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Az iskolai esztendő kezdetén.

Csendes óra.
Annak a hatása alait állunk, amit látunk, hallunk és érezünk. Gondolataink és vágyaink abból a
nttgy rakfárból indu lnak ki és táplálkoznak, amelyet
a lelkünk mélyén tapasztalalainkkal. tudásunkkal.
fájdalmainkkal, és reményeinkkel, hifoilágunkkal és
abból származó türelmünkkel lálhalatlanul, de állandóan gazdagitunk. Igen természetes tehát, hogy vágyaink ébredésében és hitünk biztatásaiban, nehézségeink hordozásában és reménységünk megujit6
erejében, szavainkban és cselekedeteinkben azoknak
o.z érzéseknek és gondolatoknak adunk kifejezést,
amelyek lelkünkel nagyobb m érlékben foglalkozlaiják.
.
Elgondolkozom az emberi lélek felelt. Minél
többel foglalkozom vele, annál csodálatosabbnak
tűnik fel. Erzem, hogy ulolérhetetlenül drága adománya az örökkéval6 Istennek. Kincseiből folyton
osztogat s mégsem apad. Minél többet juttat másnak, annál gazdagabb lesz önmagában. Betölti meg
nem mérhető erejével az ember egész lényét s uralma
alatt tartja akaratá!, céljait, törekfJéseit. Mélysége
~egFoghatatlan, szárnyaló ereje véglelen, hatalma
kiszámithatatlan. gazdagsliga kiapadhatatlar:t. fénye
a sötétben is biztosan fJilágit. vezére és éltetője minden életnek. J6t hoz elő a rosszból, örömre fordítja
a sz~nfJedéseket, erői ad a gyöngeségben. Az akaratot a lehetetlenség érzéséből kiemeli, munkás erőoé
tes~i. meglart6 hatalommá nÖoeli. Megérleli, hogy
amikor az Ur megpr6bál, akkor is szeret. lsten min~
den helyzetben gondol az ö gyermekeire.
.. Hiszek Istenben és rtegtart6 erejében, hisze1;l az
onmagáb61 nekém is juttatott csodálato~ adpmányl>art: a Lélek megujit6. vezetö. irányit6, megfoghatatlan hatalmában.
-kl.. -

Ösz.lnteség. ..Mply. nagy. fJaiódt 6szinteség a
legelső Jelle1l1qort6~p: q: bármely irányban hősiessé
get tanusit6 embernek:"
Carlye: H6.ökről. 58. I.

Hiszek, és azért sz6lok.
A hit erejét, a lélek muukáját hián sohasem
lehet jobban megfigy.elni, mint 8Z i9kolai e9ztendó
kezdetén.
'
A hitvallásos iskola áll lelki szemeim el6t~
amely az unitárius szellemet ára9ztja é9 meggy6kerezteti már a gyermeki szivben, ápolja a fölébresztett egybázszeretetet, neveli a hitbuzgóságot és
áldozatkészséget, hogy majd, amikor a gyermekból
férfi lesz, édesapa és édesanya, az egyház é9 a hitvilág bennök szilárd alapra támaszkodhassék. F4jlalom, hogy az én egyházköuégem a körftlmények
alakulása miatt nem juthatott odáig, hogy a felekezeti
iskola engedélyezett ait6ját a gyermeksereg elótt
megnyithatta volna, pedig annak már éppen a tövében voll. Minden iskola a mQvel6dés szolgálatában
áll, de a hitvallásos iskola fontos9ága elvitathatatlan,
mert az az egyházias szellemet is munkálja, a vallásos
életet is miveli.
Mindenik
egyházközségnek saját
,
.
i9kolája kellEme. hogy legyen, s ha nincs, annak
megteremtéséhez haladéktalanul hozzá keUene fogni.
A felekezeti iskola mindenQU több, mint a kulturház.
Ha magam állomásbelyemen most még nem
állhatok szolgálatában a hitvaUáso. iskolának, éléuken
s bizonyo9 megnyugvás érzetével figyelem a meglévó
hitvallásos iskolák szeptemberi életét. Ahol
, hónapokon
át némaság volt, ott m09t uertelen mozgás, élénkség,
zaj és lárma v~ri fel a csendel Abol kihalt voU a
világ, ott megujuIt életnek a jelei tGnedeznek elé,
hfJgy nemsokára a fejlódésre hiv~tott, többról-többrp
vágyó gyermeki Jélek szárnybontogatásának nyissao:
nak utal. A gyerme!l:seregt61 v~gy éppen már kC!":.
molyabb számba meu6 ifjllÚglól be!lépesilell iskolák
falai a gyermek és ifjui It!lek pajzán kedvteléseil,
yidám kacagá.át, ártaUIII! j~ékainak a zaját, ~
életneh6zségekt61 még tart6.an meg nem zavart gondtalan OrOmét viszhangouák. A csaknem az egás!
vil4got betOlt4 b~r;.lmas világháborq még ue,!!
,ebezte meg ökpl. Gyer",ekhillel é. iljui req>énr
,éggel ~e,!!,ek 82 i.koJÜ!!L ..
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Szép és fölemelő látvány az, mikor a közelből
és távolból, avagy csak egy helyről is összever6dött
ifjuság, kisebbek és nagyobbak, fiuk és leányok az
iskola udvarán gyülekeznek és rendben a te~plomba
vonulnak, hogy munkájuknak a kezdet~?" az lmádsá~
ábitntával hallgassák és szivflkbe zárJa~ a prófétaI
, t tá l' Akik biznak az Urban-nagy hledelemmel,
b Izas."
'1
ó
azoknak erejök megojut. . ,u S aztán bl~te, meger ,'dOlt akarattJI vallásos himnuszt ~~ekellen~k, melt
k a hatása kiséri a tanulás uti an. Máskor talan
ne
~'l
t
szokásból, lIZ elóirás rideg megtartasava zenge, a
' ének'
ma a sziv11nkbe markol, cR:ész
"
t emp l oml
' JéoyQokben megráz é~ kötelességeinkre, figyelmeztet. t
H•' ló s a ~I~tt érzelmek gyOlekeznek és ktombolnak
't
bennünk ; szöveg és dallam többet fejezne .k'l, m.lDhogy nzt szavakba lehelne foglalni. Szememk pIIl~
nalokra. bús andalgással néznek az ifjuságr:1. m aid
u megerősödött bit biztató tekintetével for~u!n~k
feléjök, a jövő nemzedék~ felé s mi, a maI Idok
mcgtépett lelkü emberei szotlan érzés~el t~szünk ~al
lomást önmagunkbnn: Hiszek, Uram, hIszek a bennök
elrejtett jobb jövőben!
Hiszek, és azért szólok.
.
011 vannak a szillök gyermekeikkel egyOtt az
,Isten Házában. Sokan könnyes szemmel, c;Jaknem
mindenik néma aggodalomm:11 nézik az elindulást,
amint a templomból átmennek :1 hitvallásos iskolába,
maj d kérő szóval és sok bi2tatással beszélnek hozzájok,
amint szabadok le!znek. Oh aszOló ludja,ha nem mondja is, de érzi, hogyha a viIághelyzet nem javul~ g~er
mekének. is az ulja a kétség és aggodalom tövIseIvel
van kirakva s a jövő bizonytalanságát már előre
könnyekkel öntözi. De a kdzdelmet érte, s gyermekért, a benne elrejtett jOvóérl kitartósD , önfeláldozólag
továbbfolytatja, A csQggedést messzeQzni próbálja
magától, erót gyOjt, bizik 65 !>zerel Feltárva látja
maga elolt a történelem könyvét. Onnan olvassa
megujuló hillel é. erősödő reménységgel, hogy •
~ult annyi zivatara, nagy viharai között az eló,d öknek a lelkében nagy hit, öszinte egyházszeretet lakozott s az abból táplálkozó eUogyhatatlan reménység
és elpusztitbatatlan erő tartotta meg az egyházat és
iskolát. Mintha a multuak diadalmasan vivott hitvallásos kOzdelme megannyi zászlót lengetne, melyekre
nagy belükkel van fetirva 8 jézusi jelsz6: "példát
adtam nektek", Ez a példaadás azt parancsolja. hogy
álljatok erosen a hitben s haladjatok előre csüggedést nem ismeve és áldozatot nem sajnálva D kulturális munkában; mindig csalt magasra törjetek·
JárjatoK. elödeitek ulmutatása szerint érzésben és
godolkozásbaD, tudományban és mfi.vészetben. A hit
ereje, a tudás szomjnbozáss, a vallásos érzés és
egybázi érdek megbec!lalé5e átsegit az el6re nem
látható nehézségeken s megvéd minden veszedelemmel szemben. Hadd éljen mindenki, .a kinek megvan
irra a lehet6sége, de követeljétek, bogy ti is élbes.
aetek I Hadd fejl6djék minden: \ ami a haladást és '
boldogulást e16mozditj8, de 8 saját fej16désetek meg

ne akadjon soba, aminek hathat6~ mivelóje 8 h il~
vallásos iskola! Ha a mult hagyományait megbecso.Utek és a jobb jOvő reményeinek ápolásában el nem
fár adtok , negyok és erősek lesztek, élni tudtok !
Hiszek a hitvallásos iskola megttlrtó erejében,
n vallás elevenítő hatalmában, az áldozat és kitartás
jutnlmazásában!
Hiszek, és ~ ~ért szólok.
'
Ezt a hitet ujilja meg és erősíti lelkemben az'
iskolai esztendő kezdetének a szemlélése. Látom,
bo~y az állam odaadó gondoskodása mellett a ko'lönböző egyházak erejüket megf~szitvc ólelik keblökre
a tanuló ifjuságot. A s,zo.lók nagy áldozatok árán
benépes~tik gyermekeikkel az elemi és magasabbfoku
iskolákat, mert tudják, hogy "elvész a nép tudomány
nélkül", Összeomlott világok romjai között hit által
nem egyszer sz illetett már ujjá népünk szellemi és
anyngi ereje s a megbomlott erkölcsi világrend mély
szak adékai között erkölcsünk tisztasága, igazságszeretetünk és jogliszteletünk megujitónk lett, A hitvilág
mesterséges és , erőszakos pusztitása, templomok bezárása és l erombolá~a, az egyház és vall,ás ellen inditott
megsemmisítő törekvés egyházszeretetünket, va llásos
érzésünkdj istenfélelooünket, mély és ős ~ inte hitünket
nem bánthatta. Olykori idők beteges szelleme, a sors
kiDléletlen keze megfoszthat féltve örzött javainktól,
de a n agy és eró!I hit a pusztulás nyomán mindig
uj életet teremt. Az a tudat, bogy Isten, akibe,n
örökké hiztunk, velllnk vaa s nehéz próbákQu is
átsegit, véd eJmdnk és segitségünk minden i~óben.
IJyellkor, az ikolai esztend':; kezdetén akármerre
nézek, a lélek nagyságát és épitő erejét, az ember
áldozato! munkáját látom mindenütt az ifjuságért, a
Jövő nemzedékért. Meghatva állok ' meg az iskolák
kapujánál a tantermek sjtóinál s az ifjuság mellett
levett , kal~pp al köszöntöm ' a nehéz munkára induló
tanerőket, akik testi és lelki erőt áldozna~ nzért,
hogy hitünk és reményünk leRyen gyermekem kben.
Köszöntöm ' különösen hitvallásos iskolájnk derék
munkás ait. akik megtartó erőket nevelnek az egyház
és tisztult vallásos gondolkozás számára, Hiszek
Onzetlen munkájuk áldásos eredményében,
Hittem, ~s azért szól,oUam,
,

Kovács Lajos,
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A püspökválasztó zsinat lefolyása. •
Közelebbi számunkba n wegemlékeztOnk 3. jnn.
hó 29· én tartolf püspökválasztó zsinat főbb mOZZRnutair61, amit az alábbi részletekkel egészitD.nk ki:
A zsinat iráni szokatlanul nagy volt lI Z érdekdés. Már az előző napon nagyon sokan érkeztek a
zsinat székhelyére, olyanok is, akik a gyülésnek nem
voltak tagjai, ferfiak és n6k számosaD. A felfokozott érdeklődés és tömeges megjelenés nagy és nehéz munkát adott a helybeli rendezóségnek.
I

Szombaton szQkebbkörO előzetes megbeszélés
volt, melyen a püspökválnsztássn l k:lpcsol~tb3n kialakult két pári v ezető emberei vetlek részt. Egyebek között megállapodtak abban, hogy vasárnap reg,
gel a zsinat megnyitása előtt a fótanácsosi tagok
részvéfelével zár tkörO eIóértekezletet tartanak, melyen mindenki kedve szerint kifejtheti álláspontját
Arra vonatkozólag is megállapodás történt, hogy bár~
melyik párt fog győzni , a másik a vál:J sztás ered~
ményét tiszteletben fogja tartani.
.
Szombaton este 9 órakor a Közműv e lődés Házának (Kultllrpalota) nagytermében J án o s Z s i gm o n d n a k, az elsó és unitárius vallásu erdélyi fejedelemnek 400·ik szftletése évfordulój a alkalmáb61
nagy közönség jelenlétében m'Osoros estély volt. János
Zsigmondról P. Szentm á rtoni Kálmán .tanár
tb. igazgaló tartott mag as szinvonal'on áHó előadást
• B e d ó Em m ti. ismert nev Q énekesnő és B e d e
E m i l recsenyédi lélkész kOIOn-külón nagy hatás
mellett énekszámot adtak elő. I z 9 á k D o ro o k o s
bencétli székelygazda-kOltó "ját verseiból nagy tetszés mellett szavalt, valamint egy lelkésznövendék
szavalatát is tetszétsel fog adta a közönség. A megnyitót Dr. K i s s E I e k egyházi főjegyző, pOspOkhelyettes, a bezárót Dr. Gálfalvy GyOrgy marosköri f. Ü . gondnok mOIidotla.
.
Vasárnap reggel korán kezdtek gyalni a főta
nácsi tagok, hogy az e16értekezleten résztvegyenek.
Mébkas móqjára zugott a hatalmas terem a nagyszámu tömegtől. Reggel 8 órakor kezdődött a zártkörli előártek~zlet, melyen csak n fótanácsi tagok
vehettek részt. Elsőnek B e n e d e·k G á b o r kökösi
lelkész szólalt fel, aki a lelkészi és tanitói fizetés rendezése ügyében emlékirat terjesztését s'Orgette a korJ;Ilányhoz. A választás kérdésével kapcsolatban első
nek Dr. Fi kk e r J á n o s leol. dékán beszélt dr •
Kiss Elek mellett nyugodt, tárgjilágos módon, bánt6
hang nélkGI fejtve ki álláspontját. Beszéde minden
,?ldalon megnyugvást keltett. Utána S i m é n D á n i e l
teol. tan6,r már kevésbbé szelid hangon közölte mondanivalóit. Volt még egy felszólalás a Dr. Kiss Elek
pártjából, mellyel az ~rtekezlet véget ért. A másik
párthoz tartozók k6zGI nem szólalt fel senki. A párt
tagjai között ez volt az e16zetes megállapodás.
A Zsinati F6tanács gyolését fél 10 óra MrOI
Dr. Elekes Domokos lemondásban lev6' f6-

gondnok nyitotta meg tartalmas, szép beszédd.,el. A
gyGI~s meg ~ laku lása és egyéb formaságok után eskatételek, bejelentések stb. -következtek. Háromnegyed
11 órakor félbcsz akitoHAk a gydlést s a hatalmas
tömeg a KözooQvelódés I:Júából az unitárius templomb n vonult. A kOzönségflek a fde sem fért be.
A kftnnmaradt haUgatósátil: részére hangszóró volt ~
feláHitva. Az istentisztelet urvacsoraosztással volt ösz~z~kötve, amint ilyenkor szokás és a törvény is elő
irja. Az Gnnepi beszédet ifj. M á. t hé L nj o s szentábrahámi lelkész mondoth. Máté ev. V. 37 v. alapján : " ... a ti beszédetek legyen ugy-ugy, nem-nem"
stb. Szépen és h angulatosan beszélt. Némelyek kissé
pártizűnek érezték. Az urvacsor.l:l.i ágendát R o s t á 8
Dénes kálnoki lelkész, a háromszéki egyházkör jegyzője, espereshelyettes mondotta, igen szép gondolatból indulva ki, tartalmasan. Voltak, akik a végét rövidebbre szabták volna.
Az istentiszteletnek 1 óra kOrfil lett vége. A
gyfilés kb. IéI 2 órakor folytatódott. Nemsokára a
p'Ospökválaszt,á sra kerQlt a sor. Nagy volt az jzga·
lom. A J6zan-pártiak a nagy többséget biztosra vették. A Kiss Elek párt is legalább 90 szavazaira számilott. Az eredmény mindkét párton óriási meglepetést keltett. A leadott 186 szavazatból 120-at J6zan
Mik/6s kapott, Dr. Illis Elek 64-et, Ferenc József
l-et, 1 szavazólap ilres volt. Ilyen arányra taláu senki
se számitott. Az eredmény kihirdetése után egyik
oldalon határtalan volt az öröm és lelkesedés, a másik oldalon meglehetOs lehangoltság látszolt Egy e•
sek arcán sápadtság "0.1, volt, aki könnyeit se tudta
visszatartani, általában azonbiln el lehet mondani,
hogy a kisebbségben maradt párt j elOltje és vezet6i
szépen, férfiasan viselKedtek.
A megválasztott p4spok után háromtagu kOIdottség ment. J ó z a II M i k I 6 s lalrenget6 taps kOz- ,
ben lépett a terembe, letette 3Z eskOl 8 az elnöki
"O.dvözlésre rövid, emelkedett hango beszédet mon·
4ott, megköszönve a bizalmat.
A főgondnok választás már sokkal gyorsabban
és s i m á n ment, melyb61 - amint tudjuk - Dr
G e I e y J ó zs e f egyetemi tllnár kerOU ki gy6ztesen:
Az uj fógondnok szintén tartalmas beszéddel köszönte meg a bizalmat 8 tett igéretet az egyházért
való munkálkodásra.
.
Nagyobb harc még az egyházi titkári állásért
volt. Csif6 Nagy Lászl6nak ked~ezett a szerencse, aki kivál6 el6djét61 nagy tudást, sok tapasztalatot és nem. kis felel6sséget igénylő fontos állást
vesz át. A kolozsvári kollégium igazgat6jává ujbóI
Gálffy Zsigmondot vfla.ztották meg. A székelykereszturi f6gimnázium vallástanári áUására c.ak
L 6 r i nc z y L'á sz I 6 kadácsi lelkész pályázott •
igy az elnök szavazás me1l6zésáveI egyhaogulag meg..
választoUnak jelentette ki.
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A válaszlások lezsjlisával kimertllt a tárgysa.
rozat lényege. A. gyGlés befejezése előtt ű t 6 L a j o s
speres megköszönte az elnökség és tagok munká·
ját B á l i n t O d ö n esperes, mint h. közQgyigazgat6
imát mondott s Dr. K iSB EI ek elnöklő főjegyző
szavaival este 7 órakor a Zsinati Főtanács gyQlése
végetért.
A gyoMs befejezése ulán 8 tagok és más érdekl6dók a KözmOvel6dési Ház tftkörtermében bankettre gyQltek össze, melyen mintegy 400-an vettek részl Az elsó lJ[lIsz~nt6t Józan Miklós pOspök
mondotta. Utána a Berde-serleggel kezében Dr. Fekete Sándor főorvos, a háromszéki egyházkOr f. o.,
gondn'oka igen tartalmas és szép beszédben ujitoUa
fel a Dagy alapitványozó emlékét és 8zellemét. Felszólaltak még Dr. Elekes Domokos, 'Ütó Lajos, Dr.
Geley József, Benedek Gábor, Kóvári Jakab, Zolt~n
Sándor, Ekárt ADdor, Dr. György József stb. - Este
g órakor az elsOtélitési rendelet miaU szét keUet~
oszolni a társaságnak. ' Ezzel a nagy nap muakája
végetért.
Másnap az uj Fópásztor nagyszámo kisérettel
a pO'pöki .. ékbelyre érkezett, abol ' kOlöDbözó OdvOzlésekben volt része. Mire e sorok napvilágot látnak, talán már a pthpOki beiktatás is megtörlénl.
Ezekben tájékozt,tjok olvasóinkat a pQ,pOkválsutó zsinat leColyásáróJ, amely bizonyára a romá_
•
niai nnitáriusokat is nagy mértékben érdekli. Ne l
legyen felU1n6 aszives olvasónak, ha tájékoztatásunk
nem elég részleles, vagy esetleg hiányos. Szóbeli elmondás után teHOk papirra.
(-) -

•

Szervét Mihály élete

~S

halála.

(Foly14lds ls vigt).

Az itéletet még 'ZIllIp megbozták, Szervét el6tt
azonnal .kihirdették és azt is tudtára adták, hogy
másnap megégetik. Minél váratlanabb volt reá nézve
a kegyetlen itélet, (mert az életben maradáshoz mind
neki, mind titkos barátainak szGntelenOl reménysége
volt), annál nagyobb rémtUetet és szivbeli megindu16.st okozott. Az itélet hatása alatt Szervét eleinte
egészen megnémult, minttia menykó ötotte volna
meg. Nemsokára kissé magához lérvén, nagy sohajtás
utm irgalmasságért kiáÍtott. K6Jvin János azonban
kimondhatatlanul örvendett, Hogy ily csúfosan vész
el ez a veszedelmes pestis, akit61 feltette, hogy minden eddigi fáradságos munkája, hire, neve, .rangja
ftlstbe megy. és aki neki: amint monda, már is sok
klrt okozott. Nem is mulasztott el semmit, bogy
ii6val és irásban hiraesse a világ e16tt, hogy Szervál
ugy' veszett el mint istentelen, kétségbeesett, eszében
megháborodott gonosztevő, riolia Szervét, oz elso
rémületet kivéve, ép olyan jelenvo16 észbeli tehet• éggel és bá.torsággal halt meg, miut bármelyik nagy~
lelkt1 mlirlir. és a jelenvoltak annál inkább hittek
az 6 tudomá.nyának. ~
.

Kálvin az itélet kibirdetése után három pappal
bem~nt hozzá ft fogházba, kétségkivtll azért, bogy
tanUl legyenek annak, ha Szervét tanaiból valamit
vissz.avonna. Az egyik pap, Farell (aki ki is kiSérte)
azt Javasolta Szervétnek, hogy vonja vissza tudományát, amellyel megsérleUe 8Z Istent és Krisztust,
és bocsásson meg Kálvinnak, akinek olyan sok b099zu~
ságot okozott. Mindezt igen szi vesen és vidám ábrá~
zattnl cselekedte, Kálvin pedi~ azt kérdezte t6le :
mngad mit kivánsz hát tölem ? Azt felelte Szervét
hogy bocsáss meg mindent, ba valamit ellened vé tet 2
tem. Ekkor Kálvin hosszas prédikációt tartva elliUe
mioden ludományát szemére hányta, amit Szervé!
igen csendes indulattal hallgatott, és semmi rá nem
birta, hogy Krisztust 3Z Isten öröktól fogva való
fiának mondja, hanem csak ennél maradt: a Krisz~
tust csak azért nevezi a szentirás Isten fiának, mivel
a maga emberi természetét csodálatosképpen szQz
Mi ria által istentóI vette.
Végre ötött az óra, amikor a keserves kinos
halálra el kellett indulni. Szervét FarelIel ment, ft
maga kisérő papjával, csendesen és sohajtozva,
elérkeztek a veszedelem helyére, ahol a tanács készen várta - és roppant nagy sokaság. Itt előszOr
elolvasták az itéletef, azután eltOrdelték a fákat,
melyekból a máglyát rakták. S",vét térdre esve
Osszelogott kézzel kérte a birák.t, bogy inkább fegy,
verrel végezzék ki, nehogy a lassu töz rettentó kinjai
miatt lelkében megrendOljön és kétségbe esve Isteo
ellen vétkezzék. Ha hibáztam - mondota - erótlen~ •
ségból hibáztam, éq mindent az Isten dicsőségére
cselekedtem. Farell, a melleUe álló pap, ismét Jigyelmeztette, hogy itt a nagy sokas9ág előtt vonja vissza
minden eddigi tudományát és hitét, azokat egész
utálntossággal tagadja meg; ez vcllna - ugymond a leghathatósabb eszköz arra, bogy kegyelmet nyerjen. Erre Szervét azt felelte: Én semmi bünOmef se
tudom , amelyért balált érdemeltem volna, de az én
kegyelmes Istenemet arra kérem, bogy 3Z én árnlóimnak btlneit bocsássa meg. Felelete nem tetszeU a
papoknak. FareU keményen szóH bozzá: bát aki ily
rettenetes bOtIöket cselekedett, még igaznak teHeti
magát! Ez' az ember u Isten it,é lószékére bizza
magát. Felhivta a népet, hogy imádkozza~ak. A nép
térdre esve imádkozott. Szervél pedig utolsó lehe)le~
téig állhatatos maradt, többet nem sz610tt, hanem
nagy szóval felkiáltván, csupán ennyit mondott ;
Orökkéval6 lsten, mentsd meg sz én lelkemet! Oh
Jézus, az örökkéval6 b len fia, kOnyörfllj I'ajtam ! Farell további imádkozásra inteUe a népet, bogy
édrt a veszedelmes bön6kben élt gonoszievliért
esedezzenek, bogy lsten térilse meg. - Ekkor a b6hér
ft már elkészQlt máglyára vezette, melynek a kOz&:"
pén vastag Ca volt ft Cöldbe áSVB, derekát vasláncokkaJ
ahhoz kötötte, fejére bOdOsk6be mártott szalma koszo~
rul tett, a nyers Cá.b61 rakott máglyát rendre DleggyuJtotto, amely lassan és ,kés6re égett. Szervét 'falal~
olykor-olykor csak az lsten irgalmassá.gáért kiáJtbtl fe .

.
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A nyers ra miaU mintegy hliromnegyed 6ráig
4gt'tt a máglya . Szervát minden jelenJevó itálete 9ze·'
iinl ugy haU meg, mint valóságos mártir. - Stanislau,
Lnbienizki nevil sociniánus lengyel latin nyelven
egy oráció1 adott ki, melyet 8Z égetés helyén kellett
volna elmondani az igaz hlea és 3Z Ó fia ismeretéről.
Ezt Gottfried Arnold a Szervét emlékérf3 németre
fordito1ta. Halála után sok tud6s és emlékét örz6
diák némel és francia nyelven verseket és beszédeket
irtak s nyomtattak ki, melyek egy nagy könyvben
vannak 09szegyQjtve és hOSSZ3UD fejlegelve, bogy
Szervét Mihály rettenetes halálának egyedo.l Kálvin

János az oka, aki 8z1 maga sem togadta. Kálvin nem
követte Pál apostolt, aki az eretnekról és bamishiUl
-emberre vonatkozólag nem azt mondja, hogy égesd
meg, hanem hogy kerO:ld el.
Midőn Szervét kegyetlen halálának hire messze
földön elterjedt és meghallották, hogy ennek egye-dOI Kálvin az oka, ez a keresztény vallásnak és Kálvinnak sokkal nagyobb gyalázatára szolgáU, mint a
genfi tanácsnak, melynek tagjai köztU többen men(eni akarták Szervétet, de nyilván nem merték. Szervét sok rokont és barátol hagyott Olasz- és Franéiaországban. E zeknek a számát még növelte az ó rettenetes halála és állhatatossága, melyet halálakor
·mutatott. Mikor a római katholikusok ezt a történetet meghallották, csodálkoztak, hogy az ugynevezett
protestánsok is olyan irgalmatlan dolgot cselekszenek, mint a pápa, akinek eleven példát ad Genf arra,
bogy ezután még irgaJmatlanabbul cselekedjék azokkal, akik eretnekek, vagy tévelyegni látszanak.
Kálvin csakhamar elrettentő irásokat kapott
minden irányból, klUönösen Francia-, Német- és Olaszországból, melyekben ót elkeseredetten vádolták és
fenyegetózve irták: az egyetlenegy Szervét testét meg-égetted, de halbatatlan lelke sokakban él még. Kálvin az li papjaival egyOU irásban kezdte mentegetni
magát az egész vi lág elölt. De Szervét barátai is 101lat fogt~, a két részrő! a Szervét h alálával kapcsolatban Ilzezer árkus papirosnál többet irtak be. Azon-

ALAPITVA 1823.

8chergVilmosésT~sai
R. T.
.p O S Z T Ó 10 S D I V A T A R U G Y A R A

o leQfinom obb és leqtartósabb ur i- és női
divatos zöveteket <Jvárlja.
•

LERAKATOK : .

Brassó, Temesvár, Kolozsvár

ban, amely piszokkal Kálvin magát hemocakolta azt
a világ róla soha le nem fogja mosni.
'
....-

I

Amint már a bevezetéshen megjegyezt~ a
Szervél Mihály életér61 és haláláról szóló fennti bA.
rom részben közölt történetet Léczfalvi SZACSVAI
SÁNDOR forditotla rövidítve Mosbaim Lórincz nagyterjedelmü német nyelvG. kOnyvéb61. A fordit6 hozzá.
teszi, bogy aki többet akar a dologról tudni, ol~assa
el ó is a könyvel. Mégis lekOzoltnk e világbird történetet összevonva, mert olyan adatok is lehetnek
bennel melyeket nem mindenki ismer, de sokakat
érdekel. Nem szándékozunk ezzel a Kálvin mai k6;vet6inek szemrehányást tenni, mert unitárius hitreltogás szerint mindenki csak ft maga cselekedeteiért
feleló,. Ma is fordulnak elő vallási tekintetben is elitélésre méltó lépések, s6t elrémitó és megrázó események is. De ezek nem tulaj"donilhatók a Kálvin
szellemének. Sót megnyugvással emliljllk fel, hogy a
Kálvin János kés6i utódai ezelőtt mintegy 30 évvel
emléko.zlopot állitottak a SzeMét Mibály emlékére
Genfben, kiengesztelésOl. A történeti adat"kat nem
•
leliet megsemmisiteni. Tanulni azonban lehet azokból. A mai uo.itáriusok is megtanulhatják a Szervét
Mihály életéból é. halálából s a máglya IÓJlgjai köZött tanusilott magatartásából, hogy hitéhez ~s meggyőződé.éhez minden körOlmények közölt élete árán
is éppen ugy kell ragaszkodni mindenkinek, mintabogy az ISTEN EGYSÉG bitét öntudatosan el6ször
hirdető s azért életét is báiran feláldozó S ze r v é t
Mihály tette.
. .

Közli: KOVÁCS LAJOS.

SZEMbE.
Az uj egyházi

vezetőség

munkában.

J ózan Miklós pO.pök é. Dr. Geley József f6gondnok, mint az egyház uj vezefói, jnniu! utolsó
napjaiban bemutatkozó. tisztelg6látogatásl lettek löbl>
miniszterinmban és egyházi megbeszélést folytattak.
- Julius hó közepén pedig a pOspök ismét tárgyalt
egyházi és iskolai Ogyekben a miniszteriumokbaIi.
Erre az uljára elkisárték Dr. Abrudbányay Ede köri
f. o. gondnok, Dr. Szathmáry János jogta'náesos, L6rinczy Zoltán egyh. számvevó, Ürmösi J6zsef paspökt é. C.ifó N agy László egyb. titkár. Ez alkalommal rendeződött a sárbogárdi 200 h o l d a s birtok
ogye a pO!pöki állással kapcsolattian.

Kitüntetés.
Örömmel kell megállapitannnk, hogy unitiriii ·
egybázunk tagjai közö.!t sok kiváló ·ember vin. Tebetségilk él szorg~lmnk által pályájukon me.... haladtak e16re a multban s emelkednek ma is. Ezek
közé tartozik Kelemen Béla. a magyar (~város h.
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rendórf6kapitánY8, akit kOzelebbr61 érdemes szolgálatai eli9wert'lisédl legfels6bb helyen a M. ~rdemrend
KOzépkeresztjéveI tQníeHek ki. Kelemen Béla a me~
zóbándi f6szolgabir6ságl61 a debreceni rendórkapitánystigon át jutott a fóváros h. rendórfóknpitányi
állásába., Kelemen Albertnek, a néhai marosvásárhelyi lelkésznek és a marosköri egyházkór "tOrvényes II néven ismert tekintélyes esperes6nek 6 fia
közOI a legki,ebbik. A c,aládi hajlékban egyházias
gondolkozási és mélyen vallásos érzést szivott magába, ami életének egyik fójellemvonása maradt.
Ebben rejlik magyarázata annak, hogy polgári hivatása mintaszerQ. beti5Jtés6 mellett egyházi ügyekkel
való foglalkozá.sra is mindig jutott elég ideje. Debrecenben a reményteljes unitárius leányegyházközs'gnek elevenitó ereje volt, aki oUani buzgó hiveink
támogatásával ujjászervezte AZ egyházközséget. A
fóvárosban az egyházközs'gnek évek óta tevékeny
gondnoka. Nemcsak]szOletési!nél és c,aládi hagyományainál fogva buzgó unitárius, hanem általános
mOveltsége, tisztult vallásos gondolkozása és hitbeli
meggyózódése is azzá teszi. A bécsi döntássel kap, csalatban bivatása körében a pftspöki székhely váro:
sában olyan 8zervez6 és rendfenntartó munkát végzett, amiért a város népe kOlön is nagy hálát érez
iránta. Orömmel jegyezzOk fel az érdemel méltányló
é, eli,mero ,zép kitüntetést. Egyházunknak hozzá
hasonló sok h i t b II Z g ó és önzetlen szellemit tagot
kivánnunk.

Az első lelkészképesitő vizsga a változott
helyzetben.
A tordai egyházi fóhat6ság az el,ó lelkészképe,itó vizsgát julius h6 15-ikén tartotta meg. Ez
alkalommal Fodor Árpád állott vizsgára, aki mint
5·Od éve, lelkészhallg.t6 a gyakorlati é'!'et elvégezte.
Vizsgája igen szépen sikertlit. HisszQk, hogy lelkészi
karunk kiváló tagot nyer benne. Megérdemelt 9ikert
kivánunk pályáján., .

Az
•

első

Főhatósági

gondoskodás.

Amikor az élet kiszámithataUan alakulása miatt
egyik-másik . vagyontalan e~ybázkozség aggodalmas
~nyagi helyzetbe jut s a felettes egyhbi hatóság által is
Jóváhagyott költsé~vells szerint a hivek Onkén.1 hoy.ott
ujabb áldozatával sem folytathatj a zavartalanul életét
Hzlegyházi föh ntóságm. k hivn tásszerill eg kell az Hye;
egyházközségek helyzetéről jelenté.t kérni , n "nkséges 2nragi és t!rkölcsi támogatást megadni , illetve
legalábh átmeneti segitségról a rendelkezésre álló út
és m6d felhasználásával gondoskodni. Ha ezt a kötelességét nz e~yházi fóbatóság nem IeJjesiti, s még
az egyházközség megmozdu lására is érzéketlen marad,
\ akkor mulasztást követ el. A fedezetbiányra val6
rideg hivatkozás legkönnyebb módja .3Z elintézésnek.
A szolg áhti uton v:tló próbálkozás sikertelensége
után a segitségnek más uton való keresése természetesnek látszik, de a valóság ellenére a szolgálati
ut be nem tartásának a felemlegetége már lelki_
blmeretlenség és az egyl1vétartozás megtagadása. A
megnemértés, magára Ihagyás a bajbau, a hivatásszerll gondoskodás biánya avagy éppen a rideg elutasitás a mulasdásnál is több : az egyházközségi
élet megbénitása, a hitbuzgóság megö16je lebet.
•

lelkészszentelés.

Julius hó 20-án volt az elsó lelkészszentelés az
uj egyházi helyzethen Tordán. Az E. K. Tanács felhatalmazása alapján Halmágyi PóI, ifi. Sebe Ferenc
és Fodor Árpád okI. lelkészjelölteket ünnepélyes
istentisztelet keretében nagy érdekl6dés mellett lelkészekké avatták. A lelkészavat6 istentiSztelet a tordai
unitárius templomban volt, melyet eb~ó1 az alkalomb6l
a közönség szinD,1tig megtöltötl. Költ6i szárnyalásu
alkalmi imát Fekete Lajos 11rmösi lelkész, fels6fehérköri esperes h. mondott, az alkalmi beszédet Lörinczy
Dénes tordai lelk egyb. el6ad6 tartotta. A lelkészavatút Árkosi Tamás esperes-közQgyigazgat6, mint ideiglenes egyházi elnök végezte. Fodor Árpád a felszentelt lelkészek nevében igen szép beszéddel köszönte
meg a felavatást. Közben a dal4rda 'nekeit ~ volt
•

egy sz616 ének is. A köri lelkészek közQl Pataki
András várfalvi, Nagy Domokos verespataki, Kökösi
Kálmán mészkói stb. lelkészek is résztvettek a meghat6an szép Qnnepségen.
A felszentelt lelkészek mindenike az ifju nemzedék legkivál6bbjai közé t~rlozik, ~kik a lelkészi
képesitést kitQn6 eredménnyel szerez lék meg. EIs6rendo. képzettségük s a gyakorlati életben már e~
d.ig is felm ulatott eredményes mu nkásságuk feljogoSIt ~rr:n nz ~eménységrc, hogy unitárius egyházunk
H kisebbségI sorsban , 3, helyzet w pgaslatán álló lelkészeket nyert bennOk. Isten vezérelje a terhes de
gyönyörQséges iga" hor dozá :Jáuun sikerrői-siker;e &
:I djon elég lelki erőt a reáj ok váró nagy hivatás hO~
séges betöltésére.

Lelkészek és tanitók nevelése.
Az U. J. közelebbi számában röviden reámutaUunk arra, hogy a romániai unitárius egyház számára lelkészek és tanit6k nevelé9éról gondoskodni
kell. Jelenleg van ogyan három felszentelt lelkész s.
lehet kevés ta.n it6i pályára' kész6:16 ifju is, de nem
lehet tudni, hogy 4-5 esztendő mulva:\. leu-e valaki,
ha e tekintetben intézményes gondoskodás neM tör~
ténik. Taner6kben ma' is hiány van, ami a felekezetiiskolák létét veszélye~tetil A 'református é9 evangéliku9 egyházak egyetértő munkával lelkészképz6 intézetet szerveztek Nagyenyeden 9 előbbieknek tanit6képz6jOk is van. A le1készképz6 növendékek teJjes,
ellátá9ár61 az egyházak gondoskodnak. Val6sziniUeg,
a tanit6képz6 ig tekintélyes segélyt nyujt Arr61 azon~
ban a nagykOzönságnek nincs semmiféle tudomása.

"
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-h ogy :lZ unitáriu, egyház vezet6sége erre .von~tko
'Z61ag tett-e valami lépést, lárgyalt-e ,nz emhteU lolt'!zetek feontarlóival és vezetóségével, stb. L,Il~unk
'utóbbi számának a m,egjelenés~ után az egybazl ve. tO é k·ssé elkésve adott kl egy szftkszavn körze s g, l
,
. . ,á
ké 1. t t welyben a lelkészi és tamlal pály ra
8Z0 o
lr;v~~dékek után tudakozódott, de semmiféle f~lté
~e1t nem közölt, semmi tájékoztatást vagy utbal~o.
r itást nem nyujtott. Ennél a~aposnbb és. ~~rrUtekm
ióbb muukára van szükség, és a magn Idejében.
•

A felekez~!i iskolák ellátása tanerőkkel
•

Felekezeti iskoláinknsk megfelelő lanerókkel
való ellátása a mult iskolai évben is sok gondot
okozot t. Az egyházi főbatóság és az iskolák ugy segitettek mllgukOD, ahogy tudt ak. Akik a t nnitásra vállalkoztak ha szakképesitése mindenkinek nem is volt,
biZOnyár~ a legjobb erejökkel és. tudásukkal .vé~ez
ték a munkát, s tudomásunk "szermt volta~1 akIk Igen
szép eredményt mulattak feJ. Ennek d acara nagy...on
fontos, hogy felekezeti iskolájnk szakképzett tanerokkel legyenek ellátva, mert ez nemcsak al tanitásra
van befolyással, hanem az iskolát is védi. Tudomásunk ~szerint az uj iskolai " esztendőre ilyen unitárius
vallásu tan erők , akik idejükkel rendelkeznek, hitbuzgóságból és egyházszeretetból a fóhatóság megkeresésére szivesen ajánlották fel szolgálatukat" de
kinevezésükről idejében gondoskodás nem törtánt.
Emiatt egyik más felekezelnél helyezkedett ej, a
m ásik a fóhatóság értesitését még szeptember lO-éB
is hiába várja, ami az önkéntes szolgálat vállalas
nyomán bizalmatl anságot kelt és kiábránditó cs aJódást oltoz a fóhatósággal szemben. Az iskotai ügynek szem élyi és anyagi tekintetben legkéső
bb aug.
,
végéig rendezve kellett volna lennie. Az idejében
való gondoskod,ás és elrendezés könnyeöbé teszi a
vezetoség munkáját s javára válik az ' egyháznak és
iskolának
egyaránt. '
I
I
.
,

~munkatársai

közé szegődött, közelebbről eljegyezte
Dr. Márton Sá!ldor marosvásárhelyi ügyvéd. Szerencsét kivánunk.

,

•

Szerkesztőség

Tekintettel arra, hogy az Unitárius Jövendó
Romániában az egyetlen unitárius lap, tisztelettel
kérjük olvasóinkat, hogy azt unitárius egyházunk
tagjaival és az unitárius szellem iránt érdeklódökkel
minél széleseb})" körben megismertetni s őket az
előfizetők sorába léptetni sziveskedjenek.
Lelkész- és tanitótársainkat külön is kérjük,
bogy azoknak figyeimét 3.Z Unitárius JöJentlóre fel~
hivni sziveskedjenek, akik korábban az Unitárius
Közlöny t járatták s egyháZi vonatkozásu dolgokat
szivesen olvasunk.
kérjük,
Előfizetési

ára egy évre '.
100 lej; kezd.llól számítva 1941. év végéig 230 lej.
:Tisztelettel, kérjük olvasóinkat, hogy az elófizetési
dijat az esetleges hátrálékkal egyQtt, az alább meg·
nevezettek hez mielóbb megka1deni sziveskedjenek:
a) Romániában a szerkesztőség eimére;
•

b) Az erdélyi tennieten H. dbá,y Sá)ldor egy-

házi pénztáros kezéhez, Kolozsvár, Kossuth ~8jos u.

12 szám.
c) A Nagyváradon tul1evó ternI~ten a? "Unitárius
Iratmisszió'f vezetője Ujváry László urhoz Budapest V.
Koháry u. 4. sz"
'
d) Kolozsvárt 3Z előfizetési dijakat Szabó László
tanárjelölt szedi bEl.
Bizalommal k~riük olvasóinkat, hogy kéréstlnket
•
figyelembe venni s :Izt mieU5bb teljesiteni szives~
kedjenek.
,
"'
•

-

Biztositsátok életeteket
és vaqyonotokat a
,
,

labb él6k kOznl is többeket érdekelhetnék, 'azonban

•

•

Ált. Bizt, R. T.-nál

,

•

,

.

<
,

'Ügyn6kségek az ország
mInden fontosabb városában.

,

,

•

},
Serester Árpád kökösi földbirtokos leányát,
"Serester Leukét, aki több cikkével Onként az U. J.

••

<

Az unitárius egyház terDlctén lelkészi, tanitói s
·más egyházi állások Oresednek meg, melyek a távo-

Eliegyzés'.

előfizetési

Az Unitárius Jövendó

Üres állások. pályázathirdetések.

,-

tájékoztató.

I

a pályázathirdetés ismeretének hiánya miatt az áUá~
sok betöltésér61 n~m. veh~tp.ek tlldOl;nást. GQndos~
kodni kellene e hiba és hiány kiküszöböléséról~ mert
~ arravaló ember,.,talán, JS.pPje n flz.,ok ,között ~an, a
kik nem tudnak róla. Az elfelejtkezés vagy nem töT6dés, fontos személyi ér9-ekeknek az elhanyagolása
stb. még az erós lelkek buzgóságát és kitarását is
gyengiteni szokta.

•

lakás- és cimváltozás sQrgös bejelentését

A

." ,

,

kérése .

Felvilágositások a biztositás minden ágában:

.51'0,556, Tehénpia C 1.

Van minden ember életében egy pillanat, me]y,,1 •érdemes volt megszQletni s amely ohm nem
vij:t:asztalan az elmolás. Ezl 8Z egyetlen pillanatot bajszoljuk az egész életben s csak 8Z élt igad.n, aki
megtalálla, aki ráismert és megfelezte a párjával."

Támogassuk
és terjesszük

az ..Unitárius Jövendöt"

Malonyal.

--

"E világon nem a tudomány, hanem a szeretet

Vásároljon az

mivel csodákat.

-.A hil az égnek legszelidebb ajándéka."
Eötvös K.

--

.ELEKES,

•

k ö n y v é · ~Tf.
papirüzletben.:!' ':

Remény.·

•

Mint a fa, mig él, zöIdelni meg nem sZ1lnik, s
zöld levelekre önti el élelének végso erejél: ugy a
jámbor ember el nem veszti reményeit végső lehelleléig, csakhogy ezek akkor egy más, szebb hazából
inienek feléje.

•

,

-------------------------------------~ . '"
•

BtztositAst a legeliinyösebben

-mely minden

.

" ' ''d'''' r/

azElső

Romániai
Temetést Biztosító

A remény méh ,
lárgyb61 mézel
szi és azt édes élvezetnl az emberi szivbe Viszi. A
rem'ny lehellet, mely a sirásban elfáradt szemekról
a könnyeket ellebbenti ; vezércsillag, mely a halandónak kalanzul szolgál az élet Osvényein; fénysugár
a szorongattatás 'jében, árvák anyja, nditó forrás az
élelantnak, bajlár,no a halálkCzdelemben. Mi volna
az ember remény nélktU!"
Eötvös K.

R. T.-nál (ozelőt! G. SZAVA és A. SZAVA)

köthet.

Brassó, Weiss Mihály-u. 35

--

,

Jézus él .
• A halál, ha egy IIIngelméjll vagy emelkedett
szi-vft embert sodor ej, oly kiptelen dolognak tetszik,
hogy a nép nem hiszi lehetőnek a természet ily
t6ve<\é.él, A hősOk nem halnak meg. Nem abban
áll-e az igazi Iéi, hogy lovább éljlInk azoknak szivében, akik bennnnket szeretnek? Ennek az annyira
lisztelt meslernek (Jézusnak) évekig meg volt az a
kis világa, amely örOmmel és reménnyel ragaszkodott
bbzz~ ; s most nyugodnék ez bele, hogy ó meggyilkoltalva a .irban fekszik? Nemi Sokkal mélyebben
és erősebben élt azokban, akik kOrO.lOtte voltak
mintsem halála után is azt ne vélték volna hogy
mindig ét·
'

Szerkesztőség és
Bra,ov, Stro Dr. Babe,
hova a lappal kapcsolatban minden
keresés. közlemé ny és pénzösszeg
Kérjiik munkatársainkat. hogya la"ba szánt
kel uogy egyéb közlemény! a hóna" S-éig
nek a szerkesztöségbe iutlatni.

--

,

Az emberi lélek rejtelmei.
,,~O~yebb

egy járatlan óserd6n keresztfti ha..
tolni, mint egy emberi lélek rejt,!'lmeit klfo.rkészni."
Eredetiség.

--

"Oly eredelis~g, 'PIe1y sem~it !!eM utánoz, merG
képtelenség. Minden kOlt6nek utánoznta kell ' csak..
l;1ogy a nagy 1(6116 a term4!iszetet ' utánozza J mig a
kisebb tehetség a kisebb-nagyobb kOlt6ket ; az elsG
as eredeti forrásból mérit, az ut6bBiak mW:od kézb61
. SaJatljoq F~reQc.
v"szik a ta~ulm~~I;"
Tip.
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