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egyszerű

népek ·legelószörw munkálkodjan&k abban, hogy hív pásztoruk legyen. ki mind tpdomá·nyában ID'jnd kegyes életben próbált legyen. KU szorgalmatosan és kivánsággal hallgassanak.
Elóször ~amU mond és valamit tanít, nyilván 1al6ao az Istennek igéjével megbizonyitsa, Másodszor meg Ik ell Iá.tni. miképen rendelte .az ö maga életét és BOZ ö házában vaJÓkét. Utólszor SZÜkSég,
hogy az ö hitének bizonyságtétele nyilván legyen, hogy hltün1l;et jó cselekedetekkel megbizonyitsa."
.
(Dávid Ferenc: Rövid magyarázat:)
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"Szükség néktek
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uJonnan születnetek.
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Dr. Csiki vábor.
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(315. sz. ének.)
HO'<Zád jöviin1t, óh, nagy Isten,
•
Imánk bomád vezet,
.
•
Te alkotád h~taImaddai
A földet és eget.
Bogy megtartottad életiink
Es minden jót adtál nekünk,
Hálaimánlt, im, felzendül,
S az égbe fel, hozzád repüt

•

•

Jézus M élet törvényének való engedelmességre
figyelmeztette az öreg Nikodémust, ki életét farizeus
társaival együtt régi, megkövesedett kereteIt között
akarta leélni
Az élei egy állandóan változó, fejlődő folyamat. A
világ :képe ma nem olyan, mint tegnap volt és holnap
ismét más lesz. tAki az élet törvényeinek engedelmeskedik, sorsának Isten segítségével
lehet. Aki pedig
n em engedelmeskedik, azt a sors eltapossa, mert az
élet ná.1unIt néLkül is, ellenünkre is, eUapostatásllnk
á rán is változik, fejlődik. A fejlődés. törvényévt'J valp
szembebelyezkedés mindig · megbosszulja- ma.gá.l. az
egye.l:!
emberek és a .társadalom esetében egyaránt.
•
A. emberiség azérl került kata5ztrófális helyzetbe,
mert az élet törvénye,inek nem engedelmeskedett.
Hogy csa.'\{; egyet említsünk. nem orvosolta. idejében
azokat a szociá.lis bajokat. melyeknek megoldatlansága, belső törvényszerűség
erejével hozza mindig a
.
forrada!ma.kat ,és a háborúkat.
Az öreg Nikodémus nem értetté Jézus tanácsát és
ezt kérdezte tőle: "Mi módon születhetik am ember, '
ha vén? Vajjon bemehet-e az ö anyjána'k; méh"ébe
másodszor és születhetik-e?<I Jézus pedig ezt' felelé:
"Bizony, bizony mondom né'ked, ha val'aki nem születi!' -viztöl és lélektől, nem mehet be az Isten országab;..." Ebből világos, hogy M élét törvénye lelki meg- _
ú julás és hogy Isten országa. a lelkileg megújult em,berek társadalma.
"
~ lelki fiatalság természetesen független az évek
számá.tól. Vannak koravének . va.nna.k örök fiatalok.
~ világ a fiatalok lelkén ater~ü1 újul meg. N .em
ures frázis, de az élet természetes törvénye 3I.Z is, bogy
a holn~l) világa olyan lesz, amilyenne)( arz;t a mai fia-tal ság almo<lja és akarja .•
. A jövendó szempontjából a legfontosabb munkát
mmdenesetre azok végzik, akikre az ifjuság leUre bí'za.toU: népnevelök, tanítók, tanárok, lelkipásztorok.
F~lada~Ua'k, hogy az lsten I{épére és hasonlarrosságá;a te!emtett emberbe~ meglássák, felébresszé'k , kifCJlesS7.ek . és tudatosítsák azokat a lelki és testi eröket, melyekkel az új nem'lepék a fejlődés tOrvényének
enge9.elmeskedvc~ új világot építbet a m.a.ga számára..
"Sziikség néktek újonnan 6ZÜlemetek !fI' Áz 'Cr
Jézus .flg;V~lmeztetése mIndenldnek' szól, mint 0fll'iIr0ron Nlkodemusnak, mert am'iképpéJJ· azt; már 'Nikod~
Dl';1Snak is megmondotta az új világot, ls~nnek orszagát• az Igaz
.
sá g, a szeretet
'
és a béke vilagát csak
a lélekbeu újjászületetI emberek látják meg.
.

•

•

•

IMA

Végtelen jóságú Isten~ kinek köszönbetem életemet• .ki gondot viselsz reám, legyen áldott · a Te szent
neved a hitért, mely megtart, mely hoz-Zád kapcsol, a
rpunkáért.... mellyel építeJ:c és nemesülök és a kenyérért, mely testemet táplálja.- Legyen áldott a Te szent
neved, Iiogy adtál nekünk útmutatást JézusbatL Segits. bogy tanítása.it lelkembe zárjam, hogy a.zoik álta]
épüljek. Segíts, hogy az igazságot megismerbessem,
bogy annak ereje áltf'1 életem célját: az Igaz és jó
embert önmagamb:a.n megépítbessem.

Amen.
•

VALLASOM ERTÉKE.

János 00. 8.

31-32. vers.
" ••• Ba ti meg"'wmaradtok az én beszédemben,
az én .t anítványaim vagytok:
Es ~egismeritek a.z iga.--zságot és az igaqság
szabadokká tesz titeket.!'
Velünk siületett tulajdonságunk, bogy szűnteleniiI
keressük az igazságot. Ebben a roppant sokoldalu és
mun'katerületü -életben csak akkol' lehetfink ~boldogok,
ba minden körülmények :között -képesek vagyunk igazség szerint élni, szólni, . ít~lni, választani és cseleT.

kedni.
A nti unitirius val1á.c,unk tanítása &>erint legsúlyosabb 00 legalapvetöbb iga.z.ság az. hogy van Isten. Minden életnek ez, 'az jl!2.zság az alapja., a. pökere. Ennek a legnagyobb életrealitásna.k & bennünk
létele . nélkül. bitünl~ szerint, olyanok vagyunk, mint
;. gyökerestöI iI<.i!épett fa, mint .. napfény néI-küli föld.
Az , igazság kútforrása. maga az I&ten, ki Jézus ta:'
nítása. s'l;erint nekUnk Atyánk.. Isten, mint szerető jó
Atyánk, kifogyhatatlan az ö gazda,; áldásaiban, melyekel nékünk tartogat, nékünk kinál. Lelkünket kl ken
tárnunk elötte.. meg kell gamagodnunk vele. Ezáltal
több lesz bennünk az ig3'Lság · me~érzé--~inek, vagy éppen megJátásainak képessége.
.
Jézus élet.e a legszebb p.éldaadás arra nézve, hogy
Ba ember milyen magasságokba emelkedhettk.. milyen
~ériékes -lelié~ h~~ isf.ent ·szere't i · éS ' tiSite1i; ha. Isten
után vágyakoZi1~ ha 'Istent J{erési és megtalálja ; ha
Istent magunkb~ hord<nZUk. Jézus példájának l<övetése a Íegbizt05abb út, ' .JézuS tanítványaivá lenni a
legelemibb kötelességünk, ha meg akarjuk ismerni az
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• Igazságot, meri a Jézusi út egyben az .Isten felé v_tó
utal Jeleuti. Ezen az úton baladva, mlnd Uibbet és
iöbbet Ismerünk meg az Iga"'gb6l: - Istenbíll.
Unitárius Anyaszen!egyházunk a Jézusi
ténység hamisítatlan hirdetése el~ a vallásos hit
ápolásával arra igyekszik
lá
maga ~léitt aa: élet
célját -, hogy az ember lelki talaját eléikészitse, az
ember képességeit felfokruua az 19a'4$Íg megismoré&ére. Hosszú évszázadokon keNu.tül az emberiség
annyit volt képes megismerni az Igaa:sligból, amenyDYire testi, lelki, szellemi képessége &z I stenhez kapcso16 hU ereje által elő volt készítve, meg volt. mfivelve. lA kereszténység, Isten &k'&ratáb61, Jézus tanílásal és tevékenysége által, hatalmas lenditést adott
az emberiség nek arra nézve, bogy milyen módon teheti gazdagabbá örunagát, miként teheti alkalmasabbá.
testi, lelki, szelleml kél>ességelt a.z Igazság fokozottabb
felismerésére. S ba a kereszténység ,k iteljesedik bennünk, eljutunk a mal emberiség által egyáltalán elérhelö teljes ig&zsághoz.
.
Az igazság felderítésére ma számta.lan eszközt
használ az ember. De bármit h asznál, minden csak eszköz. Em~öz a kétkezi munka és a lelki, szellemi munka
egyaránt.. Eszköz a múvészet, a filoz'ófia., a tennészettudományok gazdag tárháza és esZköz m ,a ga. a vallás
(s. Mihelyt azonb'a n eszköz voltukról megfeledkezve,
öncélúvá válnak
elveszitik létjogosultságukat, téves utakra lépnek s ilyen esete'kben nem töltik be a
különben bennünk lévö erkölcsi követelményt: az ál~
taluk feJt-árt, létre hozott eredmények a,z életi békés
építé sét és ~em rombolá.sát !kell, bogy SZOlgá lják.
A vallás, mely az evangéHum a.lapján á n s a z
egyház, mely ezt hordo~, így a mi Unitárius Anya,r.tentegyb á zllnk is - ezen keresztül mind en Jó unitá. rius ember _ legszebb bivatásá n a'k t ekinti. belevinni
a mindennapi életbe, az emberi lelkekbe a jézusi kereszténységb ól fol y ó azon vall áserkölcsi élet er ök ct ,
m.elyek az emberiség teldntet ét az igazság klitforrá.s3: I st.en felé fordítják és aIT. emberi munka á ltal
megteremtett eszközöket az élet é pítésére h asználják

Bethlen G<>bor korát" XIX ..... ""'d u tolsó tizedeiben Szilá~ Sándor töl'ténettudós derltette fe l s adta
ki az idevágó iratokat számos kötetben. A r eformátus
eJtyház történ""észei ki is használták ezt az ú j anyagot
a I11laguk javára. T aláltak a r engeteg akta !köwtt egy
B ethlen gyiJart:ikoza.tot. a m e ly szerint B ethlen n e m szer~ az unrutáriúsoil~_t. Egy olyan elismerten Mvem
dipl omatá..nál azonban,. mint B ethlen Gáb or volt,
azt kell t u dni , ho~y ntikor és k.tnEik; tette em· a nyilatkozatot. Akk.or tette. m.~or a katolikus II. F erdinándd~ t4r S!.Y'a1tt arróL ho~ oa császár leányát elrveszi
fe leségül. ez lem a vele v aló kibékillés záloga Ez
1624- ben voLt s a nyilatkozato,t a szintén .k!aU;lrilkus
. Eszterh ázy J'lJád or hozzáküldött követe előtt tette. A .
tár gyaU;sok ha sikerre vezettek volna, a!<Ikor lehet,
hoJtV csakugyan fellépett volna az unitátiusok elllen..
h ogy kedvét keresse a császátma:k. Azonban tudvalevöle~ a tárgyalások meghlusultak s Bethlen mindvégü! ,a p r otestáns tábor ban maradt s továbbra ds felh asználta ottth on , a diplomáciában S a háborúban az
u nitáriusokat. Mert alk!kor mé); számos unitárius főúri
és n e m esi csa;lád volJt E rdélyben, akik Erdély korm ányzásában jelentékeny $erepet vittek.
.
Legnagyobb szerepet !közülök hidvégi Mik6 F erene ViVtte. akli még ~e.iedelemsé);e elótt bizalmas emb ere volt E'ebhlennek s min dvégi ); húsé,gesen ki1artott
mellett€!. Legjellemzőbb vi szonyu/kr'a Bethl~ végrend elet e. Ebben 'alZ o.-rszá.g kOIInányát feleségén s öcscsén. I stvánon kívül k ét lkireatúrájára, Kovacs6czy
I s tvá nra és MiJkó F erencre hagyja. Mikó Ferencre
bízta feleségét m ,á r B áthori Gá bor idejében is, mikor
ő a törökökhöz volt kénytelen m eneikülni. maj d másodLk felesége, Bnandenburgi K'3Jt:a lin m eJ':lkérése ügyében öt küldte Iki:i Németországba. Mik6 volt BethJen
fóudva!l'1nestere, udvari ltainácsosa. kincstárno'k.a, Csíkfel.
szék főkapitánya, szóval ellhalmozta állásokkal; számA v allásnak ez a. szer ep e. Unitárius A llyaszentta1.anGzor
kü1dte
!követségbe
Konstantinápolyb a,
egyházunknak ez a. f eladata óriási j élentöség ü: bozzáBécSibe. stb .
s.;git 3/l .. igazság t eljesebb felderítéséh ez, m eg ismeréDe nemcsalk MiJkó volt az unjtáriusok közül bisebez, k ozelebb visz Istenhez. •
za lmas e:rnber-e. kr. volt Balásy F erenc, K:amuJt'i F ar . Jézus S7,.3.vaira figyelmezni és m egtarla.ni: " •. . Ha.
k as . BethLen F erenc, Dániel Mihály és sokáig P échy
tI ~e~m~dtoilr. az én b es.,;édemben, b izonnyal M én
Simon Ls. Az udvarhelyszéki fö.tmpitány sze.nrtdemeteri
~anttv~nya.l~ v~"Yt<tk: f:s m egismerit.e k az ig3llságot Bal.ásll F erremc fontos szollgál!a1tokrrut tia-bt nekii, milnt töe; ~: tga,zsag sza:~~okká tesz titeket." _ az élet f e j rök követ. Egyszer a 4;öra1mél K onstant inápolyban ke !od~~ szempont.Jabol n agy fontosságu. Hozzúercít az
zességet válilalt ur.áért. h o,I;V amit ígért. tel!jesí-U s ad19az~~g ~egismerésébez és a'll " ig&zsá..g szabad okká.
CliJ.g fogsá,,gban m ruradt ott. És ezt a szolgálatot, ·a mit
t esz. MICsoda nagy életszükséglet ez ?! Olyan erösa "jámbor" Baltásy (~ n evezi öt Toldalagi Mihály
nek, o.ban f elvértezettne.'k, testiekben, lelkiékb en ,
követtársa) B e1lhlemne:lt tett. ő el.'felej1lhebte-e? H iszen
~zelJemlekben olyan egésznek, olyan t eljesnek, olyan a1kik.ol· fejed elani ,t rónja ifori.C:ott kockán. Kamuti FaTkas
ontudatosn~k. lenni, hogy az igaZSá got hordozni ké~
is tanácsosa és Torda. m agye főispánja voJrt s számos
~sek_ legyunk, hogy az igaZSág legyőzhetetlen ereje allblomikor ,fólcövete a császárhoz és másokhoz.
,?nunk meglegyen. !.Az iga·ZSág ugyanis erő. Ez az
SZelkfú GyuLa B ethlen G A'b orról szóló életrajzában
e~~ :z~bado.kká .t ehet minket.., f elsza.badithat temé rdek KJa mutit tévesen lklatolikus v a:l:lásúnialk mondja, mikor
~~s0á. e\ b~lsö kötötts ég, gátlás alól. Ha ismerjüIt az 1624-hen E".éosben :töPtént tárgyalása jk P á:mnánnyal•.
b f~ ~' erette sza,b adon tudunk cselekedni. Nem. E szterházyyal említi. Ho?Y Kamuti unitárius volt.
h e {;#Y ~ol egyéni érdek, n em anyagiak, nem érzelmi
kolozsvári -1Jevé1táTUn!k!ban It öbb adat bizonyítja. Ezeku amzas, nem gondolatváltozá.s nem ilyen
vag
ból itt csak azt említem,. hogy aa; Uni tárJus Egyház
:!!:e~~ekintet: el nem tá~torít s~. Az iga~g
temette őt el b i,rtOkán, Torda-Sze ntl'ászlón .
.
en, annak erejével, egyetemes diadaláért, minS ajn os. mi o$ohcvsem tártuk fel idáig az unLtáriu d t
en megtudun'k tenni _ szabadon.
sok n.a.gy szer eDét Bethlen korá ban. Erre m ég csak a2lt
M'l Az igazsá-g ismerete és ereje meg volt .Jézusban.
h ozom !lel. h ogy 1620-han a b~ztercebán.yai oiszágl !en szabadon, milyen tétovázás nélkül'
il
~lésre arz erdélyi rendek képviseletében három Iköm yen min
ma,
.
T'__Uuti FiCLllNa.l;)
' ~ -- K
. F
.
dPblZtosan........
li
• ·•.,...yen f enkolt
nyugalomm.al , tudott
vet m erut, ugym1nJt
.n..d:l
,
O'f fiIS
erenc es
ise~e elfet~en , utat mutatni és érette földi bírái elott _ t:ölgy s~z. Tehát két unitártius k épviselIte Erdélyt a20n
gadni ~ 130111. ~s te, kedves atyámfia. meg tudnád taa n evezetes gyűlésen . 'amely B ethlen t ma.gyar llcirálilyá
választotta. mirvel Kor.rus ·F eren c. Udvarh e1yszék kigYÖZÖdt;t ::;~~~t:~bB"':,zvkáaPtCSOló h, ited táltal meg~
dog nyugal
Ib-~ . .
s nem. S ő , azért bol~ " r ál.y:öirája- is unitárius voLt.
I B etJWen Gábor a !korát ·m egha.La.dt> s2i8'badelJvű
. ~ .omma., magabiztosan ki mersz állni?
_<16Ukl1lhtáorzzlUOótokT",:tVteérel Im! Jézus péIcIaad6 .. .... vaivai gondoLkodásával - mmt elJ! a k ortársai iB megfrták
DIN
lU ek titek t
- va11á si m e.l?3riil.önbözt.eté9 n él!kül a.lka!1mazott szolradtG1t az
b'
e : "... Ha ti meg maégeiJt ta
- vagytenOk .~emb.en. b.izonnyal az én ta,nitvi._
gál'atában minden1kirt, .ha megfelelő k épess
paszny"
~-..
" " meg!
te
tolta. Tennészetesen azonfelü:J politiloailag is m egbízigazság szabadokká tesz :~":~t.'~ az 19amá,g ot tme:: hatónak keIlLett iennde az illetönek. A 1oat!;>Ili!lrusokban
kritikus idéiklben nem b fl'lhatott. aminthogy például a
Bencze Márton..
katolikus Komis 7..<;igmondo t a császár általI 1lá!moga-

is:

-

#

•

Bethlen Gábor
e' s az unitáriusok
,

2

-
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tott .. H omoIlJlai táma
egyUtt, m ivel félt h dásakor fogsá gba tette többeklkel
mOn,naihoz csat1ako~ a kiato~k a n éppárti Hof ejedelmi korsrnkban I·"A. lutheranus szászok a z e gész
voLtak, mivel 4.n.káb
kOZ1'S lJterten m egbizha1artIlan.ok
Poli tlkailJa
b .a n émet H a bsburgokhoz húztak.
g meg!nzbaták >-- " B
Q reformátu sok ro Ilett
O~",o,
ethlen szemében
akik. rn.tnt ő a 1ö~ ~alk ,az unitár.iusok vol~
tes hivei S ~ive1
~vet.segnek volta!k köv etlk.ezek eztek ~nyi Világi a~~rm.átuS()k akikor n el:n 'l"endelszágnak SZüksége volt k t, ember::~. ar;ne?Jl}1tre az orfO lYást "' ellett
d . ' enYSZerusegből 15 nagy be~
eIl,ge ru e az
.• " ~
fé'
formá n az a !kö rülm '
um:\.CUuus r:fi..:akm13lk. llyeno

u nitáriu sokat. m elJl:ék:;r· ho.gy Bethlen
k á.ia vé greh adtá . b

doJ.og. a

szerette-e. ~

t€m.Y .az.

h ogy p olitiriusokn a k
, sa. ~. nagy szerepük. .l \ltott az uni,t ávolt te rm: A~~~táriusolma:k ez a b efolyása kedvező
esze ~.::.eu 'a z egyh ázra nézv e.
•. ElJ ene szól látszólla g e anegá.J.lapításoknak a uni-

t~;,~usQlkl1'ak H áromSZiéken tövtént

c~o~~a ~ . református

er-s2i3kos ~tá
Da~ka áltJaJ.. Ezt a

P ÜSPök. Keserű
V:ZltáclOt az " Unitárius Étet" egy s zámá ban n emr égen
t~gya1tam az egyház lev,élMr ában l""ő e gykoru jegyw kon vv al,,,p.~án. Ebből I<ii.tűnt, hog.v Keserűi Dajkának ez az eroSZJalk05 akciója távolról sem volt olyan
nal!yszabású. m il11.t azt U zoni F osztó 150 évvel később
f eltii.rutette. T udrui kell m ég azt is , no.!(Y Keserűi
D aJka ezt akk or h aitotta- vém-e . miikor E et.hlen G Ab or 1619 aUl(US20tusától kezdődöleg nagy h á ború ját vi-

selte II. Ferdinánddal sremben s ~ és télléven keresztill egyhuzamban távol volt ErdélYböl. B1ronyára
az unitáriusolk megnyugtatására ir.án.VU!lt az 1622-ben

h.a2Jaibert fe jedele mnek ez a gesztusa. midőn az. elhU"lyt .
Mikó György helyébe, <aki Ke serűi eJnlllk vtlági k!aérÓj . v olt a háromszék! vizi1lációjábain., az unItárius
Dániel Mihái]yt "'",ezte k! Hárornszé!< főkirálybírá
jáv á. S e zzel az unitáriusok tov ábbi' zak:hatásán ak útját
vágta.
~ Hogy a református eJtVház 'l assaInkint lfölébe k erek edett Erdélyben az unitáriu so.kiru>!k. ruwa:k több oka
volt. I gy "" olyan. illdözések ts. rnmt a Keserűi Dajkáé. továb bá a főurak áttérése. vailruruint a belső viszá lyok.
De tennészetes oka ds volt. példá ul, .hogy a r eform átus fejedelmek bőkezűleg támogatbák a református
egYh ásat iskolák álJlltásával. papok killfőldőn ne veléséveI, egyes ekléZsi:álk segélvezésével,
Az UnHárius
Eg yház el!Vehlen kolozsvári fóis kolája pedig annyi paDOt se tud ott k,épezni , h ogy min den eklézsiát el tudjon lá tni pappal I gy- foglalta el sok eklézsiánkban az
u n iMl'iu s p ap h elvét a .reformátu s. B ethle n Gábornak:
sai át egyháza .i awám tett ajJapítványairól. intézkedéseirő l minden tQr ténelmri. k ézik önyv megemLékezik. A.
többi eE!vh á'Ul'kat ő n em b á n totta. a sajátját .a7..Gnban
m i.!nden er ejével előre vinni igyekezett - ez volt az ó
p olitik ája egyh á,,; téren.
Botár Imre.

•
ki. midőn a kitúnó szónok
e-ezte m e.Etl1ató szón olclatát/"

Egyéves fordulóját ünnepeljük annak 'a nagyjelentöségú ' történ elmi
Kiváló szónoki t eh etsége ·r en.dki- eseménynek, hogy a l\'Iagyar Nép,
vüli egyh ázkormán.vzói :képességek- k öztá.rsa ság alkotmá nyát 1949. évi
k~l párosult . Nev e az unitáriamlus all~u.ztu. 20-án törvénybeiktattá.k.
foga1.mával a nnyi'I'a összeforrt. h ogy
A. Magyar Né pközt,ársasá,.g- .. alkotA u g usztu s 9- é n , 1835-ben
szüle- hitünket is nemes egyén.iségén lk:e - m á.nyáról s7,óló 1949. évi XX. t. c.
t ett a SZlolnokdob okai Alparét köz- rec:.ztill ismerte és ,b ecsülte az egy- kimondla, hogy a. Magy ar Népközségben F e:rencz J ózsef p üspök. aki h ázunkon kívül á1ló világ.
társasá~ban minden h atalom a dol52 évig álJlo1Jl egyh ázunk élén. LelSzéleskörú irodalmi .munkásságá- ~07.ó ·n ép é. Ez!, a hatalmat a város
k éS'Zi
tanulmányannalk
b efejwése nak n e vezetese bb állomásai : ..Uni ~ é s fa.lu dol go7.ói v á lasztott és a népu tán a götJtingai és a berlini egyete- tárius Kábé", "Hittan", "Unitárius nek felel ös küldöttek útján gya.~men f olytatott tanulmányokat. m 'ajd Kistükör" címú !könyvei.
rolják. Mo alkotmánvban biztos íto t
t öbb nyugalm ors·z ágban tett um zás:t:
Félsci~adot m eJd1a1a d6 p üspöki hat a,lomna k megingatha.tatlanul sdHa.,aJ1;érése után K olozsvár ott tanOOi szolgálata alatt több. mint másliél- lá rd alap.ja " egyben záloga ls "'" a
és moásodpap i állásb a n evezllik ki. száz p apot szentelt fel é s so.kira Cfiodá.l a.tramé ltó e'"öfe....<:ff.ífés. amelyru 1876. év" árkosi 7lSirnat válasz- megy awknalk a templomokn'lk a ly er dolgo7ó n é pünl< hazánk boldog,
totta püspökk-é a nagynevű népd~J- szán;la is, amelyek az ő s zentelési b éké q. S""'oci41is jövőjének felépítégyüjtö Kriza J ános püspök utód- a ktusa so r án a dattak át szent lTen- sén f ándozik.
jául . 1925. é v b en m .e gj elent ,.ET;11é- deltetésilkmek.
ft. n éu_ alkotmán:vcinak szület~1
keimből" c. életimjzi fe l jegyzÉ$eben
93 éves koráb a n h alt meg Ko- évfordulÓ.iá n bensosé l!es. mete~ erér d ekesen emlékezik m eg F er encz lozsvá r ott. a házsol1.!.Sl:.árdi temetőben 7é.<!ekkel fordulunk 'dol gozó magyar
J ózsef püspökké válaeztásámtk ..el~~- helyezték örök n~alomra.
egész né~iink f elé s . f.ovábbi gazd~ eredményeíről. _ ,.Krim J <lnos pus)'ők Erdély lakosságán ak _ f elekezetre meny,Jkkel, blzt~.!:ó munkásságára
és emzetiSégre tetkin te't ' n élk,ill '- I s'" n áldása~ k é rJuk.
.
,
tem ~sén " család óha,já. r . 'a gyaszMa
n
.
'1 "-l . 6
ö ?:V' Kovar.s G ;j"ome. b olaogemimát én tarto ttam - IIJa ,a "
- imoozá ns m er etekben m eglrlY1- aur\.OZ ' lékú ' férie néhai Kovács G át>o ;:" b .
államtitká~ h agyat,ó,l d.M I több értégyar P olgár " clmű lap hlrrova~á- oszta1ila n Tészvéte m ellett.
b an a temetésről m egemJéke zven.
Dl'. Gyetvay .Já~os .v:e«ta: ~t a ~al- kes k ön yvet a iándék()ITott egvhá elég -tap inJtaJtlanul, ami ~a .: .:.F~ lás és közoktatásugyl nuruSZltérJUm zunknak . A jó l sten áld á sa legyen
renez J ózsef eltemette elodjét,
. íelJek;ezem főosztályának
vezeté«ét. a n eme<szivű adel<ozón
·ért én ezér t az [rót m eg IS szo- Az hl j főosztályvezetöt h,vattailbalé_.
JTÓ
IR I
~:ttam m ,,!'t jgazán r ossZ n éven J?ése a !ioalmából t:isz;telettel üdvő- A PROTESTANS SA
H~E
l •• _
'tő-le h ogy mié r t ava11koz'k "I · "k.
Má.tyás Emő a sárospatalki ref.
y.e jj\..QU ~'
'].á _.
bba zo JU
á
'
á
62 év
b ele egy p üspök h allá V~ a
.
Dr. Gy_ a/u J ános egyébként J. - tiheolóJtiai iőisikola tan ra
es
h o"y ki lesz az utóda. D~ ne~,: to gatást tett dr. e siJot GáboT püs - korá ban meghalt. Régi erdélyi reútj án csa1rugyan obeJaT~ .
pöki J).etvnökn él. alki.az új fő~~- form Atus p a picsaládból ~tt.
~ar~rszá,g ÖSSzes lapjnu
ai~~nngy
tá i.vvezewt bivatallJbaJépésekor
ud- o á lvafutá sát mint s zéke1yföldi pap
k ább ro SSZ;U1 esett,.
lsten vőzőlte.
kezdte. később a kolozsvá ri ref.
vende t;tern volna r,aata. m ex: soha
Korea harcba.n álló népének meg- Theolóltiai Akadémia . ~ára lett.
. 1 lkem et a püspö.kségI'ol
segítéso érdekében a közelmuJtban 1925 6ta. a sá.ro<:Ioatalki fOlsko'Ián az
látJa á~ dta";'."
éti m egtartott
OI~~OS
bókegyűlés Ujsz1ivetség tudományának . tanára
sem
~táns E J!Yle t kecSk:e~tt . nagyjelentöségu gyüjtésl mozgalmat volt.
•
.A P ro. lelkész korában ta
_ Ind;tott.
Dr. _
Ivánnak, az .~~Ilkus
kOZgy(í1ése~ gy k lagenfurt! pr~
Olvas6ink _ mint " multban bár- egyház egyetemes
felWlYeló,ének
eiőadásáró ~ ,n,.agyobb elragiad~ő~ mikor, ha áldozatkész oegitségllkre ..~let és Halál" c. könyve második
tán s laP a e zik meS:. "A'!.
~ apelliltak - ebböJ a ma mAr bataI.. kiadásban me~elent. Az érdekes
hane:j.án e.ml ék~ap _ a magyar ~~o mas méreteket 61tön segélymozga-- munka bizonyára élénk viszhanl!'18
adás - ír Ja ~ történetében ér~: Jomból is {;Jvették az 6ket Uletö fof.! találni az olvasó közönség kö testáns eltrl 7. "ikre fe11e 2yezve . "rlek részt.
I
rében. ,
• tükk el lesz or",áS\ éljenzksbe tő
E!ok' és ifi a k 6rl
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.. IIáklospálotal
' bTveink
é.l.d<xM1lkész'"'-_
<""'k
.
~e
es~_~
ezüst urvacsorai ke~. ,, __~-~
, • __
ue...,=
g<UA.O<U<,totta
a gyül_tet.
.ft
'
to
A. ~uV.Af-z.i !kivitelű, arannyal fu1:ta tt lrehelyből Bericze Márton lelk ész i1ras.ztali szo.l$;álata során a
pünkösdi ünnepek; a.1kalmából e1ső
tzben ré 'resültek a hívek a szent
vendé~sé~ .g azdag áldásában. ..
.Bo~ardi István, a. dtul'a,pataJl egyl1ázkozségnek hosszu "veken át volt
gondnoka f. évi jü1dus 3l ....é n 75 éveti
korában Duna:patadon hirtelen" elhÚ'IltYt.
A ;h\! sá~. az áldozatkész és hith\!
unrtánus mmta.képe volt. RajOngó
szeretettel sZerette a gyel'un'ekeket..
Sak e1hagyott gyetmeket karolt ~el.
~e,,~te. &<;t és !több esetben édes
szü:lölOOn tú1tevő áoldozatta1 gondoskodott tanlttatásukró~. Derús családi
otthona nundig I1Yltva állott a JÓ
emberek előtt. Vá.atlan ihalála nagy
veszteség a
!cis
gyülekezetnek.
Augusztus 2-án a reggeli órálk:ban
Dunapataj k özség lakosságám, k 020k~tlan m éretekben megn,,~lallkozó
r eszvéte
az á'l~l,a ad.o~any~tt
har~ Slro hanglának:.%iserete mellett t:mettük el a d~J?3ta:i~ r e:,

ERV€LYI POSTA.
Iegl'égibb iratok egyi.kénel< '._j
Változás"'k
P <-. a
~
_. egybázko-ro"k ve- H
. ermas ,,~tor"-át,
a másodl'zetöségében·. A kolo ZSQ
. 'obo'--~
egy_ ilyen
kol'al. 'Irat a.. Dldache" néven
~
'.l\l<lU.
•
h A7'
_ _
k or
" ben
. nDr.
!U
A'- rudbán-;
J.....
Ede ,sm ert
.
• mu.l.&AG.
.. _,-- m eIY szerinte szintén
f. 'ü gondnok lemondolIt, helyébe a zs,do felkelés előtt keletkezett.
az egy"'<U.I~.w
1.. .(....II~.;,:. _ i kÖl!gyűlés Báló János
Az első mú írója a kor t-ehetös
vasgyárj, munklás aOM v álasztotta.
kö~éprétegének felfogását tükrözi é
A <Pi>k
. i egyhá!1körben mÍlvelt közönségbe. szól, a másod~
a lemondott Gy8l'In3l1lhy La.j os f. Ü . a szegényebb k""núves rétegek felgondnok hely~be Lörinczi Domokos fo gását tolmácsolja. Mindkét mú
s2Jékelykeresztúri gauiálkodót vá- tartaI:ma az erkölcsi- tö1<1életesedés
113sztotta me~ az egyház1lcöri köz- aJánlá,sa. az örök éle:tre vezet6 út
gyülés.
keresese.
A kol07.Svári unitárius theológiai
Az ..embernek ebben segítségre
fakultáson 1950 jún'iusó:ban lel!kész- van szüksége. Itt ilolla.t6dik az lsten
~épesitö vizsgát tettek szép ered- és emberek iközé a közvetitö ki az
ménnyeI az áIábbi hallgatók. akik fi idők . folyaman maga is l~g
kövellkező gyülekezeteld;>en telde- rangj ára emelkedik. A Didache-ban
sítenek szolgálatot: Albert Attili> : ezt a szerepet Jézus tölti be. MindCsegez Bencz{,di Ferenc: T ord-át- két mWlka általában filantropikus
falva, Éustya Albert : Vadad, Bottha n <.zeteket vall. M.egta!álható bennük
Dénes: Bözöd. Máthé Odön : K o· Isten mellett az Isten fia fogalma is,
rond, K olcsár Sándor: Sala:béd és Zi· sőt" szentlélek is, mely a fiúvai
-hanyi J ózsef. Zihanyi J ózsef felnőtt n<>h?1 ,!"sreo.\vad: A kereszténység
korában tért át az unitárius val- fellőclésenek VlZSgála1al során re:szJelásra <k:atolilkusból. 1945-ben teJ:j.... t esen ,~oglalkozik szerző az "Apokasen elvesztette látását, de vakságból hJ)SZls elemzésével IS. Megállapítja,
unka
szánnaz6 nehézsél!ei ellenére is je. h~~ ~z a
két ~hesen ~ elles e r edménnye'! végezte el theo!.ó- kül<:>ruthetQ. részre OSZlik. A regebbi
giai tanulmányait. Mély vallásos a .~ . z~d6
f:lfogást tükrözi, a
z
temetoben. Em1ékét a Joltevo uru- megJtrözöd ésú
ember akii mmt másod.Bt res
mar egy keresztény
táriusok Pantheonjában őrizzük. Pi- missziós O,rédiklttOT töb·b. mint egy- vo~lor: haladó zsidó ember . múve.
henése legyen csendes. A bánlatos h a m>adát látogatta m eg egvházlk:öz- aki elso helyre J {,rust helyezi.
öz.vel!ynek I sten adjon vigasztalást, ségeinknek.
.
A kereszrt.ényi irányzat késöbb.
A PestszentIörinci Egyházközség
.
azoriban teljesen elszakad a zsidókaugu.s1tus iha.vi gyülekezeti evangéSzakvizsgát ·a következők tettek , tól és p acifista felfogásnak n yit teJjzációját 6-án délután tartotta az akiket dr. Kiss Eleik püspök a !kö- Tet E z az idő a.: utolsó zsidó felkeáll. telepi gyülekezeti
teremben. vebkező üresed ésben levő egyház- lés utáni kor (1·3 2-135). Ez vet véS zép számú 1közönsél! gyűlt össze a községei!kbe 'küld ött ki: K i-gg Jenő: ~et azután a politikai mes,sján.izmusk ezdési időre" A 77. dicséret elének. Fog&ras-Nagyszeben , Miijay Endre : nak, a válaszlolJt népet fel=badí tó
lése után Huszti János s. lelkész 01- T orockó, Na~ Zoltá n: Bordos, P é- ~rofétában való hitnek.
vasott bibliát (János ev. XVII. r ész ter
J ózsef:
S ár d-Na gysolymos.
Vipper a tovább iakban Engels
és Máté ev. VIII. rész 27-29. ver- ~~~~kiD~~~. Lupény, Gál Jenő kutatásaina.k eredményeire támaszseit) Jézus főpapi imája és a ten ger
.
_
.
"
kodva Pái apostol leveleivel és a2
lecsendesltéSéről1;ZÓló
részeket.
H,ttankonyv az áltJa1f'nos lskolá}< evan-gé1iumokkal foglalkOZik. P ál leUtána Tordai B orbély Pál tanár<úia I--;-II .. osztályának umtán~s tanulo! vejeinek vizsgálata során Pál szeméolvasta fel: ,,-A:z. isteni GondWselés ~ara. a~. Uletékes ~~oság eng:=- lyével is foglalkozik. akit költött szea hadiIogságom útjain" címen em- dely~ ~1~PJan 'a .nap~an ha'gy]a mélynek tart. mint ahogyan J ézus
'k ~ - _·t
'1
h
_,,_o
el a s-aJtót. A h il'otankon"vnel<;. él .•.
·tol · . b 'rodalmáb
.., :t:: . ez~l
arr?
'
.1
.?J;V
lllU\..e.
p
~.n
_
amelyet
n
agy
gonddal
és
hozz.ászem
yeu
IS
a
ml
Ogla
l
a
I
é~ezte a vált<:>zo kOJ;ubmények ko - értéssel Pethő I stván egyházköri fó- utalj a.
zott I~ten ~tő ~ezet. Zamatos ma- iegyzö állitott össze _ forgal ombaVipper
megállapítása
szerint
gy.arsaggal lrott es g~ndosan s.z~- n ozatalár61 az Egyh ázköri k özponti kialad-..-ult . e1!V másik, irányza~. is.
keszte~t előadásiIval ko~el egy . orán irooa gondoskodik. A könyv egysre- amely ~C"'S2ltus személyének . törté~
át tartotta ile.likünket ugy"sz61van az rÜ f:él!ében és izléses lk ivitelében a nelmesltésével. vagyIS a dott történeti
isteni Gondviselés tenyerében . Sz, "M{ívelli;ég"-nyomda, (VIII. J6$e!-u. környezetbe való beál Htásával fogT ompa Márta ""<valata
jóltevő 411.) S'llodomaJi szÍl1lVorualáJt dícsérd.
lalkozik. Itt mutatja ki_az. ;vanl!ékönnyeklben v,e ze.t te le l elikünk feRövid időn belül F erencz J6zsef liumnak Pluta.l 'chos mu:velt~l való
szü'lbségét.
Boldogokna'k
<.reztJük theológia, igaz!jatónak az Általános !ü!jgés(>t is. Megál1apltJa V,pper a
magunkat" m egnyilatkozott kegye- is kolák V- VI.. osztJályu tanulói ré- legkorább, h-eresztény uatok demolemért. A ki spesti hivek által fe\.-!!flkre irt E gyh árzJ1lörténeJme is DI2IP- kmtilrus m otívum'ait, egyben rámuszolgált teát és s üteményt atya1isá- vi1ágot lát. amelynek lsme!'tetésére tat arra, hogy az ú j toestamentum b,}:!;os b eszé1.e:etés közben fogvasztotta m ég visszatérünk:.
zon yos mértékig a kereszt~Y. teheel á léle~b'e n gazdagodott népes
R. J. Vipper professzor, szovjet tós konzervativ r étegek védobastyágylileke,et.
történés" toll ából: ,.A kerElS'llténY jává vált a demokratikUS megmOZ.
. RALALOZASOK.
irodalom keletkezése" eimmel ~rd:- dulások.kal szemben.
" ~ kes könyv látott napvilágo!. A muVip per r öviden ismertetett m\!véDr. Szent-Iványi Gábor ' volt ha
.
vet a "T ársadalmi S:remlel< hásábjain ' ben a dial~s materializmuS
r omszéki felügyelő,
gondnOk
~a
.Nagyenyeden
. e1húnyt.
Gyászoló
Perényi J ózsef részesítette kr·tik
l a i szempontjait alkalmazza.
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csa!ládjával legyen az Úr kegyeime. méltatásban .
U N I T A. R I U S' 1!l L E T
l1:rdeme. atyánkfia emlékét kegyeVipoer a kereszténység k eletkelettel öriz1,\jk.
zését a római birodalom keleti 1!ar- IL lal> tÚlajdoDosa a Magyarországi
Unitárius EgyháTJtor.
'lillhIa~ta.k: OLv. _
Dajosné, to~ányaíban l"re.zett zsidó. vallási
Felel6s szerkesztő és kiadó:
n<>h",i nyár ád""ootrnáIilbni
esperes- lranY7J'ltok eKY"Sulésében látja.
.
Dr ésiki Gábor.
ie1ik:ész özvegye, _ :O!i'ffién" Andor; ' A keresztény SZÓ filológia.! erede1lvl előfizetési dUa: 1~ ,forint.
a , kolOZlSviwi , egyházlk:özslégn!elk tb. lé n el< ViizsgMart:a' során megáU"pltja,
_""'.
M(í,v,, ~~s ég' -nil'omda,
A'l
keblitanáoso,sa, 13~ E . F ötanáCs ör ö- h ogy ez a ,kifejezés a legkorábbi ke- N YOJu""", ,. .
•
VIII., J 6& d-Utca "'1\ •
k ös tagja , _
Pál István, .az E . Fó- r eszténY munk"ált'ö an fsm.eretlen. A
. F . v.: M~ros J .
tanács örökös tagj·a , n y. v35Úti fel; II. 'század közepén foroui el5 először
ügyelő.
I l M arcion ..Apologiá jában." ~ze!'7.ö A
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