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MalJYtlroraz6il& nézve, hogy az unlté.rlus vallás bevett vallás (recep!n religio). 

A király. 
• 

(Szent István OllllCpi Hét Túrsudnlmi 
N ag)' bizottsúgfma k) 

, 

Tekintetes Nagybizottság! - Nekem alig 
kell szóval méltatnom a Szent István ünnep 
jelentöségét, hiszen tudvalévö dolog, hogy az 
utóbbi években teljes papi díszben ott voltam, 
mint felsőházi tag is, mint protestáns egy
házfő, az augusztus 20-iki körmenet ben. Aki 
látta - idegen vagy jóbarát. - mondhatott 
ezt is , azt is. De egy bizonyos. É s e"l az, hogy 
a vallási cult usz iránt táplált ösi ti szteletem 
mellett a szívemben élő, raj ongó, hazafias ér 
zés vitt oda. Csak természetes , hogy az idén 
is elmegyek. 

Azért megyek el, mert én, a pogány magya
rok ivadéka, Szent Istvánnak köszönhetem, 
hogy keresztény vagyok. Tagja annak nz 
egyetemes Egyháznak, amelynek feje: n 
Kri sztus. 

E lmegyek, mert Szent JsLván erösítette 
meg a régi gyepüket, hogy a külföldi kaInn
dok helyett békés, r endes napi munkában ed-

"Hol V:lgy l stv!in ke rá l ? 
Téged magyal' kévÍln" ," 

zódjék a magyal' lélek s hatá rainkon helU l 
terj edjen II közrend és a jólét, rnint az álta
lános Illiivelődés hathatós eszköze, 

Elmegyek, mel't fiúnak senki soha jobb tn
nácsot nem adott, mint <lZ első magym' király 
az ö atyai intelmeiben. Ugy tetszik nekem, 
hogy fi nagy király bölcsesége és az Jsten 
szent szine előtt i alázatossága IlI\gyobb diszt 
kölcsönöznek neki, mint a fején Uindők~ő 
s zent kOI'Onal Ez az igazi g lóda, melynek fc
nyében viszaWkrőződi k s új értelmet, ó~'i;.'is i 
j e lentőséget nycl' ezel'évnek mindcn gyusz~ , 
minden dicsősége. Ebben a mi Huzli nk ma IS 

mugáénnk vallj n ol'szág-világ előtt a törté
nehni határokat, 

A Szent-Jobb kÖl'menetben - ott van Szent 
Jstvún bil·oda.hna, 

SzerkesztŐ. 

• 
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Társalgás. 
(St. Fnmcis de Sales, 1567- 1622.) 

T('sl l1é1'i';m, <Í1>ofju!r. (t kÖZÖ?/ISóges k et'esz
tény (,1"611yc/.:('I , amelyek (t k(J-r cszt tövében 
!Jyiikl'r(,z'lIck, 'IJIat azokat (f, K'riszl'llS vé1"e ön
tözi. lIye1/.ek: az íI/(iz(llosság, türelem, j6 !.:('
(I /Jly, szívesség, szol{J(ilrttkészsé{J, figyel em., ió
akm'at, mk01/8Z('1W, m egbocsátás, eyyszcl-üség 
és CI többi és (I többi. 

Ezek (IZ erények olyanok, 1Il'int az ibolya, 
(w/tJ/y szereti nz á,1' /I.!lftS hel.yeket. Ott v i'rit a 
l e(Jszvbblm, oU 'V(í,1'j(t (tZ iúMtii JuwnUttot s bM 
nem keresi a csillognst, 1/Wglt kÖ'l'ül 'minden
[dó ió ,malot 6:1"a8%t. 

Jlamwk (izenfcUi/, nevezetes, nngy c1'én?/elc, 
a.lIH" Vll /,· n k('/'('sz l I1omlokán 1'(I·Y1JOg1Jak. És 
m6Itri:n. Ki1lált., hlt Szc'l'ct etböl f(tkadnak és 
(lbM/. nyerik fáphllékulcca, /l.ucnek: (t bölcses· 
.'lég, 'igozságosság, buz,}cllom, bökeziiség és Ct 
Wbbi 6s Ct Wbbi, ~S mindenld óhajtja az cn3-
lIJj('k('t 6s lIofJymbecs ;ifj azo/m.t, mint a kI'isz
tI/si hn'sztéllység jl'lIemzö vot/ásait. 

Á'lIull' i61 v igyázz/t'lIk, 'lnC1' t a látszat csal. 
Az ifJnzi Idk; 'IWUlIo'iágot kiUsö llIf)),tékkel 'Ineg
i lélni '1/(' 111 lell ct. M cgföJ,téntk. hogy a hivo 

1él~1.: a ,.('"közönséf!eSe~b keresztén.y eI'ényt t,';; 
a JézUSt s .• ad('t jrgyebcn uyalcol'oljw 'mig a 
1IlegrsocMIf l'1'imy ésak tiindö /j'ö! de n~lkfilöz ; 
(t ~zCl'dő szit' áldott 'I!,('kU(]~, M{t?, pedig I ste?1 
cI.?~t az (t fOl/tos , M mdfn 19{tZ éJ·ték fokmé
'I'Uj f' ,' a sZ('1'('let. 

Szcretem (IZ imádscígot, mert az úlládscíg 
a lel.ke mim!cn aénynek. 

SZf1'etem (lZ áhitatot, 'II/el't (I Z riltallll indcn 
1II1tn kúmo t (t~ I stl'n szolgálatá.?'a szentelem. 

Szeretem az aláza.toss<Ígot,1/Wl't áltll[" meg
sza.bCtdu/ok m111 f !l'nnCI1IÜ, fennhéjá,z(istól. ma
galllat és (t I)ajút sZt'l'(1)Cmct illetőleg , 

SZl'!1'ol cJII (f jú kcdé/ut. mert benne 1Ilin
denki/H'z le/ut (gy széll szaV(UIl , egy szíves 
'Il/osol.yom . 

Szcretem (I Uil'e[mct, cíllc(la kész vag-yok 
elviseln? Ct földi élet minden nyomorllságút. 

B zek (lZ ioazi kU'l'sztény erél'Ut'/(. Ezekben 
gya kuroljuk magun/mt, mint CL ?Utgy M ester 
tCt1l ítvcíllyai! -

P. b. 

Az eUI ber boldogsága. 
(A budapesti Dá,' id Ferenc Egylet 1928, ú pri lis 20·nn 

ta rt.ott. vn lhisos estélyen elüadtn 
Polgiir Liijót presbiter) -

IS'l'E.'N minden cmbel'L boldogság)'a terem
telt s Jülrli életilnknck (,!{Jycd'iili cólja, hogy e 
bo/clo!J/ulfll'O, 'v1!16 6rcLclll ckrt megsze l'czzii k, 

Az {It, melyen (t bo/d,o!Jsci{Jr(t eljutunk, (t 

/..,';liz lll ,-;i fm/o/wa k. n következők szer int való 
ismeret.e és követése; bevezet ője pedig ez fL Z 

iM A 

EGY AZ IST BN 
S $I\CI'(' lcl, Ilnlllkll ~S b;.'ocsiilel 
1\11 11('10111 , 'd c Cjj:) be bCl\lI ii nkc l , 

611 I sti JI, Öl'ök I'C /II15l1YÜllk,/d k rzcdbt.'1/ ta r-
t I ' . . 
Of d« tünk, t li ITJU{C:('fl sO/':mllkat, 1I!'lIt ké-

rit,,1.- 'mi Tókd kiU~ö {)a;:dllgsriyo11 hallem ilf
klibb II( II~Ö l/'ot l llitc/, I'eméllyl, bizalmllt és 
XZI ,'d, tel, JIOYY n/.-ctl'lttodclt bt.töllIu.':>sijk. K é-

'I'iink csdek,'dj!'d, hogy megfelelő testi és 
lelki aő/}/'I fogadjunk lIIillclt~n f(íradsdgo t és 
mimlcn szc1llJC(lé~t s csak aI'ra törekedjii1lk, 
hogy clicsől'6 él) l:lzclItt6 t egyiik a,z életet, me
lyet /'('flllk biztál; krziinb,cl.' mil/(lcn nlll1lkája 
hadd Icg!l('1l N eked szcntclvc, napjaink s órá
ink Ir !IYf'nrk betel vc II kötelességek iránti 
It iisóygcl, IICII/( 'I) ó/,::;t!m('/.-kcl és gondolatok
koi. Aldásaid bnllliillk soh 'SI' taMljanak IlIi

lát/ml s':Í/' l kl'l' , s,:c1II'cdéscink közt is éljcll 
bt,.lIllünk cr hit és bi.::alom Te irántad A tyánk 
éti I sll'lliillk h'ául; tmbCl'ttÍrsainkkal szemben 
Irgyüllk kitartól.' a :i::;O'! tl ,tbt /I, kés.:séglsck a 
st'gitsógbt tI, Ul/uI·iml.: a nlt'gbocsájfásball. 
GOlldl'is/'lö SZt nit tul örködjék Iddh'ink f:;

utti" is, ül'kiicljlJ.: otfhomwk, kö::sógiillJ.:, 11ft
.:(1111.' é." kinilJjlmk, kormtÍII1).::(ilik. lIf1l1::/,t1illk 
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8 AlIY08zenteuyházttnk, a minden.séu. az em~ 
bc·riséu f elett. 

Béke m,inden házb(L, Sze1'ctet minden szívbe 
és áldás a hazára. Á men. 

• 
Boldor/nak, I sten tölmcuáldott1zak érzc11t ma

[ ga'1llat, 
H orlY Krisztus Urunk nyomdokain járhatom 

[u tamat. 

Krisztus evangélillDla. 
JtJZUS KRISZT US az emberiség legfőbb 

eszményképe s legnagyobb tanítómestere, 
M (í1iától, a Dávid király nemzetségéből való 
J6zsef feleségétől született Betlehemben, Pa
lesztina, Júdea nevű tal'tományának főváro" 
sában. 

Nagyrahivatot tságának tanujeiét. a gondos 
szülői szeretet vezetése mellett már kora ifj u
ságábfll1 mutatta, de nyilvánosan csak fenkölt 
lelkének teljes kifejlődése után, férfikora ele
jén lépett fe l. 

Ez időben Jézus körül belül harminc éves 
volt s midön Názáretben, ahol nevelkedett , 
szombatnapon szokása szerint bement a zsirut
oógába, felállt, hogya Szentú'úsból olvasson. 
Odaad ták neki Ézsaiás prófétának könyvét s 
amint kinyitotta, megtaláIta azt a helyet, ahol 
ez van írva: 

AZ ÚR LELKE RAJTAM S MIN DE N 
HALLGAT6N! 

Elküldött az Úr, hogy örömhírt mondjak a z egész 
[vilá gnak, 

S hi rdessem I\Z lidvöt azoknAk, akik ls ten útján 
[járnak. 

Aztán betette és visszaadta a könyvet . Min
den szem feszülten figyelt rá a zsinagógában. 
Ö pedig e szavakkal : 

I mára nyitoll~ meo beszédeJ ajkamat, 
Hogy üdvözüljön 'YIti nd, ki él az ég alatt 

elmondá az Igével kapcsolatos imát s az ide
vonatkozó írásmagyarázatot, amely az Ő 'YI~es
siási küldetésének alapj Ct, mert így szólt róla 
az Úr : 

Szent f iCtm ct Jézus K r isztus et jöttével 
új f riuyem lett ct világ minden népév~l, 
Szívükbe s lelkükbe olton~ tÖ1'11ényentet 
S az egész v ilág ismét népemmé lehet . 

Azután í g~r szólott hallgatói hoz : Ez az I rás, 
ami t hallottatok, ma tel jesedett be. S mind
nyájan igazat adtak neki s álmélkodtak ajká

• Kapernaumtól és o. Genezúret tavát61 északra, 
Szafed városa mellett. 

nak igézö beszédén , mel't t udták és érez' 
ho.gy benne f elmn(lasztosul ft világ nép i~ekk 
1ntnden el'ény", boldog 1mIU,·" fu·,·d, I, e l~ le? '..... d ,I mas Je-

te . s .a JOvo mm cn vúOyódús(/, és remén (j. 

I Azta,n el napokban ot thagyván Ná I l 
\'a:o~r~l-val'(~sl'a , faluról-falu ra Vá~~~~'o~t' 
p:e.dlkalt s h.ll'dette az l sten országának evan~ 
gehumát . . 'f}zenkét ta nítványa s eg II h' 
asszony. klserte. Ta nításána k a lapja Ya e a~~ 
tet vallcts(t volt . sze? c 

E zt a v(t llá~t tekintem én annak az út k 
amelyen Ct boldogsáo l'(t eljutunk s erröl s ~f k-
a következőkben : zo o 

. JÉZUS. K RI SZT US szeretet vallásának le _ 
Icmut(Jaslobb tan'Ítá.sa CL H EGYI BEszeg 
amelyet.~ !~BOLDOGSAG HEGY ÉN" '" mon: 
dott a kOl'eJe sereglet t népnek, ekképen: 

., 1) B oldopolc ct lélekben {JCtzdafJok, me1't 
ole az I sten t ·tsnw1'ik. 

2) B oldogok ft tiszta sz'ivüelc 1ne1·t ők az 
l stent szer eti/c. ' 

A lélek az, me. ly által Is tent is merjiik, 
S tiszta szi\"iink, a mellyel öt szeretjük. 

3) Szet·essétek f eleba1'átaitokat, ntint 
magatokCtt s ne bántsátok még ellenségeite
ket sem. 

Ki Is tent 6 í'mbertá rsá t szereti, 
Boldogságát má r e földön megleli. 

4 ) Tégy j ót mindenkivel s solta se mu
lassz el egyalkalmett, amiko?' jót tehetsz. 

Tudd meg, ha jót teszel, hogy ls ten téged méltatott, 
Hogy t égy helyette mennyei dolgot, jó nagyol. 

5) A k i kér, anunk adjettok s amint akm'
játok, hogy veletek b(ínjanak , t i ·is úgy tegye
tek. 

Mi ndenk i a mennyben (mnak a kenyé1'11.ek 
tennését tellátj a meo, amit a földön elosztott. 

Ba mIdi kincsed a nyagiakban nleg oly kevés, 
Bőven terem ijzamodrll II szeretet és jólteves. 

6 ) ÁldjrÍ-tok azokat , akik jót tesznek v~~ 
letek ele 1le ká"!Loztctsscí tok a.zokat sem, (tklk 
titek~t ü ldöznek; sőt ipa1'kodjatok öket is jó 
útra vezetni. 

A legna gyobb jótéteményt az teszi, 
Aki It bíin(is t is jő útra \'ezeti. 

7 ) Teljesítsétek mi~ldenki~el sz~nt~~n 
kötelességeiteket és senkitől a 1ogosna1 tob~ 
bet ne követeljetek. 

L egyetek a kötele8sége~ teljesUésé~C1t (IZ 

elsők, ."! (LZ előnyök élv('zetebell az utolsok. 

-
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S) Jlj rgbocsássa tok ellenségei/eknek is. s 
li is borsálllllo1 111/(T/ek. 

UúnÖSI!('1 uembt'n is - am il ember meglehet -
Lf>gjobb tön'ény, n mt'gbot'8átlis t'S szere l l't. 

9) Senki sc toralja meg 1'ossznl II , 'oss:al, 
ham'", illkdbb mhulig jót l egyetek egymással 
h~ milldf1/kil,eI. 

Aki tég.od kü,'d dob. ny ujtsIiI annak kenyeret. 
Sót kllhicsol is. hll mOdod \'un, hogy l e hNM. 

10) S.ziilltclcn imádkozzatok s l stenllek 
",illdc1lhcn hálát adjatok. 

tRI SZEN7' IMATOK ez legyen : 

lItl A'rY~\NK! Ki II mCllIlyi><'n \'ngy, 
Sunl elt esso.'k meg fl Tc llt'l' ro ; 

J öjjön el II 'r e tJrsz:ígod ; 
Lt'Kyrll IIlcg fl Te nkaratod. 
Mint II mt'nnybt'n, ligy ilt n fiildön is. 
Add nl!,'g a mi mindennapi kt'nyuünkel, 
ts bocsásd meg II mi \'H keinket, 
Mini mi is meglJo(szilunk DZ ellenünk nitöknek. 
ts ne l'igy minket II kisi>rtesbe. 
De na bsdít s meg a gonosztól, 
i\I(' rt 1'ird az orszag, a hatalom is a diesiiség. 
Most cs mindörökké. Ámen. 

• 
Mihelyt fl tizenkét tanítvány, aki J ézust 

útjában kísérte, I St 61i. i géi11 ek teljes ismere
tére jutott, Jézlls hatn1nlnt adott nekik a ta
nításra s elküldte öket ezzel az utasítással: 

M M/jetek I zráel minden 11épéhez és hú'
d,esséfck nékik az evangéliwllot, hogy minél 
kőze/{'bb jllssct'1lClk (L. 11/O'/tnyo1'szághoz. " 

A tizenkét <,postaI el is ment s hirdette az 
l sten igéjét a zs idók összes városaiban és 
falvni ban, 

Apostoli út j ukról visszatérve. J ézusnak be
számoltak minden tettukröl és tanit-iisukról. 

. Ezután J éz-lIs kij elölt még hetven tauít
vanyt · és elküldte őket ama tá.volabbesö vá
rosokb.'\ és helyekre, ahová ő és fl tizenkét 
apostol el nem juthatott és ezt mondott.:'l ne
kik: Menjetek és hirdessétek az e\!angéliu
lll?t. a vih\ g minden részében, hogy a föld 
m!uden népe az egy igaz l sten ismeretér e 
eljusson, Jndllljatok , s köszöntsetek minden
kit iltközben. S ha bementek vll.lamely \'ii.
l'osb..~ vagy faluba s szívesen fogadnak, hil-· 
d~~setek <lZ evnngéHumot s adjátok tudtokra: 
h ő;: ('1 ,'C/ll az I stcn országu. D e h<l olyan. vá
rosba vugy fn lub'l mentek be, ahol nem hít-

• ) küttUk Al1d ronikuu t is. nki elsöbben hirdette 
PUll lloniAblln (<< lllostuni l\logyllror'UlágOI1) 1I'l Eg)'. 
iilh' II"';, hil6l • " lelt később l'II 1111ónhi nllk első (pécsi 
;:: iiOlli llonill i) pUspijkl!, l.úsd ll. old:\It, 

nak szívesen, akkal' se veszítsétek el türeI 
meleket. és kitnl'tcísokat, -

Ak! me~hl\ lIgat t.!teket, engemet hallgat 
me~ es a~l megvct hteket, engemet vet meg: 
pedig akI engemct. Illetn'et, azt veti Illeg aki 
engem küldött, ' < 

. Az .lPo~tolok és a ,hetven tanítvány hívol
letében J ezlIs maga IS tovabb bmított JUI/ 
zsálemben és <1 kÖl'ii1ötte fekvö \'ár050kb<111 

/ 8tc'n iq,rjc időkőzbt'lI llcmc~(tk a t1ilág ll!'ill 
elen 1'ész('bNl, }HU/cm JeMlzsCllcmbcn a /co';
ZC'ILSOI.: és Cl Z ír(Ístudók között is szépen tel'
jedt. 

Ekkol' előá llt egy írástudó s megkérdezte: 
Mester! .Mclyik «z elsö az összes pamucsola
tok l,özt'r J ézus igy válnszait: Az első ez: Az 
O/', a mi U"ullk I stenünk egyetlel! egy, Azért: 
Szeresd II tt' Urar/Cit, l stcnecl(,t t eljes szíved
böl, teljes ld!.:cdböl , teljes ('lmédböl és teljes 
cl'ödböl! Ez nz első p.U'ancsolat, A második 
pedig ez: Szel'~'sd fc lebanítocLctf, mhlt maga
dat! Ezeknél nagyobb pnrancsolat nincsen, 
És <lZ ín\studó :lzt mondotta néki: Jól van 
Mester! Igazán mondtnd, hogy EGY AZ IS
TEN s rajta ki/'iU Ilii/cs más. Szeretni öt tel
jes S.:íllból, teljes lélekből, teljes el",éből és 
teljes eröböl. s 'úgy szeretni a jef.ebarátot, 
"lilit magunkat , clöbbraló 1nillden pm'alicso
latlUíl • 

Jezus lát"án, hogy jó úton halad, azt mon· 
da néki : Közel jársz az l sten országához, 

l\Iidön pedig a farizeusok azt kérdezték 
töle: Mikor jön rI az l sten ors::ága,? J6::lls azt 
f elelte nékik: A z I stcli országa az €'Inberek 
lelkében v an s IIralm(t akkor terJed el az 
egész '!J j/ágon, lia mindn yájan Istf'1l tőrv6-nyc 
sz{'/'illt éUh/k, 

Aztán néhiinv szadduceus a felhlmadás l'll 
• • 

és ft jövő életre vOllatkozó!<lg intézett hozza 
kérdést. J ézus igy válaszolt nékik: A ~'elttÍ
?/Indás lélekben tör/611;!.: s a feltámadaskol' 
az emberek - egy fis::tllltabb 11lNI1Iypj ~'ilág
bcm - IIaso)/lók lesznek az angyalokhoz. 

• 
Heródes kiráh' nki J\CI'f'sztelÖ Jánost is 

megölette, hírt }~I{llváll J ézusról, elhatároz!:.'\. 
hogy elfogntjn és megöleti. 

Jézus látván a feléje tornyosuló veszedel
met, magához \'ette fl tizenkét tallít,,~nyt s 
így szólt hozz<íjuk: TudjMok, hogy , ket. !lnp 
mllh'a pciskniiu1/tp lesz s :\z emberfiát atnd
ják ellenségeinek, hogy Illegfesz ít~ék. , . 

A kOl'ászf (l /all-k('uyél' ÜU1Up elonnpJ,~11 tl 

taníh'.\ nyok elkészítették II p«s!.:a-l'llCSorat • 
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Allw1lYlIlkm'./C'z/l1'I 1181.tnl m e ll é tt!-Icpedett 
tizenkét. lan fi v:ln,\':\vnl. Rvés elején kezébe 
vette ;t wii'l lmkf' l/llcrct. Il1 cJn\ ldottn. ll1egtö1'Le 
és c sz:waklml nd ia odu II LnniLv{\llyoknak: 
ll( 'Ulléf f'!r1 g m/dft'k! E z az én (' f/ y luizamért 
I clóldozoff lr'stf' /1/1wk fmlék /' . Azt:'in kezébe 
vette ti polwl'l\ l, lu\hít adott. s c szók r,al adta 
00;1 nékik : f OllrLtok cbMI mindllyáj an ! E z 
(I Z éli 1(,8 ( 1' 1I11/ (, /.:, (lZ új .<:zövl'lség <, In lékél't',. 

,'wkakért k iöII/ lü 'l'éI'él/r/.- jr/kép(' . 
Ezt cOyli" ',.. é.-l ('z i 1'f/ytí l ok (IZ én c mlékczc~ 

tcm re, 
S evés közben Jéz/I .':: később így szólt: Bi

zony mondom néktek: Egyik köziilelek elárul 
engemet El'rb Júd{\s , az Muló megszólalt s 
kél'dezte: Mestcl'! 'l'nlán csak nem én ? Ő vá
laszolt: r[J (,lI! l\fa,l.tlld aj:\nloihld fel. - Erre 
Júd{\s fel{111t és elt{wQzott, 

A hangl1lat eZ l1 tÍlII m ind végig igen szomoní 
volt. 

Azután elénekelvéll a húlaad6 inu\t, kimen
tek:lz Olajfák hegyé l'e, Ekkor Jézus azt mon
dotta tanítvánYHinak : Fi<ti lt~ ! Szeressétek 
('{/Ylllástl Ami/It én sze't rUek titeket, ti is 
ÓIJlJ úgy SZf'1'cssétek egymást , Anól tudja 
?Jf cg '1IIüulenki, hug /! az ón taní.t'ványaim vagy
tok, IUl sZel'('titek eOl/m ást. 

H et h isztek I stel/ben s sZeI'ctitek egymást. 
úgy üd·vöziiltök. lIa megtal'tjátok Isten pa
rancsolatait. ~\z ignzság lelkét adja mellétek, 
tlmely nálatok marad és benne tek lesz ö rökké , 

Aki is meri ls ten parancsolatait s megtal't
ja azolmt, azt l sten 8ZCI'(' ti és boldogságl'a 
vczérli. 

Mam dj cdolc tehát meo l sten sze1'ctetében, 
ahogy én is 1/1 ('{jma1'(ulok az 6 szel'etetében, 

E:-:t mondotta Jézus, aztán az égre tekintve, 
így szólt: ATY ÁM I DicsöUsd 1II ('g a T e lellú 
!'i(lülctt, hogy örök lelki é letet szerezzenek. Az 
pedig a z örök élet, hogy megismel'jenek T é
gedet , mint EGYBTLEN (GAZ ISTENT. 
trettiik könyörgök. tn szent Atyám! T artsd 
meg öket. az egymás iránt való szeretetben, 
hogy nlindenben egyek It>uyenek. 

De nem cs upán ö ért.tik könyörgök, hanem 
azokért is, a kik bes:-:ódii!wt hallva, és akik CLZ 
én és ClZ Ö tanításai/mt megis merve, - a viláU 
végf'ig, - hinni f OfJ lla/c Benned, hogy 'Jn'ind
nyá j an egyek legycl /ek. 

Eközben Jézus a Gecs(>lIIcíne kertbe élt ta
nítványaival s így szólt hozzájuk: ütött az 
óm! M(tI·acLjct fok ilt é~ v i msszatok velemI Az 
én lelkem nagyon, mindhalúlig szomorú. Az 
emberfia II biinösök kezébe adatik. Közelg 
árulóm, 

Még beszélt s má r megé rkezett Júdás, a 
tizenkét tanít,'{my egyike, a főpapok s nép· 
vének küldle fegyveres csöcselékhaddal. 

Azok meg ragadván Jézust , a főpapokhoz és 

népvénekhez vitték, nld k NZ II ~ "11c" I,"" · 
1. " , ' ti' " .. l iS IJlzol!ysngo ,erest~k, hogy megölhessék. 

"Masnap el 18 Vitték és ál"dták Poncius 
Pilátusnak, a he lytal·tónak, 

J ézus a ,hell,t:utó elé állt s a helytartó meg
~~,-,dezte őt : ~ c. vngy:\ zsidók kir(dyn? JéZIUl 
<\zt fet~lte néki: A ~)l/nf II/Of}<td Illomlod; _ 
de a fopapok és !1epv6nek vádjaim semmit 
sem vá laszolt, an~1Il a helytnl'ló nngyon cso
dá lkozott, llleJ't Jól tudta, hogy irigYSégből 
adták kezébe. 

~1indalllellett Heródes kil':ily buzditásánl 
a fóp<lpo], és a ,nép~ének vúdjuira elhat-ározta: 
hogy meuf(,8zlttetl, mert maga is ravasz és 
kegyetl en ember volt. 

Pilátus ekkol' átndtn Jézll8t n lmton.\kn'lk 
f 

' < , 
hogy 111 eg csutsók. 

Utolsó ú~jára btnitványai, valamint anyju 
és testvór e l s a nép 'Jte1llmw bb rétegei/)ől, való 
férfiak és II miatta si ránkozó asszon yok soka-
sága kisérte. ' 

Krisztus testo meggyötörtetett s sí rba té· 
tetett, de felke él közöttünk, éllltindm}(iinnk. 
bcm, akik őt SZ(!J'f 'tjiik s boldognak, Istentől 
meucíldottnak érezzük lIIctgltnkat, hogy nyom
dokain iárhntiuk útunk(tt, 

A'11um. 

Az upostolok cselekedetei. 
JéZ1t8 halála után, tanítványai egybegy Ul· 

tek s mindannyian egy szívvel-lélekkel foly
ton-folyva imádkoztak, az asszonyokka l és 
M Ú1·icivCl/., II Jézus anyjával, meg az ö testvé
reivel egyUtt. 

Pünkösd 1/<t1Jjún is mindnyájan együtt vol· 
t ak s megteitek mindannyian Szent L élekkel, 

Je1'uzsmemb(m épp akkor a v ilág 1/1.inden 
nemzetségébőL való jámbor zsidók tartózkod
tak. Ekkor Pétel' e lö{\lIt s e beszédet intézte 
hozzájuk: Zsid6 férfic~kl Jm'll,zsálem. összes 
l(tkós(t'il Vegyétek tudomásul, hogy (IZ 01' a 
keresztr e feszített J6z'llst lélekben f eltámasz
tott{/, s tanításai által mcgvált6 1{?'iszt'1tssC~ és 
igaz Messiássá tettc, Az ü~dvös~égh~z tel~át 
csak l sten '1)({,1'Ctncsainctk a·z o tamtása't 8zermt 
való kö'vetése által ;'u,thatwzk. 

Térjet ek tehát meg s keresztelkedjetek meg 
1nindnyMan Ct Jéz!l8 K1·iszt'1tsn~k nevében, 
biineitek bocsá1talá,1'a s 1Itegnyentek a Szent
Lélek ajándékát. M at az 1{}é1'et né~"tck, gyer· 
l/I ekciteknek 613 mind<t/lla távollevo/cnek szól, 
clkiket Urunk I stenünk elhív az EGY IGAZ 
l STEN v<tll(tsÚ'ra. 

S aznap m integy lIá'r011teZer emberrel sza
porodott II hivő lelkek számu, 

Pétp/" ekkol' így szólt hozzájuk: ,!,i.vagyto~ 
ct 111'6 f áM/.:- és (IZ új szövetség fi.at és a tt 
1d6duUolr.u(Ln megáldatik a föld 1It'/'lIden 1U;1m· 

zetsé(Je, 
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.-1: Cr pfdig JlfIpról-1wpra szaporitotta a.;:; 
ii.dl'ö=iil6k 8:ámát. . • 

Saul nz ifjú farizeus. c.t dan.!as~k lls t 7lt~m 
raM 11INHlyei szózat foly tan, szmten. megtert 
és megkeresztelkedett s a~onnal h.'rdette a 
::S;lIUgógákball, hogy Jaus K nsi! t lls CI 

Messiás, . . 
Mint apostol a Pál neyet. vette fel s hll'

dette u.: Istnl igéit és a JbM K r isztus evan
!léli1tlllát n fö ld m inden l1?pének. 

A tedilet, amelyen Pal apostol, az, l sten 
igéit és a J ézu:;: K 'I';szt-lfs c'l,:angéllll l1Htt ter
jesztel)i kid,llta, o!Y nagy ,·olt,. h?gX a~lOyá 
hanuu 'oSc'l1l el nem Juthatott. level1tl1an 1par
kodott tanításait terjeszteni. 

K inUóbb tani!cisai következö leveleiben 01-
\"ashatók : 

1) .4 Rómaiakho:: í rt ICllele : 
SZÍ\'ellluek hö vágya, hogy <l reflmbizott 

e\'angéliumot hirdessem néktek, Rómaiaknak 
• 
IS. 

EGY AZ ISTEN s szer etete kiterjed min
den ember're egy(o'lÍn t. 

l sten áldása s CI boldogság k egyelm e eg ya 
I'(Ínt szól (f zsidónak, 1'óm ainak és görögnek 
s széles e 1/illÍ gon m inden emberll ek. 

l\:l indan nyiunknak EGl' AZ I STENE, aki 
kegyelmének gazdagságá t kiárasztja minden 
gyermekére eg)'ariint. 

Kérlek azért, kedves testvéreim, ajánlj á
tok fel magatokat jótettekkel az Istowek , élö, 
szent és kedves áldoza túl .: - ez az észsze1'Íi 
IstcIltisztelet, 

Eyymcíst testvél'ekként tiszta sziv böl su
rcssétek, egymást kÖ!CSÖ1IÖS elözék ellységböl 
megbecsiiljét ek, 

2) A K orintusiak hoz irt elso l evél . 
CSAK EGI' AZ IS TENüNK, az .4tya, aki 

által nm mil/den s aki által 't'agyunk mi is . 
Dicsöitsétek tehát az I sfc>nt buzgó és áh i

tatos lélekkel, s aki az Cn'lIl ilyképen egyesiil, 
egy lélek ö l'ele : a lelki élet er ej e pedig az Is
tC-II országa s (f s::l'i'det lelki otth(ma, 

l st~töl mindullnyilln egy Lélekben testve
J't'I.:ke at'attattunk : legyünk bár la:,resztél/yek 
{'((fJY zsidók, rómaiak v agy gö,'ögök , Iste-Ittöl 
mmd«l/ltyian eYlI L élekkel cíldattllll k, 

A . sze I'ftd , cntwl y az embl'1'eket egybekup
('soljcI , l sten leg föbb ajándéku s az ember bol
dogságának legbiztosabb Cl lapj a, 

:3) rl ;: Eft'zusütkhoz írt l evél, 
EG Y AZ ISTEN s egy II lú 'isz t"lts tan HusCt, 

I {JY l ehat II llit is csuk egy lehet. 
.Egy (! .mindnYájunk Istenr és .4 tyja, a 

m!ndnY'~~1.\lok felett, mindnyájatok áltjll és 
mmdnyaJt\lokban ható fö"alóság, A k egyelt 111 
(I,:o llbn t! mindimikiinknd: Cl suját érdem e SZl 
r int udtlW ... 

A I1zO'<td i(luz Ú.tjáll jár!:li, minden tekin-

telben méltók leszünk K risztusilOZ s vele 
'egyetemben napról-napra építjük I sten orsza. 
gat, a sze-ret et egyh6.z<it. 

Becsüljétek meg egymást a hitvesi szeretet
ben. Az asszony férjét szeresse és megbe
csülje, lll,ert. a férfi az asszonynak, épp Ílgy, 
mint I~l: lsztus az ~gy~áz.nak, fent.'wtója és 
gondozojl\. S a f ér j szmten szeresse és meg
becsülje feleségét, a hogy Krisztus is szerette 
egyházát s f eláldozta magát érette. 

A sZ€"I'etet a tökél et es élet bizOlIYSCtga s (IZ 
ember boldogságának legbiztosabb alapja, 

A z asszony és fér fi egymás t kölcsönösen 
szer etve és megbecsülve, mutatja Isten szere
tetének azt a harmóniáját , amelyet millden 
gycl'mekén egyaránt kiterj eszt. 

4) T ·imóte-Itshoz i rt első l evél. 
Az üdvhil'detésnek v égcélja a Uszta sziv

ből. a jó lelkiismeretből fakadó sZeJ'etet, a bol
dog Ist ennek reá'nk bizott evangéliuma sze-
1-i1/t. 

J ézus 1\1'isztus azért j ött erre a világra, 
hogy az egész emberiséget Isten kegyelme 
szer int üdvözítse s boldogságra vezérelje, 

A v ilág k i1'(i!y (Í1wk, a halhatatla.n , láthatat
Ic"', EGYEDüLVALó ISTENNEK pedig 
tisztesség s dicsöség örökké, Amen, 

Te, áh Istennek ember e! T artsd m eg a pa
?'an csolatot kifogástalanul és feddhetetlenül, 
amelyet szívedbe oltott a mi U1'!t'fIk I st(mii1lk, 
ft boldogságos EGYETLEN örökkévaló hata
lom. 

5) A Zsidókhoz ú 't levél. 
SZe-II ~ test1/érek, 11Hmnyei hivatás ·részes

tá1'sai, odanézzetek a JÉZUS KRISZTUSRA , 
(f m i v allásfmk apostollÍra és örökös fÖpap
jára, akihez így szólt az 01': 

T e t /a gy az én fiam , a hUnek vezére 
S ö1'ökös főpap n épem ü dv össégére, 

Já'l'jatok (IZ Ő tanításai szerint, az I stenben 
v aló hit és a testvé,'i szer et et útján, hogy 
senki se essék el közületek a boldogságtól és 
(I Z öl'ök 'iidvösségtől. 

• 
.4 la'isz fusi ta llok megismerése után, CL sze

?'etet v allásának az ember életére való halá
sát ismel'tetem: 

A szeretet vul.lnsn. 
A z e-mbC1't te'/'lnészet i Iw jltl1ná ncil fOg i/Cl, 

boldoggá csak ct v alMs leheti, 
Hogy valaki va llásos lehessen, sz ii ~sége~ . 

hogy <.l \'alhist ismerje, a \'aJlásos él'Zest nll
velje, 

IS TE.V a ttJ'méllzet roppant biro(l(tl mát cc/
koM és f enlCl1·tó ö1'ök bö[c:ses8V CI természet-



• ~ tV-Rld~ $ , fVt~·t lU .f'tHl:HTi,Yg gond
...... ~;.~bNt_ 

lb :u CJt't kibrlclmci fJ.l"a$2hUl~", h:l cs..'l
lOOi .. .'~ok ~ ~n"<M..~ Mh'iinkx.'-t m~roh.\l
j ik : emcl,ji ik fcl !,.l\lHdolnrn.inbt ~\S ~nclm~in
"'-."f iri--~oos 'sk.i. k •• ... melll\.Wi Ats~.nkhl\L 
:l böf~~ & ~~"'t\..~ örok f\)rrns:il~ s 
m-erjiink ~'l\~l-"t ... ~ el\.\-hiik.'st ('i tiile. 

A. r..u.LiS q: .. " kHi pclJtdt ·i..~'U,s <;:; ~nY'
t,d IcglfUl.,Qn.",:: hl.:,"ttbb .. ,JfiJ.-.i .... /O,~l '.dl.'w.kik'H, 

n I1l4TSSllnS i,.::t~i ~n:~:s Kri.::::.tffs l:'rN.ftk 
I clk~\OO1 n.rihi\nnlt l~f,"'Jl.s..;"~~~~u, ot ko.. 
\'t>Uli s :u: 6 l\.\"),)mduknin j:i;rni. m indtl.n ttmhcr 
Il!gfiibb h"~di.s."I ~$ ItWU~R'"\.\bb bt)ldob~-\g;:\ , 

Kri • .::..:. hts {'nu tl .. d i - Sl.h-ebcn ('~. rgJf('
t (",..u'$, db..-s.~ tlINt ti.~~, I\llIdS: "t $ZBRETEt' 
\ 'ALL'(SA IlSild nulL 

~ Y~lllM :lZ p.g:\-t."liöli ig:.u t~ minden em
bert . boldt-~Titó. f'g Jli"ié>tIIU t\,lIó.s, !\.mcl,.Ylh:'!k 
llll\g:.\S.2h:'-$ d\'t~i :H't':'l :1 lelki 1H:\,.t!::.1~~~~b-:1 e~llcl .. 
nek~ :\hol u..: ilt't ItHtll'yif a nt:l.g:,l w:,tt."'lSlg:" 
b."'Ul hitjuk és ~re.uiik, 

E nnek :1 \1lIlás.nak Idki m~~sJ:\~in Mt
h.:ltjuk. mik~l\t \'~i (l .,,-=<rcfd és I.'ÖH,oriild 
jólten 3 munkáj:\t : mi.l..~nt höK lJlrii! h\l'&\
d:\hni refon núbt, j 3\' il-isokm., Elöttiink áll
tutk a s"::('N'td t.'.':: jNt4'I'Ü 4ryooes.it-ett emlé.k
oszlop.'ti: ~iik .:l In~)-es., m m\k""OlÓ ~s jó
tek lly errelmeknek anUl n:l!-'Y mú\-eit, :\.Il\e
l\-eK :lK etnberisé$! d ics&tb..~t nlJ..-otj:ik. 

.-t: I • .::ti"'rt fi.<: .:: t<ldbt'" é.,' t mOl'r-.;:,.:;('rt'l t'fbt'M 
NIt,glf/lrilj.,}.., a.:: ('J1t1fft Uh','.'::, ob,.:: .::olHt tis.:.tn t'h/~ 
lri.</ •. ~ SZERETET L ·ILL.IS.iT. 

Hl.l ~.:t n l'(lllri~t l11~ort;}lAltuk \~ kö\-etii.i~ 
nJ.-.kor eljött n...: l~tt H o~(igu. n s.:. t f'{'l(.'t tgy-
1Ió-"tt. 

Rem.lI\,.,'lem, hi~em, holt Y eJ fog j ' nni. -
mert eltil t:; Q ~'allri~ha:. o.: lsic'ttMI it·.itt f(Ítoft 
k iki t'gYSl;gl' fI n/opu/ci fltlihil'il(,s t.'hlMs. I.'ü.:d 
• • 

JIU', 

A S-=l' rtl r t egyesit i nU\ ,)n\b.'lll mind~~ok-:\t 
Merényeket. 31nelYcl\ :1 lelke l fd~mdik s 
fl tökéletesség örök Ud\'éhcz \''!ltttik, rl tJl úll (I 

S,;.f"rctd IJu'ghödifotfn R földei. t"!llthlik fiils!.i
nérói az öm:és, góg. gyUl ' lel, il'i).ry".'iég s il 

földi j ll\'3k~rt folytn toU M iU kti-cdcJcm " f'I~I r
h .:ttt a..: l~ tflf or".:-6gR . cl s.:c.' rt tt: f ~'gllhá:::(I, 

A t er mészetnek dis1ei : 1\ mcz6u nyitó vil':\
gok: lelk ti nk ékcsség\!.i. cl 'lit t'imoai: (l ~' ,:::(\I'"t"
tr t b kti" yö,.ill( tr ,i.,.::rg, F'debnr~\li szerelet 
nélktil . lst en S1erc t et c. lsten ilHRd:\sn el nem 
kéllze.lhet6, )Ii k~nt n st.éll UWll$Z. \liráj.!illat 
nélkUl, miként II t ijld liJre,t nU\chirdnl n~lkUl. 
úgy az lsten im d:\sn fdf'l)(U'(itf ~':I ,-etd fttl
kW : pusztn és te r méketlen, 

A 1'nllá.·;o,'1sfin is I tIIbcr~n'drt fen$é~s 
IlllmUj.\ kicSfyenlil. mindent jóvá less, A 
vnHásosság felébreszti lU: emberben :\ nemc
sebb rendclt,ct 6sck iránti fÚ).."l\lnmkat : fl..:' t ' , .... 

kalcslg (J <, t ca I cltJba,'(i ti s:.C' ,'C' t rt ct, 

1 

... ~ 'tm)l~,~~ w5..~ 1t1t'"ll1:trdti ~('''Hd $.:1t
n"~ :tt;,~,~t~M .)tI. ft '~Ud ... 'O.~~igQtt' to mind
l.."\..~'Ö ~ Jolet ~, 1\\ iwl&'~ ~f"j~hSje. 

_·l Jrlro..l f'\t. h .'.'::-:. tl"f" f ... ·t e mc1Mt n~' k.,g
~~b ht,M"Sft II ttli.l'$trul)umn.:tk: el ~I~i " 
liln~met;,el, ... ,:I,d' (" ... ~ ....... f)(orJu·~ i ti..' 
I""J.\ 
Xy\\i t~~nk lcltA.t l~h CI'i j~)\ ~'mMll:\k 

$ .s:tt\'\..~uk Qt\l\\~:St, lHert. blen R.\'e.rmcl..'ci 
\~'unk \"1tl:un~m\"icn . 'R:i clll.':n~,-,:; indu
hUt~l. ~"1!61d ... ,h!\~\l.""" oo..,-,?-\\ ... \~l ir~"'~ 
k\..,i\.. .. ~d Ylsell-etJk (d~b:\ r:\tj~\ i-mnt, \-~t ~ 
i~t~l\' löt'\~n~ 'k I, .:'; .I.':t\t\'!bbi\.."ö : ti sZ\"«l.d 
dieu. S tnt\g:\t h!1~nt k\nljn m~. 

AJ. il.n~S örökös \·iml'-.... 'wt. lS ·I\U\j..,,\"i,t hint i 
:\t emoot'cl\ .... -ot:e. 11 $:ffltr' ~ncnhcn :~ b9..~ 
bi l h.)S :\I:\ll.ht S ooldQ)."$i\),.Y\Ulk l~ct'me"""'\..",, 
1\ .. ' 'bb t"3.1:Ij~I , 

$.:."tYs#iJ.' If'-Adt t'.g"tHi'ist ($ t t rjf·ss:.tik .-\ 
SZ8RCTb;1" " ALL S.'(T', tl\1!l·t :lki ~l $t{!1'\..·1:~t 
m:~,,~ül hinti st\' t. b hU C$ bolct~'dgot fu)S 
~)rntlli. 

EZ " Z I;)1'E~' ORSUG .. , 
..I SZERETET EXinUZA. 

• 
I-:.:.t n.:. t'~tfAri_'1., t ft Ait ntih. Il.)' ldlS cinlgd

t'(tl kh-:\nom még t\!.l~""~'t~nj: 

A hit lelkI "lr .... I. 
1. 

IIi , )' .,tZ IST,tJ.V 
s t'y" n I\ris~s taHltd\M. 
I<:lIdt II lI i t is r"~'O.k cl1W kAd.. 

h'ri~tH,'.':: tll"fM,.,-dbo tt :\S \'IHlx!ris& HCtHf .... 

sI'bb t-Jfcyl'f oly \'t\lI:'isr:\ t~rtek M, :1~nd~7 u.: 
iskH; ,'gflS;I1~lH. és (I ,i:I'i'ttet t'fl (11C1'~'Ü:.. 

8 . 
A I\EUESZr':NVStG LtN)"EGIr fl ti.~h, 

I.>f'kl'ilrs és S.:I1t't' td, 
J. 

6. _ 

A h''';NKSZ'1·t.v l'S~ oly ~UtUIf~·il bb'~'7':.~ 
1,·lk. " "III'ot. c!t"r/Nt'" , hrr s.::H{/. (l.itl~tÚ"1i ~ 
Tb'N fl E.'Z s u..: I' mbfr boldi)I1~'tfflti Ac)", 

7. 
Miflti" fl ..:! . 'm()(!t' bl>lIIltg les: . 
6Mbb d /. .. 1'11 illNt;a I$ttHthu 
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8. 
JlNnd dicső és boldog az, 
Kinek 8zi-ve szent 8 igaz. 

9. 
A hit reménye sugaljn nékünk azt, 
l-fogy I stentől száll reánk <\ szent malaszt. 

10. 
Szfvemben az a szent meggyőző(lés él, hogy 

(I Z embe'riség az isteni gondv iselés által elénk· 
be SZClbott örök fej/Öltés során, eljut A SZE
ReTeT T' ALLASAfIOZ. 

ll. 
A SZERETET VALLASA a k1'iszt'llSi ke

,-cszlénység teljessége, amelyhez az egész em
beriségnek el kell j utnia. 

12. 
Amig A SZeReTeT T' ALLASAfIOZ eL 

NEM JUTUNK, a kC1'cszténység nem befe
j ezett Cíflal)ot, hanem a sze1'ctet hozzájá1"l~lá
sán!. vM6 1'cménység. 

13. 
A SZERETET l sten lell4e szívünkben. 

14. 
A keresztény l.elkié1'ziilet egyike az ember 

legértékesebb kincseinek. 

15. 
A 'V(lfllÍs 1)ctlód1' fényc{Jc: A SZERETET ; 

ez az a rokonszenv és jóltevés ösztöne, amely
lyel az ember embertársaihoz viseltetik. 

16. 
Az élet boldogító értékeit csak rt sze1'etet 

útjcín érhetjük el ; ezért szel'etet nélkül az 
ember boldog nem lehet, 

17. . 
, ~ kel'esztény ltittM'jesztésnek kettős 

celJl\ van: növeini Ct k e1'esz lények szcimát s 
emelni (t, fu ?'esztény érzelent minőségét, 

18. 
i\'linél tökéletesebb és felvilágosultctbb (l Z 

unbel'~ annál tisztultabb és magHsztosabb fo
gui mal vannak a vallásl'ól. 

19. 
A z ('[jydem es Icj"isz&usi. val/ciA; főel'össége lL 

lolytonos fejlődés, a 101'11101l0s liulaclás. 

20. 
A z eYYI' t CJlW8 Iwisztusi, "e~'eszténység II sze

n~lelben és jócselekedetekben nyilv{ulUl. 
21. 

A lá,l'setda/mi j6lét «lctpja: Ct szeretet, 
lJ11011.«. és becsület . 

22. 
Az Istenben v aló hit és lL szeretet, az em 

be?' életének legm«gasztos(tbb hivcttása, 

23. 
.4 z embe?' boldogsá,get, l sten legföbb áldása 

8 CtZ -igaz élet legszebb .iut'ahna, 

24. 
Cselelce(ljünk mindig "így, hogy ha felkérné 

lsten a földről lelkünket, soh'se találjon az 
készUletlenül. 

25. 
ISTEN a v ilcíg leufőbb lelki 

szel'etet l sten lelke 'IItibennünlc. 

26. 

• egysege, s a 

A VALLAS az élet c1'lcölcsi (J1'öinek osz
szesége. 

27. 
Az emberi törekvés legfőbb célja a boldog

ság, de ezt csak úgy érhetjük el, ha az élet 
et'kölcsi eJ'öit érvényre juttatjuk. 

28. 
A szeretet és jóltev és az l sten tiszteletének 

legalkalmMabb formája. 

29, 
Jézus tanításainak célja, hogy az emberiséget 
az igaz életre vezesse. 

30. 
JÉZUS IGAZ EGYH AZA állandóan a tö

kéletesség irányában fejlődik s mindig a vilá
gosság egyháza lesz, 

31. 
Sz(n'c ini ?nég ellenségeinket 'is : az egyetlen 

mód, hogy ellenségünk ne legyen. 

32. 
A K1'isztus evnngéUu.mlÍnak diada/n végét 

~elenti minden háboru nak, minden gyülölkö
désnek, 

33. 
.4z igazi ke?'eszlénységhez csak erkölcsi 

üton lehet eljutni. 

34. 
.4 keresz tény V(Lllús (I, m Cfluocscítás és i1'fI{t

lom szel.id érzését hozta (L viláum s mégis ke-
1'eRzténynek mondják magukat 01111U/ok -is, 
Ilkik megbocsájtani és feledni ncm tudll:1k. 

35. 
A k C1'esztényséf/ <I legszebb erkölcsi hUl, 

mneJyet az emberiség vnlnhn kaphatott. 



illi. 
11 k ris::fu:o/i I'tdM.-: Hl. el'kölcs i cszm6k ~S ide

:ílok IlIcgY;llós itti M. 

37. 
..t SZENET/!)7' (I fl/ki il/td/iWllf'itl fTI'(I_ 

mó/yt'. 

38. 
/I II al"allllllllk nyiUl.- iót feulli. AZ mindi .~ 

"'gy-egy IlHg~tobb Illegbiznlfls I stentől, 

39. 
T llIht IU I'~. Im iiÍl U'!'1./'I, hogy l ;lh'lI 1~j{t .. 1 mMI Hl nU. 
lIuSS legy 1", tYI'Ue IUi'!nn~'d flnlgot, jó I1ng)'ll t. 

·10. 
A: ~ll' t úoldofl,"fÍ f)(( nem ideáli s k(\pzclct, ha

nem (I s;:al'irt (:$ f'/'köfcs Il,\'onu\bun j{II'Ó 11/(1-
.fJf/s;:(os valósá". 

IH, 

A I'allás 11'.ilMésl' , - é/J /íflll. miM II flUio
lIlIilIlI IdlödésI', - (I;' Ifdcn (iftllf(rllfl$ v iMf/
('g l/dt'llli gOI/(l oj,.;déséllrf,· (l{Jyik rész/et{' , 

112 . 
. l \"AUJAS Ff~JL6J)t',"iF: nyomán elju

t unk mairlll nlimln.vAjun lwt egyesítő EGY/!:
'l'f;M /iJ'S·VA IA .. .rSHOZ: JI SZEUFJ7'E7' ll AL
I.,ASA HOZ. AZ /ST/<)N O/~SZAGANA /{ 
J\l /O)C l/ A lJÓSU L.ASAf10Z, 

43. 
Bizn lmllt kcltcni s eredménycket elé l'll i, 

csak bc('sii lt'tt's mlll/ká ual lehet'. 

114. 
Mil/dyl (I Z ('1IIbel' I sfe/l I ('fr. ( ' III/l fk('(lik

j 
t.isz

tu l CS szélesbedik előtte II hHhntá l', 

45. 
f t z l' IIIUI'r {1'fI,ébe/l (t hit s Szílldben a .'iZ("I'('

tf'l az életnek :\zok a ténycző i , amelyek lsten
től sz:hmnzl1:11' j s Istenhez vezetnek. 

~ü. 

Ai ember fcj l6déséncl< végső célj a, hog-y 
hi tóórl és lu\záji\ért tudjon éln i. 

47, 
Ki nek nlinél nagyobb (IZ l ~f(/l fJ {' /Idett hitl '. 

an nál nagyobb ff Z emu('rt'k iránt v(t/6 SZITI'
tete. 

liS. 
A kt' I·/'R::.t ény.'1j l[l az n sl.cnt eszme, ame ly

hez minden cmbC!'Ilck cl koll .i \ll lll a. 

~D . 

Csnl, "!;:!;:Ol' szé!).\! föld i életem, 
lIa nli ndcllkép I$lennel, Sl.O\ltclem, 

Istenhez 
t unk. 

60 . 
Icgku1.l'lebb n SZOI'Olet u t j An 

<., " . 

9 

• J u-

Aki e~ nktl r jutni Istenhez, l\ 1I 11t1k 1\ hozzája 
vezető uto n kell haladnia. 

52. 
Csodatevő II hif é.~ '-:::'(')'1'11'1 , 

Mely Istenhez emeli rel szivcdcl. 

53. 
Az cm ber semmivel Scm közeliti mOI{ iob. 

ba n 111. Istent, mintha embcrbh 'StÍt sze reli. 

64. 
1 ~.!llziil1 jó s boldog e r6ldön csak az lehet . 
K i K risztus nyomán júl'ja végig nz életet. 

55. 
A Kri sztus társada lma (I szer{" I' ll ' II, ÓlliU 

fcl. 

<" "v. 
A f(ERESZTtNr StG I\Z Ef/yistnlség hi

tének legtisztultnbb meglly il váulllásll . 

57. 
CSII I{ (IZ (! rldill's (ÍN surcf('t az mo; egyes ített 

crő, nmcllyel fclépít hclj iil, ezt II I'omb<\dölt 
viIAg'ot. 

58, 
{ stCI/, OI'SZri.Wt. t1 sze rete t vi lflgbirodnl nlll 

s fl7. egész cmberiség lelld ottholl:l. 

59. 
ÖI'(i1ll tis uoldog,wlfJ azt jelenti 1IZ embe l'lIllk. 

m int hnrnmtcsepp és nll psug<h' II növénynck. 

60. 
A ,., AZ A II lcp:szcll telJb érzelmckkel egy

belu1pcsolt embcl'ek tá rsasága. 

6 1. 
I g:l~ embernek legszentebb tö rekvése (t 

II( ,,,, ::./, t Iw/'s i/II' /( ', ,1~z6rt (/n(,,(/ tf,'l ~;::{ ' lIf f '/ŐUl' 
M INDeN, AMI A Ne MzeT B/!:CSI1LCTer 
SZOLGA LJA. 

"0 v _· 
A HAZ/fT \l emcsnl;: az 1\ 'fö ld tes:d , IUnc· 

I,\'ell eJ.ryiitt lakh l\tllnk, h!l ll em .~I Z (I ,~l("lIt 61" 
z iUl' t, :uncly egybekapcso l bCll lltlll kel. 

63. 
A flfl zfÍ.( ,'1Z(' )'(ItJ/i ".d{, - hu bellllC l1IosLo hll 

is 1\ 80 rs, melyboll részünk VII11 . 

611. 
A z i{Jaz hClzClf i,'1lí!/ nem gOlldol llIill(!C l l ~ ilH!k 

lü il ön eg;yélli .. elem ei SZC rill t vll ló II HlS'Julll l-
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mazására . .4 sunt haza fölvirágozása. min
denkinek közös jutalma. 

65. 
A I azafisán akkor nyilvánul. meg igazán, . 
Hal veszély mutatkozik e drága szent hazan. 

66. 
N incs nagyobb dicsösege. az emberi életnek, 

mint Isten és a haza szolgalata. 

67. 
A SZERETET VALLA S A csak EGY IS

TENT ismer s nem osztál~ozza II h~za polga
rait felekeztek és 8zertm'tasok szennt. 

68. 
K".isztus nyomán szolgálni le e földi élet,et , 

Ennél dicsőbb hivcttása embernek nem lehet. 

• 
Mindezek után engedjék meg kedves hall

gatóim, hogy a jövő élet küszöbéről is néhány 
szót szólhassak: 

-
A jövő élet kUszöbén. 

J. 
Alig Iwgy földi éltünk alkonyán elszáll az 

[ est, 
Az örök élet orJl1ain '11m?' hajnalodni kezd. 

2. 
Az ifJaz embe}' nem hal meg, csak átszende

tül egy magasabbrendű lelki életbe. 

3. 
Igaz embe l'nek nincs lu.dál, 
Csak dicső lelke mennybe száll. 

4. 
Nincs halál! Ami annak látszik , az csak 

[átmenet 
S men nybenyúló kapuja egy dicső, szebb 

[életnek. 

5. 
A tisztes Italdl az örök élet kezdete. 

6. 
Ahol az emberi szem halált lát. ott a hivő 

lélek mar jó eWre Iw.llhatia a közelgö örök 
élet urvendetcs 8zárnylebbenését. 

7. 
Túl a földi életen, másfelé visz útunk, 
Ahová elöbb-ut6bb mindnyájan eljutunk. 

8. 
A halálban o lélek vuszatér Ist f-'1thez, ahon· 

nan 8zármawlt. 

9. 
Ha lal'adt testem piheni:h'e sú'ba száll, 
Lelkem l enn a mennyben dicsöbb éltet talál. 

10. 
Halálunk óráján tUdj uk meg igazán, 
Hová jutunk K1'jSZtus UrlUlk nyomdokán. 

ll. 

A hit magasztos szárnyctin jutunk el Istenhez, 
Hol minden hivö élete: dicső és boldog lesz. 

12. 
-Tiszta[etkii emberne1c, az amit mi halálnak 

nevezünk, a diuda11IWs örökélet kezdete. 

13. 
Az ember életét nem maga szer ezte, tehát 

1nag(~ el sem veheti . 

14 . 
A halál Ct maga idején l sten cildása, átme

net egy boldogabb hazába. 

15. 
Földi pályál1t l sten-ctdta nyugodalmas alko

[nyán, 
Most éJ'zem csak, mit jelent a boldog élet igar 

[zán. 

16. 
Oly sírt kivánok magamnak, melynek vi

rágait az ég cseppjein kivül, CL szeretet har
mata is üdítse, 

17. 
Az ember teste, habcí,1' mint földi lényeg 

sí?'ba száll, megtmtja az élettel való ka pcso
latot. Életre kelti a szerető szívek üditő har· 
matát s termékenyíti a földet, amelyből egy
kor új élet fakad. 

18. 
1\'fessze földö n, nyugat f elé távolban ... , 
Egy if jú hívUnk elh (myt teste pihen ottan, 
Magya r hittel, hősi sz ívvel ott mutatta meg, 
H ogy mindenképen: Egy az l sten, egyet· 

[len· egy. 

Unitúriusok történelme 
I\lagyurországon . 

Nem lenne teljes az útnak a l eírá5<~, ~:.. 
Iyen a boldogság1'a eljutunk, ha nem Isn~T= 
tetném _ legalább röviden - mmak A H 
NEK történetét, amelyben EGY AZ I STEN, 
őRöK ... VI;GTE:LBN. 

AZ EVANGÉLIUM és az ÖS8;fS ~j szöv~t. 
séoi Í/'úsok iyclzolják, hogy JÉZUS KRISZ= 
TUS, él) úyy mint (,IZ apostOlok, az l sten euy 
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,éoét - A TISZTA UNITÁRIZM UST -
litnították. Ezt tan ítot ták az összes ószövet
ségi könyvek is. 

Tú'isztu8 követői 8 Z e l ső hál"Om évszázadban 
mind unitát'iusok volta k. 

HAZAN/{BAN (az akkori Pannóniában) 
A n d1'Q1/,ikusz, az Or Jézus által, az apostolok 
mellett kij elölt hetven tanítvány egyike,- hú'· 
dette legelőször az EGYISTENSÉG hitét s ő 
lett később Pannóniának első (pécsi = sopi
aniai) püspöke. Az ö buzgálkodásának köszön. 
hető, hogy A J(ERESZTÉNYSÉG hazánkban 
már az első évszázadban elterjedt s a.z első 
ltá'r01n évszázadban Pannónüínctk csaknem 
egész népe a keresztényséfl EGY ISTEN hitét 
vallotta. 

Sajnos a következő éV8zCÍ,zndok folyamán a 
világ nagy J'észében, s köztük hazánkban is, 
Ct tiszta hisztusi lcc?'cszténység terjedése egy-
időre megakadt. . 

De mindig találkoztak bátor férfiak, akik 
életük árán is, a krisztusi lce1'eszténység visz
szaállitásán fáradta k. 

Ilyen férfiú volt Sel'vet Mihály, a világ uni
tál'izm,usának egyik legkimagaslóbb alakja, 
aki 1511-ben spanyol nemesi családból szüle
tett. Se-rvet Mihály tudománya sokoldalusá
gávai, jelleme feddhetetlenségével, hite me
rész következetességével, törekvésben, szere
tetben, hűségben és férfi bátorságban való 
utólérhetetlenségével tünt ki . 

"Egész életében a ker esztény hi t köny
nyen él·thetövé tételén fámdozott." Belső ösz
tön hajtotta erre szüntelen. "Oh, Jézus K1'isz
t ·llS, l st en fia! - így szól "A lcereszténység 
v isszaállitá.sa" címü mííve előszavában - fö
dözd fel magadat a te szolgád előtt , közöld a 
te jó szellemedet az esdeklővel : igazgasd az 
én lelkemet és tollamat, hogy a te hitednek 
dicsőségét hirdethessem." 

CÉLJA T EL IS ÉRTE. Kr isztus Urunk ta
nát az ő korában, nálánál fenségesebben és 
tisztábban senki sem hirdette.l ) 

M a1·ti1·-ju talomban 1'észesült is él·ette. 

A nagy genfi 1'efol 'mátQl' fogatta el s 1558. 
októbe1' 26-án itélték Genfb en tűzhalálra .~) 

Sokan álltak Se1'Vet rnáglyája körül olyanok 
is, akik éppen onnan 'menekültek, ahová ö ké
szült: a szé'p Olaszországból . 

• Lásd 4. oldalt. 
l ) Nemes korla rsa : Pnu\mier érsek kijelentése sze

rint, 
2) Emlékszobra :Madl"idban hirde ti az ö világraszóló 

nagyságát, dc anllak szobl'á t , ki őt elfogatta s ma g· 
Il'ára adta, hiúna. keressük Genf térein. 

8) lll, Pál (lápu. 

Ochin~ Bcrruít, a, kapucinusok generálisa 
~ a pálla) gyóntatóJa, továbbít SOcllUtS L clio 
es Blandmta GYÖ1'OY vol tak ezek ko··zo··t t a I 
kitünőbbek. eg-

.f.lőkel6 tl~~ósok voltak mintegy negyvenen, 
al~ . k a l:r~ tOl'eke~,tek, ',lOgy u hit ig(Lzságait 
a ,S~e:"t t1'as .,és a 1?zan ~sz v ilágcínál mcg-viZ8-
gal)!lk., Gyu'e~ezesek es t..1.nácskozások után 
- e-p r,ugy , llI-;nt ?eJ'~et Miluily - JtZus 
KRISZTUS 'IgaZt, t lSztu tumLihoz _ AZ 
ELSő KERE:SZTl:NYKORBE:LI UNITÁ
RIZ~lljSf!0Z - Jutottak. N yo?nc'tra jöttek: 
ketto eletet vesztette, a .többi hazátlan bujdo
sott távol országokba. 

Igy jutottak Svájczba s onnan S eJ'v et ha
lálán, megrémi.ilve, többen a szabad Lengy;l
ol'szc~uba, 

., S?cinus Lelio és Blan(lmtcL György, a ki
tl1~lO or vos 1558-ba!l érkeztek Lengyelor
szagba, a nagytekmtélyü Ochúw Be1"nát 
pedig, aki időközben a loca1'1~ói menekültek 
papja volt, 1559-ben érkezett oda s nyomban 
kiadta a legelső unitá1'ius szellemű kátét. Len
gyelország nagy része visszhangzott az uni
tcí1ius valláseszméktől. 

Bland1'ata " e 1utgytek ilitélyii, tudós és a 
szentÍ1'úsban k ivál6an jeí1"tas férfiú" 1563-ban 
meghívást kapott Jcínos Z sigmond erdélyi fe
jedelem udvarához s igy az unitá1'izm1ts ma
gasztos hiteszméi a szabad és fe lvilágosult 
E 1'délyben örök hazára találnak. 

Bland1'ata Erdélyben eleinte csak világi 
úton igyekezett hatni a vallásos eszmék fejlő
désére. A nyilvános hitvitákba most annál ke
vésbé bocsátkozott, mert hazánkban várat
lanul föltaláita azt a dic.ső fé1'fiút, aki a lelkes 
bátorságot, a fényes dialektikát és elragadó 
ékesszólást mély tudományosságával, feddhe
tetlen jellemével és hideg elszántságával egye
sítette, Ez a férfiú DAVID FERENC volt, 
"aki János Z sigmond előtt is kedvességben 
állt," DAVID FERENC az unitárius vallcís 
első MAGYAR zászlóvivője és hitszabadság· 
hil 'hető apostola lett , aki m erész alkotásokra 
és a legnaoyobb n fonnokra: ~gyaránt alkal: 
mas vezéJ' volt. Bla ndrata Dav td Ferenc melle 
szegődött s a hitújitás sorsa el volt döntve 
E"dély ben, 

Dávid Fe1'(J11C 1565-ben a fejedelem udvari 
papja lett. 
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A következő I Mti . esztendőben Oávül 6s 
fJ/fllld1'n, ( tt ' I'OJ'(/:'II ':I , G.\'uln fchél'v{u'nt és M:.'~ 
!'o)jváslírhclyJ'c zRinatot hi~tl tl\ak c~orbcs (l Z 

1I 11 ilr;I'; II .'j r {J y ll/íz hilcl vclL ~llI-lgÚ I ! a~, Jáno.~ 
Z,'i ir/ 1IIo l/(l rej ed elelllll e l, ( II . .!(f1IO;'1 I{11·al y.n~ l{ ~ 
is bcmllt:'ltjAl\. nki \!j(~sz uil wu::.wn! mul an-
1II~Hfi lelt. &,,.(1/111 ('/IW"U mu l! r ,,)('del,me s 
I'fl é.o.;z /(d t~(II '(L' Iwit tiriw1 volf , !'!,h!f'Y P~!·C1IC . 
t1:1K'1'Vlín:\(li ll Hgy p l'épos l ] !'j66-bun sZ Intén 
tlllit fl l'iu s~á leLl. • . 

A 81'thfr'1I rsaMd Il ::l gy t'észc II XVI. és 
XVII . sz:'lzadh:w sz intén UI/ifrb'i ll." volt S 
IJf' tI/k ll (1" '1" //f'. :l IHIJ.Q' erdély i Uh'v 'lly~\lk?tó 
(t: Imi!,;l'ill,'i f {/!J lI tízlwk ncnlC'snk buzgo hivo 
voll ha nem sokut ál dozott is é rle. 

A' hitcikkek, n l el~'d(ci Iti66. mátd lts .1/j-.é l~ 
(lC!J[lt ll ){yanazo ll a napoll, miut :\1. L848· lk l 
Wn 'ényckel) '" fl ma!J!lal' kijz,'lznuad1(Í (J örök 
clic " 1(;8~gh'{' :llkothlk és TOl'dáll ~lltlfrtak: ft 
sr.fu 'll ynt. ül tött lel ki sznbtldsllp;unli:, az umM
'l'iu,-; ~o.v ltázl!ak első tih'll{lIl1UC iktutolt hi tc! k
kcl yci. Ezért Ilcklin k unil (Í1'iu,-:ok lW !.; márcIUS 
I li-ih ' kétszereSen Itcdves iitl1lepünk 

I li6(J , múl"ilts lli - ikf> mélt6 ll1egny itója C7. 
cll1léli:ezetcs nng,}' id ő knek. l~ nagy emlékeze
tes időkbl!l1 ej.{y fenkijJt a posto li lóle lmek HI
kató }fondjuit látj ul;: a h it Illtlg:\Sztos szá r 
nyain Illinrlenen :Hsugá l'zani, A lelki szabad
s:\gél't f öllclkcsi ill , :lzt hitva ll ássá , sőt tör
vénn,vé szentesítő SOkaságból egy d i cső fé rfiú 
kolosszális alakja cmelkedil< ki. E férfiú ;\z 
ül,lwr~1i Erdély 87.ClIllCféll YO és bUs7.l,esép:e, :\ 
XV I. század lcgéltcscbbell sz616 s az gG l' 
I GAZ fS1'/<:N hit.ét legf ényesebben h il'dető 
apostola : I)A VI lJ /i' l!.'RENC volt, 

El is tCl'jt,'c1t a 7. Iw ihíl'ilt~ Im1his nemcsak 
EI'délYOOIl , hanem u m livclt ~h\gyaJ'o l'szá-

• 
}{OH 18, 

M(I {JJI(~ I'n,'~z{Íf1(Jn az tlllitt\l' iZIl1US l r !Jtrl' IlIÓ
Irfl l1/( t,b t(l lnjl'({, _ (lZ f lsö kf'1'f ,-:zl ényk01'urli 
lOu'/ti ,'izmll,-: IInllJuínia j /iihdyé n - , a mái' 
n~kOl ' l\ a~)' mii "(llt ~\\)l:íI Ph'~ (Sopia m\) \/úro
s.\ball és 1/ul'lOIlIft \'á l'lllcll'yében tnh\lt, 

Klnsszik us röldje hnzt\nkbnn a kC I'CS7.télly~ 
8~gnc-k /1(()'ItIl/lII/ Annyi k~tsé,:c t(' le ll , hogy ;\ 
hazúnl, bull ICfldfi,-:z.rh' it t hil'd< Idt l,cI'es zt ny
S~IOI', HZ nllOslo/i (kl'i .. u tlt,'{i) /(('1'( !:zlt~ lI l1 ,~é!J volt. 

A,'1. apostoli (kl' isztusi ) l~ l'l'87.téll ység hivei 
hll'l.t\l\kb:\ll Itt 'o!toolftti<ík cl6szö I' :11. EGl' / S
~t;NSt(; z:\i\z l aj~\1., A hi tsznb:H\St\g, tl hitln1 -
IH It lj a tUdománYt)$.."áK P é(','11 ft l> 8 U I'(OI y<íbll /t 
ml l~(lcnko l' ,lcntlt'kl'IIY ta laj 1'l\ l nl:\ll. 

, l,. klasS1.lk\l8 füldón lH'll út .\ Dunán Dllttid 
r ~ 1'1 nr I')l;yi k klth' ll,es\'bb hi"e: Sz ili /'ai M i-
11l!ly. I ;' r allyn ~18Ö M ,\ C; y ,\ U 1Ii t ,~zf1. b(l!l,'uín
Iltnllld llt't'dikftt lll'll ~ az ,'lt'ló hl.'lrs\~gbcl\ , :\h'ol 
~1.1\" ( fogad t atúlI\,;\ hll:\1t, n1l'ltke1.dte <\'1. I'U 
1 ~ I'k h ll'd~'h\ ",pt. \ dUI\~lIlwlh\k i '~{(,~ 1.·,t hallgat-

l<l meg elöször az ö szavát. A magas kerek 
domb, melynek Letején a laskói templom ma 
is á ll, sol(SZO I' \m llotta tavaszi és nyári esté
\(CII , Hmint hegcd ílje mellett széll. hangos sZó
vnl messzehal1hnt61ng énekelte M ihály 1JQ1J, 
Oúvid királ ynak á ltala zengö magyal' ritmu
sokba sze l'7.ett 7.soltál'ait, H egedíí- és ének
s7.uvának nagy hh'e kelt a vidéken, A nép 
mindenütt beszélte, hogy új hit támadt, mely
,'ő l e l őbb nem hal1atott egy szó sem, s a kö
rOHel,vő v~hosol{b61 és falvakból seregestül 
tórlu lLak hozzá HZ em berek. De a magával ho
zott hi tszubadságot ncmcsuk otthon hil'dette 
Mi luíl1l 1Ja1J, hanem ő hordozta kÖl'iil diadallal 
a DlHut- és Dráva kÖ1'Il yékén a hi tújítás zász
la ját, 

A Dask6u61 1, iindult hitújító mozgalom a 
közeli Na!JuhM'S(Í't1.1Iban talált csakh amar szí
ves fogadtatás ra . E gész polgársága 1571-ben 
:1 '1. u1l'i.tá1'ius va llást vette fel s Alv incz'i 
GyÖ1'!JY unitárius lelkészt választotta papj á
Ilak; Jászb(' l'énlli Gi/öl'gllunitál'ius lelkész pe
di g egysze ri fell épésével megn yerte Pécs la
koss~\gának nagy 1'észét, S midőn később A l· 
v inczi Gyö'I'(J!! és Válaszuti GlIÖ'1'Oll unitál'ius 
Ielkészck is eljöttek P écs1'e, ott OIYH11 ered
ménnyel mííködtek, hogy nemcsak maga az 
egész vá ros, tani\csostul, iskolástul egyetem
ben, hanem tudós pUs pökük : 81', Dud'ich A11d
rás is l111itáriussá lett , 

8 1', Olul'ich And1'ás, előbb csanádi, majd 
pécsi püs pök, korának egyik legki válóbb tu
dósa, f ejedehnek l{egyeltje s a tridenti zsina
tOll (1 562-1563,) a magyal' kath, egyház 
képviselője s a zsinatlU\k legkiválóbb szónoka 
voll. 

'Törekvése odail'únyult, hogy l\ kath, egy~ 
IHhba a ha/(tdás szcl1.r mét vigye be, s uem 
vihetvlm be, - llluga ment ki belőle . 

örök dicsösége 3 1. unitlil'izlllusnak, hogy n 
ktlth , egyh{\z e legkitiinőbb férfia , az esztel:
go111 i érsek jó bttl'át.j a kijelenti, hogy az '/tm
ttídus vallds az, amely az evnngélil1111i igaz
s:\g megért sére e lvezette. 

NYARY PAL, a 1W.gyteki'1ltdlyii, pécsi 1'('

/QI' lIIátUS lelkész (most: eSp C1'(!S ) j,908-b:'111 
kiadoti ", Il pé('si rcjonllátus ('UU lláz tÖ1'té
J/d(''' Ci111li művébeJl <lZt írja (J kor l1nitál'~us 
h6dtL.'\sail'ól : " Il lelki szabadság és fd tnlá
gQSQdá,~ jelsz:wni igen .. l lk:.\ hmlS eszközök vol
l:tk tlITa, hOKY ((,,: wtitá1-iUS palJol.- ékesszólás
sa / előadotl, f,'I1n'l6 gosodott elmékr(! apellál~ 
elvei könnycn szereztek híveket. 1113.guknnk, 

• 
Az unit:hiusok dit\d:lhnas cI61'c1mb\dásll S 

ldiliinöscn a 1I(1[JII'WJ',wÍ111l i és p&-si gy6ze l,~ rn, 
1' , ,.fsmat'ti fI11Jé~J !\ \),:\rany:\i egyh. zkerulet 
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szuperintendensének oly nagy fájdalmat oko
zott. hogy 1574·ben több paptársával Nagy
ha1'sányba ment s ott Alvinczi György uni
tárius lelkészt, előzetes szóvita után, halál?'o" 
itélik és f elakasztják. 

A budai basa (Szokoli Musztafa vezir ) 
ezért V e1'eS7nCLrti I llyést, valamint Siklósi 
M iklós és M ányoki P éter paptársait , akik Al
vinczi György elitélésében l'észtvettek, maga 
elé rendeli s az igazság kideritésé1'e a födiván 
előtt nyilvános hitvitát tartat. 

A hitvitán, amelyen Jászberényi GyŐ?"gy 
pécsi unitárius pap is résztvesz, az unitá1'iu
sok győznek. 

A basa ennek eredményeként Veresm,m'ti 
Illyést és két paptá'rsát halálra itél i. 

Az itélet kihirdetése után Jászbe1'ényi 
GYÖ1'UY unitárius lelkész és hívei előálltak és 
kijelentet ték, hogy nem kivánják I llyés piis
pök és társai halálát. ISTEN BOCSÁSSA 
MEG BűNűKET. 

Miután a basa erre nem haj lott, Válaszuti 
Gyöt'gy és J ászbe1'ényi GyÖ1'gy pécsi unit&: 
Tius papok és hiveik nemeshanglt kegyelm~ 
kérvény t intéznek a basához. 

E KÉRVÉNYNEK EREDMÉNYE LETT. 
V eres-martit és társait a basa halálos ité

lete alól Válaszuti GYÖ1'gy és J cÍBzbe1'ényi 
György pécsi unitárius lelkészek és hiveik 
k egyelmi levele menti meg, 

Ez az én hitem, ez az én hazám, 
Itt ring ta bölcsőm drága jó anyám" 

• 
EZID6T AJT Pécs és Tol1Ut között élénk 

közlekedés állt fenn, A két város polgárai köl
csönösen szálltak egymáshoz üzleti vagy más 
dolgaikban, Tolna népe akkor még reformá
tus volt. Decsi Gáspá1' a tolnai prédikátor 
azonban megtiltotta híveinek, hogya pécsie
ket szállásra és asztalukhoz fogadj ák, Erre 
a pécsiek azt mondották Decsinek , hogy ha 
tilalma hitbeli dolgok folytán történt, úgy 
jőjjön Pécscsé és győzze meg az ő prédiká
torukat. 

Decsi erre nem vállalkozott, hanem a vá
laszadást F öldvárl'a ha lasztotta, ahol több 
paptársa gyűl össze, A punaföldv á1'on egy~e
gyűlt református papok között volt Ska1'wa 
Máté. a ráckevei pap is, aki legkiv álóbb pré
dikátor hírében állott, ö vállalkozott, hogy 
elmegy Pécscsé, hogy Válaszuti GYÖ1'gy uni
tárius lelkésszel hitvitába bocsátkozzék. 

Igy jött létre a hires pécsi disputáció , 
amely 1588, augusztus 29-én a Mindenszen
t ek t em1Jlonuíban" n,ag}' gy~lek.eze~ ~ele,~lété
ben folyt le, Tolnarol es Fbtdvurrol ls többen 
jöttek el. 

V áf(t8zuti 6s S ICU1'icu reggel csaknem egy-

idöben é l'tek oda, Itneklés után [cl ' lIt Sk ' 
' d 'k'I' il <trua a pre I a o székbe s tanítá II hallgatóságot 

n,agy szorgalmatossággal és hosszú prédiká
lassa~, ,mely azonban az EGYISTENSéG fü
k~,'desev~~ sze~ben való biz.onyítást meglehe
tosen kel ul te, Illetve el'edmenyre nem vihett 

M.ikor az~rt ~f(~te. uram sok szó és ked:~ 
szermt valo pl.'edlkalás után beszédét elvé
gezte, (t Polga1' Mester, aki az ö jámbo)' Umá
csiv<tl egyetemben 11únd ott 'l)(tla fölkelvén 
egy bibliát feltolt M áté 1L1'atnnaJr ~ Pl'éd ikáló~ 
székbe, ezt mondá: 

EZ A:Z IS TEN KöNYVEl Innét bizonyits! 
Hadd lassuk, ha megmutathatod a hÚ1'omsá
got belőlel 

De Máté u?'um nem akará megnyitni. 
Vál(Lszuti is íölálJa és ezt ké rdé Ska1'icától : 

M~él'thogy M,áté U~'a?n szándékod ez, hogy 
mll1ket a H a1'omlJng'l.stennek ismel'etire jut
tass, ezt a karom, hogy megmutasd: Hol ada
tott Istentől o/,y 1Jamncsolat, melyböl elhihes
sük, hogy l sten k edves tisztelete légyen, öt há
'1'om személyben tisztelni? 

Slca1'ica: Olyan litera (betü) sZ€1'ént való 
pa1'ancsolatot én nem adhatok; hogy szinte az 
1nutathatnék meg, hogy Istent h,í1'om sze-
1nélyben kellene tisztelni. Olyanformán v aló 
pa1'ancsolut ne'tn tctláltatik. 

V álaszuti : Ha lsten pal'acsolatját róla nem 
adhatod , miképpen mondhatod a háromság
nak tiszteletit igaz tiszteletnek, Mi pedig ezt 
olvassuk l sten parancsolatjából, hogy csak 
EGY ISTENT kell jen tisztelni , imádni, kinek 
három személyéről nem olvastunk semmit, ha
nem csakis egy személyéről, Kit K risztus 
Unmlc is parancsolt, hogy imádjuk, mond
ván: Miko?' imádkoztok, ezt ?nondiátok: Ml 
ATYÁNK, Ici u ntennyben vagy"" . 

Az E-vcmgéliwn, va lamint az apostolok ~el
dája a hálaadásokba n és imádásokban mmd 
ugyanezt 111lltatja: 

1) Az Ev(tngéli1l"~t szel'in~, egy .~rástudó ~ér
désére hogy: melYlk az elso az osszes p<1:~an
csolat~k közt ? Jézus ,igy válaszolt: Az elso ez: 
A z 01' a nú Istenünk EGYETLEN EGY, 

2) i éz'us hirdetvén az Igét, az égre tekin
tet t s így szólt: ATYÁM! Di?s?itsd meg a Te 
lelk i fiaidat, hogy örök lelkt eletet s~e1'e~z.e
nek. Az 1Jedig az öl'ök élet, hogy 'meglSmet Je
nek Tégedet, l1tint EGYETLEN IG.4Z IS -
TENT, '[ 

3 ) Pétel' U1JOstol azt mondá ,a /er~zsa el/t

ben egybegyi.ilt Zsidókna,k: Te.l'~etek l11:g ~ 
k e1'esztelkcdjetel,: m eu tlundnYaJO;1t, l\~e~ t a .... 
I Ub'et néktek, Uyc1'mckeiteknek es l1H~.!( ~lIIt 
tci.v ollevÖknek szól, akiket U1,1t1~k ,IstemOl : e 
I '. ez EGY IG fl Z IS TEN 1.1allasara , 
Ws azna~ mintegy háromezer emberrel sza
porodott a hivő lelkek száma, 
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4) Pá,l. opo,<;tol azt mondja fi Rómaütkhoz í I't 
levelében : EGY AZ IS 1'EN s 8z"retetc Teile?'· 
jed minden cm.ben'e cuym"ánl. 

5) Pál tll)08lol azlmondjl\ fl Rómaiakhoz írt 
levelében: Minda nnyiunknak EGY AZ IS
'JIENE:, a Id kegyelmének gazdagságát ki
áraszt jn minden gye rmel,ére egyA1'ánt. 

6) Púl apostol ,)zt mondja II !(o1"intusiak
lIoz i r t els6 levelébeu : CS.4K EGY AZ ISTE
NUNK) (IZ At.y(L, aki Altal van minden s ak i 
álta l "ugyunk mi is. 

7) Pál, npostol. azt mondja az li:fezusütkhoz 
írt levelében: EGY AZ ISTEN s e{JY (t K'risz
tus tallíttiStL, tehát a hit is csak ('OY l ehet. 

8) Továbbá Pál apostol az Efezusiaknak 
irj., EGY A MINDNYAJUNl< I STENE tS 
A T Y J A, (L ?II:indnyájcttok felett, mindnyá,jcttok 
által és mindnyájatokbn'n ható !övalóság. 

9) Pál (t]Jostol azt mondja a T imóteushoz 
irt első levelében : A világ kiníly<Í1lllk, ct hnlJut
tatllL'n, láthatntfan EGJ'EDiJLVAL6 I STEN
NEK tisztesség s dicsöség örökké. Ámen . 

10) Végül Pál ct1)Ostol azt írj a T imdte1lS
'I1ak: Tc, óli, I stennek cmbrwc! Tm'tsd meg ct 
1JU'l'w1!csolatot kifogástalanul és feddhetetle
nül, am elyet szívedbe oltott A MI URUNJ< 
ISTEN UNK, a boldogságos EGYETLEN 
örökkévaló hatalom. . 

• 
Mindezek után Vál(tszuti ekként szóla Slcu

,·,.ához: SZERELMETES M .4TlI URAM! E z 
volna azél-t kivánságunk, hogy ha a luÍ1'om
s(ígnak tisztelete igaz, ad'mil l sten pa1'ancso
lat ját ,'óla, A. m'i bizonyságai,1lk szerint nin
csen sem példa, sem parancsolat , sem igé ret, 
melyböl el kellene hinnünk Ct /Ul,1'OlllS líg t isz
teletit igaznak len n i, Lássad azé l't, hct (td/mtsz 
1JCI1'ancsolraot ct há1'omsá01Wk tiszteleti1'öl,' 
avagy ha nincs, azt is nyi lvá n megmondd, 

Ska1'ica: Nincsen, im' mondom! olyan nyil-
1)címvct/6 1)(W(tCSO!ctt, • , 

• 
I gy 'Végződött a hú'es pécsi (lisputcició. 

• 
SI:cu'ic(t azu tán így szóln : Tisztelendö 

Unum! l(egyelmetek H fogadást. és embersé
get. m'egtök611ett e (te ljesítette) mindenben és 
engem~t ll1lgyobb tisztességgel vetLek, hogy
n e l~l mlllt. vál'tam volna is , KUh·t HZ l sten jót 
adjon I,: euyehl! ete l.: n('~', 

.. Ennek n n)'Qm{umnk leg:'!ZclidolJb nlukju az volt., 
hog)' az un itúri u8 hl\'ckt.öl effélo eskUt kö\'ctclt('k : 
"Valljuk , hOK)' eddi" kö\'etett hiUInk hlll\lis, fel ség
!Jé rt él i8tcntelen, EIMkQzzuk szU\cinkel, URik (l hit
\)(In ne\'cltek hcnniinkol." 

E két dologról mindenütt bizonyságot tehe
tek f e löletel( : 

.. 1) Amely simpficitúst (becSÜletességet) fe
lo/etek hallottam, bennetek találtam, 

2) H oVY f.;, len beszécléhez ?'ugltszfcodtofG és 
I.~ten úeszédébiil k f'1'()si,tek üd'VösséfJtölcet. 

• 
Az itt e löadottakból igaz képet alkothatl1nk 

magunknak H ,)écsi és clunántúi'i unitál'iusok_ 
I'ól. S!ccwica M áté nnwt álmélkodva vette 
észl'e, hogy tudományosan képzett férfiakkal 
áll szemközt. 

A 1Jécsi dis}Jutáció fényes sikel'e magasan 
felhozta az nnüci1'izllws napját a Dunántúll'a, 
Ez időben unitá1'i11.s közsegek voltak a Dunán
túlon : La,sk6, Narmhnrs(Í,ny, SildóR, NUgYPf
t,('?'d, PÉCS, Pellérd, A1'ányos, Sziget'VfÍ,?', 
NagykozfÍ1', Gölle, Tolnn, Polgá1'di, Székesfe
hérvá1', Kül/üd, Bltdn és NCt(JyI1HM'os-Vise
(J rád. 

• 
D e volt az unitál'ius nap felragyogásának 

árnyo ldalA is. A nap, mely az egyik oldalon a 
hajna lt jelenti, a músik olda lon sötét éjszakát 
mutat. 

ERDÉI..Jl'BEN János Zsiqmond ( II , J(ínos) 
halála után az ott d'ú,ló úvCt{(u'ok folytán ha
lomra tódul tak az nnitti,'izmus egén a nehéz 
fe llegek. Maga DAVID FERENC, aki kész 
volt - épp ügy, mint Se/'vet Mi /ui ly s egykor 
lúisztus U11mlc - hitéért a MARTIRJU
TALMA T iSi elfogadni, - ct dévlli 'VlÍ1' foglya 
lett, ahonnan nemes lelke 1579. novembe'l" 15-
én I stenhez mennybesz<'illt. 

M.4GY ARORSZAGON s főleg (t Duná1ltzt
Ion pedig a XV1L század folyamán Ct ki1izést 
1'ctt egö töl'ök uralom egész vad ázsiai éje bo
I'itá el rémséges sötétéveJ sokat szenvedett ha
zánkat. S e zor(l idő után meg más oldalról 
pusztítottúk azol,at, "kik utódaiktól voltak 
kénytelenek várni, hogy egy új' kor ha,'naMig 
híven megőr i zzék II reájuk bizott szent hagyo
mányt . 

A Xli ii , század 'Vérj(' felé és (t XVIII , s,zá~ 
zad clcjétöl szomol'ü idők következtek u peCSt 
fi egyéb dunántúli '/witáriusokl'lI. Rész,ben II 
tÖI'ökök kivonulásakoI' mint fogl,vok, I'~szben 
később mint menekii1ők kerü ltel, e l s I'eszben 
H közben beflllott (' l'ösl'úb nYO/lUlS" folytán 
vesztek el az 1t11itá'r itlsság sz(Í:/l1l1m. b" 

De voltnk bá tol' lelkek akik n legnflgyo v 
nyomások daciil'a, lt Z 1tnÚ(Í1·iu.~ hit igC/uágui-
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tól elszakadni nem tudtuk s híven kitartottak 
egy jobb lő'Vő ko)' hajnaláig. . 

• 
Végl'e mintegy 80-100 évi szenvedés után 

eljött az 1848-'iki dicső km·szak hajnala. 
A z 1848. má'rcius 15-iki tö1'vénycikk (tehát 

nU1J(~'IIazon a na1JOn, mint 15(J(j-ban az unitá
dus egyháznak első W1'Vény be iktatott cikke
Iyej·, CL magya?" közszabadsá.g örök dicsősé
{Jére, e hazában bevett minden vallásfeleke
zetre nézve tökéletes egyen l őséget és viszonos
ságot ~l llapított meg és további 40 év múlva 
(18SB-ban) Fm'ene Józse! király az unitáriz
mus székvárosában (Kolozsvárt) megjelenik 
s országa legel ső embere, a dunántúli refor
mátus főgondnok (T'isza Túíllll(Ín miniszter
elnök) kiséretében, magasztos fenséggel Fe
nmcz J6zsef unitárius püspö]<öt meglátogatja 
s midőn nevét a látogatás aranyos emlékköny
vébe beírja, mosolyogva azt mondja a püs
pöknek: "A maga nevét í1'tam be" s búcsu
záskor kijelenti: "Kivánom, hogy tovább ha
ladjanak!" 

• 
A télnek intlluí1' vége v an: a hitszabadság 

egén tavasz lett nálunk is, A viruló tavasz 
langy fuvallata megolvasztotta a dermedt 
szíveket, ct magya1' bölcselet és hittudomány 
hervadhatatlan virágokat termel, A DÉVAI 
RAB, aki az unitá1'i'Us vallá8ért életét is ál
dozta, - a f e-nkölt hitélet d íszévé em elkedik. 
Az unitárizmus él és virágzik. DÁ V1D FE
RENC szelleme örökké él és KRI SZT US 
URUNK nyomdokain az EGY I GAZ öRöK 
ISTENHEZ vezérel bennünket. 

• 
I<ossuth Lajos az unitá'rius hitvallásnak 

jósolt leyta1,t6sabb jövöt és leg1!CLgyobb elte?'
jedést. 

El is terjedt az, s terjedöben van: HA
ZÁNKBAN, bé"cen innen s bércen túl, - és 
TOL A TENGEREN: Angolo1'szágban és 
A'merikában s mindenüt.t, ahol a hitélet a lelki 
1nüveltség 1/tug(lslatá1'a emelkedett. 

• 
Nem zál'hatom le a magyar unitáriusok 

eddigvaló történetének ismertet.ését anélkül, 

• Lúsd 12, oldalt., 

h~.gy .~~~ön meg ne emlékezzem F cr cncz József 
puspokunk fenkölt személyből ak ' . t 
egész v,' I' d"l" , I min az 

ag egye u t umtúriu8 'Püspök e k' 
zelmultban (1928. február 19 $, n 93' a, 0-
I ·'b) b -.;:: , eves 
t,OI a :n~ 1ncn~ty eszállott érettünk, hogy ott 
szol~a lJa tovabb (t l1w[}yarság 8 unitcíri 
népenek bdekét. us 

Fe1'encz József püspök minden téren na 
szolgál~.tot tett ne~lzetének. Jelen szomo~ 
h~lyz,et~lIlkbef.!: e!~osol"~an az ő kitartó ?nun
k~/ss~t{/et1!a!, ~oszonheto, hogy az angol és (t1nC
nken umtu1'tusok, - akik hazájuk vezetöi so~ 
1'áúan mé1'tékadó helyen állanak, _ a legélén
kebb figyelemmel kisérik azt, ami Erdélyben 
és MagYM'Q1'szágon történik s mindenképen 
azon vann~k, hogy tekintélyük és befolyásuk 
latbavetésevel , a magyet")' né1} helyzetén segít
senek. 

Evvel kapcsolatban szeretettel említem 
hogy a folyó év március havában New-Y or':' 
ban és A 1ne1'ika egyéb veb'osaiban rendezett 
Kossuth ünnc]Jségeken résztvett küldöttség
ben, a Metgya1' 01"szcíY9yülés Felsőháza Józan 
Miklós 7JÜS1Jölti v iká1"iust bizta meg, hogy a 
Felsöházat az ünnepségeken - hatodmagá
val - képviselje s a Ne'w-Yorkbcm felállitott 
[(ossuth 'azobon'a a Felsöház koszoruját elhe
lyezze, 

JóZAN MIKLóS püspöki vikárius a maga 
dolgát úgy A'1II.e1'ikában, mint visszajövet 
A'I1gliában - magya1' szíve s unitárius lelke 
sze1'int - elvégezte. 

l\{ennybeszállott nagy püspökünk fenkölt 
személ yéről való megemlékezésünkkel kap~so: 
latban, sze1'etettel üdvözöli'iik tehát, amen kal 
és angolOl'szági útjáról a közel.i. n.~P?k!Ja,n 
visszaérkezett JóZAN .MIKLóS PUSPOkl :.'l~~
l'iustll1kat, aki mennybeszállott nagy e,lo~~et 
mindenúen követ·i. Csak még ~~~:e ~erJ~k.: 
hogy mennybeszállott nagy elodJet eletko1 -
ban' és a szo{gálctt hosszú idejében is kövesse. 

• 

Előadásom végére értem, Mélyen .tisz.telt 
hallgatóim, akik " el~aclás~nnat kö~etm szwe
sek voltak, megá llap ltha.tJák, hogy. 

Az Ct hit vilcí.git nékünk szüntelen, 
.. ··k végti'len Mrlyben egy (IZ l sten , . Q"/'O'., . , 

• 

• 
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Dr. Csiki Gábor előadása a neJDzetközi 
ifjusági konferencián Utrechtben (Hollandia). 

Tizenöt nemzet ifjusngiinnk fl vezérei gyiil
nek össze nug. 26-31 napjain ~Z Utrec~ti 
Egyetem öreg fa lni kő:-ött. Ame,:~k~: A~lgha, 
Németorslilg és Francmország . k~ll~ott~l fOJJ
ják fl, többséget alk?tn~. Az .ulllb~~:IlI S eS"mas 
haladó Egyházak kepv lseleteben Jonne~ ~.ssze 
közös konIerenciii.l'fI, hogy megbeszelJek fl 

jövő nagy feladntilit, közö~ mUl~k~te!'vet k~
szítsenek il ktilönooző orszagok lfJl1snga sza
nu\1'1I. meghn llgassák cl kiilönbözö or szágokból 
beérkező j elentéseket és előkészítsék fl jövő 
évben valamelyik semleges országban Utr
tandó if jusági világl.::ollgresszlI st. A konfe
l'encia elnöksége uzza l fl kéréssel kereste meg 
Dl'. Cs iki leJkészt. hogy tartana a most Ut
rec htben összeseregl ő, jórészt egyetemi hall
gatókból á lló ifjuknak egy pár előadást "A 

--
Tt'It'ronszátn unk: LipOI 914-2<1. 

Dr. Boros György unitárius püspök letette a régens 
Tanáes .. lől t n hUségesküt. Az eskü szertartás a kis 
trónteremben folyt I ~, ahol Miklós herceg állott kö
rüh-éve a piltriárkától és Buzdugim r égenstöl, jobbm 
tölük pedig BruliullU Vintilln miniszterelnök. Lepe
datu kultuszminiszter át-nyujtotta Boros püspöknek 
IIZ eskiimintl\t, kérvén, hog)' azt az esküformúk kö
zött olvassa fel. Az eskü letétele ut áll Mison Christea 
magyar lIy~lven s.zólutt Boros György püspökhöz. 
üdvözölte s annnk II l'eményéllek adot.t kifejezést, 
hog)' az unitárius PUI)sÍlg I\Z új püspök \'eze1ése 
alatt mindent el fog kövelni, hogy 1\ nep békésen 
élje \'allhserkölcsös és 111. orszÍlgho1. hü életét. Mik· 
lós he rceg allgolnyelven üdvözölte II püspőköt magas 
főpapi méJtóságáblln. Bratinnu Viutilla melegen kérte 
n~ ~nitárius püspijköt kö\'essen el mindent, hogy 
mve.! között békés hangulat ul'Ulkodjon. 

Bekös:t.üntök : Barabás Jst,,{U\ lelkész Budapestre 
sr.eptember hó g-én d. e. 11 ómkor, Biró Lajos Hód
n\c:,o\'ásárhelyte nugusztus hó 19-61l d. e. 10 órakor 
kös:.önt be. ' 

Oebre<''Lel1bell n Hat\'an·uten 24. sz. imahlí.zb.'m 
s~eptember hő 2-án (vasárnap) d. e. 10 órakor l sten
tlllJ.te~e~et tart J 6:r.1I.11 Mikl6s püspöki \'ikárius. A deb
recem lmnhhblln ezutÍln minden hó első \'usárnap
jlín Istentisztelet lesr.. 

. A S'.l'llt Ish i ll navi körmenetben eg)'h{u;unk kép
"I~let ~n II \'iklírius úr (\)1; rfuh·enni. 

pmtestantizmus flZ európai végvárakon" ci
men. Dr. Csiki természetesen készséggel fo
gadta il kitüntető meghívást annál is inkább 
mert it.t II világ minden tájáról összesereglŐ 
Ifjúság előlt is reá Ilmlathat alTa a halálos 
veszedelemre, mely ha enyh tilet hamar nem 
jő, egyházainknt és fajunkat Európa délkeIe
tén fenyegeti. Nag~'szerii alkalmat szolgáltat 
ez neki ilrra is, hogy azt az ügyet, melyet élet
hivatása elé tiizött, a v ilág unitárius és más 
haladó egyház<'li között fennálló testvér i kap
csoh\tok kiépítését, melynek többek között a 
Budapesti Misszioház is egyik kézzel fogható 
szimboluma - to\-ább szolgálja. Reméljük, 
hogy ez '-l konferencia áldást hoz szerencsét
len fajunk és eJryhi\zunk számára egyaránt. 

Dl'. Csiki Gábor. 

I\ ebli 'I'nn ács ülést tart a budapesti eg~-házközség 
elöljáróságn szeptember 2-án (\'asánl:!p) d. u. 5 óra
kor. Megelőzőleg augusztu!' 81-én (péntek) d. u. 5 
órakor n Gazdas:igi Bizottság, szeptember l-én 
(szombat) d. u. 5 ór!'lkor a Hit és Ne,-elésügyi Bi
zott siigok iiléseznek. Az iiléseket II t;mácsteremben 
tartjuk. 

Naptnr: 

Szellt ~ m bt'r l6-lin (\':\si'lmap) d. e. II órakor 
Iskol ni é\'megn"i! o Istentisztelet lesz a Kohárr-utcai 
templomban. lmndkoúk: Jancsi Lúszló hitoktató lel
kész, besz/.Ódct mond : Pethö lstv:\n hitoktató lelkész. 
Az Jstentisztclctcn minden unitárius lanuló köteles 
megje lenni. 

S'l.eph'mbl' r 23·iin (\'asárnup), d. e. II órakol' 
úszi húJaadó iil1l1 t'lIi Jst('nt is'l.telct. amelyen ur\'IICSO

I'át oszt II szolgáló lclkéSl<. 
SZ('pu'mber 28-im (péntek) d. u. 5 6rakor Igaz. 

gllió Tanácsi iil(·& a tanÍlcsteremben. Ennek egyik 
legfontosabb pontja ll. vilugi elnök "álaszhis lesz. 

Sz<,ptembcr hó 30-án (va:;arnaIl) délben .Miskolcon 
tart. Istl"ntiszteletet az e\lUlgelikus templomban 
J ózan )likl6s püspöki vikárius. 

A nynrllhísool julius 31-én reggt'I érkeztek ,oisszn 
gyermekeink. Banuí.m, némelyik feketére süh-e a 
nnptól. .. felhiz\'(l II magára szedett kilöktól, még 
uz ánlr~k{lt S('n\ lehetett megt:dálni annak a pesti 
f{'h~r arcnak, amin'l t"Iindultak. Némelyiket még II 

hitol" .ntóju gYllkorlott .\Izeme is Jllig iSl\leri IeJ. Ál
dAs \'olt mindenik gyermekell ez u nyaralás. ~s ál
d{\ssá \'ált a szüh)k nivl-ben, Aldoltak érte nemcsak 
a földi s:.h·eket, akik t"l'\'eztl-k, hanem :Illlmk uh'ét, 
akié "lIg~'ul\k mindll)'ájun Istenünket - aki a 
földi s:r.i\'t'k sd.nMk!i.t megáldotta. 
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HIl.lottlllnk. 

A IcgörcgculJ unit,{II'lus I)all; Titll~tc lcndQ ~l lI Y 
MMé nyug. ldkéllz 8!) éves korfllnlll Arunyosrú ko8011 
I11clfhu ll . Letette a Il:tl iiKloL lj til. imukönyvct _ hogy 
(;1 évcII PIl I)p,(tg{lImk imútlll(tg{u'61 I)c8zÍlmolj'Qn m: Ur 

élün . 

I{ ükiilli f) r !Júk I{ Iii III ÍI n tÖI'vén yszék i irodaföt.is:tt 
67 éveK kOl'úlwlI lIlcgimit Budal)Cslcn. Csendel! békél' 
CJlIOCI' vvlll Lcg)'clI CHCndc8 !JókŐ I! pi l'lcnéac. 

~ ... illí Ky i 1101111 10 hóntl lJof:l kOl'álmn. 

TUIII/Jeh )o;It 'onó,'n 7 éveM korú!)un VillZStl8zúllt ti 

1lI4'll u yuc lHl gy:dnuk , 111 aga ulíll1 bálla t.fcUtőt hagy v;!, 
Islclltinll \, jgufl1. ta lílllu legye n ti ijZOIllO"U e mbe rek kel. 

1";l! kl'l~8t. kl' l'CS'/, tt 'léHt. temetést egy Iltllma l elölJlJ 
kel l bcjclc ll tcni. 1::zl 8a jút. é rdckél>cn milldcnki larl lltl 
~1.C I1l e lőn . lI ivuta lo8 ó l'ú k : ,Ié lclöt.t. U~t.ü l délu tún 3 
, ,. 
lH'Ul g, 

, 

• • 

• 

Lu ká lj vlÍlhl1.taHu, Cljcté ll t:!gy levelc:d;lnpolI ké jük 
111. értc fiil(i *, t. IU\ uj eim rő l, hog y laJlunka t. POll l~lla ll 
kéz t.K's i t.hCH\JU k . 

n" !' I(YC8Id (td bllll bc tcKllég, vagy egyIS b baj lá~ 
Illtld , hu vu lu me ly CKulítd lugja kó rhúzi úpolás a lá 
ke l'ül, ho u MarlO1.ói levélben va g y tele fonon érte8il~ 
J:ll3 k a lelkészi hi vatult. erről , hogy a me nn yire c.rónk
tő l telik , e nyhi18iik tc.8t.i ~l clkl frlhlullllÚl, S1.f!nveJ G 
letlt.vérii n k ne k , 

lC)é llz t llri {wtík a lJUthl llC!lLi le lkósú hi vatalb •• \ 
d, c. U-től d, u, 3-ig, Adót, elö nz\llé~ t , uJ ománYl út 
vcs:t Gál M ik tőM péllZllt rtll:!, 

l\Iindll 'l,ok nllk II ke~h'c!l hfvei mnc k ':8 tcöt vé rci m
nek , uk iklÖl M1.emólycricn b(u;sÍl t. ve lin i ne m volt al
ku lm um , ez lIlo lI l1 y(lj lom kézfog!\1:I1'tI kezemet., üle

léHrc fl zh'e mCl " , \{öMldjnöm, hogy hullgtltóim vol
tak, köszöllöm, hogy l..e:;1..vé rc im leUck", a z UI' 
M1.C l'c1..ctébc II, 1\1 c s le rU 11 k \1 t,jíl11 t1 k II róbálgl.l lú:;:ü.lml. 
'fa\{tlkoztÍ flunk örömc : 1\ sze l'otct. volt. Legycn bú-

cl:! Íl zkodflsunkbtll1 i ri bCllnc ti 81.crClot : a moguocsú· 
t.íu\bt\ II , Biró L:tjvs. 

• 

• 
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