
I. 

Háromszázados jubileum. 

A hitujitás nemes és s~abad jelleméér~ messzeható dicsö kővet. 
kczéseiért a legnagyobbszerű "Hág-események egyike volt. A bar
harság az ó-cJassicismussal a lJolgáriasult állami életet is e]seper
vén, a polgári és egyéni szabadságot eltemette s Európa. közszel
lernc dermedten mély álomba dűlt, lcbilincsclve n vakhit~ babona 
és a szellemen uralkodó vallási tekintély által. De midőn az ágos
tai egyszerü szerzetes, a hitujitás bajnoka, a józan észnek, a vizs
gálódó szabad szellemnek, a polgári, társadalmi és egyéni szabad
ságnak nevében megkezdette a harczot a tekintély s az ezt kisérö 
tudatlanság, bahona és elfogultság ellen, a szellem elaléltságáb61 
öntudatra ébredt s lázas forrougásában egész EUl'ópára a. szellemi 
életnek szép, következéseiben gazdag, de - fájdalom - viharos ta· 
vaszát deritette fel, utánzásául a természetnek, mely a boszszas 
aszály után rendesen égihábonI és zivatar kiséretében szokta kiU~ 

deni az áldást hozt\. termékenyitő esőt. 

Viharos volL ft vallási és szellemi élet ama tayasza; mert egy
felől a valóságos ,'Hági hatalmassággá emelkedett s abban az idő

ben éppen lmlalma tetőpontjára jUlott hit-tekintély az erőszak fegy· 
verét adta fl vnld\it (!s rajong.ís kezébc, hogy öldökölje hiveit ft 

!>zabadságnak, melynek gyenge Yin1gni ez alknlommnl is v é r ru e· 
7. Ö k ö II t e l' III C t t C k ; másfelő l mert maguk rt hifujiUis bajnokai 

koruk korhholt felfogásához képest egymást gyillölték és tildözték, 
a szeri nt, a mint ('gyik ft músikát éppen ft ViZsglílódó ész és a 
!'zellem korlátokat nem ismerő slabadsligtlnak természete és köve· 
telése szerint tlllsz.írllyalta. Luther ~másként nem tehetek" jel· 
mondat:íval vulódi nagyság volt, mégis iUdöztc a Carl stadtokat, ~ 
Kálvin harczolt ugyan a pápa ellen , de SCl"\"étct sem birta 
('IUimi. És igy e kiilönben megbecsülhetetlen szellemi átnlakulás 
tÖl"ténehllét a hitszabadsúgról IInJlj ninkuan alkotott eszménykép fé· 
nyéli/H vizsgálya, oli látjuk a Imlat1:is mellett ll. tél'N!t"st. n lelke
siilt magasztoss.ig mellett a hotl!ís sötét roniisait is. 

Hazánk t.'Í.\'01 esik ugyan :\ hill~it.ús eredeti szillhelyétöJ, dl~ 
a felkelt szellemi mozgalom Erdély bél'czci közé is bamar elhatott , 
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hol féJszázadig tartott. lefolyása, DZ emberi szellem egyik legszebb 
nyilatkozata. Harcz és küzdelem köz t folyt Ic a hitlljitús hazánk. 
ban is, de tekintve azt., hogy c hartlot és küzdehllct n bajnokok 
lIelU a hatalom, hallcm n. józan értelelll, "izf:gálódó ész és 1\7. ezek 
:llIal Illegállitott önmeggyöződés, tell/H Ic11d szabadság szellemi fegy
,-eréveI folyt.1.tták "ór nélkül; tckuJtve azt, hogy ri. hitujitás itt uz 
lInitárizmussn\ végződött be, tehát már három századdal ezelőtt ki
fejtette azokaUl hitnézeteket, melyeket máslIlt a tudomány és sza
bad ..irányu theologia csak napjainl.;ban tisztáz és :ll1it meg; tekint
\ 'C végre azt, hogy il. mig a hitfelekezetek egyenlősége, lL yallás 
szabad gyakorlata, lL lelküsmel'ct szabadslíga Magyarországoll 1848-
ban s Ausztriában csak 18G8-ban álJi ttatott meg törvény által, Er
délyben ezek az unitárizmusnak l óG S-ban történt törvényes olta
lomba vétele által már akkor biztositt.'\ttak: bátran kimondhatjuk 
Erdélyről is, mit a történelem Kálmán királyunkr6l mond, hogy 
mintegy tulbaladta korát szellemi felvilágosult...«ágban. 

1!:s ha keressük az okokat és vizsgáljuk a körülményeket, me
lyek nyomán Erdély a kort megelőzve, a vallási szabad meggyőző

dés és lelkiismeret szabadságának bölcsője lett, ugy találjuk, hogy 
f'nnek főbb oka, főbb tényezője az alkotmányos szabadság ,"olt. Az 
alkotmány kel'etén belöl álló minden polgár azt . a polgári szabad
ságot, melyet neki az alkotmány millt polgál1lak adott, átruházt~ 
magám, mint a társadalom tagjára; egyénileg is jogosllltnak, szn
badnak' tartotta magát s ennek nyollllin jogosultnnk és szabadnak 
tartotta saját véleménye nyilvánitás.-ít is. A mllásos fOl'l'ollgiis :unll. 
korában a. vallás ügyeiben való részvétel, nyilatkozás és vita ft hil'
~adalmi viszonyok által parancsolt sz ükségességgé VlíJt, s mcrt a 
törvény ezt nem tiltotta, nyilvánosan , a törvény védelme, sőt a tör
"ény képviselője , a fejedelem, személyes felügyelete matt folyt, mi
ként ezt a bitujitásnak Erdélyben Wrtént folyama bizollyitja. 

A hitujitás Erdélyben is a LutJlel'-féle hit-eh'ekkel vette kcz
t.Ietét. a melyek már 1520 t:í.jatt behatottak a szászok közé. II. La
jos király, Statileo püspök, majd a mindenható Martinuzzi cl'őlkód
tek gátat "etIli az uj tanoknak, de Erdély közszclJemc ellentállott 
II törekvéseknek, az o1'8zággyülésel( lJelea.va.tkoztak a \,itá lm, s sza
b~elvü, méltóságos irányadásuk oly téren tartotta s vezette a hit
UJltás ügyét, hogy a hozzá. egyedül méltó fegyverekkel , észszel és 
énekkel folyjon o. küzdelem. Végre az 1557-ben 'fordáu tartott 01'

JUD. l-én hozott e végzésével: "az ország lak6saiDak 
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kérésére mcgclIgcdtiik, hogy mindenki azt a hitet vallja, IL moly 
tetszik, akár nz uj , akár a régi szertartás szerint valót, w szentesi. 
tette II r. kath. vallás mellett az év. lutheránus vallást is mert ho"'\" 

. 'o, 
az itt kimondott vallás-gyakorlati szabadság csak ezekre értetett 
még ekkor, mutatja a következő évben márt. 17-én ugyan Tordán 
hozott országgyiiJési Yégzés: na mint ő felsége ezelőtt is megen
gedte volt, hogy ld-ki azt ft vullást kövesse, a mely tetSzik, t. i. a 
pá})ista vugy lutheránus 'vall,lst, ugy most is ezek közül bármelyik
Ilek követésére kegyelmesen szabadságot enged" Hanninczkét évi 
komoly törekvés ide érlelte Erdélyben a hitujitás ügyét, a prote
stáns vallások legidösbike szentesített országos törvény által biztos 
élétet nyert. 

De ekkor a. Kálvin nézetei is utat törtek volt mRgot..-nak, s fő
leg az urvacsora kérdése hevesen vitattatott zsinatokon és magán 
gytiIésekben. A király S az ország rendei oda érve látván az ujabb 
nézetek fejlödését., s 3. kiegyeztetést többé nem remélvén, erőltetés , 
helyett megint nemes eszközökhez nyultak, s 1563. jun. 6-án Tor
dán ily végzést hoztak: "Mivel mind a két vnllúst (luth. és ref.) 
követö székely urak kÖ7.t különböző vetélkedések támndtak, miből 

sok ros7. következhetik: az ország rendei meghauírozták, bogy min
deniknek szabad legyen azt a vallást és hitet követni, a melyik 
tetszik, s minden a maga. Ylllhísán levő papot tarthasson, kik kö
zül midőn egyik prédikálni kezd, a másik ne aka(l<llyozza, s, ha' el- . 
végezte, azután kezdj e 3. nltisik, és igy istenitiszteletét és a szent
ségek kiszolgált..'lÍ.íStít mindenik végezze szabadon. Ki öket megM
borit ja, hivassék meg a fejedelem elé s büntetödjék büne szerént. " 
A következő é\'ben jun, 4-én megint Tordán az országgyülés még 
határozottabban .szcntesitctte mind ft, két protestáns vall:ísfelekezct 
egyházi életét. 

Az unitárius hitnézetek jóllehet már 1ó63· ban megkezdték 
körfutásukat, nyilvános vita. tárgyai csak l ó66-ban lettek. Ez' év
ben négy hó alatt négy gyiilés tartatott, egy Toni1111, kettő Gy.
Fejérvál'U és cgy M.-Vás:í l'helytt" mclyek lIlindcll ikéll az "lstell 
egységc és lUÍI'omsága" képezte a sarkpontot. A hároms:ig·tant' Yé
dök vczé"e Mélius l>étel', a." Istcn.cgységét dtatóké D:l"id FcretltZ' 
"olt, kiről hiteles szájhagyomány azt turtja, hogy amint a gy.-fe
jérvári "iMról diadalérzettel Kolozsván a visszaél'kezctt, a tOl'dn
utcza szeglctén egy nagy kerek kö"ön$) egy prédik,icziót tartott, 

.) É kő Inll a kolozsvári uuilárium templom koritésébeu örizlClik. 
1* 
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mire Kolozsvár kedvelt papja után már akkor az egy személyü 
l sten eszméjéhez csatlakozott. 

A következő 1567-ik évben a l,ét fél nz il'odalolU terén foly
ta Ua a küzdelmet) S mindkét részről több rcnc.l.beli fontos munkák 
és czáfolatok jelentek meg, melyek a kérdést tisztib:ták, s mint vi
tatkozások alkalmával szokott történni, az ellentéteket jobban-job
ban kitüntették, minek következtében ar. uuitá rizllluS is határozot
tabb alakot öltőtt magára s n váls:ig bekövetkezett. 

Idáig jutván az ügy, nehogy a szenvedélyek féket veszitse
nek, ismét közbelépett az ol'szággyülés a maga fennkölt szabad 
szellemével, sTardán Hi68-ban jan. 6-án a küvetkező általános tör
vényt hozta: n Urunk ő felSége, a miképpen ennekelőtte \'aló gyü
lésében országával közönséggel a religio dolgáról végzett, azon
képpen mostan is az jelenvaló gyillésben azt erősitik , t. L, hogy 
minden helyeken a prédikátorok az evangéliomat prédikálják, hir
dessék, k.-ki .az ö értelme szerin~ és a l<özség, ha venni akarja, 
jó, ha. nem pedig, senki kéllyszeritéssel ne ke..scritse, az ő lelke 
azon meg nem nyugod ván, de oly prédikátort tal'thnsson, a kinek 
tanitása. ö nekie tetszik. Ezért pedig senki a supel'intendensek kö
ztü, se egyebek a prédikátort. meg ne bánthassa. Ne szidahnaztas
sék senki a religioért senkitől az előbbi constitutiók sz<,.rint, és nem 
engedtetik senkinek, hogy senkit fogsággal, avagy helyéből való 
priválással fenyegessen a tanitásért, mert a hit Istennek ajándéka." 
E törvény tartalma, mint láttuk, az előbbi országgyüléseken már ki 
volt mondva., s csak annyiban uj, hogy most az unitáriusok érde
kében hozatott, s az unitáriusokl'it alkalmaztatott. 

Ugyan ez évben a király maga Gy.-Fejél'várl'a Ro végett hiv 
össze egy zsinatot, 11 minthogy a hál'omság 1<érdésében a papok nem 
frtenek egyet." E zsinat meg is tartatott márt. 8-l 8-ik napjain a 
király és sok főember jelenlétében. Itt hát n)'iltan a király akara
tából, az ország szine előtt lépett fel Dávid Ferencz társaival az 
II I li t e n-e gy s é g e" védelmére. Egyébal';í.nt a király megengedte, 
hogy anagy fontosságI! kérdés felett ezután is szabadon "itatkoz
hassanak birodalmában bárhol, s szabadon irjanak, dc ('gymást há
borgatni s bármi módon bántani keménycn mcgtiltotta. 

Az érintettekből megtetszik, hogy az 15GB-ik évet az crdélyi 
unitárius egyház törvényes bölcsőj ének lehet tekintelli ; mert Im e 
,·a.Uásfelekezet alap-hitelve, az Istellcgysége, neháDY évvel elő»» 
merült is fel, ha zsinatokon már előbb vita tárgya yolt is, dc az il 



hlir"Ul nen~zeh.'~ I~ny, uwlyek onztigos és töm~l'l,.c s létre ,'itték, 
I.H~z;ígtl<'; é~ Hir\"l~ lIy{," nlllkot ntltuk u \ ullásfelekezetlltk, I\Z emlitett 
l;)tiS-ik l'\ he" 'Ilru\;lk kötn', A tonl,li ol"Sz:igg) illés ekkor terjesz
u.'Ut' ki II Il.'lkii ... UlI~ret "l<\lJatl ... ig<hmk tungt\5.tto ... eh'lot nl: nnil:íriz_ 
tuU::': rrdt'kl'bell h'g'~zdc1>l'hhn'; :I kintIr ekkor til .. i ki ihllll'llél)e
'::('11 lll. unihírlzmu" tlllIll-hiteln:! it 1I\t'gritabi.sfl.I : t1s ekkor szakad
lIak l'~.r n~gy ki"t!rlct uttiu két l'gyMzz:\ az uuit árius és trinitúrius 
lllngynr proteo:t:iui'ok, 

.\ z enlé1..d llllit:ír iu;::, \ nlll\s-küzlino:ég egyhltzi fül:.\\llíCi$t\ cz ok. 
ból IV. L:1ÜS-ki ~\- lIt'n'Lelt'" r::.:cméu~·eiuek , vagyis tön'tSuyes tételé
nek il I~ r o lU "Z :i z II d o s l'mlékét örömüuuellPé- óhajtYthl emelni, 
mcg:lm,htl'ozta, hogy I Sti -bnu piluktist els llapjlín iHnlúnos M
lailulIt'p tf\rht<.;s~k minden \'kkl~zs.hí bfUl , S e v~g"l! k~szittcssék cgy 
alklllom~lerii h~ milli" l;S ium. toníblxí, hogy ugyanez évben az 
156S-btlll Tonhiu hozott türrcnyczikk emlekl'l'c Tordiín tartassék 
zsinat, s ez is rlQ'szcrsmind clUléküuucp legyeu, fl'lnj itni n abban 
és nz ált:ll:l lelkiisUlf.'rcl !iznbad&'ig.ínak h.lrom"zrizlldos ditulaMt; 
n5grc kebl ileg p:í1Ylizatot hirdetett szent nuHslluk történelmének 
kidolgo~Jsárn. J: hatlírozalLlilk első ré!1;ze eddig: teljesedésbe "étet· 
\'t1n. s II luilaUuucpély a közelebbi Pünköst atkahmÍ\'lll miuden ck
klézsitíball meglnrtlltníu} lIZ e~ alkalommal cléurkclt hymllust PS rI
moudott imát I melyeket va1ltisközönségiink egyh.izi feje, K r i z a 
J á II o s, érdemes PÜSllökilnk irt , ezennel közöljük. 

A) HYMN U S. 

(Dallam) "Szeret, imád, magt\$tial ~ -

Tagy : "Isten áldd Wl'g ~ wl\gyart. ~ 

l. 

Szent öröm-érzésre gyúl 
Isten! e H á z népe, 
Emlékttnkbe rolyonul 
Három század képe . 
.-\. mi benne szép és jó : 
Lelked féu)irdsa i 
S El. mi bús. az oktató 
Bölcs kezed yonása, 

2. 
• 

Szent. családdá an tát 
Népeid sorából, 
Fiuságra IdhozáJ 
Szolgá lat házából. 
Lobogóuknak jelszl\\"I\ 
" olt fi II i t S z a b a d s ág. 
SzeUcmtl uknek ró-jam : 
A tisztább I gazság. 



3. 

I st en EgyigazVa l ó, 
Osz t hatat l a llE gy ség, 
Nincs h OlZá. több hasonló 
Imádandó Fcl s~g : 
Mint örök tűz élt szivUuk 
.l\Iélyében ez eszme, 
S hogy ,' allhatjuk:ez hitünk 
Drágáll nyert gyözelmc. 

4. 

lüisztus lelke nevelé 
Hi tiink élöfáját , 
Szent "érrel o1t.í belé 
Xcmcs erkölcs úgá.t. 
i)fc gYíí I t Ó ul{ufL k őt h iről, ; 

Vallván e mb c l'-l ététj 
S e hitiillkél't szcllndök 
Világ gylllölését. 

6 

7. 

5. 

l ill eg'[inkl'ól oszlik szét 
A nagy átok súlya, 
!\lely testvérek életét 
SonasztóJag dúlja. 
Hitknlönb ség, a kiket 
Egymástól elzára, 
Egygyé-fűzi sziveket 
S z e r c t e t varázsa. 

6. 

Védd Atyánk! erős karral 
A fejlő Yinlgot 
Biztatót egy szebb korral: 
.\ II it s zabad s ;i.got. 
Saját győződés legyen 
I I itüllk szirtalapja; 
S rilágot ni öIIL lcszSZCII 
.\ tudomány napja. 

hiten áldd lI)eg il IIaZ<Ít 
'l:iszta lelki fénynyel; 
1~ldd mcg Egyhi\'ők Házát) 
Aldozó crélly ll 'yCI. -
.,B a I s O l' S a k i t r é g c II t é II : 
H ozz rá. vi g esztc lldö tj 
M eg b nnhödt c m{t l' c n ép 
A llIultat s j övcu döt."-

B) 1111 A. 

Imád, lIlagasz tal Iclkiiuk tégedct c vid.iUl Viiukösti 1I <1110n, oh 
lelkeknek l cl~c, egy örök Mell ! Vajha. rgéslcn szivek lehetnénk, 
hO?y mél tóbbfi. lI dicsiJitl lCt IlŐ ]( imádandó tökélyeidet, melyek cgyaníllt 
1I )" liiltkoZIl 'lk ' t é ' .. 1 . c nll'~zct 6i fl. kegyelem orsz.ígdbtlll . 

. OlY szcJIlIC, oly ül'ömteljcssé tetted oh Uram! köriüöttüllk IL 
te~mcszct tCllllllomát a jelell é\'sznkban min11m fl. Dlell) i1yol'szág 1)0. 

csatkOlott \'ollla alá fUltlUllkl'c. ,1"01'1', IJ:lZog Ul élet a UÖvéllyekbcll, 
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yjrágokban, s a vinigból gyümölcs, s n. most még zöld vetésekböl 
testi életünket liíJlláló kenyér alakul; forr, billOg a munka. minde
Iliitt n. természeti és tlÍl"s:us.igi .élet. terén; forr és müködik az ujra 
felttlmadt hWla életfolYil lIlálHlIl I::;;. Lehetne-é szív anynyira érzékel
len, hogy ily lélcl.:tcljc:: píinköstüll ne lelkcsiiljöll s imi\dásodra. ne 
olvluijon, oh örök fOIT:íSlL il. szeretetnek! il. !üllek mindenUt.t jelen
való s mííködö lelked l,ölte fel életet, friss vidám életet ott is, hol 
lJidcg hallíl és pusztu lá s liítS7.ott. 

Dc mindenek feleH szcut és :Ullott nekünk most:tn a vallás 
tCIll)'!OIlW, hová a tel'lnészet mu ló szépségei s testi életünk fentar
tás..'ira. viruló :Uthísok öröm- és mUllkazajos köréből bejövénk. hogy 
emlékezzünJ.. amaz első keresztény nagy pünköstre, a. szent lélek kj. 
ömlésénck tavasz:íra: a midőn forrott és buzgott az iWetett Ilpos. 
tolok munk:íja, hog]' cUiltetnék ujból II vil:ig közepébe a valódi élet 
f,lj:H, mclyneli Mitő gyümölcseitől a tudatlanság és vétek tiltotta. 
volt cl az emberi lelkeket, hogy a1. igal,Siig elsl,órt magvaiból fel· 
Ilevekcdnék lüisztus cgylui1.a, c l '!,ől cs i élet kcnyel'évcl táplálni az 
emberiséget. 

Oh mi fensége~ , ~ziv· és l élekemelő ünnep a pünköst I meny· 
nyirc alkalmas arra, hogy Illindcn szivet magasztos örőm s II leg· 
forróbb h{da, érzelmeivel töltsön cl irántad legdicsöbb Felség ! hogy 
szi![trditsoll a lélekbcll erős bizalmat II te bölcseséged, igazságod 
és haL'llmad iniut;. béketürést és bátorságot a kötelesség szolgála· 
t:iban, mély tiszteletet, hH szeretetet az igazság és erény iránt. A 
legfontosabb, legclhatúrozóiJb győzelemre, melyet valaha. az embe· 
!'iség jó ügye kivívott, egy boldogitó szcnt vallás diadaimárn, II ke
reszténység alapitáSl.l ra. emlékeztet c szeIIt nap" 

Aldott légy Istell ! mimlal,on intézméllyekért, melyek által az 
óSl'égi idókben készitgcttetl az emberiséget a s~cnt lélek, II tisztább 
'"allás (!:; erkölcsiség szép piinköstjérc; kegyeletes hálánkra méltók 
a bölcsek és próféták, a Jük tŐ l'VC az embel'súvck köszikláit, egyen- • 
gelték az útat boldogitó eszmék elfogadására; a tudományok és 
mihésl,ctck nagy· és szép!eJkii cmlJCl'ei, a kik az örők·igaznak, jó· 
llak és szépnek f.tkly.iját idörö!.idől'ú tovább adták utódaiknnk, hogy 
tcrjedne a villtgosság orszliga; áldottak legyenek az igazság vér
tanui, II kiket nevükön emlit a történelem, s áldottnk azok is, II 

kiknek nevét emberkéz 110m jegyezte fel, dc üdvös tetteik és szen
vedéseik befoglalvák az emberiség Ilugy életébe, Legmélyebb há· 
lánk és tiszteletünk adójál'a méltó szent hitíink fejedelm6t JéZl1!l, a. 

I 
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kiu \!k liszt" szent szive s felsége:, !)Zcllclllc :;li!.í l:d , és mind hal:llig 
lill IlI)()slOlokll t $zcnl elt és H \~ " C1t :1 ~zt' II ('~n " l\ lla~an~k , a szabad
$llg I~S sU'l'clcl c\':mg{O litHWí U:l k. Ihib lI i': I;!:lzs:flg lJ!él{> l'1. :1 , melyek 
njk iról oly ílzh'lll'z s:zólúb J:! s I1 W:;g~ oZlfil'~ , ha ng:ot,tak: hala S:ZClLt 
,lletcl-rf., 1IL{'ly :1 szclill.sl~g és jÓ:lkll',tt N eJl'n'l ho(htott ; ilMa szen
wdésciél'l s k(' l' c.\lz , -h flliíl:í l~ l' t , mrl,H'ket h lt'll i iigy<' i!!.I\Z8tlgtiu:lk él'
zl'l éOt'lI lIyllgodl :lU :íllott ld. II tc kl 'zeidbr ;lj ti nh'.in h'lkét. lj ti lII i ~ l't 
éJI, és Sl r nYct! elt \"illa. :I Z igll1.slig OI'S .. :íg;íllak I1Irg:llnpi túslÍt. 1I,Ha 
!cuékNI CI' l::h'n . hogy az II hllUhít fl'\t:ím;l(l.i s és élet követte 10-
Ytn,b, lIl('g lodhb tcrjctlolcl;. s :l klkr k OI'8-7.:\go\ fdet! uralkodó J(>. 

zus nevét sZl.'lIcUli t'S t'rkük si lli:hlalul.1k körn~'ezil;: , a minok még 
emberi uel't>! Ilem dk.-:oitctl ck. Oh há l:. jó ,\ I)':ínk! II hit~zaball s.1-

gért, :\ ULI'lycl szent Finll :I Z o ki.il.l:lI.'nj:i n·,j t j~zt(-H'I lUegszcrzctt 
nekillIk, \' iMgo:.:ih :1 :IZ ih\'é n,1 i. a ml'iyeu miIHIl'!l hinl :> bll ub:iuó 
:':1. iv l'g:ycncsl'u j:i ru I h 1l 1 hOU::l tl 111\' II ~ " .\ l'i l;tlCS :L t ~j:í h ol., lS :.l:\l.H\doll 
c.nlclhcti fel ~:ljlÍ t Ilit t' ~ cl'én,\ ('!'i \;iI'IC :íhlozatát ntinlicn Il\;i~ elll
\) I' d küz\)euj:í r:í s nélkiil; llál:t lll;, tl' llt'k('(1 a Icgéll!'s,elJb \'igaszt:ll:i~ 

fomisMI'L ml'!I' ;I Úl'olltúli ,qct 1'I'llll'UI'l'\)l' ll f;lkad súnnmkrn, 
• • 

Aly:l nk! tudjuk , I hlg-~ "gl' illlJul l' fi,ltll'l' al:bzlilhn a Il'gdi 
c:,o\)b, 1,'gigl\1.i\lJb eszme ::-1' 111 kl'I'iil hl'li ki ti föld i :>.'l l:\kk"l l'egyH
llI :-.t : :1 tc Jl iillk~i~ li :ozeUI Iclhdt'l i ... lIIar km-;ill \"Clt!cltl;k m:ís IIC
lUii, mldi!.'s tel'Il\I(:,zl'IfI lélt'kkel hclnme::-ilui': a ::-1:;\b;\ll 1U0Zga.SII 
:ozeut I(-Ir k IUllkö<ll'sét eSlkham;11' Iwh bt'tii :o h:H.!YOIJ1:in l ' korlii t:ti kli-

o • • 

z~ !!zol'itott;tk újabb :.z:\I.J;Í :.u" dr h:H IIl Irlkillrt ii ids.llI(lók és fa ri
zeu&lk, - b\'h~nyult:ll, szcntH1g'tcil'1I kezcikkel nu'g ;) :,zi\' l('gdl"li ~ 

glibb Mj:\ tja, a 1e.lkiisU\Cl'd ::-l.cUlcl,\'I:lll' i~" meg::;z:1bui mel'cilzchén, 
~llit kelljen hil\lli \"ilgy Irg:;\lállll \"all:mi bi\'okl1Ck il IIcm hi'"oknck, 
1.e '"olt t:\])Odl":l :1 sZllbndsig-, ;\ lUt'lylyel :o1.t' ll t F b d lllrgszab:lditott. 
s al e,":u~lioU\ elo K."j:>ztus,it mo~t:\U uevél I'isdo lilb:mitok ZH 
nil.: be :1Z elhonlozh"tatlallll l\ ,":il l régi lön éllS kokopors;ójliba, ,\ ZOIl-

• b..'1l nem l'OIt li hah':l" ki egykor 1l1:1g:.ilú l moutlhatá: _tn I :1g~'ok 
ft feltámlHl:is C:o az élc(. ~, nem I"oh :l k h!\h a, sőt miml mél~"ebbel1 
h:ll6 !j meslSl:l'bb !(~ljetlö élelet élt l'" eszméi :1 mC!!I',lltott l' lllbcri, . -
!jes lelkében. s ('gy {\.i:lbb pünkő:-.tön {lj apo:.wlok lelke fUI":\ll:\I<Ítlil 
mRsod izben gön1itt,'h~k Ic fl koporsó kön', mell" Zlífl";1 tn !'!;i II sunt 
• o • 

li-'RUagot. Ill:\sod izben lou :1Z életut>k és ft'lt.im:uJá::.unk Ini ... \"c t flll
nep€'. lS ~ SUIlI lelek ;:,7.ab.,d kiömh'5CI1í>k pünkibtjc. 

A Jele~ lIspok emlékeztetnek Ilunket i;:., eg~"ség-hl\o I..ere::.ztt'
nytk;et, a hitszabadság lla.;ry!!ZerÜ küzdelmeire, weJyeket bJttlnk blv~ 
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lIokni Il.II)'u.vi CI'Ö"c! l::S hölc~c"séggcl, cl!;7.ánt<ltiggal és ön(cláldo7.tÍ.s_ 
~II fo lytatf.:tk. IICln I..!\'(on l111í~ f\'g~-\"cl'ök, mint T"tcn igéje és II tll
Ilolll(i Il ~', S 1Il:í-- kl:lly~;(t'l'iiu ... "zköziik. lUint a hatfl loIll. 1ll('!Y IlZ igllz

slgbllll rejlik. Hnll:llli Y(Oljfik a t'lorougatott Iclkii~lIlcl'ct kcscri\ khit. 
t:íSlH azok elll'lI. Il kik azt saj:ít hitében, /lZ cmhNi "ziY\l('k l.! leg
cl r:igább bir1ok:H.l:lII. Il!i borgllták c I' ö y e \, f c g ~. \" C I' l' C \, és c s :t
Iti I'd s tigg il l és III i n CI C ll ha ta 1 HI ask o dá s sa l; hallrl1l i \"(01-
jiik. még most is :1 kt'~crg('to gll1lr- é~ níd-sza\':\ktlt, érczu i II !5lljtú 

CfSl\1li .. okat h it-t· lődtillk. j<ÍlIlbol' ,Ip,Hnk elIcll. a kik fi.lbuldog:!iígnak. 
ö r ök é letnek hiyck. hogy tégcdi't Aty,iuk cgyc(l\i l is
m c I' j C II C k i g It z I :; t c II II C k l c 11 II i. s m('gi~mcrjék II k i t c 1-
boc::.,itott,i !. ft Jézn~ I{l"i::ztU::iI; -a kiknek hitclvök vala: 
ES) az I s tcn, (ó::; egy a közbenjáró l ::ten é,.;. embe r ek 
között. II 1.(' mhrr J éz liS 1\ risztus; Y:1lhbuk Iclk(' lle<lig,·ala 
l1Z !.Aen és emberek idnti ~ZCI'('tct. 

,\Idott légy ,\. fycínl;: ! hitiink dirHlalHliiérf. <l tc o~zthatut\all rgy~ 
~ég:ed hitének I;:iYídt',íél't; légy áldot t lelked k('g:yC'lméél't, hogy nz 
akkor ol'szágló magyar f(>jcllelmcl ft tisztább igtlls;ig mcgisIllCl'l;SCrC 
"ezetted, s alllmk akar;ísiim, hog~· ~ b i r O d al III li lJ a II t c lj c s 
"all,ís sz,lbads,íg IC(; ,"clI: ,íldoft légy :t ~abadcl\'ii. fl!hi~ 

l:ígo~odoit szellemért. melylYl'l al. akkol'i törvényhozó hOMty,i!.: n:~ 
gezték. hogy fL lJrédikátorok az eyangcliolllot lllin· 
dcn helyeken hirdes ::i ék. ki· k i az ő é l'tclme sze_ 
rint. S hogy s enki ol' alliÍ~;íéJ't Ile fc n ycgettcssék. 
II e !: z i d a IlU ft Z t a s s ti k. Te volMI Cl'tí::i y,írunk éíl paiZSUlli;.: el
lenségink ei icll, megszabadit,íl a gyakran miudcnfclül re,inl.: tö rl ,"c
~zedcl lllektöl. l"ram. tc yiatilwdt,il érl'ttiillk. midon a nehéz Ilróbal-, 

tat:i c;ok napjain m:h'·m,ír cgé~z(,11 elepedt iink: ellyhitctted éget ő 
szomjlUlkat olykor töviskol'owlnk hordoz;í~il alatt. biztatdn !'lent 
lelkeddel, hogy csendesen rá1116k fi tc ~laba(lit'\ i'od'lt. Il t (' j ó k e d
"cd esztendejét. 

1I,íl'om évszúzad vi~zontllg~;igo ::i kéJJe "ollul fcl f:1.(,lIlcink ('Jött 
cz emlékezetes napokban . .K:lgy btcn, tiéd a dic.~t.i::;ég s h;Ha, lll iJ1-
dcn szép és jó vonásért) 111l'lyct ('B"yhiÍzi élcWllk képén cröt!t:n, ~ tl 
Ilü kezeinkkel i n 'n fclmuia thatllnl.: tiéd a hála II sötét blls ,'olm· 
sokért, nz inség s mjtlaloJll Ilnpjaiért i::i, a 111clycl,c f, hitünk s er
kölcsünk aranyjállak mcg-próbiíhba rcgett a.tyai bölcseséscd 1"6111. 
mérni jónak tátott, Boldogok mi. gyarló eszközök isteni go~dris~
tésed kezeiben, ba Ilz igazság és szabllds~g ONzágának mindig hu, 
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lelkes numkás.'li volhlllk, ha oszlattuk 1111 IS crőnk1lcz kél)cst fl ba. 
bona. és tmL.'ltl:lIl s:ig bús homál)'hl. tcrjeszletuik amivelödés erkölcs
slcliditö viMgosságtH, s áldoztunk mindig szent szeretettel :\ val. 
I:l s, II haza t's cmbcri!:iég lIf1gyobh di c:,óí>(ogérc. 

A mi jó IllUllkilt uClluiillk :' :íJt :lllluk, Ul'f1l1l , elkezdettél, hi '5?
szUk. Ic el is fogod dk::1i;sl'gcsell \'I!g"l'zlli. ('~ak nrm kérünk. légy 
Ilckiink ki csiu)" sercgednek, to",íhbra is orizö pMztOl"llllk, yalamig 
I'cndiilcll i!ufll Jliw'. i lesztink lobogóuk régi jdszar:íllak, mely fl szent. 
sznbadsúg volt. s 8zcllcmiillk legfobb jav,iul a tisztább igazságot, 
hitiillk é!:i élctiillk é lő s eHető fornh :iul ;1 szeretetet fogjnk tartuni. 
Oh :llld súvüllkrc VCIlIliiui., IlU!ll)' uyit :1I t10Zhlk, s mCllyn~' i vértanui 
"él't is iZZ<lllt:lk a hi t bnjllokai. hog.\' tiSli1íbb eirekeL s eszUléket. 
iiltethetnenek d l~ h a7.1~ ball, az':rt illu és kötelesség, hogy sziv. és 
lélekkel. aka rnU:li lj tctterőrc\ l'ln lI('fol'l'\'11 öri7.ziik meg a rdnk 
hagyot L dníga Szent örök::.égct" ~ a g y ;í I' o II V é t e L L U II k III e g, 
II e I cg yU Ilk c UI lJ c r c k li Z o I S.i i" - TCljcszlizcd Uram, II 
I:s.'ll:idok. uépcl .. lJitfclc:l,czctck között. miml szélcscbtJ körlJe!I, miml 
llIélycbbre ll.'ltólng :l Z CV<llIgi!liOIll tiszta \ il.igát. ; add, hogy fl. betti 
és hagJom:íny nc ölje, uc korl.hozza többé it lelket, :l jÓZ.'lll ész 
liszt:íbb lát.is:.it , :l lelkihmlCrct ~zab.ul 1I)"ilatkozat:\t: Ile 81.agg<\sS:1 
tov;íbb is egym:bt gymö!ö rcslckno! Krisztus testét, az I1nyaszent· 
egyházat, a hit· é:-o vélemények kli1önlJségc, ső t. iukllbb ;\ rallásnal, 
egy igaz Icike, az egYIll:bért ;iltloz lli kész sze retet füzze mind szo
rosabban cgy testt é II meghasonlott tesln!l'cket. Senki se !egyt"!u 
cmberek szolg.íja i l hitbelI. de legyünk lIlindnY{~f\.1l cmbel'fcleillk
nek szolg-.í.i és .iltlozó t cstH~n~ i II ~zc l'ctelbcll" 

lsten .~1tld meg II haz.it s cllIlck koronás apostoli kir:ílyát ilZ 

ignz&ig, sz"batl$\g és szeretet. szenl lelkével. S Im 1\ szent lélek ih
letéséböl kliJöuböző uyeh"ekcll szó!:uHlk is II haza népei, mint h:lj· 
dall ;\Z apostolok, IIl~ különböző hil f't t(:.; szint. \":llllluak is: add, hogy 
mindenkor egyek legyenek nz aka r:1lbilll : :1" közll.'lz;1 éllSégét. jól
lélét. és llicsöségét milldcu IllUg.LII t'nlekuek elébe telIIIi, s :lIIllilk 
~ZCll t igazait teljes .íhloz11tkeszsl'gőkkel yédelmezni. Ihlesd :1 \":l ll:t:; 
~zolg;í it , II szellemi élet 1lI11l1kliMjt II templomokb:lll és iskol:.íkb:Ul" 
hogy a gondjaik :lhí bizot t lelkek ucrclése, ok tatása és \" iga::iz tn· 
l:ísa szent uolgliban htisl;ggcl elS lí1d!Í~sll jli lj:ln:lk cl, hog.'" legyen 
milli haz:iuk úl:ígQ::.::-.;íg, öröm é1'l béke OI'Sz:íb'fl, boldog zscngéje II 
\mzgó cpcdél:scl ' "Ií r t IIlcnr nyek o l·~Z:igliuak. Szept HOlti !IZ CI" J éLU:. 
nevében kérünk, hallgn~6 U1cg minket . .Áwen. 


