
Ha ezt átéltük, ki tudtuk mondani, akkor érkeztünk igazán haza, 
mer t amit ezután hallunk, az már Istennek, ami Atyánknak kibeszélhe-
tetlen szeretetéből fakad: „mert ez az én fiam, aki meghalt és fe l táma-
dott, elveszett és megtaláltatott". Ámen. 

Dr. C3EKE PÉTER 

BERDE MÓZES EMLÉKE 

Nemes és dicséretes hagyományunk, hogy a főtanácsi közebéd al-
kalmával felidézzük legnagyobb jóltevőnk, Berde Mózes emlékét. 

Berde Mózes élete közismert. A hála és kegyelet nevében mégis 
megemlítem annak fontosabb mozzanatait. Született 1815 decemberé-
ben Laborfalván és elhalálozott 1893 szeptemberében Budapesten, 78 
éves korában. A székelykeresztúri és kolozsvári tanodáinkban végezte 
el középiskoláit kitűnő eredménnyel, majd Marosvásárhelyen szerzett 
ügyvédi diplomát 25 éves korában. 50 éven keresztül munkálkodott 
mint ügyvéd, jogtanácsos és jószágigazgató. A közéletben rangos tiszt-
ségeket töltött be, mint kormánybiztos az 1848—49-es szabadságharc 
idején. Ezen tevékenységéért hosszas börtönbüntetésre változtatott ha-
lálos ítéletet kapott. A kiegyezés után többször volt országgyűlési kép-
viselő, majd kormánybiztos és miniszteri osztálytanácsos. Egyházun-
kat, mint a legfőbb világi vezetők egyike hűségesen szolgálta. Végig 
tagja volt a Főtanácsnak, a Képviselő Tanácsnak, a legtöbb bizottság-
nak és elnöke a nagyfontosságú jószágügyi bizottságnak. Tehetségével, 
szorgalmával nagyfokú önmegtartóztatásával és lemondásával, ésszerű 
gazdálkodásával hatalmas vagyont gyűjtöt t . Végrendeletében általános 
örökösévé az Unitárius Egyházat tette meg. Alapítványainak legfonto-
sabb rendeltetése az Unitárius Egyház iskolaügyének felkarolása volt. 
Mint gyakorlati emberi elsősorban az iskolaügy anyagi feltételeit terem-
tette meg, de végső fokon szeme előtt a tanítás, a tudásszerzés, az is-
kola szellemi hivatásának a betöltése lebegett. Lehetővé tette a kolozs-
vári unitárius főgimnázium épületének felépítését s a székelykeresz-
túri gimnázium felszerelését Biztosította a tanárok méltányos fizeté-
sét. Legfőbb szándéka szerint azonban a tanuló ifjúságot segítette. Gyer-
mektelen lévén apai szeretetét kiterjesztette az unitárius tanulóif jú-
ság egészére. Külön gondoskodott a szegény, szorgalmas, jó magavise-
letű diákok táplálásáról a híres „Berde-cipó-alapítvány" által, amely-
nek fedezésére buni birtoka jövedelmét rendelte. Ö teremtette meg az 
Unitárius Egyház középiskolái számára a tudásszerzés anyagi alapjai-
nak az oroszlánrészét. A tanulóifjúság iránti gondoskodása, szeretete 
nemcsak az anyagiak biztosításában nyilvánult meg. Személyesen f i-
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gyelte a kolozsvári főgimnázium tanulóinak az előmenetelét. Az év végi 
vizsgákon mindig jelen volt, mint világi vizsgabiztos és széleskörű nyelv 
és történelmi tudásával aktívan részt vett a vizsgáztatásban, így a ta-
nításban is. A jó előmenetelű diákok számára alapítványából jutalmat 
biztosított. 

A Berde-alapítvány anyagi értéke megszűnt. Megmaradtak az ál-
tala épített vagy megsegített főiskolák, amelyek ma is tovább viszik a 
tudás fáklyáját. 

Az én nemzedékem már nem részesülhetett a Berde-alapítvány jut-
tatásaiban, azonban mint a székelykeresztúri főgimnázium tanulója és 
az általa megsegített régi tanoda lakója tapasztalhattam, hogy szelleme 
tovább él. Az ottani közösségi életben elsajátítottuk az együvé tar-
tozás érzését, megismertük a tudás erejét és szépségét, elsajátítottuk a 
vallási türelmességet és megtanultuk az egymás és a közösség megsegí-
tésének a kötelességét. Berde Mózes örök példaképünk marad a közös-
ségért való munkálkodás és áldozatkészség út ján. Szelleme hatja át egy-
házi közösségünk tagjait is, amikor az ő példája szerint Unitárius Egy-
házunkat fenn'tarjták. 

Az utódok nevében fogadjuk, hogy az ő emlékét továbbra is meg-
őrizzük 

BIBLIAI FOGALMAK 

VÁRAKOZÁS — REMÉNYSÉG 

Zsolt 130,5 Várom az Urat, vár ja a lelkem, és bízom ígéretében. 
Péld 20,22 Reménykedj az "Úrban, ő megsegít téged. 
Zsolt 31,25 Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Űrban 

reménykedtek. 
Zsolt 25,5 Vezess, hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szaba-

dító Istenem, mindig benned reménykedem. 
Gal 5,5 A Lélek által hitből vár juk az igazság reménységét. 
Róm 8,19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak 

megjelenését. 
Zsolt 9,11 Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el 

Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak. 
Zsolt 40,5 Boldog ember az, aki az Űrba veti bizodalmát. 
Róm 5,5 A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe 

áradt az Isten szeretete. 
Mai 3,1 Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az 

utat. 
Ézs 9,5 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk . . . 

és így fogják nevezni: Békesség Fejedelme! 
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