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Alapige : Jlm. L 27-30.
(Folytatás.)
"Minden féltett dolognál jobban őrtzd
Az unittIIIul l elkipólItol e szményké pe: J6Z1lB. A
mag szIvedei, mert abból indul ki minden élet",
ló PásztOr. aki te relge li nyáját 15 tudja, bogy a nyájra
(Uld. IV. 23.)
szünte le nÜl vlgy~ kell
I
.• Mh:u~k e1611e hegyek leltek és föld és világ IOJ'
Nincsen e k kül önl e g es, cs odatev6 képeuégeL
málta t40k, öröklől fogva mind örökké Te vagy Isten ...
NlncseQ biJtokában különös égi erőknek. Egy euer
cl mi esztendeinknek napjai hatvan esztende>, vagy ho:
ö ls Is \en lJ ye rm ek e l k özüL
feljebb, nyolcvane Bztend6 és nagyobbrészük nyomoDe n e g ond oljtItok, hogy azért valami tudaUan
rúság ... életünk csak olyan, mint a Ili, maly reggel
e mber ö. Vannak gyö nyörtl Is me rete i 1
sarjad. Reggel v!rÓgzik és sarjad és (uslváre elherLe g sze bb tud omirnya. h ogy k ivétel " é lJrlll !nlIId
Ismeri az C5vélt. Ne Vilkö n Bzólllja őko l ts a véi is is.
vad," (Zsolt, X. 6.)
A zsoltáríró <I miután igy lsten ör ökkévalósága merik őL t Mó::Iké p n e m ls tudná p áIJnoro1n1 nyáját.
netk és az ember muland6s6:gának I5sl dalát eléneTudja, ho g y melyik iéi le ginká bb a vihartóL Tudja.
kolte, ekként Imddkozott: Taníts mink et úgy szám hogy me lyik noko" inkáb b el őlJimll s melyik kőIiU
lál.ni napjainkat, bogy b ölcl szlvbez jussunk. (Zsolt. • csop o rtos ulnak a tabblek. Sob a sem teul a vezé rkoIompol arra, ame lyik elmara dozik, vagy lélJecsapong
XC. 12.)
~
tUl a.lá s próféta pedIg, Jei 99Y eljövendő Messiása többlektlSL
ról ólmodott gyÖny6 ril. álmol, Igy vigasziaIta Jeruzlöát s n e m c s ak a nytllal is mert, h anem ismeri a 10lem sdvél : " Meqszárcrd a 10., elhull a virág, de Isleng ela ke t is. Tulja, bog y vannak ve5Jed elmes 1~16k.
nek beszéde mindörökké megma rad." (ezs. XXXIX.
Mé lges Hive t te rm ő mc:rők ön, clcibltó baagú kolompok k isé rtésel k ÖlIDye n me gtized e lbe tik övéll
7-8.)
A zsoltáriró
és t:ualás ls jó11udták, hogy bőlcs
Tud ja, hogy a m o:rők öll vannak azakadé kok. s üp'
szivvel élni annyi, mint Isten beszéde, Isten tanácsa
p edékes tá la k. ta v CQUlak völgykaUanok, .me lyekb en
nerint élni. Hozzájuk azonban még c s ak az. O-tesviharok tanyÓ"&llok. S 1011. ha csak e gys zer is nincs
tamentum blene beszélt, kl erliIJ, b osszúálló, akitlii
h elyé n a p ásztor I
csak ezt hallhatták:
" Szemei-szeméri,
fogat-fogOrda. farkasok, v é rszomjas hié nllk les elkednek a
ért". Beszéde kegyetlen parancs és Ijeszlő feny egen yájra. JluványClJ b e te g ségek, p u.a:d11ó dögvész gYD-tés. Az Irgalom és cr s zere tet Is tene csak később, az
kos bac Uluaal Bzö rnyU kluokat oko-matnak. Ezért a
1)r Ikus evangéliumában azólalt meg: "Boldogok az
p ászto r o tt van mInde nU" ISvél me lle tt. Egészséges
Irgalmasok, b old og ok, akiknek szivük tiszta, boldogok
le g el6kön, h n s vlz.e k menté n legelte ti nyáját. S egész
a bék~S8é91'e Igyek ezök, b oldoqok, ak;lk ,h áborúságot
é le te e gye Ue n boldog Bzolg tllaL tppe n 6gy ismeri a
szenvednek az Igazságért." Ez a bes :i'.éd drága örömI~ zlkal törv é nye ke t, mint máBok. Tudja, hogy a vize n
üzenet. ertelme az, h0.9'Y nem a véle1len, vak so rs jács ak 6gy e gys zerüe n lábOD De m l eh et jó:ml és a
tékszereI. hanem lsten gyermbkel vagyunk és Igy
hánykódó hullámairok t elett kétségbee ae" P6temek,.
nincs. mitől lélnl, aggódni és két9égbeesnl. Úgy szabk l nyomo JUlt éle téért .1ró:nkoz1k, mé gis azt mondla :
ta meg IIJlen e nnek a világnak menetet, hogy övéi
Jöll Ide bozztlm 1
kÖ:i'.ül soha egy ls el ne vesszen. Kedves Hiveim 1 A
Tudja, .hogy vannak gyógyflhataUan. betegségek
közelben és távolban 1 Az újesz1end ö regqelén a h ités m é g is gyógyitJa azokat ls. Soba le nem DlODd
e gye Ue n s zenve dö ,ől azzal, hog y 1" mti, Dlncs s e gitközöIJIJéq jegyében m ondjunk egymóIJért áldó imádség . Tudja, b ogy a b e gyek 6ald6 k óta a helyUkoa
<!Iágot éa a uoltárltóval .könyörög jünk Istenhez cr le gIObb jóért, mondvón : " Tanits minket úgy IJzám1álni
vanna k. t s a s alát e ril Uenségüktöl me gré mült tanUnapja~at, hogy bölcs szivhez jussunk." Nem tudom,
vcmyaLaak mé g is aZ! mondJa: Ha c sak akkofG hitelek
hogy közG.1ünk kinek mennyi van m40q hálra e földi
volna IB, mlat a mustt11mag. a n mondanátok a begytéreken és hogy ki éri meg kÖ:i'.ülünk móhoz egy eszn ek: me nl Inne n amoda 1 t s eJmellDe l Tudja, bogy
tendöt. Hiszen olyop. sokan vannak, akikkel egy eszaz anyag c s od álato B vUá g ában a .ejl. vagy a mo-tendOvel ezelött még &qyÜtt örvendenünk és ma már
le kula a le gkisebb e gység . De a k ét bolot él az öt
temetli)t"ettekben, h1lvöl hantok a latt pihennek. Nem
k e nye re t mégis ú gy atnmo lÍra szedte, bogy mind az
mdh(rtjuk, ki számára mit tartogat e:i'. az esnend.6, jót
öte n e D Jól laktak b el61e s maradt még IZ k OBárra
vagy rouzat, örömet, vagy bónatot, bölcső l, vag y
való,
koporsót. A b ölcs szlvo. ember azonban tudja hogy
Ad junk hálát a jó IIJtennek, h ogy eszlendelnkbez
(qy van e:i'. jól, mort hllzen az embert nem ~ lesti
még egy es:rtelldlit adott és ennek a napnak reggel't
boldoggá, b ogy a jövend6t ellire tudja, hanem cr: b it.
meqérnilnk engedte, SdvlelJük meg egyben Pal aposhogy sorsunk lsten ke:i'.ében van, az O szeretete soha
tol figyelmeztetését: " Annak okáért, amJq Időnk van.
el nem logy és áldó jobbja meg nem r6vldüL ts tudla
cselekedjnnk jót mindenekkel. kiváltképen pedig hIazt is, hogyacs alddban, cl"l. anyaszentegyházban és
tUnk cselédeivel." (Gal. VI. 10.) A tinta, Igaz és békesa társadalomban akként log maid a lakulni sorsunk,
ségre Igyeke:i'.li b ö lcB Izlvek j6 cselekedeteivel széhoqy milyen stJvvel éljük az életet. "Mert szívb61
pilsük meg és tegyük boldoggá egymás ~.ám<l'fa az
származnak a gonosz gondolatok, gyllkossáqok, báOr 1951-lk eS:i'.lendejét s cselekvlien vegyunk rés~t
zaaságl6rések, parázD.alágok, lopások, hamis tauuazok mu.nkó.jaban, akik a világ s:i'.ámáfa a békél bizony ságck, káromlások." (Malo, xv. 19.) De szlv b lil
vónjak biztositani.
narma:i'. na k a jó, a nemol, a bölcs é s a tlszla gonDr, CBlJI:l (;óbor,
dolatok ls, amelyekböl a vllág uámara 161él, bol.
pUspökl h e lynök.
d ogsá.q él b éke szármau.ak .
Szám : 111951.
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'o 1.
ve'rt• "unD
U ruOt'anus
l. 8fb\a ltoro'aJum
Jóltevölnluöl m.éq Clak meq~lr:uo.nk néha. de
vértanú.Lnko:t lohasem eallegetlük. Ezért lIbaIla .at
még olyan Ulo.velt elme Ls, mint Gárdonyi Géza, ,.sIbI" clm(1, regényében, bogy az unUárhuoknak JWI, .
clenek vértDI1uik.
.'
Pedig ugyancsak vannak. EItekintek most a ·k ül·
löldlektöl él csak a hazc:nakat veS'l.8m Izámon. Keztl6dlk a sor Egri Lukáccsal. aki öt évi börtönt nenvedett tanaiért, AlVinczi Györggyel, akit lelakalztanak s David Ferenc, nagy alapit6 apOl tol püspö.kUnkkel, aki a dév.ai börtön homó:lYában leheli ld nemes lelkét.
E papjaink az egyház megalapltósa korában
szenvedtek hitükért.
Utánuk a XVU. század elején, a kegyetlen Básta
korában azután aJ: egyszerQ biv6kre kerül a lor, hogy
' hitet tegye~e~ .qz unitáriu8 gondolat me1letl
A jezsuUák befolyása alatt álló meggondolatlan
Báthory Zsigmond fejedeleUl hozta Erdélyre a XVl.'
század végjon a szomorú korszakot, mid6n a szegény
unitárius magy.aroknak .. két pog6:ny közt eg;y hazáéri
omlott ki vér(i.k." Természetesen a számos cscttó:ban elesett unitárius magyarokat, akik a hazó:ért on·
tották vérüket, n!:!'m szárnitbatjuk vérlanülnk közé. De
Igenis odaszánlitom a Básta kegyeUen hajdlijnak áldozatul esell lordai polgári lakossagol. Mikor ez az
"set törté-.nt, Erdély már hetedik éve é gett a háború
tüzében I a szenvedélyek lángjában. De még ezekben az -apokaliptikus id6kben II UÖlDyU volt az, ami
.To rdán 1601-ben történt. Az Erdély önállóságáért

Abból CD á1dozattengerb6I. mely CI gy5z.1em vizelra duuasztolla Jézus eszmélt - m: első keresztéDf"k koUekU. mó;rtirlum4b6J - bOllZú sorbem emel·
keduek kl a 8zebbnél-szebb blzonysó:gtélelek.
A bit 6s lelkiismereti 8zabadság IZent barcal 10rÓD Savonarola és Szervetb mó:glyaklSvel a déval
begy orm.= IcmgoszlOppó: eSnek. Abol végül 18 egy
8zelid lelkU, ő8ZhaJú, agg magyar pUspök lelllldozoU
élelével úl korszak bajnalát bozta az egész vUógnak.
Ha messzlre- volDa a képzeletnek a 2000 eHltendő,
_ elZméJJyk6pet kereső lelketek kössön kl Tordcm;
Marolvóldrbelyt, ..agy Na!n"'áradoD a XVL sz6:zadi
blt9'ltókon. A kolouvilrl bóromezrek vlrógvasón:lapJÓIl. ..agy Gyulaleb6rvmoD az utolsó
tanócskozáso·
kOD, abol megtört mÓf mint Krtsztus a Golgotha mere·
dek 6tJ6D és Czirénei Simon belyeU Traumer Lukócs
• ~~6ele~~~7~ité~~ze;0::SZ~;I~S::á: ~:~1~9~~~~~
segiti ker..ztlét 1
Ra ló) majd az élei 6s a Dyá) gondJai elviselbe·
Ezzal a gy6ztes Básta elöli nyit va áUt eszak-Eldély,
teUeDn6 válnak, siró lélekkel boruljatok a d óval ro- ,Székoly 95 Csáki megmaradt kat0I\ál Dél-Erdélybe
mokro. Nekünk meglagybat az aJkunkon a szó, ml
hüzódtQ;k. Básta vallonjai s ZBoldQS ctItöldl hajdúi
elraémulba1unk, de öl még az IdlS sem ballgattatJa el
dültak-fosztottak, kegyetlenkedtek mindenütt. Különösobo. Önl oH a k6sidrt ulolsó iiienetét : Semmi sem
een az ú nltátiusok három városát szerették volna ellogla Iltj4baa az igazságot leltartóztatnL Amit érez·
tüntetni a föld szlnér61: Dési, Kolozsvárt, Tordót. Ko1em, Igaz meggyőződés.sel blrdellem. Lelkem ~zével
lozsvár falla~ kerltetl város volt, Inkább elIen tudott
leégellem a:z életről a babon6:Jr:. és a dogm6:Jr: elavult
állni a 109ztogató hadaknak. SaJnol, Torda nem vett
vUógót. Enyéim kezébe a baladó:s l(zk1yállrl adtam,
az, a ldkosság Básta katoná i érkeztének hIrére az üjbogy a fellödés útján őrőkélelük legyen. Eszményelmtordai templom-erődbe menekült. Azonban Báslának ·
ért életemel Gdtatll. Bennem, gyönge emberben az egy
c pogany török-tatar hadaknál ls vérszomjasabb kalsten sl8nt akarata győzölt. Az éD Atyám. aki azokat
tonái a gyenge erősségei k6nnyen eUoglaltÓ:k. Az
adta nékem, nagyobb mindeneknél.
unitárius templomba menekllll 326 embert,. férfit, n ót,
Az unUó::rlus Golgota bőle, a déval rab püspök,
gyermeket egyt61-eqyig, az utolsóig bgalom nélkül
DÓ'Yid Feruc példlrl adotl 'ékUnk. 371 esztendő tenfelkoncolták.
_
gernyi kUzdelmén átZSODg megdlcaöUIt lelke é8 JéAz alföldi kálvinista hajdúk által elkövetett ezt <ll
zussal lS lJ ezt mondja:
kegyetlen mészárlás! Ulással, min t vallá:si lantrtizmus.. Az én Juhaim haUJ6:k az 6n 8zóma', és én Ismesal, nem magycnázhatjuk 8 a ml templomunkbau kirem akel, ős követnek engem. ts én jSrö1r:álelol adok
végzett ' ártatlan 6:ldozatokat, ak ik az Istenért és hanékik. ts 8enkl kl nem ragadIa iSket az én kezemzáért pusztultak el, mint vértanIlinkat, ·örökké szlbISL" Miként én tettem, az Or Jézus tanltásal '!!Zerlnl,
vünkbe véssUk .
Annál ls Inkább tesszük ezt, mert Básta e borba..lllen mez.öiD," legeUe..6tek az éD luhaimat.
.
Mit Islen bizott ránk, 8ZÓJDOn ls kéri egyszof UIlizffiusáért katonáit k~rd6 re nem vonta s nem bünltink. ts ~kkor a haUen pá8Z'lorolalak: ..Igy sz61 az
tetle meg öket. De bezzeg tudott azután l és fél é>v
Or 1sten: Imé, megyek a p6:lzlorok eUen éa eli5kérem
.m ulva a: kolozsvárIakon egyetlen szál jezsuita hctlány61amat az ő kezökből s meglzIiDtetem öket a ny6:1
láért khnéletlenül bosszllt állni 1
legelteté.étal é8 nem legeltetik többé a peUztorok 6nEnnek oz egy jezsuilóna:k a halálát a történetmagukat" (Ezékiel, XXXIV. 10.)
J,ás II le jlinkhő z szoktQ; verni, mrg a 326 unitárius
Aid pedig a szent s%olg6::1atban, ha kellett, az
vértanúról rendszerint haUgcrt.
élotét 118m sCJIn6lta, biiségéért úl megblzat68t kap:
Pedig Kolozsvár város veze tösége az egykori tőr
..Jól vagyon ló és bú 8Zolgám. a kevelen voltál bii,
tÓnetlrók Ilgy a református Szamosközi Istvan, mint
sokl'a b1z1ak ezután:' (Mt. XXV: 21.) Amen.
az uniiá;lus Somogyi Ambrus szerint; a népet nem
Petbő Islv6n,
hogy Ingerelte volna a Jezlui1ák ellen, hanem csiUa
pitotla Mikor ugyOIJis a hadlsze:encse Székely Mózelnek kedvezett 1603 Júniusban s hadai eUoglalták
MEGHIVO.
:
KolozsvárI, a ni-p elkeseredése a jezsullák ellen forA DunQ;-Tlszaközi Unitárius Sz6rványegyházközség
dult. Jegyezzük meg jól, nem a ko:tolllr:usok ellen, ba·
1951 január 28-án d. e. II 6ro:1cor a Máv-telepl rel.
nem kizárólag a jezsuIták ellen, mert tudták, hogy az
templomban évi rendes közgyiiléll tQJ1, melyre köz·
I'mmár majdnem éviizedes szenvedéseiket, ~ szömytI
gy1lléll tagjainkat megblvjuk.
háborllt nekik köszönhetik ela0510rbQll. Camló Alfonz,
Tórgys orozo:t.
ez a spaoyol jezsuitQ; volt Báthory Zsigmond rossz.
L Lelkélzi jelentés.
szelleme s a kolozsvári jez8uiták az Idegen uralom21. 1950. évi zárszámadálJ.
nak, Mihály o~h vcrjdának. Bástdnak f6támaszai. A
3. 1951. évi költs"gve'&s.
jezsuUó:knak kltlzését a városból az; egé>8z nép ka4 .• lnditványok, jO:V([$}atok.
veteJte s hoq.y a yárosból való eltávolitásuk közben
Budapest, 1951 január.
.egyetlen Jezsuita a nép dühének áldozatul esett, arSzékely Béla
Bencze Márion
ról a város vezet6séqe nem tehetett.
gondnok.
lelkész.
o
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. Ile CI IUm ~mét tovább pergett. h

uuUórlu.s 5&6-

kely MÓUIB 1603 JúUla 1'40 (I Brassó m&lletli Apó~Ó1l. csatItt v88l:tett as ólnoJrul Erd6J.ybe törö
Radul
olOh vajdÓ'Val szemben. Igy ismét lIleqny1lt ( I lér
Bó,to ' ol6tl. aki mo.t nemcsak keményeu m&g1lcucolta
CI kolouvórlakat. hanem CI vÓIosi tcmó:C8 24 tagJIi!
bö1161lb& hUlcoitatta. De tm is megör&k.ltésre érde-

mes hogy CI 2' mind magyar UJlJtó:rlus voll,
8i:okCIII

D,QID

CI

szá-

b6:ntotta. Hét bÓrlClplg tmlotta öket

fog-

ságban. eJ:alc:rtt kalonól Kololsv6rt CI foglyok hcn.r:tihoz
vollak elszálló.olva 8' oU minden vagyonukat lelprédálták. Maguk CI loglyok hét hónapi kinzatás utÓD
h=kerlllte.k. már l I. 22-en. Egy k özülük, Bafu"l Pál,
nem. birta CI börtöni • o tt meghalt, egy pedig : Tóthózl Mlbó:lJ'. cl vdlos magyar unitárius bifÓ'ja. mártlrhaló:lt uenvedetl, Básla ldvéogetlette, kEtgyelmel

Igért ugyan nokl _ mint SZ([lIlQsközl hja - az eselben, ba elhagyja uniló:rlul hitét I lelvelzl CI kalolikus
,'ollós!. Tólhózi Mihály egyszer!!. iporos volt Kolozsvart, akit p olgártarsai bizalma emelt a város bl.r ájava, inká})b a vérpadot vó:lasztol.ta, minthogy bltét
megl<lgadla volna.
AllJunk m eg Tóthózi Mihály magasztos pé~dája
nal s vessünk ·szómot magunkkal, V'CI'Jlon akadna·Q
közdhlnk eg-yszerü hivő k közölt egy is, akinek volna
akarater~Je, hogy ezt a p éldÓ! kövesse ? Részemről
csak (lzt sajnálom, hogy az unitárius egyháztörténetbás nem veU idáig tudomást a hith(iség e ragyogó
példájáról l
I
Torockói Mótéo püspölcünkre és Goes Pál kolozs"ár:! plébánosra is kegyellen halaI vórl v olna, ha
Idejében el nem m enek ülnek BÓSta bosszúja elöl Torockait, mint tudjuk, azülöváJosá})an rejtegették h f"el, ba szükség volt ró:. még a vasbónyák mélypn is,
mig Göcs Pálnak sikerült a lengyelországi test-.férekhez menekülaJ. MIndketten csak 1605-ben télIe!! haza
Kolouvána, mikor már Erdély felszabadult B~sta
19ája a lól.
De nEmcsak a városokban gaIózdálkodott BÓsta..
A lalvak mpg védtelenebbül voltak ldszolgaJtatva kat onói esze-veszel! d ühének. A történeUrás m.egállapltolta, hogy sok község magyarsága pusztult el ez
~döben Szolnok-D~boka, Kolozs, Torda megyéokben s
helfilkbe lazutó:n a földesurak jobbágyokat telepítel1ek. De volt olyan község h, amely ekkor teljesen eltilnt a föld szfnéröl, h ogy s oha többé fel ne támadjon. flyen a Tordamegyel Peti end, amely Pusztacsán
közelében lev6 unitárius falu volt. Okleveles adataink van~ak unitárlus papjairól 1575-ből, 1~92-blSl A
Básta kora utan nyomtalanul elHlnik a község. a löld
sz1nérOI. KIIrtották lakósaIt m: utols6 emberig. Legalá})b mJ tartsuk lent e máttb-község Pellend emlékezetét. (A PetIendre vonatkozó adai Kelemen Lajos
szives közlése.)
Botár Imre.

MEGHIVO.
Szám: 6/1951. A . budapesti unltártus eqyhó.zköz4
dg 1951. február ll-én d . e. II órakor Koháry-u. 4.
sz. alait! tanácsteremben rendes ' közgyűlést tart,
melyre a gyillekezet tagjait szereteltel meghívjuk.
Budapest, 1951 január 5.
Dr_ Lázár llmo,
Szolga Ferenc
gondnok s. k.
Jelkész s. it.
TáJgysorozcrt: l . Lelkéul jelentés. 2. Keblitanáes
ElllSlerjeszlé5e a lelkészvál(ISzlás ügyében. 3. Zm1950. énOl 4. Költségvetés 1951. évre.
leiratok kihi.rdetélle. 6. Vó.lasztállok
5.
ok, IS presbiter és E6n K6zgy1l.lési kép(bárom
évre). 7. IdOköz ben éIket6 ügyek, indltvisel6k
'"\lányok iIó.sban eHSre.
Theológlal Int6zeUlnk ellSadássorozatában januór
5-é-n dr. Cslld Gábor esperes, püspöki helynök "Hisuk Jézustxm" clmmel tartott magas IBzámyalásu
el6adást, amelyet nagyszámu közönséq hallgatolI vé·
<91q. Jan. IS-én Gy6rll Is tvón; " A J.élek az ember valJasaban". Febr. 24ón dr. Cslk! Gábor: "Hiszem a
Szentlelket", Febr. 16-án Ferenct Józsel: "Az egyház·
fogalom problémó.l" c. e16adósok kerülnek SOII<1", d.
"U. 6 6rakor a Mlss:tló"b.Ó"Z 11\1611 gyülekezeti termébel1.
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Az imádkozás feltétele
Lelkünk mélyél1 olykor-olykor feUQkod egy CIIO'
dtrlato8 érzés, melyel ha 8~ha 6ntank, lmádSÓ9~
nak nevez(\nk Ez a ua"akba:n lomát ö110 érzM _
az Imád lág - a mi teremtO é. megtartó Atyánk fel6
s:r.áll, ld.ben gyl1kerezJ.k embert életünk.
Kthez, hogyan és miért imádkozunk? Ezekre a
kéordésekre fény kell, hogy derlll16n, ldnek-kinek a
lelkében, ~nben konvenclonálluá, mere" alakisóggó:. szavak pu.szta egymáluJánjávó válik I:mádsá_
gullk.
Kihn 1mádko:r.unk? Röviden ugy szoktuk mondani; Istenhez1 Valóban Istenhez, kinek szent lényét
U:z:lkai érzékeinkkel lel nem foghatjuk, de Ot megisr 9I.ni mégis k6tele886go.nk és az ember képes ls ene.
A Itzlkai vUc.got a~ embeJ rendre meghódítja, ls meretének körébe bevonja, t~rv6nyszer4ségeit kikutatja. Ugyanigy, ama kézzel nem logható htiki é.
s:r.elleml vIIógot ls meg kell ismerno.nk, t6rvényszer(14
ségei! kl kell kutatnunk. E két vllóg egy nagy egységeI alkol s az ember ismerete csak akkor teljes, 110'
mindkett~t attekintheU. Végs610kon Igy eljut. az Isten
h..lJesabb lT.eglsmeréséhez.
A lelki s:r.eUemi világ megIsmerNéhez egy bizonyos alaphangulatot .kell 6nmagunkban megteremlenünk. E:r.t az alaphanqulatot tradicionális kifeje·.
zéssel a Untelei esv6.nyének. az Igazsóggal és
megismeréssel szemben érzett tis:r.telet, alá:zat és csodálat ösvényének nevezzük. MáJ a gyermekkorban
megmutatkoznak az ehhe:r. való adottságok. Vannak
olyan gyermekek, akik áhItato. eUog6dottsóggal tekintenek fel azokra a személyekre, akiket tisztelnek.
Ezek a gyermekek olyan Ujakka serdilJnek, akik csak
akkor én.ik magukat jól, ha valamire vagy valakire,
Cl'Ini, vagy aki tlszteletze méolt6, magasztos, értékes,
lelteklnthetnek. EI. nem hOldja magában a megalázkodásnak és ·a rabszolgaságnak. a csháit Régen bebizonyosodott igazsó:g már, hogy az emberekkel
szemben megnyUvánul6, egyellSre gyermeki tisztelet,
késöbb az Igazsággal és a megismeréssel szemben
érzett üs.zteletté vMlk A tapasztala! szerint legiöbh.~ nyire .azok az emberek Járn~ emelt lövel. akik
megtanullak tiszteletet tan1l.sltanl ott. ahol a helyénvaló, és mindenütt helyénvaló, ahol ez a sziv és lé.lek mélységeiböl fakad.
.
Ha nem fejlesztjük ki magunkban ezt <I mély alapokon nyugvó érzést, hogy van valamI, ami maga·
sabbrendO., mint mi magunk, akkor a magasq.,bbrendo.ség elérés4-hez szükséges eröt sem találjuk meg,
nem leszünk képesek önmagunkból kifejleszteni. A .
lelki ' és szellemJ világ csúcsaira vezet6 ú,t a tisztelet.
az alózal. a csodálat kapuján vezet kereszli.l1. Aid
adottságként h ordozza magában ezt az érzést, vagy
pedig olyan szerenc.s éje van, hogy megielelö neveléssel belé oltották, az kps6bbi élete számára már
sokat ho:r.olt magaval. Akiben ez nincs meg, csak
energikus-erélyes 6nnevele.ssel javlthal ezen a hibán.
Aki sajál jól leUogott érdekében, saját élete fell6dése szempontjából. törekszik a magasabbrendliséq,
a lelki, szellemi valóságok megiSmerésére, kl kell.
hogy lejlessze minden körlllmények k6zött mag~an a
tiszteletnek alázatnak és csodálatnak ama kristálytiszta érzé;ét, amelyek · eröt adnak neki, hogy a hét~
köznapok 10lé emelkedjék, hogy azok Ieieit úná lagyen. Ezt nem- lehet elméleti tanulással megszereznl,
ezt az életben gyakorlatilag keU próbálgatni és alkalmazni. K6rnyezeUlnkben, élm6nyelnkben mindenütt
"azt kell keresnG.nlc, ami tiszteletet és csodálcrtot k&lt
lel bennünk .amInek a magasabbrendQ.sége, belsö
&rlék9 6ll t~alma magá:val ragad, lelemel. Ha Eg,!
embenel ~aló:lkozullk éli gyengéll ócsároljuk, enel
meglosztluk magunkqt a magasabb JDegiBmerést61.
Ha pedig kiváló tulajdonsógaiban Iqyekezüllk (Izeretetleljesen elmélyü.lnJ, akkor gyüjtjük magunkb~ ~
magas abb megillrnerés er61t. Tapasztalt em era
mondják e.s állitJák, hogy milyen csodála.1os er6t k~
szönhetnek annak, hogy mlndenben csak a jót, a sz:~
pet és az Igazat keres ik. Azonban nem e16g, ha
csak küLs6 8zabóly szÓttlunkra. AI kell bogy hasea
lelkilnk: legbe-ns6bb világát. Nem elég, ha k(lll!.0leg
tlllztelotet tanúIlItunk valakivel, vagy val=ive! ezemVNlTABIUS a.ET L 15.

3

.
'.;';~
"

... 116ta möga" DÚlld.... ,ógalrDat ráfaJrunk:

a u,mm1n'!, "' kórol a leJJd és uellellU
68 megl8tatn••e u.empontjó:b61, el"bellDd'11k lévO több vagy kevesebb
erainket. Kl "ell zÓl'nun!t mAqUnkból a
J.ldcslnyl", amalJNa!'. legldsebb
a fqy lebetGnk fogékonyak az iJánt.
tInieletre méltó, <nnl valóban csodá-

H I R E K

Dr, Ctlkl G6bOl' esperet, ptbp61d hetynök6t újév
alkalnláb61 dr, Gálfalvi IstvÓ'n 16gondnokkol ~ élén.
a% Eqyhó:%k6rl Tanács, a MiaszI6há't, a Theológ iai
Inlézel, a budapesti egyházközodg é, ~ Unitárius
Nök BlbUak6rének k40pvisele tében kÜld61tség keresle
'-el. - A megjelentek nevében Peth6 IlIvón eqybátméltó. Ezd.ltal " l elnry1Uk" az emkörl 16Jeg)'%6 köszöntötte az egyh6zl61. , to1In.1csolta
• nem<:sak Qzt képes meglátnl, CmnJ kézzel_
a blvek Jóklvanságail, s mrur.ödésére lsten á ldáaÓ1
valami ennél többet, valami olyasmit,
kérte, A püspöki helfYnök meleg azo:vakkal kös1:önte
nem látott. Kezdi megérteni, hogy a lisztemeg ~ ü.dvözlés!,
és CI csodó:lat érzéseinek önmagában
Dr. Moloch" Stmdor alla leó:nyát : Molnár tvát az
::~
előtt, az 6t körülvevő vil4qnak Eötvös Lóránt tudomá;nyeqyetem o rvosi ka.rán "dfcJ>éClak egy
161la, most pedig embertársai és az
rettel" az orvostudomanyok doktorává a:vcrtlák, S1:iv• Ms világmindenség, egé8zen más o lakbcm, lorm6b6J gratulálunk.
~ .. tartalomban jelentkeznek elOtte.
A budapesU egyblukötség: december 23-án délHogy ezen az uton - a Untetet ösvény6n után Koháry-utcai tanácsterm40ben szltp en sikerW.t ka.redmény.sen haladhassunk, sl"-ükség&s cn: élénk és
rács o nyfa-ünnepélyt reIldezett, A termet Ulúfolásig
tevékeny belső éle' meglelemt'... ErrOl azonban a
megtöltlSlték a boldog várakozás i:cgalmától kipirult
kl/vetkező alkalommal szólunk.
Bencze Mórtou..
arcu gyermekek és az örvendező szülök. _ Gyöl1t
István Imája után f:erel1c Emese mondott kedves pro16got,' - majd a megjeleni gyermekek egy-egy vers
elmondásával gyöny6rködtették a blveket. Dr. Linór
A megbántott és meg9zomorodotl st1vii e~.er ek
János gondnok zárószavai után kezdetét v etle a kamilliói naponta tescik fel ezt a kérdé-st. Az egyaru- és
racsanyi 8zeretetcsomagok -szétosztasa, "Az "angyal,IIontiagédiák áldozatc:ri a végső eJbukás remé~'t:le '
járás" kedves munkája a g.yillekezet asszonyainak
Ie-nnek lal8z6 helyzeteiben e;z;1 a kérdést só~altJ~k
buzgós ágát dicséri, élükön Belovári IslvannévtIl, cr
bele a kö nyörtelen világba. Az egyik aJak:ól kc>nyőr
gyermekek kedveli " Etus né-nlj ével".
gésként ezáll lel, a ml1sikról vádként. Istenem, hol
A budapesti egybázkötség január 6-I összejöve...agy
lel az emberi lelkek kórusa. S ebben ::n
telét néha::\ nagynevG püspökúnk:. a népdal9vüjto Eri:ca
~ite.ben mindannyian bellll& vagyunk. Itt vannak
János emlékének szentelte. B. FUep Imre Imtott léleka b eleg qyermekükE!>rt aggódó édeso~k, CI fekete
OlJl;"elö ábitatot. - Kriza. János rltkabecso. k öltöi mun·
koporsók mellett könnyeiket hullató 6.rvá.k, a csalókássagáIól Kovács K61mán ny, tanUgyi lőtanácsos ,
dottak akik alött bezárult az a sziv, amely állatia
Kriza unokája tartott nagysikerii el6adasl. Vörös Sári
öket; ~ 8bté! rem.énytelenségben verg6d6k, itt vanénekmo.v40sz.n6 Kriza-dcrlokcrt ad ott e16, nagy hatással.
nak, akik utat tévesztettek és bLzonytalankodnak, s
Borbély Pál zongoraklséretéveL A dalok közül barmaI
itt Vall a tesli és lelki betegek megszámlálhotaUan
Borbély Pál zenésltett meg. Mátray Erzsi, a Nemz:eti
léqf6ja ... Istenem, hol vagy, zúg lel az egek lelé
Szlnhaz örökös tagja Gabányi Arpad Krizóröl szól6
a k~rdések kérdése 8 a megmérhetetlen finomságú
költeményét adta elő páratlan mo..vészetteL A mwolt
szlvrezgések felkutatják o végtelen univerzum" minS3:abó Gabi, Trut Magda, J~kab Dezsö é-s Barabás
den zeg. zugát, várvo és sóvárogva o vólaazU'"
, Gábor na9y~atású székely tánca zárta be. A s zerepA teremtett világ pedig' hallgat s mé<;J vis~Cl!k or 18kt.elt ~z ... lg.-:. ?areL.c la:tóllz m O"ilt:.:.:t kJslOúnel& [ _
gat sem ad, A liáborgó, llUadó' azi.vek vlgasztaJan'olJ
február :J·I ötszejövetelen Weres Akos: ,.Brassai és a
loskadnakl önmagukbo, s o mindenség felelt elömlik
zene" elmen log el5adni. Az áhitatot Pethő István lela fájdalom csendje ...
kész tartja,
S (J reménytelenségnek ebben a tragikus csöndArmánkó Ibolya, Armánkó Miklós és ne je leánya
jében megszólal az 'Or :
Január 6-án esküdőtt örök h(i.sé-get dr. Mezei Gy. LóNyugodj meg és bé-külj meg önmagaddal szemoró.nt rel. lelkésznek. Aldás Ir:.gyü.kre.
JÚ teremtményem, Lásd be, hogy hely1elen u takon
Kocsordi egyházkö:cség(lnk meghitt szórvó:nynakeresel engem, Amikor eszed és önhiltséged cser~e~
pot rendezett a mátészalkai és fehé rgyarmaii 5%ÓIhagy, sirva lakadsz és hozzám neretné} menekülni
ványhlvek részvé.leléovelL Istentisztelet után az anyaoltalomért. Lényemböl beléd sugárzott lelked legméegYhd"zközség szereletvendégséget re ndezet! ~ föld·
lyén megérzed erömet a vlhwl?an, a Idz és a vii: áram(lvesszövetkezet helyiségében, ahol a gyüleker:et
dáeában, a napsugár éltető csókjában &s a: sötétség
asszonyai gulyáslevessel és tehéntúrós béless911 "'en\llkClibcm. Sejted, hogy benne vagyok a nyíló virág
dégeU40k meg a 'D1egj~lenteket. Jakab Vince gondnok
lriss sz{neiben, a csillogó harmat üdeségében s rád
k6szöntölte az egyházközség nevében meleg szerva](mosolygok kicsi gyermeked tisz1án tilkrözö szem:ébC5l.
kal a sz6rványblveket és a nem urHlárius résztveVŐ
Mindenben érzed jelenlétemet éli; m6-g sem tudsz veket. A presbiteri.p.m Jakab C, László pénztárossall élén
lem Ittlálkozn1. Megieledkezel azonban arról, hogy a
mindent elklSvetett az ünnepség sikere é rdekében s
'lIl úJ,ó ember urui az örölclcéval6t s a változ6 a vález a siker. Istennek hála. nem is mwadt el.
Jenő.)
to,::hataUant. Köl'illhatárolt egy.ni~éged szak világá(Dr.
~on okor&z meg~alálni SDgem, ~ betöltöm a terem89yhó:tett mLndenséget, Lelked , sugalltrJsl nem eBal: mindeé s Kató
. nemnilU jelen vagyok, de ne kere,. Itngem külsö dolgok
zunk életében
legyen
rejtett lényegében, meri az e-n... lI. r;8zó:mlira ott meqze-tség taqja
foghatatlan vagyok, Egyetlen htl'1VI ., chol' feltárom
csendés.
magam az !Imber elött: a lélek b~t ,'ijI; és csendje,
0,
El6s zör leremtsd I1leg magadban ezt .. b ékesaége1 s
ozutan kereas engem. Ezt az allapotot pedig csak az
80
!mádsag segitségével érheted el. Tanulj meg hittel
a p es!imádKoznI. S tudd meg", e'm.ber, hogy téged csupán
s%erepegyetlen dolog k,\Uönböztet m89 a t6bbl löldl terem.!édesapja elményektöl: a'Il, hogy imádkozu\ tuds:c. Melt amit
kö ... kedvelt
lé.eh61
eszed vivmányainaK tulajdonltqsz, azt én mlir (UI em6 r6kre
húnyl.
bel létezHe elött be-leépltetlem. a vjlágm..indenségbe.
Ne akar! helyembe lépni, mert tninden e rö!ködésed
rneUell ls csak szánalmas ulánzó maradsz. Es=élj
rá, hogy Jelsöbblendfiségedet lényed lelkiség:ének
k6sz6nheled. 2gyedill ez Ir.épes!t ana, hoqy munkatároll,llm leheu, KQ-szlts csendes bajlékot lelkedben az
én namomfa s én mindig ott logok lakozni . ..
Dr. Szab6 It""tm..

. Istenem, hol vagy?
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