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pengő

Pozsony: 1848.

unitárius egyház történetében. Ezeken a helyeken mondotta ki az orsz.8.ggyülés elóbb Erdélyre, azután egész
Magyarországra nézve, hogy az unitArius vallAs bevett vallAs (recepta religio)

A Halál.
"A reménységek a koporsóba vitetnek le,
és együtt velek a porba lemegyek." .
Jób XVII. 15.

Kél világ mesgyéjén ~1I a fö ld fiának legnagyobb jóltevője: a halál. úgy áll ottan
zordon fenségében , mintha minden, .a mi csak van ezen a föl dön, körülötte forogna, érette
volna megteremtve és benne nyel'l1e kiegészülést. Azért születtünk, hogy meghaljunk.
Arcunkon az egészség rózsái azért nyílnak, hogyelhervadjanak. Lelkünkön a mosoly Ilapw
sugarit milyen hamar beárnyékolja az átvon uló bánat föll ege. S azért tanulunk, hogya
nagyobb részét elfeledjük, s csak az maradjon meg ' beiőle. ami a lélek javát szolgálja,
mint marada ndó örök érték , amit átvihetünk az egyik világból a másikba.
Igy van ez minden téren. Járd az élet útját csüggeteg szÍvvel;vagy ragadjon magá w
val az örömek árja , egy lépéssel közelebb jutsz a sírhoz .. . " A reménységek a koporsóba
vitetnek le és együtt velek a porba lemegyek ." Csak az a kér dés, hogy miként fogadod
a te jóltevődet : nyilt sisakkal, fölemelt fővel, mint, ahogy egy jóhirű szabad férfiúhoz
illik, vagy mint egy csúszówmászó rabszolga, aki a napi zsoldért még szivesen i tt maradna, amikor pedig már menni kell.
Me,t a Halál int... s egy szempillantásban engedelmeskedik neki a hervadó levél és
a királyi korona. A hervadó levél, amel y csak egy boldog nyarat töltött szent ölelkezésw
ben a lombsátor többi tagjaival é~ a királyi korona, amelynek ragyogása visszasugál'zik a'l
ismeretlen századok ködébő!. .. Reáfuvall az Urunk szele, s még helye sem ismerj többC.
De a lehellet égi varázsa megóvja a végpusztulástól s más alakban ismét újl'a éled; sze~b
Tavasznak üdvigéretében van a lélek örök záloga ... Világhábol'uk és fonad almak lángJa
csapkodja körül a koronát, amely a kiráí y fejé n is a Nemzet disze, elidegenithetetlen,
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szent tu lajdona. Benne öröklödik mindaz, a mi jog - törvény - és igazság jegyében az
idők fo lyamán fl trónt és OJ'szágot egybefü zte s áldott kötelékében akkor is megtartja, amikor egyik-másik, a nagy árvasii.gban, - "egyedül ha llgatja t enger mormolását ... "
Halál őfel sége sok mindent e ltöröl, sok mindent elváltoztat, sok mindent megújit. És
ebben áll az ö uralkodói művészete. Az ó-embert - ha megtér - újjal cseréli f el. A 'l.
utolsókat az el ső helyre állítja. A szegényeknek gazdag kincseket igér . Lázárt az Ábrahám kebelébe szállítja. A d úsgazdagtól pedig megvonja a vizcsöppet is, amellyel epesztő
szomját oltogathatná. S itt e földön ha heje-huja járta, lesz s írás-rívás odaát.
Zordon .J'enségedben, két világ mesgyéjén csak állj tovább, te sor sdöntö Halál
•
csontkezedet ott tartva a szerencse forgandó kerekén : hívhatsz, hivogathatsz - én nem
félek .tő l ed; mert bízom az Élet Urában és F ejedelmében, akinek fején ott tündököl :I.
k il'ál)~ i korona, s akiről irva van: "Ha a mennybe megyek, ott vag)' ; ha a koporsóba vetem az én ágyamat, ott is jelen vagy."
Igy hát, mit árthat nékem a halál?
A csillagokban lelkem rád talál.
Sze-r kesztö.

Monica halála.
(St , Augustine, 354-430.)
", .. Ezenközben édes Anyá'm 'igy szólt:
" Fiam , nek em, 'nui1' iga.zán alig van ö1'öm em
ebben a [öldi életben, N em is tudom, miért
maradnék tovább 'itten, ha nlÓlr az U1'isten
minden vágyamat betöltötte. M egengedte
érnem , hogy fe, 'mi11t igaz kC1'esztény, 11/.egv etve 11únden v ilági hiuságot, a.z (j szolgáin
lettél."
N em. emlékszem tisztán, hogy erre 1nit f clelte»!. De azután úgy öt-hat 1lap múlva nagy
beteg lett szegény. El ~'s ájult és eszméletét
egy 'idö'1'c elvesztette. Mü'e odasiettünk ágyához, má1' m egint 'magánál volt s ké'1'dőleg t ekÜltett fd r eám és fivéremre, mintha m07l daná: " Hol is valek a·z imént?" Aztán 1/Hwe ven reánk szögezve tekintetét s (t fájdalom~ól elkábulva, fgy szólt: .,Fictün, ha 'I/l eghalok,
1tt, temessetek el. ~11 erre könnyei'met v issza·
fOJtva, hall{Jattmn; de fivére m valcl.1l1'i affélét
rllondot.t, hogy hu, má,,: m eg k ell halni, jobb
"Volna odahaza, mint 1..:·Wföldön. Ilyesmi jch'JUttott az Ö gondolcttában is, de 11wgnyugtatásll1lk,,'u 1neghagyta nekünk, hogy n e sokat tör Ödi'!in./,· az Ö pOl·testével: "A hely miatt 'Ile
aggOd, íltOJ..·. T emesset ek el akli'/·/tová, csak emlékezzetek m eg 'rólam 'il1ultokban az 'Ur oltál'a

elött, bá1'hol já'l-tok-keltek ." A végrendelet
után elhallgatott. Látszott, hogy erőt vettek
'I'ajta a halál kinjai. Kilenc napi betegség
után, ötvenhat éves k01"{íban, kiszenvedett.
Istenfélő, buzgó lelke '1negszabadult a test
nyiige'l·től.

Gyöngéden befogtam a szemeit, Szerett e,n
vol.n a si1'1ti, de w'fll kodnom kellett m.agamon,
F el.tö'1'ő könnyeim bef elé hullottak SZ0 l1W1'/t
szívemre. Mélyen lesújtva, alig s alig bú'tant
l1wgammal. Ott v olt Adeodat'lIs is és a·z utolsó
sóhajtúsra sÍ'I'VCt fakadott s csak nttgy n ehezen akart m egvi.gasztalódni, Ugyanltgy n ek em is el kellett hallgattatnom firá érzéseim et, M e,,·t ((. ?ni gyászunkhoz n em. illik a si1'ás-'rivás és CI. jajgatás. A kik reménység nélkül és /1!1'ndörökre m.eghaltak, azokat szokás
fgy siratni. De ö l sten után boldogan halt
m eg. Az olyan Anya, mint ő, m eg se !talJUl'
tott, A z ö hite I stenben, az élök Istenében,
r end'Ületlen és tet etés nélkiil való.
Könnyeinket v isszafojt'va, Ev odius elővette
a zsoltá?·t elkezdett énekelni s az egész ház
vele együtt buzgón é11ek elte: " Az U1'lWk Ú'galmát ö1'ökké éneklem."
P. b.

I.' 2

Beszélnek a sírok.
. A temetőben voltam. A halottak csendes
blN:dalmá~an itt is, ott is kigyúltak az emlékezes sze~ld hingjai, tömérdek virág tolmá-

csoltR n Sirok csendes lakóinak az élők izeiletét: "Emlékezünk rátok, szeretünk bennete-

ket túl a síron is, sziv ünk utol só ~obbanás~
ig!" S a sírok, a haUl"ratás örök sZ I!nbol!lmal,
sokszor feleln ek ,az üzenetre, csak el'tenl kell,
amit mondanak.
Beszélt hOZzÁm a z a két sír is, amely mel-

UN I TÁR I U SIRTE S l 'r a
6sz i 1,lI ko ny köd ében {IIloU am. E gyfOl'mll nz cgy t:l ZC)'Ű fnk<wcszt, rnllcly r c uzol\:

JeLl

tl Z

Heve V1II 1 fI'va, uldlc c hun tol, alail pih e nnek

S sz ivem nek egy fon nán dl'ága m ind a

k ettő:

Lcs Lv~ l'c mn ek ,

II má-

HZ egyik f clcjhcteilclI j ó

sik :11. 6 Li szLal clkii, minden szép I'em énységrc

jogos it6, IW I'{U I e lhun yt. fifllH\ k földi pora it
tnkllrj a. Alélel, Ilclll csségében, az Isten sze-

"eLctében, a h iszt.us i j óságban és a lázatossúgba ll teljesen méltók voillI k egymáshoz, bál'
m: ~\n y H

II

tni cg,vszc l'ii tem p lomu n kban,

Ur asz ta lá ná l velle magá hoz
I'ct elWl át hn t oLt. lélekkel

II

II

<lz

lüi szt us i sze-

szent e ml ék ez tető

jeg,vel,ct, - II nll pedig az ő va ll ása szerin t
eJ,(yh{\za á llnI e l ő i rt. sze rta l'tásokat. És most

iél'delt á hitaLlnl az oltúr e lőtt s követt e az
egy mús mellett lIy ugoszna k n j6 un itá r ius
u rtyl.l és a jó kat holik us fi ú, egyform a han t
alat.t.
t s beszélt hozzám II Itét s ír . üzenet et hoztal, II Itót drága l é l ektő l. l\f cgé rtcttem il sí rok
beszédét. Megé rt ettem, hogy ők odnát, a le lkek tiszt.ultabb honában egymás r a tnláltak.
hogy örök szeretet.be n öleikezve té r delnek a z
Ú I' zs:\ moh 'áná l, ll ki egyfo rmá n t.e rj eszti á ldó
kezét m ind a k ettő föl é ; lIe m ké rd ezi, milye n
templomban és milyen rit.lI s sze rin t imádkozt.;lk, csa k azt hí.tju , hogy mind a kelten az Ő
s7.ent. rólelmében t!s nl. lj J)1tl"Hncsa i szel'int
él lek, mind II ket.t.en a K r isztu s nyomdokain
hull\dtak. - És ez nem is k é p zelh ető más ké nt. Il u Hzt kelle ne h inne m. hogy az Ul"i sten
aszer int osztályozza 1.\ be nne h i v ő lelkeket,
hogy k ül ső l eg egyik vagy más i!, f elekezethez
tartoztak, akkor má r is romba dőln e az a h item, hogy az Is len , u mind en ki.il ső korláto-

3

kOIl felUl í\116. n mind ent á Uogó öI'ök , I
mns Sze r'elel.
lata l_
És mog'l'endUl ne bennelll az a feltét!
b'
z~doll1 ,.. ~ ~lellyel le lkemet ki tíu'om Ö ~:~tt
Illel·t or'o kké gyöLő l' n e II Itólség hogy vnj j o~~
nz 11·· mód
kedvescbb-c
az 1stc,; cl"I'
'I
I
1
I
O ~ L . a lOgy
é II kO1.e C( e m loz1.á. avngy a m{ls ik .
S a min t ott á ll tam a kél s ír' mellet t s '1' .. "
lombok' Ilutolsó' IUze ncLii ket kUl,l'~ ék U01<U
'\ <: °1~7, 1
,U;·
s an S1.l.I ongo e velekkel, lelke m viss1.aszáll t
n., mul t.ba. Láttam HZ em lékezés ködé n kereszt ui .llZ é n kót dl"~\gH ha lot.ta mat, amikor a'z
egY I ~\ .még. ?Iete ,'ő~. b?,ld.og fiatHI an ya volt .
a mas Lk pr Cll ly , a l,lg gog lcsélö gye l'lllek. Lát .
tam 1lZ a ny{lt" ü mrn t ot.t té rdel :fiacskája h ó~
f e hé r ágyá n.úl s ~1.\J\ítja imádkozni és _ kel'esz t~t vetn I. Majd látt.a m, a mi nt kézenf ogva
vezet.I 6t <\ t e mplomba , a mely lIem volt aZ ö
t.e m p lo m ~\ . Is mét. más ké p : a fillcska az oltál'
lé pcs6j ón té rdel és c l őszö l ' I'észesül HZ áldozás
~zen t ség? be n .
Mögött.e I,önnyes szemmel
Imádkozd, a z édesanya, hogy il jó lste n ezt a
t isr.ta gye r meld á hi tatot. ő r izze meg az élet
v i,!ml'~ i között. is. ~ ez az a nya mindhalál ig
hu lean ya vol t a ml egysze rU egyház llnklUlk
E zeket mondt.a , ezen gondolatokat s ugallta
neke m az a két s ír. S mi kor búcsút vette m WHi k s a .,'ajtuk égő mécs lá ngnyelve a
köd sz ür ke fát.yolán ke resztlil utolsó iste nhoz1.ádot in t et.t ne kem: azt szeret tem volna,
ha II ma é l ő magyarok közli! minél többen
ot.t lettek volna velem. ha megértették volna
velem egy li t t a s írok beszédét és megsz ívlelték volna 1\ be nn e rej l ő t.anul ságot!

8. A.

------~,. ~---------

•

Légy hü mindhalálig.
Ezzel ~l címmel jeleII t meg a Luthe r Társasúg ki ad;\sftba n még a m ult évben F a r lms
M} há ly né 8í'. lil. I< enl!ssey Gizellá nalt egy kis
habol'us elbeszélé-:.c. A f a lu és a vá r os kü zdelme, mel.y II ': di\${húbol'llbnll é r befej ezést..
a tárgya e l1 ll~ k ~I kedves k is elbeszélés nek.
A mod ern spj.f sze ll őj e c1hullámzott tl Ids köz·
ség l evcgő~é be is. Csnk alig é rkczett meg . ..
dc mú l' Il'cgél'kczclt. És é píte n i is kezdett, dc
I'ollloolt is . ..
A Bm"lók Mihá ly u ram há.m körtil ólá l ko ~
dot.t mindj úl'L II megé rkezésével. S 1\70 édcs·
uny j n (Bl.\I·t6k Mihályné ) halá la utá n a szépséges RÓí',ikúnal, II lelkében hama rosa n megkeí'. dLc Illunkáját. Róz ika n városb,\ ld vá llko ~
·I.';Jtt . Szóp l'llh álmL. I'üviclebbuket, minL az oLt~
hlm. készUlLek, sz illesebbcket Itész iLteteLt. Vi\rQs l V l.u : l'ó nő van·tn.. . 1I I"iaM n. .. 'I'ánciskol é.bn Járt. . . M{\$ tíUlcolmt tnnlllt. .. sokkal

llulsobbakHL, mint. llZ oLhoni<tk ... ÉS egy nadrágos udvmlót. is h\ lá IL. Hid fLZt beszélte magáról, hogy múr ér·et.tségizct.t és magas hivHluli á llása van . .. Pedig csak dijnok volt az
egy i!.; m iniszté r'illrnban ...
Mind en mcgjl.\ l't. voltla a vü rosból. . . esnI:::
ez <lZ ud varl ó ne jölt volun .... Mert. erősen
megkese d Lett.e a SZOIllSZÓ(];tsszony fi lt lwk Meste r Pa lin ak aszivél, Pllli első lt:'lzda thi
volt a fal ublU\' . . dc csiz rnúba n já rt. Sif.crette
Rózik:\t s Róz ili" is szc l'ctLe öt még kis gye·
Tek kon iIi 6ta, ... hiszen jr,tsZÓt:.h Sllk vo ltak.
Piinkü!:!d iin nepón voll, lI nli kor P~ li :i.~men t
a szomszéd ba . ho).!"y mint azelöLL rs I11l11deJl
(innc pen HózikáL ti tá ncba \'igye. De II llIult
pünkösd 6ln egy ev a la lt lIa8")'ot vá llozot t 1\
vilílg. Most vol t 11\(\5 fiú Hózik{lIIak . . . n v{i~
I'Osi. . . n n dn\go~ AIadÚl' tí di. S ügy es~t t.
hogy Pn li kOSHl'llt ka pott... Aladár vllte
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tflllcb~\ HózikÍlL P:ll i pedig HZ édesa nyja SZO I'~
g:\lnuls csclédlc~\Il:\'I.\,,:.\1 Ag,nesscl I11cn~. ~l. llll~
Intsil~bl\, a kit még 111.011 é~ szH ld.n l'l IS .IC~~ :
zelt 1l1:tgúmt!.. Hózik:\ pedIg azza l feiell CI ~ .~ .
hogy 3 kÖ"clkcző h15tel\ lllegl:ut.oU;\ az c~l, u
"őjét. Alndárl':t1. P:.lli nag;\'oll busult . Á).!llCS

felesége IcU dc :l. P:.\li szivi!bcn ott élt a
í~ózi kt J'épe 'Ilki llás1.Ulr~\ Ill ent ól fér jóvel
i degel~ o;·szá~b:l. KOCSlllilj{IL'Ó lett Pali s Hzt:\ n
~Ihogv ldtö l't,;1 hálJon l bÚcsu lmondotl. ;1 fa lulIHk és bcftllott kalonÍlna l;:. Nem szeretle ::\z
életét. .' Ke r esl e, llHg}'OIl l\Cl'~ste .~I .~latál t.: .
Nem csoda, hn II "öt'ÖS ördög;ok ~.ozoll egyIk
legvitézebb kalOlln lelt. Alad:n' Iwzben el,Ill ll:
latin, elJH'i rtyázta ;l Z apósa p~nzét, ~\llllk? l
m'ir nem volt mivel f ölmentetIlI a katolla sa~~
'1161 őtet is elvitték. A Pali l,eze ;.llá l\cl'UIt.
(~s ;\ ImtonMkníd, nem lévén más, <l becsü letét l,ai rt~'ázl;.\ cl, hazm\ruló lett. Pali ész l'cvellc
de nem' lepl ezt.e le, " A jó Jstcn megelőzte:
El esett Alad.í r, Egy r émes ütl,özctben Pa li
is megsebes iilt", sl'apll el'1á ngok elpe r zselték a szemét." m cgw.lkllIt, És ebben a bo l'za lmas i dőben megvilltozott, , , nagyon meg,
váltowtt." Elfelejtette Rózikát, és megszeret te, lIagyon megszeretle a fe leségét, aki a'~
'l

•

Ö beteg édeSt\nyj :\t ,:tondos s'l.t! I'ctcttcl ápoItu

l\:-

h <lUllus ágyán
ut<?lsó pillanatig, Igy kerül t
haza a dc1ccl:t' fiu, 11111\t meglör t ember, , , Á~
Iles vig ::l szta ll:L , , élete t'öt, életkedvet öntött
ti lcll.ébe, , , S m i1\QI' tIl. özvegycn mamdt Hóz ik:l febk a rta e!cven iteni réKi, ifjukori szerelmüket, " P ~t li elutasitotl:.\, mert már nagroll boldog volt. ' , Sze rett~ a feleségét., , 1\
jó lsten vi sszaadta t\ szemev ilágát cs megáldott a g yerm el\Ckk el ís a szenvedéseikben
lnegérrlemclt boldogságukat, Rózika pedig
ujra férj ht!z m ent valami városi emberhez,
Ime egy da rab élet, egy d a rab valÓSág. Különösell a vá rosok közelében fekvő magya ..
falllk életéböj egy igllz történet. , . igaz trag édia , , ' igaz SZOll1 ol'uság, RóziIu"utak az élete
sok s;'éhly leállY szomo ru törlénete, Az eIbeszt}lés eimén a z Agnes h liséges sze l'elme, élele,
t iszt a :ln yasúgu visszlulIlgzi lc A leí rús meleghang ú" , ,kedvesen elbeszélő", csöndesen,
édesen cseng, mint. a madáré ncl{ lavnsszal. "
n yáron a vi I' Úg OS rétek
f elett.
,
PaJu és város,.,! mindl,cllőtöknek szól
cnnel, a l,önyvnck minde n mOlIdata,
P e thő

Istp(Ín,

Akik éhezik és szomjuhozzák az igazságaI.
f( (>dves bnní.faim!
F öldr<l j zi ütleíl'ásokban bizo nyán\ olvasultol" iskolai tUlIulmányaitokban bizonyára
hallotta tok múl' an'ól az óriási földdarabl'Ól ,
amely ott tel'lil el szélesen a messzi Afrikálm k északi fe lében: a Szaha l'á l'ól. Mikor ezt
a )levet kimondl;.l In ugy-e félel e mmel gondol tatok azol,I':,1 a homoks ivat.agolO'Il, amelyek
olya n v ig<lszta la nul te l'j eszlwd nel" meddi g
s'l;em ellát eze n a szö rnyU pusztaságon , És
bi zonyá ra szá na lom is kél sz ivet ekben, me l't
ezt <~z o l'szágot, mely félakkon\ , mint a z egész
E u ro!)a kanwánok, vándo I' ke,'eskedők szokták tevehálon , vagy gyalog b ej á rni, s tu djálok, hogy ezek a z e ml)e rek milyen nagy vc~zélye~ l,özt lesz ik meg a na puldg tarló ulal
at a sIva ta gon, eg-észségiiket és élettiket I,ockázla,l va, Ki vn!lnak téve :'\llIl<\k, hogy étlen~zo mJa!1 ha lmIk meg , dc kUlönöscll H szomJanhalas yeszedel me f enyegeli őket. Mert a
PU S'I.lál~ ninCS cgy csepp vi z sem, felh ő sohasem szal1 ,~cl, hog~ Uditő IH\I'matozássa l en~'
hflené a fu ldn ek tlH adlságát, IOI' I'ás nem f ;\kad ál'nya lad6 bel'kek öl én , csak vadí\l1atok
lesclk...."dnek :l sz ik lá k mög UI a szegény vá ndOl'uk élett'! l'I:! - S csak az ég kéIIje teki nt le
sot.(ilen és hal'H~osun, mintha még több fo n óS{l~ot ak.,,'IU\ ontani a táj ''u,
Szegén y szomorú kUI'l\ván! Milye n szomj a-

Mk leh etn ek utos:\i! Csak gOlldoljatol, vissza
ti saját éltetekbe n egy meleg nyár ra, amik OI' sz inle a vizc~ap volt egyetle n jóba rátolok
s gondolj átol{ el, hogy mi lett volna, ha véletle nül a vizművek mlmkás~\i sztl'áj l,ba álltak
volna s megS7.litlt volna ebben a nagy város·
ban a vi zszo l gál lat~ís, Isten em, m il ye n kélségbeesett szaladg.tl:'ls támadt volna, egy csepp
vizért. Mert a h őséget kiszá radt ajkakkal, I,iégett torokkal kell ett. volna viselni, ez a legszöl'l1yi.ibb d o log a vi lágon, BS milyen boldogsúg is a nagy nyÍlI' Olt:' p.$!'bcn egy pohiu' Jr~ ss
v iz, mely ajl\llnknt I elüditi, s l<lnkadt tagJ~\
inkai lllunkóra ké pesiti.
Nos kedves b~w[ltaim! Valami hason ló dologról V~1ll szó az el őbb felol v a sott eV~lIlg&
liumi részlet be n is, Az emberi s zív nel, és ll";
emberi vÍlgya klH\l, legnagyobb i s mc l 'őjc J
fö ldön a z Ú I' Jé7,lls , J ézus
I '
Bold ogok, ak ik éhezik és
S[lgot, me rt ől, mel{clégitlctnc lc
AllHgy 'M es lel' HZ igazsú){ ulílll \':116
a z éh séghez és szomjúsághoz hasonlí
mC l't hisz ő jól jsmerl,c a z é hséget '
szomjllságot is és tud to, hogy mily
Illal és nyugta 1:lllsúp;gn l t.öIW, e l ezek az
bc l'i lelkel, Csn l( hogy őbenne nem a tes
v:\ k: -tel és ital \ILli n való v[lgy é lt :\ l
gyobb en5vel, ll/wCIll rt s'Xcllcllli é tel és
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után \,all) vál{ynkozns és li ügy fol'N:te. nli nth9.
('z('kll('k n hiAn~'1\ mt'g borzfls;zt6bb \'olnl1.
mint ll Z et ei és RI !tnl hiAnyn fos éppcn ('lén
s~á l\nk()zott Ó ~lH u~· il'a nz (' rnberi!$e!-."'e n, mer r
liV,\' h\t tn, hog.\' az. emOOre k lH~v,\'on tihes('k ('8
m~y o ll ~(l llljnsnk C!-';o' I isztnbb. fennk öltebb
~It't uhln, (\gy lnttl\ . h ogy IlZ E'mbel'iseg II szel)('m i és \'alh'lsos élei Ilngy S Zahfll'i\jftba n. az
l sten ut An szomjnzik s a bból az örö kkevnló
vi zből nklll" inni. nwl,\'ool ha i vott az ember
egyszer . soha Wbtx-' meg' Ill'lll szo.mj azik.
mnint Ilzt II sz ~lm llrni llsszonyna k olynn sztipen kif t'jtette. s f.'bben l\ nagy szAnalmaban
elhntt\roztn . hogy fld nllrijn az emberiségnek
llZ fi tE'stét Íl\philásukl'n és vfortit SZOIl\illSágllk
elolhlsilrn s el ért Hlollrlt n n hm i tvá n ~'llinn k:
tlZ en tcstem bil!!onnynl 61(\1 (>s nz e.n \'erem
bizonu..\'nl it~l l. Azórt tanított bon nUnkt't.
m:el't szeu\'erlpt t II ke resztnek súlyn nIn tL
hog,\' minekiink nl. Ő tn nitás.a es szem 'ooése
Icgyt'n fl m i h'l p lá lé k unk f s t'l'ŐSitŐ ital u nk nz.
élt'tm' k kiuU'ritó si\'ntngá~lll,
Ked\'es Bnnltnim! Ti már turljMok. lt'gnlább is II nag~' obbflk tudják a z evyhtl z.töl'h;nelE'mból. hog~' nl. ('l' J éz.us.Mk ez a nagyszE'l'Ü
mlmknssl\!,"8 milye n nagy t'l'oomennyel jrirt
HZ l'll'lbel'ispgl'c nézyE', A kifi\mdt emlx-rise~
uj rn ff.'lü dUlt. mnnkiihol látott s eg y uj E'lel'én >t l'piten f(ll kitm1ó munk{IY~1. De azt is
tudjiltok. hog~' (Il a lntt llZ idő nlntt. soknn
nkadtnk, oly a nok. llkik a z e\'angiolinmnak
egr.~Z SeIreS ell'delt't és ti tn itnlrit nu\s lwm
jó il li őtf.'Uel ~s nenl jó iZll itallal kt'\'(>l'ték,
Bl'hoztnk lll. Ol' J ~z u s t-nnitriRili köze olyanokat . melyek nem is II kel'es.ztl'nységböl. ha nem
n régi róma i pogt\u~' dláglxll n~tt<,k €-l'edeHi·
ket s ezzel ('gész el rontottAk. megmnsit oW\l;
az eredeti (lgyszel'ii E'\'nngeliumi hlniti\soknt.
E I\'eszett al omberc k SZI\ mi\ra nl. utols6 \' igasz.t nhls is : II Billlin. melyet sronrlosnn eltt\!'tnk, hN Inknt nlatt t n rt ották. ho~' jaj ! sE'nki
hou á nr férhessen. A ~llhll nlil nl. utol86 fo l'l'n soknt is betemcttt'k s II sz('$nSny kifft.nltlt.
elntélt embt'rist')! mftl'-nltl l' s.z.omj iUl h al ni
készült. Ne m !l11l\'H(U számukra llZ eva ngeliu m kenYNi-böl fo~ itlllft.ból ~wUlmi s f.' lli-Ikül
bil0nynl'll d.i\'idl'sf.'n cl is llu ~tulttlk \'olna,
Dr- n:l: isteni ~f'('l ll(h· i s.elés IH' 1ll engoot t'. hogy
(,z 1\ szörnyilsl'g IlwgHil't én.,icn, Gondoskodott
olya n fé rfinkl'ól, lllint Luther :'\till·ton. SE"I'\'l;t
~I i hflly. Dá \'id ..... Crt"lIC. nkik mt'gfesz.ít ('tt izmokknl n('killllh,k s n lx'temetett fOl'l'Moknt
kezdték ki l\sni , EIj..<'(IIHiollmtjÁtok. hogy 11e-héz lllunkn "olt ez ! ll eln chol.lll tlzt. nmit (-.\'s~azndok nlnH elrontottak, Olynn n('hl;~ volt
í"% 1\ munka . hog~' e~rf.'sek, l\1int D1hid Pl'I'C I\(' . nl. élf'tiikkt-I l\r.l'tt ek llIc-g {' r t !'.
DC' ők mÍ'~ sem sajni\ lt i\k nr. f.1f'ti.t ket . 111(\\'t

élctiik, keny cre\"cl (.$ \'b.lSvE:'1 nkíH'h'lk at. ' ti

és Asl.omjnllhnló
.,
l" ('mbe l'ü~~'~et
• .,. feHi<I',1 eUl.' e en
.
('\ a nge mmn"k edcs keuH'"'' pg r .' .
\"12:e ,"olt al.. nmf'ty (,'lelött llt'gY$Zl\Zl én' t:::.!O
rat €'l"t'mt etlt-' a hnldokl6 \ ilá'!Q1 • n' • ~ ~~
k" k
1'1'
~
.. zeit n",. I!n lHlSo:"yon h. l\$t\k""k hll lennünk bten

I r~n.t . ho!-';o' oly kegy('lmcsl'1\ s.."Ondoskodott.
l\~n'Ohll~k. hogy el Ile pusztuljullk nl. t-tl'tnek
s~\"~tftg;A~n . hanem !egyl'u kenwl"ilnk til:;
\ lz,\mk 00\' ('1l }lz c\'nngE'limnuak ta;lit:\sfiban.
A zrmbo.n. h.~V('s BUl'I\tnim minket nem~
cs~k n haln f Ui: mu ltunk nnk elUe Mg\' fel'fimhoz. hanem II k(lte l(>ssl~j.! is.
.
. ~ e~n ~JéI! nz, hogy sz i" Unht 1\ hilln bold:,.,
g l to f' I'Zl'S{' t(lUst' m eg . nekiink kt'mtim' hnrco~
kell foly:tntnunk (il~magunkkl,1 (>8 II ,'i1i\!-"'gRI~

h.o~:,>: ha 1~'!\Zl\ n ~Z () 1(\'Omrloknikoo kiyanunk

lep~l . l\!ed . tlldjMok ml~sr. hogy n hös.h.':;'s€-~

nz nlclozn tkl'sl.sésr nz is;!f1zi kel'C's.zttill\' embernek n legmnrfICt!mrlóbb jE'Il~Ill\"Olh\sn. Emlt'kezni eSRk llfigyon kényelmes dolog lehet . d~
n multbn tekint \'e fi jövőért harcolni: ehE'z 00torsúg k ell. nwly e~'ed lll ~wnthll t bennii nkel
II m i hitelödeink m€-1t6 utódai\'!\.
N e moncljritok azt, hogy mi ke\' es~ \'ag~· unk . Az emberiséj:!lwk n~zetöi mind ig kevesen \'oltnk . d e uu-tgis többet tettek ki. mint fl
nflgy t öbbség. mert ó\'elilk volt az IstE'n, A
mngas hegyse!-I'{'k r-glx-m .... l't'dö es\icSRit ('sak
kevesen járj"k mE'g. nw!'t ahhoz nagy bfttorsúg nag y e lnfmt ság kE'll . n tübbség csak a
hf.'gy láM nii.1 nil t's bámu l II mnt."1\s..'U\goknl .
Vnjjon ti KNl\'es Bmátnim melyik ('soporihoz nk/\rtok tnrt ozni ? Ti Luth('t·nak . Sen 'et önak. Di\\'i cl F l'l't'ncllE'k l('su\rmllzottjfli. vajio n ti II bnmész.korlók nak. \'a~'Y fl lll fij.."'fIS bat Öl'ö knE'k C'sl\ pnh\ hoz t'satlakoztok-e? Ynjj<,u
a ti )C'lhtf.'kE't nem l'més.ztent' a ma!-tfts..~!-!'Ok
Uhlll \'nl(i (>'hsé'g t'S SZOllljUSllR'?
Oh nelll . a ho~\' én tit.'kf.'t is;ll\crlE'k s nhovy
cn t it ek et is.nw l'i,i ki\'llul!lk. Ii a n1N-t's.z uttör őku(lk Oli! Ol' ('sn pntnhoz f og i ok s.z.e~>'Ódni.
l 'i leszü' k II mi mngy!'u' éldiln knek bMo!
($e ..k~szei . mC'rt's.z IO\'ll!dai. IH'Ill (·siip....ooo
honlctltwll i. llk ik kl'isr.lus Ilcn 'nl lll!! fU kf\tflk l,is~t lls l\ldt).:tntk~Sl.st'gé\'t~1 II ,~i\'~t ~'.k
llell l'c fol'lluUni fogjátok ('nnek AZ ,('t."f'S-Z \'ll~g
llil k II eHlwk sldlkt'bb mflg~'11 1' tU\Zfl llak !\~. f'.I~
tt't ! Ti 1E'Sl'. tek. ti unih\rius ki'l'. IIHlII I(~lfJu
k OIl .

st\g. llkik lcfogjiltllk gyozni . mint ,'alalHI, mo:
d('1'U Gyöq,: y Iv\'!\~ fl mi t'INiinkt" ~mt'!\Zh.
h~'tfcj ii ílllrklln,\'1 n hllZUgAAg(lt . ~ kt'pmU~l'
tilst n k tl pl.s.i$á~",)I. tl Sl: tl rl't ('tl í'IlS~'t-·,.'t. II n~ ()
nllll'lISI\j.....ut. Il )!'yuWl kt>d}SI , II Il,n"ISlnt't,,-..tlf:'llsé):'.'t t's tti rsn it.
".
Nos nk fl l,tok hlu'l'(l ln i~ F<~I n hl\ t't'l'a ~~
<t\'tu.ni fogtuk . N()..~. kicsi n,\' Sf'I"....g .'hezH·k t~
....
.'
I"
("ok
i'hNZ.....
~l!! o.mj tlho:l: t()k II Z tj..'1n.SfI):' u :\11 .
"'"
k
ilz ö Sd\' llkb<'1l s4l. int r-n Il fl~S szti nnlolll Í'~t tf'k fos , 01l\iuhl1ztlltok, 1llf'1'1 lll!! 1' 1' ll.'ktí'"
nr. cmbf.'dl$l"V it'Ant p~ mint nz ('I r J {i.ZUs.. ök IS i~"" l' i II ml'j..relégitti"tést • .A llwn,
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Gyerltlekáldás.
Kérdezzétek meg az édes anyát: mikor érezte legjobban a jó lsten j6sngílt? t s azt fogja ~mondan i:
amikor u jó l sten gyermekkel tUdotta meg otet.
. .. A legnngyobb á ldás itt II földön II gyermek. ..
Áldás a könny, mert tisztábbra mossa nz életünket.
Áldús az öröm, mert életkedvre hangolja II JelkUnket. Áldús II remény, mert jobb id őkben his z. Áldús a
hit, mert imudkozni tanit. A szerelem is áldás, mert
az életvirága . Áldás 3:1; élet, mert az l sten áldása.
A Icgnugyobb áldás mégis itt II földön ft gyermek,

mert az ő élete a mi életünk könnye, életünk öröme,
életünk reménye, imáink beteJjesUlése. A gycrmelt
életünk áldása. Gyet'mck61dás az Isten szerelmének,
szent sze retetének élő bizonysága ... örök záloga ...
1I1ert, ha egy családbaforrolt két szerető szivet a
jó l sten nagyoll meg akar áldani, gyermekkel ajándékozza meg boldogságukat...
... Egyetlen gyermeke volt egy boldog édesanyának ... Picike, nevetös, a ranyhajú drága gyermúk ...
A jó lsten próbára tette... Elhivta magához a gye r-
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~~.ket... Sirt a~ édc~nya. Fekete gyászba borult m:

orome , boldogsuga, elete ... Könnyei ahog, v~' _
.... t k .
'-'Kig
gyongyor. e az arcan II szomoruság árnyékát 'rt' k
reá a mosolyok helyére ... Sirt' csak .... '"k
esa
strt ... és egyszer a könnyein át, mintha 81:ivárvány
fénye lett volna: álmodott... Angyalruhában
_
jelent előtle a beteljesülés. Két kezében két k .. ~e~
" ,
E "kbe
u onos
Ig.:ret.
..
gyl
n
egy
fé
nyes
kinil,i
korn"
a"
"
•
v
,ama_
81kban U1: elvesztett gyermekének testvérmása
Az édesanya elfordította fejét a csillogó koron~~~i
és .... odallyujtott.a két kezét a ki s gyermek felé. ' ..
A gyermek: röldre-szállt lélek, testet öltött éló
szeretet, égi szentség II (öldön, tisztu ártatlanság... !
Istenem adj eröt a st ülőlmek a gyermekeik neve_
lésére, _ hogy úgy szeressék II sz ülők a gyermekeiket és a gyermekek a sz ülői ket, hogy mikor megnőttek, akkor is ilyenek legyenek. ..

"-t

Jlyenek a Te gyermekeid Utam . .. Segits minket,
hogy mindnyájan ilyenek lehessünk.
Pethő

Is tván.

jöttek el gyermekeikkel. Nincs szebb annál, mint
amikor a s zülők és a gye rmekek, a kicsik és a naIgyok együtt imúdkoznak az lsten házában.

Teldonszámunk: Lipót 974-24.
Hi vata los bnik:

délelőtt fl.-től

délután 3.-ig.

Esketest, keresztesi, temetcst legalább egy nappal
elóbb kell bejelenteni. Ezt sajat érdekében mindenki
tartsa szem elött.
Lakásváltoztatlís e$etén egy levelezőlapon kcrj'Ük
az értesités t az új cimról, hogy lapunkat pontosan
kézbeslthcssük.
Ha egy csa lád blln betegség, vagy egyéb baj támad,
ha valamely család tagja kórházi ápol as alá kerül,
hozzátartozói levélben vagy telefonon értesíta1!k a
lelkészi hivatalt e rről , hogy amennyire erőnktől telik,
enyhitsük testi-lelki fájdalmát, szenvedő testvérünkJH!k.
Pénd ári órák II budapesti lelkész i hivatalban d. c.
9-tól d. u. 3.-ig. Adót, e lőfizetést, adományt átvesz
Gál Miklós pénztáros.

I s~e nti 8 ztelch:t tartunk a füvárosban a Kohary
utem telnplomban minden vasal'llap d. e. II óra kor.
~)ebl'ecen ben minden hó első vasárnapján d. e. 10
o~akor ?z új imaházban ( Hatvan-u. 24. sz.). PestII z~;ntlormcen az Állami telepen II polgári iskolában
mm.den hó .utolsó vasárnapján d. e. 106rakor. lfjúsági ISlentlsztelet minden hó múBOdik vllsá l'nal)ján
d. e. !) órakor a rövárosban az V. Kohúry utcai templomban.
. Okt6b"r :11.-(m a reformáció ünnepén, a d. c. II
~l'Il.ko r tartott ifjúllági Istentiszteleten lanulóifjaInk SZÓI) szúmmal Jelentek meg. A szillők ill. többen

A protestánsok közös ünnepén , októbet 31.-én
résztvettünk a régi kép vi;;előhúzban és a Vigadóban tartott ünnepélyen is. Mindkét helyen ott voltunk, nemcsak, mint ünneplő hallgatóság , hanem,
mint az ünnep jClentöségcnek méltatói is. A Képvise lőházban J ózan Miklós vikárius úr momlott ünnepi
beszédet és a Vigadóban dr. Csi ky Gábor missiói
lelkész zár6imát. Hisszük, hogy a magyar protestánsok na~ ez az évenként mindig visszatérő és megúj uló ünnepi lelkesedésében a tes tvériség érzése és
gondolata megacélosodik és me gedződik a minden·
napi élet számára is ...
Adventi Is tent iszteletek az V. Koháry-utcai templomban. A karácsony elötti utol só hetekben advent
napjaiban minden vasárnap d. u . 5 órakor Islentiszteletet tartunk, melyre ez úton is meghívjuk hlveinket. Az I stenti szte lc~c k sotl'endje; Decem\)cr
2.-án tartja Barabás István, dec. SAm tartju dr. Csiki
Gábor; dec. IG.-lÍn tartja Jancsi Lász ló és dec. 23.-án
tartja Pethő Is tván . A beszédek tárgya minden alkalommal u J ézus v;Ítúsa és eljövetele lesz.
Onnellcl a debreceni O. F. E. A budapesti Dávid
Ferenc Egylet debl'ccen i {iókja _ mega lakuliisa ut{m
_ elsti vllllásos és hazafias estélyét Dcbrct;enben a~
uintáriua templomban (Hntvlln·u. 24. s~ .) 1928 évi
December hó 1·6n d. u. 6 órakor turtJu meg. Külön
mcghivók nem h'f:!tnek kiadva. j':m! ek l ődl.l kct ill'. Elnökség ez uton hi vja meg. Belépődij nincs. Program:
I. Harmoni ullIon játsz ik: Derzs y ZÖ~Ő ki811sszony.
l'.etlcillkolai növendék.
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2. Imádkozik : Dr. Csiki Gábor missiói lelkész.
8. Megnyitó beszed: Dr. l\fikó Ferenc nllamtitkár,
egyházi rögnodnok helyettes.
4. Hegedű szóló, harmoniurn kisérettel: Lengyd
Róza és Deusy Zöző .
5. Erdélyrül előadást tart. Dr. Rugonfalvi Kiss
István ny. egyetemi tanár.
6. Szaval: Veres Irma.
7. Zá rszó: J ózan Miklós .1Jüspöki vicarius.
8. Himnusz.
Kapi Béla c\'angélikus püs pök új székhelyére Györbe _ történt ünnepél~'es beiktat8.sán az Unitárius Egyházat J ózan vicarius ur képviselte és adta
át jókivánsagainkat.

Helyreigazitás. Lapunk mult havi Számában Kail
Jánosné szül. Péter Amália nevét tévesen közöltük,
amit most azzal az óhajtással igazítunk helyre, hogy
házassági szövetségükre f. hó 4.-én a templomban
kért lsten áldása látszódjék meg házukon és életükön teljes gazdagságban.
Az Unitárius Nöszö"etseg november hó 4.-én d.
u. tombolával egybekötött teadélutánt rendezett,
melynek tiszta jövedelmét 326 P-t az épülő missziói
templom számára Uraszul-teritő beszerzésére és
szegények felsegitésére fordítja. Mindazok, akik
pénz, vagy élelmiszer, illetőleg tombolatárgyak adományozásával biztosították a szép sikert, vagy segitö munkájukkal vettek részt a teadélutánon fogad, j'ák a Nöszövetség hálás köszönetét.
A budapesti D. F. E. megkezdte az 1028-29 évi
valllisos estéJyeit. -Az esti iinnepél yek sorrendjén okt.
12-én d. u. 6 órakor Duszik Lajos miskolci evangelikus esperes tartott előadást. Jézus a legmagasabb
emberideál cimen. Az ének és .zeneszámokat Dulánszky Margit é nekmüvészn ő és dr. Banu Livius
látták el.
Folyó hó IG.-án d. u. 6 órakor dr. Csiki Gábor
tartott felolvasást Dávid Ferencről, az ének és zeneszámokat P etri Kató, úrhölgy am. kir. Operaház
tagja és dr. Barz.u Livius szolgáltatták.
E helyen is köszönetet mondunk a szereplöknek,
hiveinket pedig kérjük, hogy továbbra is támogassák
jelenlétükkel a D. F. Egyletet az ünnepélyek megtartásában.
Az Unitarius Nöszövetseg minden hónap második
szerdáján d. u. 5 órakor tart ülést az Egyházközség
Tanácstermében (V. Kohary-utca 4.)
A Percelné Kozma Flora Unitárius Leányegyesület minden hónap első és harmadik vasamapján <I.
u. fél 4 órakor tartja összejöveteleit. E helyről is
kérj!ik unitárius leányainkat, hogy szorgalmasan eljárj"anak az Egyesület gyűlései re s vegyenek részt
annak szép és kedves munkáiban.
lsten gondot visel az ö gyermekeire. Gondot visel
a gazdagra és a szegényre; II nagyra és a kicsire is.
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Megál~ minket, hogy mi is adhassunk azoknak akikne.k mncs. ts steret minket, ha részt veSZünk jó
szn"vel, lélekkel II szeretet munk",b. n. '\'\
, yen bol _
dogok a szegények, ha a gazdagok segitéseiböl érezhetik a jó lsten szeretetét, gondviselését.. ts mi.
Iyen hálásak a jó lsten iránt a gazdag,k "_
.
_
' ' .... megéreztetik az o szeretetét a szegényekkel _ ado manyaikkal!
Előbbi számunkban kértük azokat a tehetősebb
híveinket, akiket l sten bövebben megáldott, hog)'
segítsék a szegény gyermekeket . K.l.";'c;;nk
'
....,,".. re, mlDt
ahogy szív küldi szívnek viszonzásul a szerete'-t '
...
"'" , ugy
Jot~k az adományok: Ruha, alsó, fe l ső ruha; ki.i
kabat, nagykabát, cipő , harisnya, kalap sapka, ruhák
- a gyermekeknek. Küldötték a szül ő k és hoztak a
gyermekek is. Most, amikor az adakozók neveit akarom leirni, szeretném azoknak a szegény gyermekeknek a szivedobbaniisát, szeretetüket és hálájukat szavakba önteni hogy az legyen az én köszönetem is.
Az adakozók, amint adományaikat hoztak, vagy küldöttek időrendben így következnek: Rákócz~' Béla,
Ujlaki Géza leánya, Vera, dr. Putnoky László egye-

temi tanár és neje, Dimény Mózes pt. főigazgató,
Nemes András 1. gimn .tanuló, Belová!:y Istvánné,
Fodor Lacika II. el. oszt. t., Dr. Nagy Gyuláné és
Endrei Gézáné.
Ugyancsak a szegények segélyezésére adományozott: András Mózes 4 P., J éger Kálmánné 5 PA,
Baka András 5 P.-t és Boncza Ferencz 3 P.-t.
Láttam már a szegény gyermekek arcán az öröm
éB a hála vonásait s tudom, hogya jó Isten szereti és
megáldja azokat, akik szeretik és segitik a szegényeI:et. Legyen minden jótett útmutatás mindenkinek.
Az Űrszagos Ref. Lelkész Egyesület f. évi nov.
26·án este fél 9 órakor a m. kir. Operaházban " Diszelőadá st" tart, melyre az érdek lődöket ez uton is
meghivj"n.
!{ar acso ny közeledtc"el ismét visszatérő gond '::'3
édes aggodalom a szegény gyermekek megörvendeLtetése a Szeretet ünnepén. A nöszövetség, mint a
mult években, az idén is kötelességének érzi nemcsak
a gyernlCkek, de a szegénységben és nyomoruságban éló hiveink karácsonyának ünneppé varázsol!sát összegyűjtött és kiosztott adományokkal. Támogassuk unitárius
a sszonyainkat ebben a neme.;
munkában. Mindenféle adományt, amivel a szövetség
célját. elérheti hálás szeretettel kér a Nöszövetség.
Erdélyböl : Petrozsény-ben Unitárius templomot
szenteltek röl az erdélyi unitúriusok. Egy uj hajlék
az imádkozó és a jó Isten áldáslirll váró lelkek szá-
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