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.,.Az iris a teljes emb elTÖl u,ő J . :tmely a. K risz-

t usban és az ó orsz.ligáb a n m egada tik. Ha s zéri
a2 lste n k ep ét, m elyre a2 ember te remte tett,

eszil nk be akarj uk venni, az J ézus Krisztusra tekintsü n k. Szü kség, bogy mindenkoron szemünk

eJijU l egl-'en a mi m eltóságunk, lsten te mplomá t
DICg ne fertöd essilk, sót inká bb az Ö :tSengé U
bennünk

örlnéD1 naponként öre gbcdJUnk.".(Ohid Fer enc : Rö vid útmutatá.s.)

HusvH
Howard Spr ing; "Tövis és Borostyán" címü regényének enik szereplőjét, egy beteges fiatal asszonyt,
férje ltál.iéba visZi abban a reményben, hogy annak
kék ege alatt talán vissza,nyert egészségét. A beteg
allapot..:l azonban ott se javuL S egy alkalommal . mikor
férje a ]egrosszabbat sejtve, komor arckifejezéssel #rdeklödött állapota iránt. gondolatát kiolvasva a f ia tal
asszony, betc.e:ág;ya mellé hozott friss rózsá:kra nézve,
kérdően, szelid mosollyal ezt mondja; "Remegjek viszszatérni az anyaföld kebelere, ahonnan a rózsák fakadnak?"

A kérdes ' :1 adott feleletben benne volt a m uland6sá;e: Mndolatába való csendes beletöródés és benne
volt az örökélet hite is, mely a fiatal asszonY szelíd mo&alyában, mint valami égi fénv , sugárzott U'.E!ódó férje

AHirA'
2'nekelJOk a 129- Ik énekünket.
K ezd e t és vég teremtő Istene ! e letnek és halá lnak
Ura. m ennyei édes .Atyá nk! Husvét diadalá nak öriimé~lve l lelkÜnkben keresünk T éged, hogy leborulva
kiijn~ük eléd s zivünknek tiszta, ösun\e: h áláJát.
Hozzá d vágy6 lélekkel köszönjQk gondviselő Atyánk
II hus vé t nagy ajándékát, II legnagyobbat, mit gyarl6
e mbergyenne keidnek adbaUá l : a z öröklétnek bitét.
AIdj uk szent nevedet, hogy megszabadUottál a balál
ki.nz6 fé le lmé töl s szent f lad . a Názáreti Jézus példájá~
val megtanílottál, bogy a. lelket ke .. ·tre fesziÜleU hét
p ecsétes sziklasirba zárhatja a nldI erösxat, de 'meg
ne m ölheti : lelkünk hIllha tatalan, beD.Ded és általad
r észese az őrök.kéval6ságqak.
Légy á ldoU kegyelemnek Atyja ezért a felemelő
bité~ mely gyözhetetlen ereje a Golgot. utját járo
~ ü.zd elme$ é le tünknek. Emeld köz.el mapdboa e bUbe n m egtisztuli lelkünket! Tartsd meg bennünk a
torságnak lelkét;. bogy S'ZeIlvedések, t6rés és
bá ltat:isok között ls félelem és remegés néildil
jünk a Te örő,kkévaló értékeidnek. II! Jónak, a szerete&.nek, M: igazságnak diada hiért. H!U'ld ~egyeo a bnsvéti
ür~ sir új é letnek, az örakkéval6aágoak !hegiugatha.tatlan sunt bizooyossága múló földi éJetünlmelr s magasztos záloga lr Te országod eljővetelének. Ámen.
.tnekeljük el • l ll-ik éDeJriinket.

felé,

Pol'ból lettünk, porrá leszünk.. lU ember mulandósán. f~ a zsoltáríró igy kesereg: "Te visszatér íted
a halandót a oorba és ezt mondod: Térjetek vissza
embemek fiai." ,A fiatal asswnv t\!.dta, hogy csak idő
kérdése, hogya f öldi életböl kit mikor $.Zólit e l a z J!:.E!
Ura. Ennek tudatában im:ádkozott a zsoltárír6val: T a nits engem úgy stáml.álni naDjaimat, hoJO>' bölcs ;'ivhez iussak."

Bölcs szIvhez jutott és nem félt a haláltól. Te rmészetes. hogy az.. ami bennünk e föld porából val6
ismét DCUl'á válik. De az, ami bennünk lsIteuból val~
a lélek. a .. érző, e;ondolkozó, es:z.m.ényekért lángoló lélek. .az soha se lát h alfllt, annaJO sorsa is isteni. Bölcs
szivének ez a hite 'sugárzott szemében, amikor a halál
litondolatát61 roegliedt f érjének szelid mosollyal mondta : ..Rem.ee;jek vlsszatérni a föld porába, ehonnan a
rózsák falCad nak?"
r
kr. unitárius hit vallás, mel~t: a k'onfinnác16 alkalmával mvünikbe zártunk, ezt m ondja' : ..H iszem a f eltámadást és az Örökéletet." Bölcs B rassai Sámu elünk
k!i a SzéJ<leJ.yk6 alatt 150.
teud6vel ezelőtt látta
el6s?ör Istb:t SUP na pját, azt Iblnác:solta, hogy a f eltámadást hitvallásun:kb61 töröUük. A test' ugyanis _
mondotta _ nem tAmad f öl. &I léleknek pedig nem kell
f öltámadnia, mert. az m CJl: se hal, halhatatilen,
A virás!:. ha beszélni tudna, :talán ezt mondaná:
a tavasz bennem él. A h iv6
62.t mondja: Isten
bennem é l Ve1e. Benne és Altala! én is élek.. .,Isten
t.élek és lény~e Q ~retet," Minél. több van bennem
Istenb61, 62. Ö lelkéből. a szereteUJ61, annál biztosabb
vapyok lelkem halha1latlansá@. fel.6l.
H usvét a földi élet muland6sáJtanak gondolatával
,oe;Joékélt és a · lélek balhatatlansfr,@. f ele1t új jon,e:6
&!liber diadaJ ünnene.
Dr. Csiki Gibor,

m,eg

I

ember

,

" MU, keresitek

a.

boltak között az élót.'"

Lukács: XXIV, 5.
Kezde' és Vég! Honnan Jöttünk és hová meg)'ünk?
Titokzatos, rejtélyes kérdések, melyekre a huszadIk
szá%ad nagykészüItség(i tudósai sem tudnak teljeS blzonyOSSligű, érvekkel kieléKitii feleletet adni
:me&: és
baláJ! v aJÓSlig és megsemmis ülés! Van-e áthidaló, kibéJdtö gondola t. mely e keUo t. etválaafó. széditóen
mély nakadékot ös ·ekötné ?
A busvét őrömi'U=nete II! balhataUanri got hirdeti. A
Názáreti J ézus, kU m egfeszfiette k. feltá madott: sírját
üre sen talilták. Kétkedő merend,üU sel' gondolunk u
első busvé t csodás eseményére. Emberek vagyunk és a
baJá l mindnyáJunknak közös sorsa. 1i:IODk~ e hát, bs
euszer megbaJtunk ? Feltámadott-e vaJ6ban Jéms?
K étségeink között kénelfogbaM blzonyságoka' keresünk. A tudomány mepllapitása szerint II! balál végenyészet. Az wiivers"mnak, a világmlnd....ségnek Isteo
"I'endelte, örök és változhatatlan törvénye ez, bogy II!
sJrb61 még nem jött vis • a. senki. Feltebető, bogy mjsok lettek volna ezek a vaskiivetkezew ' - ég ő wrvéD$,,*
ké teur é vvel ezeIíiU? Avagy talAn a z akkor élő emberek rendelte hok b" nyos ismeretekkel ?
Nem, kel'" ; té ny testvérdm ! Aki a vUá gminden§oég
törvényeit ismeri,. tudja., hogy a balil nem az elmúlá s.t,.
ellenkezől eg egy ÚJ élet kezdetét Jelenti, GondoUuok
csa k az elvetett magra., mely meilo'had elóbb földi sirJá ban, hogy aaután diada lmas, ÚJ é leb'G serke nJ .... I AlI
életnek Isteni szent törvénye: bogy " Semmi meg nem
bal, minden csak változik egy ijrök léten á"'''
, .• 28 ba elolvassuk az frást, az evangéliumok csodás történeteit. melyek elmondják a nag,. i wotnyt,
rád öbbenOnk, hogy azok a ké tez;er Ev előtt é lei egyUNITÁRIUS 81.ET IV, ol.

1

.eriI emberek nillyen btwnyoS5liggal meg~r1eUek al:
6Iet örikkévalóságának tijrvcnyét. KlElelkedbetik-e bárkJ
ls abban, bogy ök lelki élméoyükben valóban látUk
a Mestert bahilla után ls ": HaDgjá~ babották a szellő
susogásában. gondolatait bordo:riák élő lelklismereUlJt~
bcn. öröm, dlAdalm1mor töltötte be n.ívüket, bogy M.r
megölte Ot az emberi gonoszság, esúfosan keresztre
fCfS'lJtotte a b:1talml VB.kság: ti azér velünk maradt!
'Új éldre tám:l.dt 'cselekedeteikben, munkájukban. öt
hlrdetru, az 6 tanításait másokkal ls megismertetni:
' ezért éltek ők (ls ti bennük. Megbalhat-e bi t valaki, kinek mai -..tos lénye, tanal űj egyéniségeket. tomlilnak
esnnél ;jegyében ": Nem! Bizonnyal nem! Igy gondolták (gy bitték ők is: a IAnftvá.nyok! HUilket bátralJ
tovább adták, míg vé~re s hit testet liltiltt, a szent
képzelet valóra válL
Közel kétezer éve ünnepli a kersztény világ a teltámadás ünnepét s báDyan vannak, akik még mindig
a Názáreti Jézus testét keresik? Holtak: közöU a1: élót I
Az örökké éló Jhusnak tanU:jsal cselekedetei, balála
és fdt:4madása maga a keNrtéDY ember. Lényegét,
egyénIségét., Jelenő' es Jövőjét O épiti minden Igaz kereutéoy embernek. PéldáJával megtanitott., bogy a lélek baJbatatJao. és amikor a test visszatér e redeti por
alakjába _ tovább folybfJa szabadon isteni elbivatását. ..
Eltért. a mi kOzdésünk Ut., e földi térel«m, nem
biábavaló, Unitárius Testvéreim! KÜ2delmeinknek a
töké1etemldés után nem a büntetés vagy jutalmazás
mélbCJan érzete a mozgató rugója.. " a gyunk. tlireks:tiInk, hogy tökéletesebb ~leret éljünk. a látszólagos
elmúJú után, bogy igy közelebb juthassunk Hozza, ki
maga alli óraI!; tökéletesség, !I. végtelen Illet.
A I!;étdkedés gyün.se pillanataiban gondoljatok
arra, hogy az éld olyan, mint uo nagy O~n klá.Uó föld.
részeivel, namtalan sok szigetvilágával. 1\11 a kiálló
I(Ueket, szigeteket i~erjilk csupá n. ~4. vizek végtelen
mélységei, melyek pedig a víx.böI !dűlló, előttünk ismert
rfszeket egymással össukötik, előttünk rejtve vannak.
8ppen igy vannak u életnek olyan rejtett jelenségeI,
m~yek lS" ..oköUetésben illanak ugyan az általunk
már ismeri t.6n.yekkel, csakhogy ml a1:ol,ra még nem
jöttünk ri. De azért. senki sem mondhatJaI bogy azok
ne létemének. Az ismeretlenséget vagy tudat1!l1n$águnkat azonoslthatJuk-e a nem létezéssel ?
OszolJon bit a kétség bomálya. szivetekról, Testvúelm! Igaz ilriimmel, b ens6 meggyözöd~ 1 valljuk
a busvéU nagy 19atsagot : a balál nem végenyészet, b anem váltoú$ csupán, teremtési eszkÖ?, mely a fejlő
dés menetét vlszt s"riintelenf elobbre. A .feltámadás ~gy
új. tökéletesebb élet. 0 , a Názáreti Mester oem balt
' meg, feltamadoU. mert nincs balál, nines megsemmi ·
sülés : az éld véct,elen. a riltolás örök.
Györtl István.

Lelklvil.áe;unkat akarom vmlni. Mert ez a vilá&,
s-.-.ép és d.r~. Rejtély és mé~ nylll érzékelt tulajdo_
nunk.
Van külön terc. S minthogy a tér lényegében
bennefoglaltatik ti. végtelenség fogalma, le!kivllllgunk
v.é gtelcn. Se batáro. se akadálya. sc emberi sz.ámítas
szerinti mértéke nincs.
Van külön kartje. Pompázhatik berlnc az erkölcsi
tMftáshak mindonfajta szines virága: a jóság, az emberszeretet, a könyöt'Ületes:>ég stb. Vagy dudvazbt'.~
benne a gaz, a. ~Qm, a bur-jan.. Asa.erint, hogy ki-kl
miként műveli, jtondou..a c táthatatlan kertet.
Van háza. is leUtivHágunknak. Sok-soJ( szobaval.
Amennyit akarunk benne elválasztani ' a nemes érze..
sek ,'álaszfa.Lé.val. Egy;má$ba nyllnak e szobák, mert.
köWs tulujdonsAgaInk laknak benne. Nem is kell d.rf!.ga
pénzen bcbútoroznunk. M egtölthetjük mi ma'gunk a
iósá!:: folt31maba tartozó b u tóroklkal.
.
Szeme is van lelkünknek. Fitikal SV!Inünk látása
kOI'l.átolt. Egy bokor, ta. fal, vagy sötétség el tudja
takarni előlünk az óhajtott tárgynak vagy sr.ernélynek látását. A lelek szemének nincSen gá·toja·. Láthatatlan sugara
áttör a falon, a sötéttégen is. Amit testi
,
szemünkkel nem láthatunk. a lélek szeme eléri azL
Sokszor a jövőbelátásig terjed m~ejthetetJen képes-

.....

A lél.eknek van müv~szete . 'A i cmUékekb61 oltárt
.
tud emelni, a' h ol gondolataink
rajzása felelevenít örömeI:, bánatot, jó és balsorsot egyamnt. A szehvedesból a türelem kunyhóját épiti tel akir beU!gségÜAAben. akár melitPróbáltat:'1sainkban, Ha csalódunk, a C;:;l16dások v-'dltozataiból a reménységnek hímes mezejét
szövi mct! sok tarka virággal.
Van még valamije lelkünlmek. Erre később fog:lk
visszatémi.
Bletün.kbe~ sokszor sodor a sors kiseb b vagy nagyobb szakadék fclé. Már- már ú~ látjuk. hogy belezuhanunk. :es ilyenkor jön a lélek, a lelkierő mentő
tudata. Visszaránt a megsemmisülés küszöbéről. Hány·
szor jutun,k a kétségbeooésnC!k i!'ánytalan Öl"Vényérc.
Elveszettnek látjuk életünk nemesebbik: célját. Ilyenkor a lélek el,igazit.
Magam is kerilltem olyan vá!:lS:l.útra. ahol sok út
nyUott me~ előttem. Es eszem nem volt ki!p('S kivá[~S7tan:.1 'att: ut.a.k ~fYik"ét sem. Tehetetlenül vergódtem
a kinos választáS eshetőségei közöttt. S mikor már a
választásnak minden lehetö1oé!!é~ magamtól ellöktem,
lelkivill\gom lá.ttatta. hogy a Nwreti já r e16ttem. Ert
az utat v álasztottam és nem baniam meg soha.
EItY aranyossreki özv. asszonYt ls kietlen sorsa
Jö"ászb3r sodort. Jólelk"Ü nnya lúrében állott. Sok jót
tett. Jós;'!ga miatt vagyonát is elvesztette. Távirat.-H
kapott. hogy egyetlen tia meghalt. Elvesztette hát
mindenét.
csak lelkivilága maradt meg tisztán, épen. Ez volt
orele a vonaton is. amely robOgott a kedves halott telé.
mecses
l\. vonat kerelrel folyton zakatolták ~ .. nem éred ~,
CPestsl,enth5rinci gyülekezeti összejövetel a1k:alm.ával
nem ércet e l. eltemették m ár." Csak a lelke stigt8:
tartotl elÖ3dás)
.~l.átod. mcgtalálod."
Egy vávatat akarok ferajz,olni hal.)gatóim lelki
Az anya és tla két> lelkivIlágot hordo<ctak, de mind
_~nmci elött. Töltse meg ki-ki a vázat a maga vágya.
a kettő nemesen tartalmas voll Amint II vonat smáhitata vagy szive szerin t.
~uldott. a 'bús anva ére7.te. boJt... vaL:uni vcJ.c van. A
I
Különös az emberi sors!
nagy vil~ érk~kor egyenesen a temető fel.!
Két világon kaptunk az Istent61. Egy látható vilátartott. f:jjeL volt. Két lélek kalau'l.OLta. Az övé és
got,\ mindennapi életünk folyását. A mhik világunk I fiáé. Nem tudta. hogy melyik: sir kdi szeretett gyer·
láthatatlan. A lélek; világa. mcly velünk van; ben$6
mekét. Egy simá! megállott. Lelkének gyöngyei. a
és é r z é k e n y . ·
könl,loyck J;Ile:gáJHtották. Sokáist zokogott ott. Nem fél t.
Kétszer szüJ.ctünk. EI6ször akkor. mikor édes.., MikOl" o. hajnali dorcngés b iztató fényt Sl-órt a 'b:!mEtó
any~ fajdalmas mosolyán át L1tiuk mcg Sl-illeté-szomorú v Uágártl, feltekinl:ctt és II lejíAn 'a tk nevét
silnk helyét. Második születésünk akkor töt"tlénik. mL- olvashalta.
kor öntudatunk meger6s1t abban. hogy lelki világunk .
Két cggyéfomt. lélek diadalmaskodott a távolság
19 van.
é3 a sötétsé!:' ,felott.
Különös sorsunkban az ts. hogy ké~zer halunk
Most térek vissm oda, ahol azt mondottam. hogy
meg. Legtöbbstör azért nem v. l Uk éSZle ezt a kettős
lelkilnkn,ck: van méll valamije. Futárja van, melynek
Iilinulást, mert a fizikai lét és ti lélek elszá.llása rend.
Sl-áJru1d6sa még a ~ondolatn6J. ., gyorsabb. Ez a hit.
~ ~b F' sik. A tra/tIkUs kettős elmÚlást aldtor
Két arca van a hitnek.
atJuk egy_~ empertársu~ m ikor a szellem he.l
E/oWlk arclval a Mindenható felé tekint. mert tőle
~ mlk;,or a lélek VIlága elborul és 32. é16halott'nak
való nj6.ndék szitmunlo'a. A másik orca fö ldi életünk·
~ később hal me~.
Mk ))CNl!6 jC!!~N k[sér! é::J !övönk felé tekint. Sokszor

li. láthatatlan

.

,
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bele is itit II t.:l voiba s esn'-c$!Y pillanatra fel lebbent!
a sorsu nkat t:nkaró fá ty olt.

A hi t a léleknek kor!{i Uan hatalma o. dolgok felett.
A hit nrun a vll:l.~os sh~ol (!r1clműn.knok és lclkiviláaunknak.
.~
A h it a d jo é r telm é t életünknek. Az értelem ha",,roll- II h it karIAtlnn tcrjcdclmO. Az értelem sUunit,

remél. terv~: akaratunk ~clmcskedik neki. De II
hit bozm lé tre értclmUnknck és akaretunknak gyümölcsét.
•
· élc tt c l cn
A l;tit oly an. m ln1 a hnI\.Q; a hurban.
A h ur
test. de ha mcgpcngctjUk, rejtett kincse, "il hang tárul
,IoW<A hit olyan, mint II láng fl tüzben. A lüz; melegl'!\. .3 lán g fényt löv el : a l ÚZ ~ csak éget.. de a
1á.n.2' ma,l.!asan lobogva ~cl CS nemcs fémet lz-

Wnknck ls Cl..lotyclembc kell vennle. Annül is inkább,
mer t ru. át.Crt6ke lés kcd.vez6 mlrlÍnk nézve. A' mi egy hA:tlörténct ünk ugy lüntettc Ici, hogy Jénos Zsigmond
hal.á la. majd D6vid Ferenc elitéltetése után, az uni I'izmus elV! . u hanyaUani kezdett Erdélyben. H át az
ujabb, megbIzható adatok alapjan két3égtclcn, hogy az
Unitárius Egyház B 6thorl István és Kristóf fejedelmek
id ejében töreUenUl állott s csak mikor Báthori Zsigmond felnőtt s magn vet1c át az uralmat , kezdett erej óból vcsz.ltcn1. Ez. ped ig csak a XVI. szbad utobó tized ében történt.

Veres Endre, c korsz.ak legalaposobb ismerője
Báthori lsttván kiralyr61 szóló művében a következőket
u.ta: Uni1:.álliusok ültek; a boltokban és mühelycltben"a
városok tnnAcs6ban és az országgyúlésckcn, ab ol t(jbb ~
ségbcn vannak, miké n t az udvarban, ahol a taná csosok
nagy,r észe unitárius. Az erre vonatkozó bizonyitékok~
ból Itt alig idéthel.ck 0ftY-kctt6t, rl=J.etescn összeszcd.tem öket EgybáztörU:nclmembcn, mely kiadásra

Z9 V t ki 3 k övekb öl ls.
D i:l.:~

ko romban sok v~ ici6t Wltötem Torockón.
Eb ben a bá nyuvóroSlUlk n e vcz.ctt ,s zép faluban. MM
akko.- hallo ttam :lzl a törtenetof. m e ly valóban me,&:-

\

~tt.

v,".

.' \

Két szon:wlmns csalódnak egy-egy I(yermclre . volt
a történetnek sr.envcdö s késöbb boldog höse. Egyil(
lesrény a másik le!my . Mind é ket ten j6k és szépek
voltnk: Szerettek ettYm!lst. F=I ls tervezték boldo)'.! jő
vend öjiiket, de vnl3m! közb~.ólt. A legény gazdag
volt és a leány szeg~ny. A két csalad olthatatlan gyű
löletet t á plált el(ymás iránt. A leány Kolozsvárra ment
,szobll:álni: ,a le.'!ény otthon m~radt.
A leám ' K olozsvárott j6rt templomba; a legény
T orock6n. Hittc-k m1nd\(etben. Lclld.vi.lAguk egy m <l!"3dt. A gyü\ölctnek é s II vSJC'onl J.,.;llönbözésnek ereje
m~ört

Már az egyetemre jártam. mi J.,.-o r ez a történet,fcIelevenedett gond ola tnlmban és. .akkor irtam az egyik
széoL."Odalmi la Dba ezt a kis verset :

,

Karácson y napján ls im6dkozn.i mentIek;
Az Úrasz"..al.inál ken yeret s bort vettek.
Ahitatuk s vágyuk koét t emplomban fonta
Imájukat hosszu, fé nyes szalagokba.
.. . Fel a magas égig.

qtt

a l két szaIagn., k selyem rojtos vége
Rátapad'ti a J6zus á ldott két kezére.
Jézus összefogta ... Csolo'ot kötött rája
S áld Ó mosolyával az I~ét lezárta: .
.. Mindörökké. Ámen."
A hit _

mely a léleknek kor1á.tian hatalma -

rajzolta ld számukra azt .az: utat, m,elyen az igazs;i,g szekerével elé rték a boldo.e: tHetct.
A h it hú marad mindnyájunk lelldvilág:ához.. Ha
m i n em hagyj uk el. ö nem hagy el soha.
í~'

Dr. Koncll 1 án 09

.Az Unitárius Egyház a Báthoriak
korában
E,gyháztöl'l6netünkbcn sok minden szorul rev1z:i6ra.
\"as:c.y á tórt-é.ltelésre. Nem azért. mint esetleg laikusok
gond olják. mivel a mal t örtenetiró íeltúnést akar kelb:mi újsz.eru állitAsttlval.. Hanem azért. mivel a régebbi
egy háxtörténészeink nem ismerhették azt a rengE.'t~g
új 3nySltot. ami csak a XX. sz6V!dban kerillt naptény re s 1\tY ma sokkal. alaposabban.. ismerjük egyikm áSik korszakol.

.

A Báthorlak: koró.nak felderítésére Veres Endre
fé1szá :r.adot fordltott $ vegigbüvárolta Európa e tekinte.Uxm sUtmbavchct6 levéttárait Olasz- , Német- es
LeIlJl)"CIOl"SZ.áJ!:blln. H atalmas anyagának jó része nyomtatásban ls m~Jclent s ezt végre II mi egyh áztörténe-

és az ors'l.ággyüIésre nézve hit~t'S
tanu -az olasz Jlosscvln6 jezsu.\ta, aki a gyulafehérvári
fe,l ooelmi udvarban élt s 1584-ben ezeket 1rta : ,,Mintha
minden jóravaióbb n(!mcs ariánus (igy nevezi ö az
unitá.riusokat) volna, a S2Mlátorok (vagyiS az OI'S'Zág
lCj!föbb tanácsosai) is mcreszclté.1t öket követni," Szántó
István magyar jC'7.suita pát.ernek a Rónúban székelö
jez:suita gcnerálishcn 158I -ben intézett. jelentésében olvassuk : "Az cretnek.séJ;:ck között (a luth., rel. és unit. 6
e gyformitn cretnOknCk tekinti) legtöbb hive van az ant!:rinitáriusoknak. amelyet Blandrata honosított mejt és
Dá vid Ferenc e:r6sltett meg. Halála után hozzá hasonló
tanultsagú utódja nem maradt. Ebből világos, hogy az
unitilriusok vez.etö pozicl6jukat megt:art..ották Ds\'id h alála után is. HolrY hOi ,á hQ.S()nló tanultságú utódja
n em maradt. 8'lfNl nem csadá.llrozhatunk. mert bozzA
hasonló _ nem minden században stiiletik. Még CS3.k
egy hannadik jezsuita, Thományi Mátyás jelenté-éboI
idézek, 'aki Kolozsvárról 1585-ben ez:eket jelenti jezsuita tartományfőnökének: ,,Ha más.ltéppen nem készülünk iel Erdély megtérl.tésére, akkor ugyan jól
!!unk itt enni és inni, de Erdélyt r.em fogjuk á tlt.~
tem, A:z. eretnekek kig(myoljAk öreg papjajntmt, }Onnek: haza tanult embereik Itáliából az egyetemekrliI s
.n..ket me.E(t:ám.adnak, velünk vitatkoznak Szeretett
kedvezlibbct imi, de ez a. valóság;" T~t a k~.
lozsváJ;i Unitárius Egyház és gimnázium töretlen II
állta 'a. harcot 1585-ben.ls. mert hlsmn eLsósorban őrá
juk vonatkoznak TbománYi sorai,
. .
_
A vár osokban egész Erdélyben voltak.uru:t:~~~s ek~
lézsiák. A refomlá.tns egyháztörténetiras. l.gy különöseD.
Pokoly Jó2SC1', a szárad elején sok várost Igyekezett elvitatni t61ünk s Kanyaró FerenC'Ünk sem tudta ad~
tok hiányában· 82 ö állitAo/lit megcáfol~. FOgara~;ol
például szt Im Pokoly, hogy J ános ZsIgmond ba
és Békés Gáspárn3k 1573-ban onnan történt :aVO?
után m4wlnt ott az eklb:si~. Hát .n~ ~~~~
csa){. lS9()-ben, m.ilCOl' Báthon soldlitr.
unokatestl7ére lett Fogaras kapitánya. Je7SUIta ~te:
hozatott Fogarasra. templomunkat átadta neki rd€ i
unitariu9 pap elt'iint 'a városból. (Veres Endre E
történeti íorr.1sok V, kötet 31. 1.) Eb~ nem ~os
az a fontos, hon nem két. banem husz ~!7$iá.nk.
Zsi.5mlond halAla után szt1nt meg Foga~n
ekléHa János Zsigmond halála után ez s tobb más
zsiánk mep;szG.nt volna. ez azt biwnyito~ volna mint Pokoly áUltMai valóban erre ls céJ.ozt3k -.
az UnitfLrius Egyház csak II fejedelem k~!wjét
:\uort fenn t'öbb városban. De Q tények -az
tá
blU>nyitjAk. A patronuook e1h&lta vagy távo;"~u :;
az eJQIhAz.aink továbbra is fennAllottak. ami
táT'uni.tarius Ilondol.'lt erejével. Davi~ Ferení ~ ':'~e\yt
sai bu~6s3gával lehet m3,gy'8rá'lnl. Széke yu v
eg' .en · elvltatták taJUnk II re!onnátusok. A tén~kitt
\; eJt>' "en mások. Eklézslánk itt 1594-iA: {illott. 'lom~~
adia át clő.<;z.Ör nl: egyik. azután a mfls~ temp. _
Székely támad" vllrfln"ak katholikus kapitánya: Mmd
.. "B--"'ck blzon"''''ra Báthorl ZsIgmond feJedelem
'116 AU '
leveszen", ." ••". , , y "
akaratából n jelsultllknak. (Ve !<!ss. Can
Olu
Az ud varra

,

Szivben egyek voltak.. Csak' a gőgös érdek
ülte torát köztük. mint gonosz ki~t.
Tem;>lomba is jártak. K i-ki hite szerint.
Ú~ kérték 32 Istent. adja "is sza nekik
A bold..".,ruk,,,.
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1'_ : " J. 43. 55. 124- I.) lU unitá!'iUS papot e lÜ1.ik, a la,.
~got áttérlök. Tehflt hatalmi ezad! aknak esett áRtomM az az ekI! ':ink ls. Még csak egy várost emlíaz erdélyi fejedelemség délnyugati ha~n fekvlS
LUfOflt. Ez a város a.szörenyi kapilttnyok Sl.ékhelye
volt. 158.:j-ban.- Tornyai Tamás. aki U,nitárius volt, szé-

:c.

Já,járult. abhoz, hogy lapu.n.k áprilisi

száma a pokott idönél korábban JeleaJc u meg. Ezzel lebetóvé vált, h ogy

az "Unltá ri1lS elef' a husvéti ünne-

pekre eljusson minden kedves elő
fJzctóD.k asztalára.

Szász JáDo, pOlgárdi lelkész afia
trta lapunk márciusi számában az
.. A.hitat"-ot. Né:valáÚ'ása a eBek alól

sajnálatos nronufatechnilm.i elnézésből

kimaradt.
Hat:4nk felszabadulásának 5. éves
évtordulójl'lról minden egyházközsé2ÜllIC ilnnepélyes istentisztelet .keretében emlékezett meg.
Esperesi Vizsgil~ket tartott dr.
Csiki Gábor esperes, püspöki helynök és Pethö István egyházköri fo..
jegyző március 10-11 és 12-én Kocsordon, ahol két alkalommal evane;élizáció is volt. M.áreius 13, 14 és
l~ Debracenben szállt iki a vizsg:álószék, ahol ·ké1.izben 1$ volt isten-

~S:W~h~X:g~~ =~~~

PethS IstvAn főjegyző és Bajor János
füz;esgyatmati leLkész, akik minte).,ty
150 főból álló gyülekeZet előtt vé..ezt;\k a pert S7oJgiüa~t, a..'llit a
Jl!ondnok laka án SUIletetve:udég*
követett. Mál'dus 17, 18 és 19-én Fű
~ton volt vi2sg;ftlószék és
enben mindennap evangé1jtiici6. A
fenti elt)'házkü· !!rekben naRYszámú
közönség:

HIREJ(

ál-

dott boldo/:' husvéti ünnepeket kiváDUDk.
A Népművelési MInimer Or boz-

•

papot tartott.. Tehát val6~ az. amil Veres Endre \ __
h ,OffY a Báthortak korában Erdélyben a többség unit;;~
nus volt a falvakban és vá rosokban é púgy. m bt lU:
ors-dl/UQ'l1lésen s a fejedelmi tanácsban.
.
Botár Imre.

,

•

Kedves olvas6lnknak Istentől

kelt mint szörény!. kap itány L ugoson s o tt unitár'hls

előtt mindenűtt sajt6napot

ls tartottak.
R6dmt'liivásárhelyl és Oroshi·l.I
ej,yházközségünkbe.n április 14. I S és
1640 lesz a vi2.sgálószék. AprUilt
IG-án H6dmez6vftsfrhelyt, a ldvételes
alkalomra való teldntettel úrvacsorával egybekötött ünnepélyes istenlli-zteletet tartanak, az anyaegyházkö:;o;&ét minden leány- és sr.órványgyUlckezetének
bevonásával.
Apri!js
IG-án délután a sajtónap jegyében
műsoros templomi ünnepély lesz.
R6dmezéiri5árbely. H6dmez.6vá.sárhelyi egyházkö:;o;ségünkben '8:/: eltelt
f8.I'San$d. Idényben .;tanulva szórakoz:zunk" i!ondolat jegyében minden
h ét lreddi napjAn délután gyilleke:tet!
rk9re!övet.elekct tartottunk. Ezeren az
ÖSSZCjÖveteleken. a gyülekeret által
eddi,;! mé$:: nem énekelt e.ln'hAzl énékelret tanultuk meg és ezt követöcm.
lelkés:;o; kuUur- és VállitstörtéheU +.árI(YÚ tcl.olvasásokat
és előadásokat
tartott. Unitárius és testvéreJOlhá:r.a1nk hlvct mindig szép számmal
~ttek ~be.
A böjtt Id6sz.akot hódmezővásárhe_

lyi hlveink ls kom.oly elmélyedésben
lrlvbdé.k tölteni. A vasárnap! ren~C9

Istent1s2:teleleken 'k ivül minden hét
keddi napjé.n esti Ahltatot tartunk. A
V8$ámapl és keddi lstentls'l:tclctl elt)'-

házi beSZJkiek ~CügFl'ő bcszédsoro:zatot alkotnak Jézus szenvcdéstörténctérÖl. Wekemel6cn szép buzgós,ig,gal sereglenek ÖSS?!' minden, alkalommal hlveink és más vallású testvéreink ezekre a közös imádkot.á.si
a!:kalmakro.·

E'.r.:úton is hálás kÖSZÖnetet nwndunk az oro.shá:;ti evangéJiJrus testvéregyha1lközs'ETlek aa:ért a szeretetért.
meUyel rendelkezésünkre bocsátotta
szép imatermH. Unitárius lstenti.szteleteinket most már Orosház.én is
Is~ dicsooégéhez méltó helyen tudtuk iartanl és végre allmlmas befogadóképességű imateremben gyQ.lbelnek össze az egyre buzgóbban és
egyre nagyobb számban lrnádkozásra
és éoülésre vágyó híveink és p.zok a
ml1s vaUáSll testvéreink, akik a fele'kezeti c~üttm6ködés jegyében testvéri érzésekkel látogatjAk Istentis:/:teleteinket. De köszönetünket fejezZük ki a belterületi állami általános
islroLa igaz.gatósitgának ls azért, l;!.ogy
oly hosszú időrt át pajlékot adott
számunkra az iskolaépület egyik tan_
termében.
A b6dmewvásárhelyi egvházköz&é./l:bcn husvét e.l.;C. és rnásodila p Já n
délelőtt 9 órakor a templomban (tehát már nem az imateremben) tanluk ünnepi istetltiszteletünlret. Eloo
ünnepen Úrvacsoraosrtás ls lesi.
Orosházán husvét első napján délután 2 órakor. Szegeden husyét má~n'8pián d~lelött II 6rakor tartunk
ünnepi istentiszteletet.
AprUiS 16-in, vasárnap .az esperesi
v!.z.sgál6széki látogatá.ssal ikapcsol~t
ban ei!észnauos ~gvüleke:teti napot"
tartunk lfódm.ezővásárhelyen. szesredi. oroshtzi és szentesi gyU.lekezetelnk. valanúnt a csongrádmeJ!'Yei
s:;o;6rványhlveink réslIvétclévcl. 16-án
délben kö:tebéd is J.esz:. amelyre kériük hIve1nket. ho" lól el6re küldjék
el ielentlre'di:si érlcsltésillret.

~prUis 'I-én:

nagypénteken d. e.
10 passió: Barabás István, 9-én d. e.
10 úrv.' : Barabás István, Szolga Ferenc, ID-én d. e. 10 úrv.: Ferenc J óZ9C1. GyÖrH istvAn, 16-án d. e. ,10 ;
Szolga Ferenc, 23-án d. e. 10: Barabás Istvan, 3G-án d. e. 10: Ridl6~
istentisztelet..
Mijus I . : d. e. 10 : Barabás Isván,
7-én d. e. 10: Ferenc Jó:tSCf. 14-én
d. e. 10 : S:;o;olp FC1imc, 18-én d . e.
10;

áldozócsütörtökön kontirmic:ló:

Barabás István. 21-én d. e. 10:
SzoJ.g:a Ferenc. 28-án d. e. 10: pli.nkösd eJslS napján ÚN. : Ba:rob.(\s István, Györriy Istvan, 29-én d, e. 10:
úrv. : S:/:oln Ferenc. Ferenc Józset.

Az úmalt w;:;o;ta'].6 r a kenyeret és
bort a husvéti és pünkösdi ünnl!pe!crc
szeretettel kérünk és köszönettel foI"--adunk.
A X. ker. MAV-telep! prot. imaházban. május 7. d. u. 4: S~olga 'Fe,~~

BudaCirsö n m.:iJ. 28-á n, PÜnkösd eLSÖ
naoján d. u . 3 úrv.: Szolga Ferenc.
Törökbi linton május 28-án d. u. 5.
úrv. : Szol.l!:íJ, Ferenc, Ferenc J6z.se!.
l\losonmagyar6v:iron ápr. 30-an
d. e, 10. rer. temp. úrv.: S:;o;olga Ferenc.
t
Lev'é len (Moson rn.) ápr. 30-áD d. U.
4. evang·. fcmp. úrv. : 9:oo1ga Ferenc.
Gyennekistentlnteletd :
minden
vasám.ap d. c: 10. Koh áry-u. gyülekezeti teremben' az áll isk. I _ VIII.
osztályos n övendékei részére.
Gyülekezeti gyennekdélután: ápriUS 23. és május 21 . d . u. 4. K oháryutcai tanácsteremben.
Legközelebbi gyülekezeti ÖSSv;ljövetel má.l . 6. d . u . 6 6. Koháry-u.

tanácsterem.

'

Konfinnácl6 a budapesti egybázközségben. A budapesti egyházközs~en a 'konfirmá cióra a:/: elökés:!:itő
tanitásokat április U - lm d. u. 6. ó~
kezdjük meg a Koháry-u. 4. lelkéS'll
hivatalban.
Kérjilk mlndkét ~tl~belt 17. életévüket betöltött ifjakat, a jelzett nanon jelentkezzenek Barabás István
lelkioáS'2ltomál.
Misszi6ház : Vuár- és ünnepnap d.
e. 10 órakor husvét mindkét napján
úrva csoraosztás. Ápr. 7. 9. és 10. Dr.
Cs iki Gábor 16. 23 Bencze Márton.
30. Huszti J ános. Mlj. 7. Ben~e
Márton 14. Dr. Csiki Gábor.
S:;o;olnokon áor. 30 d. e. ll. ,ret.
ternp. Benc::c Márton.

•

100/1950.

l\IEGHlvO.
A budapesti Unitárius Egyházközsé.!! az esperesi vitsg6.l6s:zék kiszállása.
alkalmából folyó évi áprHis 23- an
délelőtt 10 órakor a:t V" Koháryut.cai tanácsteremben
kazryiílbt

tart, melyre az egyháiközsé,;! 'taJl"jajt
S:teretettel med\lvjuk.
Budapest, 1950 ápr~ ha,va.
Dr. Lizá r J án09
Bara,bás Istvin
.,;!ondnok.
lelkipásztor.

UNITÁRIUS l!:LET
A lap tulajdonosa a Magyarw nép'
UnJtáriua EDbáZ,kör .
Felel6.s szerkeut6 és kiadó:
Dr. Csiki Gábor.
,
Budapesl IX. B6gyéS Endre-ub 3.
:evt elCitl.zetésJ dija: 12 forint.
Nyomta : Máté-nyornda Ali ViII.
F. v.: M' táres J.
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