlZ II römsz0l6knck 8zlvblSl gratulálunk. 

A z A l/ami E:lJllhlJzUfllIl IlIvOIO/ 1963 . feb null' lS-á n a M(lvc lil_ 
d~sUgyl Mlnl~~lérlum (Budapest, V .• Sza lai utca 10.) épCletéből 
" Budapes t, VI., Lendvay UICn 28. (DÓloSa György UtCa sarok) 
sdm alá köl tözött. UJ IÁvbC$zél6 8~ma: 126-9~. 126 660. 
FéOlogadás naponta 9-ll>-lg. szombaton (1-12-18. 

egyltázi hírek 
Romdnla. Zsinati f6tanácsot tanait lelkészszentelésseJ. a Ro

m4nllll Unlllirlus Egyház Januá r 2lrán Kolo:wtan>lt. ~S lfjtl lel _ 
k!!szt aze ntC!.l1 roll dr. K /U I::/ek pll"pök úr az ösl templomba n. 

50 paJástoa lelkésI. vonult röl a megható szenarUahol!.. ugyllnl~ 
a megáldtiskor mlndea}1k lé Nlepló I,jó rejére egy-<!gy.ld6se bb 
lelkész (.ette a kezét t. el6re mecállapftott bibliai szavakkal 
e«ymhsut6n hangzott el a ~ ild4s:-" I\. templomi {In'-'e""éget 
közelX"d köv ette, amelyen mlolegy 15G-en ~tek részt. 

e,u CI/ulu to roekósze ntgyörgyl lelkész eg ... l;:zs~1 :illapOtára 
v alÓ tekintettel n~'uldljba vonult. 

Nofmelll Sdndor lelkés:u .. Gergely Jáno>; lelk<:osl!. ha!á ltíval 
megüre.sedett klssolymosl egyházklluégbt: nevene kl d r. Kiss 
Elek püspök. 

Bálint A/beH gyepesi lC!.lkés7. meghall. 
Fe/cser Lukdc,"ot n. Gyllnlyösl Ibolya. néhai Gyöngyös] Béla 

volt kol07.!lvárl l&)I:olal telUgyelő gondnok leánya Mnrosvásá .... 
helyen elhunyt. G yáSZOlja nővt:rll D. Gyöngyösi Berta. 

As:!alos Fe'enc ny. kö ..... etl Iskolál felUgyel6 Felsö",k nson 
meghalt, 40 ~vet lilllUtt a népneveik stOlgálat:iban. 3~ évig 
énekvezére volt a tC1Mír;!.kosl unitárius gylllekezetn<!k. Egyko r i 
vadilsztál"Slll D slrnM SOrtü~7.el vellek meghaló bUCSUI a~ e)
hunYIÓI. Halálái özvegye f 'erenczy JUlianna néha i Ferenezj 
Aran voll mcdea{;rI Icl klpász\.O r lánya és egyetlen gyerlT.cke 
li. J\.'Iz(aJos .tViI, s IC!llvére Pál .Jánosné gyászolják. Al d ás eJ
huny t les tvéreink emlékér e . 

li UNl l'Am us ~LET 

unllir1u$ok szel, 
ue llemJ kanIak· 

me.hodlsta t IlOló
unllárlu/; gondolat 

ADOMÁNYOK 
~'II"U(I/'% p ro Dull P~ tc r né 50,- Ft, Simon Dénesné 20,- FI. 
~ . . P e1h<5 IStván 50.- FI. Szlmonldeaz Cyuláné 10.- Ft. Kmeuy 
J,,,,osn~ 5.- n, f'Odor A rpád 10,- Ft. dr. Kiss eva 40,_ Ft. 
BIró Tamás C'!lJékérc 2$,- Ft, öZv. Páli Mlk.lósn<! 4._ Ft. P rág 
Jen!!né 10.- ~ l, Páli MIklós 4._ Ft, ,WellInné Páli Már'a Il
FI. dr. Tom,,!ányl Pálné 100.- Ft. özv. ZSId! JánO$né ;,_ 1\, 
dr. Salacz Aladárn(: 15,- n. Major Péter 30.- ~·I. özv. Kl$II 

JánosI!!':, térje eml(:ké re 50.- n. Bukla A tilla 20._ Ft. Sunmó 
Bé láné 10.- Ft. SnM SoI.ndomé 20,- Ft. 
Kö~c/opro: Biró Tamil. emlékére ZS,- Ft. 
Unltdrlu. Fo/etTe: Or. G. S. (Pt!<:os) UO,- Fot dr. Szabadkay 

Istvar,né 15.- Ft. 
A Ifóol/e, 1::. u. templ(m) oTgond.ldra dr. Gásp~r Istvánné 

III().-: FI-Ut adom;!.nyozolI. ISten á,dása legyen Jl2: adakozóJc 
életén. 

l.eg3:ebb IIún'~1I m~lePl!t~ az Unitárius Imaki5nyv. Ara: 
U.- Ft. Kapható a lelkéad Irodákban és az Egyhhki5r1 Ta_ 
nács lrodAj~ban. 

HALOTTAINK 
KQW"$ lATh,,, polita m iilukl főellenőr Buda pesten elhun)'t. 

A rá k osk e reUltl rl teme töben heJYf!'Zlé k örök n YUCIIOmr3. Pethő 
. lsl\'~ n pÜSpÖk I h e lynök Iwll:dllltával. 

Med"l/ ".J li/Wil"" atyánk n a Kl!(::!! keméten elhunyt. Aldo~t
k ("S~. b u zgó hlve vo:t e l yhjblinak. ilk i s l é p úrasztalI I~. 
r il6vel aj~nd {'k ou.;. m ell a lyOlekezetet . A g yászsten.artást 

I Be n cze M~non lel k~,. végezte. 
OT. Cl/OrgI! V/hno. ny . poSIMöl,,:n l Dló Budape5tel1 elhunyt. 

A rarkaST!'!1 ICmet llb e n helyezték ö rö k ny ugal omra. Gy6 rt1 
IStv"n lelkéa 1. szolgOlaliivnl. 

!..,;;;;;,: 
egykori gondnoka meg
ö rök nyugalomra ~th!! 

UN I'J' A JlI U S f!L gT 

LaplulaJdonOll II M.gyarorsz4$1 Un\l8r1 uS EgyhbJ<or. 
F"eleI6. szerkesztő és kiadó: p eth !! btv .... 

J1.:\i el!!'lzet~11 dO n torint. 
Bu<laput. IX. HölYes &ndre ulca S. 

631&G3 '! _ Zrfnyl Nyomda. Budapen 
."e lellla vezeUI: fJ()!orlir Imre Igazsa'O 

. n du.: "if!" ts ut 
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