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A 

TEMPLOM-SZENTELÉSI ÜNNEPÉLY 

S O EEE ~D'J"E 

köve tkezö volt: 

Énel.,: "Tebenned biztunk, eleitől fogva. ti 

L Föpászto"'i 1negnllitó beszéd és 1nef/áldó im.a, 
A1i/t. is Főh"szt. F erell cz J ózse!, piispük 1(" állal. 

Énel,,: "Légyen kedves az áldozat." 

II. Alkalrni euyházi beszéd, 
Tiszt. Derzsi Ká1'oly, budapestt.' ldklsz úr által, 

III. .Angol hitrolwuwin/ .. illl'vözlete, 
Tiszt. l eJ"son H enrik, lfr állal. 

Ének: "Szeret, imád, magasztal. Il 

IV. Ú'r -vacsol'ai beszéll és itnák, s Ú,,'vacsol·a-osztás. 
Tiszt. P éterfi D énes, kolozsvári le/kisz úr által. 

Ének,: "Légyen béke áldott I sten!" és "l sten áldcl meg a l1ulgym't!U 

• • 

J egyzet: I. Az ümuplly d. e. IO órakor kezdó'diitt. 

2. fel'son l rY üdvi/z/de csak az íj sure:ltcsis Ifugir/.:e:sése utált s küz· 
séges /ldeeg)'ez/se mellett, tehát utólagosan, v ilddt fel a sornnrlb.:. 

3· Az illd~t!kel Bdlovics Imre 19azgató 1Í1' 1Jezdlu ahltt s orgO/la.kisl

rde 1II~lIett a ~Zme·hdvelí/k Egyesüle/e t. Itlg/ai adták eh1, _ 

mely szivess/glik/r! az fgazgató timok is a kiizre-mül .. iitliitt lago!." 
uak e helyen is J/á/as Idiszifm:ld ny ilvánitunk. 

, 

4· Az Urvacsum kiosztásallál Derzsi telkIsz ugúlkezett. • 

SzerT,,_ 



:r. 

Megnyitó beszéd 
, . 
es lma. 

Mondotta FERENCZ JÓZSEF, unitárius püspök. 

- _ .... --
::816i=9.. 

:1,,1 örök szeretet I a te nevedben gyül tünk egybe 
emez új hajlékába s téged hivunk 

segitségül, midőn szent tornácziban első áldozatunkat 
bemutatni készülünk. Oh tekints kegyelemmel ránk, 
gyermekidre. Áldd meg szent lelked erejével templom
szentelési ünnepélyünket s cselekedd, hogy minden 
gondolat, mely itt lelkünkben támad és minden érzés, 
mely szivünkben fakad, méltó legyen hozzád és ez al
kalomhoz. Illesd, különösen, szolgáid gyarló ajkait amaz 
oltári eleven szénnel, melylyel a szeraf illette vala a 
proféta száját, hogy az általok hirdetendő ige kedves 
legyen előtted s imájuk, mint jó illat füstöIgése, szálljon 
fel hozzád s meghallgatva térjen vissza szent egeidből. 
Amen. 
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Megnyitó beszéd. 

Tisztelt Gyülekezet! Keresztény hivek! 
• 

. Mintha égzengés lett volna a dallam, melynek 
felséges accordjai imént elnémulának: »Te benned biz
tunk elez'tőljogva« s én varázs hatalma alatt állan ék, 
áhitatosan, hálát rebegve: úgy képzelem magam ez 
örömünnepen, e fényes gyülekezet előtt. 

Három dolog felett érez szivem benső örömet e 
~lL Az ho IsteQ;: 

az Isten háza? 
a mennyei és földi 

világ érintkező határa, mely a halandó véges értelmét 
a véghetetlen Istenre ford it ja s e muló árnyékélet után 
egy örökkévaló életre nyít hitének szemei előtt kilá
tást. A templom imádság háza, az a hely, hol az ember, 
e kevély porszem, e féregnyi-Iétü teremtmény meg kell 
hogy hunyászkodjék a Mindenható dicsősége és ha
talma előtt. A templom intő szent jel, mely a tévedésre 
hajló embert figyelmezteti, hogy van egy mindeneket 
látó Ezem, a mely tudja, mi van az ő szivében és szá
mon tartja cselekedeteit. Harangjainak hangja, mintegy 
az égből jövő szózat, mely a munkától megszünésre s 
imádkozásra hivja a népet. A templom vigasztalásnak' 
hajléka, hol a fájó sziv meggyógyul, az elnyomott igaz
ságot, az üldözött menhelyet taiál Istennél, ha hozzá 
szivből imádkozik A mi az iskola a kicsinyeknek, az a 
templom a nagyoknak A templom emberiség-nevelő 
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rendeltetésének köszönheti nemzetünk mai polgári a, 
sultságát, szabad létét s jó hir-nevét. Csak olvasnunk . 
k ell történetünket és szétnéznünk hazánkban avagy, 
·csak itt a fővárosban, számtalan templom és templom
rom igazolja, hogy kemény erkölcsü magyar népünk
llek a nyugati miveltség simaságát az egyházak és 
papság adták meg. Tán egy népet se, de a magyar 
népet templom és biblia nélkiil semmi hatalom konná- ' 

,-nyazni. epes nem enne. Hadd álljon tehát itt fényes 
társai között ez a mi ujolll1an épült szerény kis templo
munk is s legyen az Isten dicsőitésének háza, a társa
dalom tisztaságának és az erkölcsiségnek őre. Hirdet
tessék benne igazság, szeretet és erény. Terjeszsze a 
kegyességet, vallásosságot és jó cselekedeteket. Ta
nitsa meg hiven szeretni a hazát s jó kedvvel szolgálni 
a nemzetet. Én ezt várom, ezt remélem ez új Isten-há
zától s ezért van eltelve szivem-lelkem égi örömmel. 

A ,másik tárgya örömömnek, hogy nekünk az 
isteni gondviselés bUJdosás.unk után s.ajlt imahazunk-
b~n csönd~s} '" bo.ldqgi.tq Qtt!W1t:,t .. adou._ Mennyit ván
.dor1ánk husz év óta, mondhatnám, hajlékból hajlékba! 
Mint fájt szivünknek, hogy akiket hitsorsosaink közül 
é letpályájuk, elhivatásuk, sorsuk kis hazánkból Er
délyből - ide a fővárosba hivott, és a kik itt hozzánk 
csatlakoztak, nem volt saját helyük, a hol imádkozza· 
nak, s fájó szivük nek enyhülést, bánatikban vigaszta· 
1ást keressenek. Egy ideig egyik, azután másik hitro· 
konunknál gyültünk össze; egyszer ev. reformatus, 
azután évekig ágostai hitvallásu testvéreinknél kér.tünk 
és kaptunk imádkozásra helyet. Megilletődve, sZivem 
m ély éből mondok hálát mindeniköknek atyafiui igaz 
szeretetö kért. 

De hála legyen érette Istennek, a bujclosásnak, a 
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vándorlásnak ez évei immár elteltek. T eljessé lett az 
apostolnak ama kijelentése, melyet a fővárosban tartott 
el ső nyilvános unitárius isteni tisztelet alkalmával sze
rencsés voltam hirdetni : > Nem vagyunk többé jövevé
"yek és zsellérek, hanem a szenteknek polgártársai. < 

Magunkéban, Ottholl vagyunk. Igen, mert ez a kis egy
szer ü templom a mi Ott/wn-unk ! g.z-az .nekünk, a mi a 
~io n és a jéruzsálemi ékes templom volt a zsidóknak, a mi 
a lipótvárosi basilika és a budai restaurált Mátyás-temp
lom katholikus testvéreinknek, a mi mindenik vallásfe
lekezetnek az ő áhita toskodásának szent helye. Ez azt 
jelenti nekünk, hogy mi e városnak jogos polgárai va
gyunk, hogy vallásunk itt tényleg el van ismerve s 
meg kezdett gyökerezni. Ez azt jelenti, hogy nem ül
döztetünk, nem vagyunk tilto tt felekezet, nem lappan
gunk ismeretlenül, nem imádkozunk mint az első 
keresztények imádkoztak katakombákban - rejtett 
helyeken ; de nyiltan kilépünk a világ elé, imaházunk 
van, lelkészünk van, vallásunk van, melynek alapczikke: 
,eg)' az Jsten s az Jsten szeretet 1< 

Otthon 1 Ki nem érzi e szó bűbáját ? Egy 600 

négyzet méternyi t~r s rajta egy kis templom, mely a 
mienk, melyhez egész vallásközönségünk fill érei és sze
retete járultak, mely ezernyi ezerek nek régi óhaja s 
gondjainak és küzködéseinek legkedvesebb tárgya 
volt. Ott/lOn 1 minő varázserejü szó ! ,Mienk e kis darab 
tér fel a zenith, le a · nadir pontig. Bétölt jük azt a lit, 
szeretet é~ kegyesség c::>e lekedeteivel. Hintegetjük 
benne a hazaszeretet, a nemzethűség, a közjónak és 
közérdekeknek az önérdek fölé helyezése erkölcsi mag
vait. Tanit juk az egy Isten tanát és hitét, Jézus Krisz
tusnak igaz emberiség-szereteté t, isteni erényeit s ne
mes önfeláldozását, a szent lélek viO'asztaló és vil áO'o-

" " 
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sit6 erejét, a ker. anyaszentegyház nagy és nemes. 
elhivatását, az örökéletet, a halhatatlanságot. Csak 
hazafiatlanságat s vérárulást nem tanitunk soha; csak 
az irigységet, gyülölséget, nemzeti idegenkedést és. 
szeretetlenséget tartjuk távol sziv·ünktől és e szent haj
lékt61. Csak sötétséget, vakságot és babonát nem hir
detünk, nem tanitunk s nem engedünk közel kedves 
Ott/to1t unkba. Mert a vallásnak a világosság és szere
tet adják meg isteni bélyegvonását ; a világosság, mely 
teremt és fenntart, éltet és áldást terjeszt ki az emberi
ségre; a szeretet, mely hosszutürő s hamar feled, nem. 
gerjed hamar haragra, megbocsát és kiengesztel. __ o 

Ezekre használjuk, ilyen lesz a mi Ottlto1t~unk. Az lesz: 
főtörekvésünk, hogy a ki eljő hozzánk, hogy megismer
jen, meg is sz~res~en~ ha mienk nem, legalább ba;:-á
funK egyen. 

ljarma,dik,. a mi örömmel telt el, hogy a mi Iste-· 
nünk háza, a mi kis Otthon-unk bár szerény, de a fővá
rosnak diszére villó épület. Nem az Önzés a közvé
le nféhy szava·" ei: . Az épület tervezője, vállalkoz6k, 
épitést felügyelő bizottság, az egész hitközség mindent 
megtettek arra, hogy az épitkezés minden. jogos igényt 
kielégitsen. Beillik az egészen környezete épületei közé_ 
A városrész nyer vele az által, hogy az egyházi épité· 
szetben egy eredeti conceptiojú új modort lehet kivi
telben látni, a mi hihetőleg nem fog követők nélkül 
maradni. Előny az, hogy most épülő városrészben van, 
és architechturája szépségével változatosságot idéz elő, 
a minek hatása a nézőre kellemes. A város közérde
kének elég van téve. De kedvező ránk unitáriusokra 
nézve is. Mert e városrész idővel a legszebb, házai a 
legkeresettebbek lesznek s a parlamentnek épités alatt: 
levő palotája közelében az ország legmagasabb értel-
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misége telepedvén le; templomunk is minél több láto
o-atókra számithat S mig az előbbi an yagi, ez utóbbi 
':zellemi tekintetben lesz javunkra. 

S hogy mi épitkezésünket ily alakban s enn yire 
k öltségesen tettük, onnan van, mert egyfelől hálánkat 
a kartuk bebizonyitani Budapest fővárosa közönsége 
iránt, melynek nagy-Ielküségé tő l ez értékes helyen 
' ngyen telket kaptunk ; más felő l angol és amerikai hit
rokonaink megtisztelő rokonszenvére akartuk magun
k at érdemesebbé tenni, a kik nekünk anyaegyházu nk 
és papság unk megalapitásában nagy segitségünkre 
vo ltak és erre évek óta nagy pénzáldozatoka t hoztak. 
S hogy mennyire érdeklődnek ügyünk iránt, mutatja 
az, hogy ez ünnepélyünkön is részint személyesen, ré
szint üdvözlő irat által képviseltetni ohajtották mago
Kat. A midőn tehát én szép templomunk épitése által 
a főváros disze emelése felett lelki örömemet kifejezem, 
egyszersmind hálás köszönetet mondok mind Budapest 
fővárosa nagylelküségének, mind azoknak, a kik annak 
létrejövésében oly fényes eredménynyel fáradoztak. 

Még csak nehány szóm van különösen hozzátok 
budapesti hive im ! A templom készen van. Buzgó törek
vésteket, hü fáradoeástokat a jó Isten sikerrel áldotta 
meg ; becsülj étek meg és tartsá tok tisztele tben e szent 
'hajlékot ; mert bizonyára Istennek ;,áza ez és a me""yek-
1zek kapuja. J árjatok el 111inél gyakrabban falai közé: 
lnert e templojl1 csak ugy fog Isten dicsőségére szol
gáln i, ha ti lesztek annak éló' kövei. Keresse tek itt 
magatoknak enyhet és vigaszt, ha az élet terhei, a sors 
csapásai. rátok nehezednek ; de jöjjetek el az öröm és 
b oldogság napja iban is hálát mondani annak, kitől vm, 
minden jó adomány és tökéletes ajándék. Minden óra, 
melyet itt töltetek, emlékeztessen kötelességeitekre s 

" 

, 
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tegyen napról-napra buzgóbbakká a jó cselekedetek 
gyakorlására. Bizonyitsátok be házi és családi, polO'ári 
és hazafi ui, társadalmi és emberiségi erényeitek által, 
hogy ti az egyháznak és hazának igaz fiai és leányai, 
Krisztus hü követői s Isten méltó gyermekei vagytok. 

• 

J\l.Cegáld6 i:rna. 
• • 

Öröktől fogva való, örökké élő Isten! hivő lélek
kel, az öröm, hála és remény érzelmeitől dobogó sziv
vel borulunk le imádásodra. 

Uram! téged az egek1tek egei be nem fog/tatnak s 
mi mégis hajlékot emelWnk neked, mely szüntelen rád 
e mlékeztessen és a melyben gondolataink és érzel
meink megszentelődj enek . 

Légy áldott a kegyelemért, hogy betöltötted szi
vünk vágyát s megsegitettél, hogy hazánk fővárosában 
immár saját templomunkban imádkozhatunk. 

Fogadd gyermeki hálánkat a nehéz munka be
végzéseért, az erőért és kitartásért, a buzgóságért és 
áldozatkészségért, a minek köszönhető ez. Örömmel 
mondjuk el mi is : elkezdődött, o/t Isteu, a te jó kedved
?tek eszte1tdeje. 

Egyszersmind kérünk, terjeszd ki atyai szerete
tednek gondviselését e szent hely felett. Parancsolj az 
időnek, hogy kimélve menjen át szent házad falain s 
ne mutassa meg romböló hatalmát azoknak kövein. 
Áraszd el ~nnyei fénynyel és melegséggel minden 
szögletit, hogy aki ide belép, világosságot találjon s 
szent és kegyes életre hevüljön. . . 

Tedd szorO'almas látoO'atójává e hajléknak k,cSJJly 
"" ó I' gyülekezetedet, hogy számuk kicsiny voltát. p tOF 

buzgóságuk. Hallgasd meg a te népednek s mmdazok-
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nak a kik e helyen imádkoznak, könyörgését, s tedd , 
fo o-ékonynyá sziv öket a te törvényeid és parancsolataid 
ir.f.lt, melyeket szolgáid szent igédben előttük hirdetnek. 

E végre rendelj e templomnak hiv és buzgó, kö · 
telesség ismerő s parancsaidat teljesitő lelki pásztorokat, 
kik értelmök világával, szivök melegével hirdessék a 
hitet, a reményt és szeretetet, szóljanak igazságot és 
békességet s cselekedjenek és éljenek úgy, hogy mások 
is látván az ő cselekedeteiket, dicsőitsék a te nevedet, 
és megismerjék mindenek, hogy csak te vagy egyedül 
az Úr, az ig-az lsteu és ;hog)' 1'ajtad kivül más ?lincseu. 

A te áldásod legyen, Atyánk, e templomon s a 
mostani és jövő kor nemzedékein ! , 

Aid? meg e fővárost, hazánk szivét s drága szeme 
fényét. Aldd meg összes templomait s ne engedd, 
hogy a hitkülönbség valaha akadály legyen egymás. 
nak szeretetében. , 

Aldd meg nemzetünket e haza földj én élő összes 
nemzetiségekkel, hogy egymást megértve s a közjót 
egyetértőleg munkálva, mindnyájan boldogok legyünk. 

Áldd meg dicsőséggel uralkodó királyunkat és a 
királyi házat legjobb áldásiddal. Tartsd meg koronájá· 
nak fényét s szivének népei boldoo-itásáért dobo<Tását. . "" Aldd meg alkotmányos kormányunkat a bölcse-
ségnek, az igaz hazafiságnak, erélynek és eszélynek 
szent lelkével. , 

Aldd meg ez ünnepélyre közelből és távolból 
egyb~gyült rokonainkat, barátainkat és jó embereinket. 

Aldj meg mindnY,ájunkat, az egész emberiséget. 
Szent fiad, az Ur Jézus nevében kériink. Mi 

Atyánk stb. 
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Légy I]1egáldva Istentől, Isten szolgája által szent 
hajlék! Az Ur őrködjék feletted éjjel és nappal! . Hir
dessed századokon át az Urnak e kedves esztendejét. 
Hivj magadhoz és fogadj be tornáczidba messze időkig 
hii és igaz, jámbor és istenfélő, boldog és megelégedett, 
munkás és becsiiletes népet. Tiindökölj magad s tiin
dököljenek általad e gyiilekezetben a családi és polgári, 
a hazafiui és keresztényi erények az idő végeig. Én 
ezennel átadlak Isten nevében a köz-használat nak. 
Amen. 

, 
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Templom· szentelési egyházi beszéd. 
Mondotta DERZSI KÁROLY, budapesti unitárius lelkész. 

Alap-Ige: I. M6z. XXVIII. 16-19. 

"És mikor föléb redt volna Jákob az 
álmáb61, mondá: Biz:ony itt vagyo n c 

• 
helyen az Ur, oe én nem tudtam. !\ Ieg-
rémüle annakokáért és monda: Mily 
rettenetes ez a hely; nem egyéh, ha
nem Istennek háza, és ez a men nyek
nek kapuja. És felkelvén Jákob reg
gel, vevé azt a követ , melyet feje alá. 
tett vala, és fó lemelé azt oszlopnak, 
és olajat tölte reá. És nevezé azt n. 
helyet Béthélnck." 

felolvasott alapigékben a héber nemzeti mondák 
egyik kiváló alakját, a népköltészet egyik neve

zettS hősé t, Jákobot, ut jában találjuk. A mindnyájunk 
által ismert monda szerint, hősünk elhagyva ottho
nát s a szülői házat utazik, vándorol; megy Mezo
potámiába, hogy fölkeresse rokonait, megy a nagy 
világba, hogy valósitsa terveit, hogy megteremtse jövőj ét. 
A hit, a bizalom, a vágy és a remény, a törekvés és e!ha
tározás alkotják lelkének alapelemeit, melyek fölött a 
bi'zonytalanság, töprenkedés, aggodalom és félelem hul
lámai zajonganak. Valjon mi lesz vele ? valjon e!éri-e 
czélját? valjon, ha tán kü zdelmek árán is, m"gteremti-e 
magának azt a fényes jövőt, melyet képze!ödésében me
részen kirajzolt ?! E kérdéseket teszi fe!, _ . és a kér-
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désekre csak hite ád fele let~t . Ha velem lesz amaz 
» erős mindenható Isten, c: a ki őseimet vezérelte és 
megvédelmezte : akkor valósulnak reményeim, melye
ket szivemben melegen ápolok; akkor beteljesül az 
igéret, melyet lelkem titkon sugall. _. Benső leg e kli
lönböző érzelmekkel, klinn az utazás nehézséaeivel 

b 

küzdve, itt és amott a táj szépségein elmerengve: hő-
sünk ama hegylánczolat tövébe érkezik, mely Paleszti
nának gerinczét alkotja, és ott, a nap is már alá
szállván, éjszakai nyugvóra dől. S most ott van 
egyedlil, magára, elhagyatottan. Fölötte a csillagos ég; 
körülötte senki, csak a nagy természet rejtelmes. 
mély némasága. De a saját bl"lvilágunk törvényénél 

-fogva az elhagyatottság támaszt k~res, az egyediili
s~K.0rsért eseng, és a lélek a _magányban Istent keres, 
Istent követel magának. Mikor a föld körülöttünk 
néma: beszélni kezdnek a z egek, s ha figyelünk: el
hallhatjuk, hogy mit beszéllenek. Hősünk is önkénte
lenül az egekre forditja a tekintetét. A csillagok bizta
tóan mosolyganak le rá; az azúr bájlón integet; a ze
nith a maga fenségében mintha közeledn ék, mintha:. 
alább-alább szállna, hogya földdel ölelkezzék; a:. 
hold rezgő sugarai, a sziklák falán megtörve, azok ki
álló fokait a záródni indult szemek előtt mintha meg
ezerszereznék, mintha lépcsőzetet, lé trát alakotnának, 
mely a földtől az égig ér. E közben a test szemei. 
becsukódnak; de a lelki szemek tovább is éberek. A 
nappal folytában fölmerült gondolatok és érzelmek, 
vágyak és ábrándok benyomása és az esti ünnepé
lyes látvány behatása alatt a lélek tovább folytatja:. 
képző müködését, tovább épit, tovább fi gyel, továb~. 
szemlélődik . . . .. »És im, az .Istemlek angyalat. 
felmm1Zek és alá/ötlek vala a la/tor/án« . . . . . És. 
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szól az Ur: ezt a földet, '1Jte!JI{!1[, ll-)' ltgszot) neked adom 
<is 1ttódaid1tak,. . . . . b81t1ted és utódaidbau áldatltak 
'J/teg' a föld ?lu'u_deu 1lC1JtZetségi . . . . . Veled leszek, 
itogJ! 1rtcgórizzelek, . . . . . és el UBUl. !tagj/tak tigedet, 
lm:~1te", beteljes"l, a mit neked szóltam. Nemde, 
m ily isteni szavak, mily mennyei hangok ezek ! És 
mikor fölébredt volna Jákob, monda: ,Bizony itt van e 
}lelyen az Ú,', és én azt nem tudtam.« Mily különös, 
mily megható, mily megdöbbentő, mily ?'eltene/es ez a 
hely, nem egyéb, mint az Istenuel. háza, és a meny
Jtyeknek kapttja. És fölkelvén, fölemelé a kövel osz
lopnak, és olajat tölte reá, s elnevezé azt a !,e~)let 
.BétMl1tek. 

Az előadottakhoz némileg hasonló a mi helyzetünk 
·és történetünk is; afi ai! Képletesen szólva, az egész 
·emberiségnek, s abban a nemzeteknek ' és az egyesek
nek élete nem egyéb, mint egy nagy utazás. Utaz unk, 
vánclorlunk bizonyos magasabb ezéloK és szentebb 
·eszmények felé, melyeket Isten tiízött ki előnkbe, s 
melyeket ha el nem érhetünk is, de megközelite ni 
a karni szent kötelességünk. A mint járunk az éle t pusz
t áin, mindiQ' hanO'zik felénk s mind iO' visszhanO'zik lel-

O.J b b b 

kii nkben a nagy jelszó, melyet Isten a vezetőkhöz, a 
prófétákhoz s egyÚttall;ozzánk is intéz: Szólj az lz,'ael 

fiainak, hog)' nzenjemk előre! E jelszót követi a 
tudós, midőn a természet nagy mezején lankadatlan 
kItartassal tovább és tovább kutatva a már meO'talált 

.' " tényekről úJ'abb és maO'asabb tényekre a már meO'ta-" , " 1á~ t törvé nyről ujabb, terjedtebb és egyetemesebb tör-
ven );re átlépni igyekszik. E jelszót követi a ",,,vés!:, 
I;"dőn megteremtett ideálját valósitani próbálja, ele 
ugy, hogy abból mentő l több és maO'asztosabb élet, 

" 
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mentől tisztább s fennségesebb lélek nyilatkozzék. E 
jelszót követi a költő, midőn az ihlettség pillanataiban, 
,habár csak miht egyén érez és szól, de azért a huma
nitas J<özös érzelmeit saját mélységükben - minél 
jobban átérezni, s az egész embervilágnak közös titkos 
nyelvén minél érthetőbben beszélleni igyekezik. E jel
szót követi az igaz vattás, midőn az Isten és ember 
közötti viszonyt és összeköttetést tisztábbá, szorosabbá, 
érezhetőbbé és általánosabbá tenni próbálja, - a le
hető legmagasztosabb s egyetemlegesebb felfogást 
hirdetve Istenről, s minél nemesebb elveket az ember
ről, az emberi méltóságról s ebből foly6 kötelességek- . 
ről. - E jelsz6t követve, jöttünk mi is egy neháFly 
(kilencz) évvel ezelőtt, hogy fölkeressük rokonainkat, 
hogy hirdessük vallásunkat. Bizonytalanság és aggoda
lom, tö'prenkedés és félelem bennünk is hullámzott. De 
volt hitünk, hogy Isten velünk lesz; volt meggyőződé
sünk, hogy miként a mindenségben az utols6 porszem
nek is s az emberiségben a legkisebb egyénnek is meg
va'n a rendeltetése, megvan létjogosultsága, elannyira 
hogy nélküle kisebb lenne a mindenség s szegényebb 
az embervilág : épen igy nekünk is, mint a gondolati és 
lelkiismereti szabadság sz6szól6inak, mint a fej ~ettebb, 
tisztább és egyetemlegesebb erkölcsi és vallásos elvek 
jlirdetőinek megvan a saját rendeltetésünk, a melynek 
betöltése által szükséget, hiányt p6tolunk hazánk, nem
zetünk, a társadalom és az emberiség életében. E 
hitben, ez érzetben jöttünk és utaztunk. S habár ezen 
közben az utazás nehézségeivel, az előitélet, az elfogult
ság, a félreértés, az önzés és szük-keblüség sötét hatal
maival is, melyek minket méltán ellenségüknek tartot
tak, itt és amott (hál' Istennek, ritkán i) meg kellett 
küzdenünk: ámde azért ki tagadhatná közüllink, 

2 
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hogy lelki szemeink látták a lajtorj át, mely a földet az 
egekkel összeköti l? Ki tagadhatná közülünk, hogy lát
tuk az Istennek angyalait föl- és alászállni ; láttuk őket, 
fölvinni a fohászt, aláhozni a megszenteltetést, ' föl.
vinni a kérést, aláhozni a meghallgattatást, - fölvinni 
az imát, lehoz ni az áldást; láttuk őket közötti,i,nk járni 
jót-tévén, buzditván és lelkes}tvén !? Ki tagadhatná kö
zülünk, hogy hallottuk az Ur szavát az emberi jó szi
veken és lelkeken keresztülhangzani : >ezt a földet, « 
melyen olykor-olykor lelki pihenő t talá lhatsz, > neked 
adom és a te utódaidnak, - veled leszek, hogy meg
őrizzelek, és el Hem !,agylak tégedet, mignem beteljesül, 
a mit neked szóltam,« , 

S valjon, ha visszagondolunk, nem ugy tünik-e fel 
előttünk is mindez, mit egy álom I ,- És a midőn föl
ébredve, szemünke t fölnyitva, magunk előtt látjuk a 
meglepő valót, a köveket, melyek az angyalok se
gélyével oszlopokká és oltárrá emelkedtek val
jon nem kiáltunk-e fel az elragadtatás hangján : bizony, 
az Jstm háza ez, bizony, a me1l1tyország kapuj a ez / ! 

Igen, az oszlop fel van emelve, jertek, tölt-
sünk olajat rá ! T emplomunk készen áll, - jertek, és 
avassuk fel azt rendeltetése czélj ára; szenteljük fel 
az Isten tiszteletére, és , , , , az ember szolgá
latára. 

A tisztelés, a bámulás, dicsőités, hála-adás és 
imádás emberi természetünknek eredeti tulajdonai közé 
tartoznak. Az időknek . materialistikus vagy ép atheis
ticus átmeneti áramlata e tulajdonoka t kiirtani nem 
fogja soha; s ha tehe tné: akkor az embernek, mint 
élő valónak, legjobb s legnemesebb alka t-elemeit irta ná 
ki, ép a szive táj án ölné, meg az embert. Mihelyt 
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öntudatra ébred tünk : azonnal gondolkozni eszmélőd ni , , 
öntudatosan érezni, szem lélődni, megkülönböztetni és 
itélni kezdünk. Véges-voltunk a végtelenbe, a látható 
világ a láthatatlanba, a mulandóság a halhatatlanságba, 

• 
a függés a függetlenségbe, a változás az állandóságba 
hajtja gondolkozásunkat ; vagyis a bennünk ön 
támadó isten-eszme isten-eszményt, Istent, keres és 
teremt magának. De még hatalmasabban lépnek 
föl s jőnek müködésbe érzelmeink, erkölcsi és lelki 
tulajdonaink. Az öröm- és hála-érzet a .jól-tevésnek, a 
bánat a vigasztaltatásnak, a veszteség akárpótlásnak, 
a tapasztalt igazságtalanság az igazságnak, az elnyo
mattatás a szabadságnak, a csalódás a megbizhatóság
nak, a sértett lelkiismeret a benső liékének, a bün a 
megbocsátásnak biztos forrását, kútfejét keresi, s 
mivelhogy ezt itt e földön a maga teljességében nem 
találja: túl-lép az emberin, tul-emelkedik a földin ; ... 
vagy röviden szólva, a .bennünk önk.ént ,és_ term"és~et- " 
szeriileg támadó isten-érzet: isten-tárgyat, isten-valót, 
s en, eres s követel magának. Ezen alapul a 

vallás, t. i. az emberi természetnek a végtelenségbe 
törő gondolatain és magasabb vágyain; értelmi, er
kölcsi és lelki tulajdonain ; Iste'1-tud,,,"tán és Isten-érzetén:
E tulajdonokon alapultak a világnak minden' vallásai, 
s épültek fel istentiszteleti rendszerei. E tulajdonok 
miveltségi állapota s fejlettsége arányában, s ezeknek 
összhangja szerint fejlődik s alakul az Isten eszméje s 
~ vallások m"ilyensége. Egyik csupán aZ_értelmi, ~Iapra 
all, -- s lesz Istene: egy elvont g'ondolat; maslk a 
mystikus .lelkire helyezi a fő-súlyt, s lesz vallása : 
végtelenül finomitott spinútaliz1IZtts fenn, s ellenhatás
képen vastag bálványozás a tudatlan népben; a har
madik csupán az erkölcsü választja, az értelmi segélyé-

--------~. z* 
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vel, de a lelki nélkül, s lesz vallása: puszta, rideg, 
erkölcs, melynek · nincs virága, nincs renlénye, nincs 
lelkesültsége, s igy nincs haladása, fejlődése, nincs 
jövője s halhatatlansága. Egyik inkábba kültermészetre 
tekint, -- s lesz vallása: pantheizmus fenn, fetishizmns 
a miveletlen tömegben. Másik az emberre forditja a 
fő figyelmet, de anélkül, hogy az emberi természet 
lényegi ugyanazonosságát s méltóságát elismerné, -
s lesz vallása: zsarn<;!k királyi uralom fenn, polytheiz
mus lenn, egyházt, hierarchia a felsőknél, rabszolga
ság és lelki sötétség a népnél. Hogy az Istenről és 
az ő tiszteletéről alkotott felfogások ezen különfélesé
gét nemcsak a világ vallásaiban, hanem magában a 
keresztény vallásban is megtaláljuk : alig szükség 
emlitenem. 

Igy állván a dolog, azt kérdezheti valaki, hát 
mi miként fogjuk fel az Istent s miként tiszteljük őt i -
Kinek szenteljük ezt a templomot? Ki a mi Istenünk? -
Az-e, kit a primitiv népek a külső tárgyakban, az égi 
testekben, a természet tüneményeiben képzeltek s 
imádtak, ez a mi Istenünk!? Nem; ... és lénye
gileg mégis az. Az, a ki mint élő és okozó hatalom jelen 
van, él és müködik a nagy mindenségben, a tárgyak 
és tünemények mögött, alatt, fölött; kinek öntudatos 

_ akarata a törvény, melynek engedelmeskedve mozog
nak a nagy világok s azoknak alkatrészei a mérhetlen 
központi napoktól le az utolsó átomig ; kinek bölcse
sége az irány és az út, a mely szerint a fejlődés ' isteni 
nagy czélok felé halad, emelkedik. -'-- Ki a mi 
Istenünk?! Az-e, a ki egykor a keleti iró szerint -
a lajtorja felső végére könyökölt és szólott Jákobhoz ? 
Nem, ... és mégis az. Az, a ki nem csupán az egeknek 
egyetlen-egy pontján, hanem a látható világ minden 

• 
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pontján ~, emberileg szólva .kikönyököl< és ránk 
tekint. Ránk tekint s szól, beszél hozzánk az egek 
boltozatából, a ragyogó csillagokból, a hold mosolyá
ból, a hajnal és alkony biborából, a napnak fényéb ől 
a madarak dalaiból, a patak mormolásából, a virá-, 
gok szépségéből, szóval a természet minden elemé- . 
ből és minden jelenségéből. Szól, beszél, int, figyelmez
tet, tanit, vigasztal, lelkesit saját benső szükségeink 
szerint, s abban az arányban, a mint sziviink ,kitárul 
előtte, abban a mértékben, a mint lelkünk befogadni 
képes. Mint a költő mondja: »Istenünk nem néma, 
hogy többé ne szóljon, S ne zengjen a szivben a leg
szentebb húron. Hogyha jársz, vándorolsz puszták 
rengetegén, s nem találsz Sinai t : a te lelked szegény. 
A Sinai ott van, szózat hegye ott áll; Ki hiven keresi, 
mindenütt rátalál. De ki csak földre néz s csak mannát 
keresget: az nem hall szózatot, nem látja az eget« -
Igen, a mi Istenünk , kikönyököl < és szól hozzánk ma 
is. A mindenség rendje által értelmünkhez, szépsége 
által szivünkhez, összhangja által lelkünkhez intézi 
beszédét s ihlető hatását. A mi Istenünk tehát nem 
maga a mindenség, vallásunk nem pantheizmus; a mi 
stenünk a mindensé láthatatlan élő és éltető lelke, . 

kit mégIS áthatunk és megismerhetünk, ép úgy, mint · 
. embertársunkat, barátunkat s annak lelkét megismer

jük beszéde nélkül is ama jelekből, melyeket 
a szem, az ajk, az arcz vonásai, mozgalmai és tüne
ményei kifejeznek. A mi Istenünk nem is csupán 
maga a hideg ész, a végtel~n bölcseség; . . ._ a mi 
Istenünk erkölcsi lény i vallásunk nem csupán az ész 
vallása, hanem alapjában a sziv é, az érzelmeké és a 
lelkiismereté. 

És ha erkölcsi lény, - kérdheti valaki tovább -
• 
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az-e Ő, a kit a többi ker, egyházak három személylinek 
képzelnek s hirdetnek? Nem, ' , , és lényegileg mégis 
az, Az, ki szerintlik is, egység; az a lélek, il ki az idő
ben nem csak egyszer s nem csak a Fiuban testesült 
meg, hanem megtestesül jolyton minden gyermeké
ben; kinek mindannyian élő templomai vagyunk; _ 
az a lélek, ki bennünk is lakozik, él és müködik; kinek 
bennlink-Iakozása által birjuk emberi méltóságunkat, a 
személyes öntudatot, szabadságot, felelősséget, erkölcsi 
érzetet s lelkiismeretet. Az a lélek, a ki nem csak ama 
nagy pünköstkor szállott alá, - hanem alászáll, özön
lik s szétárad szüntelen egyesekre, népekre és nemze-

, tekre, hogy buzditson, erősitsen, lelkesitsen és eleve
,nitsen, ,Az a lélek, -ki ha nem léteznék : akkór mi nem 
lennénk emberek; vagy ha mégis azok lennénk: 
akkor kiderülne az a képtelenség, hogy ez a kis 
bolygó, a föld, inely öntudat nélkül, önakarat nélkül s 
felelősség-érzet nélkül rohan, oly lényeket hozott 
létre, kiknek alkat-eiemei és tulajdonai benne, a létre
hozóban, hiányzanak. - IO'en a mi Istenünk ~rkölcsi 
Jén)!.; az nem a sz~~,ad9s ~Javult és II!egköv<:;§.üILdo.g~,_ 
n;áknak, an~-'!!..á~ !Jő és hala.4tf.%pndolatlZf:.k,_a.z..iI? és 
nemesbü!ő e?:kölcsi.-érzetnek,_ a fejlődő h!t1?,a1zitás1taR 
, stene,. , Az az Isten, ki megbánta, hogy embert 
teremtett; ki haragszik és boszut áll; ki az ősök vét
keiért büntet; ki egy ártatlannak vérével mossa el 
bünömet s csak e vérrel lesz kienO'esztelve' ki a más " " éidemét nekem száinitJ'a oe' a ,ki enO'em bármiként , " 
éltem is majdan mel)nyországba fogad s képzeli, 
hogy boldog vagyok, tudva, hogy embertársaim ~ 
bármiként éltek is ' az örök kárhozat kíl1jai között 
szenvednek; szóval, a ki megfoszt szabadsáO'omtól, 
felelőssége mt ől s emberi méltóságomtól:' az ne~ az én 

, 
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Istenem, az nem az igazság, az erkölcsiség és szeretet 
>Istene. A mi Istenünk a Jézus Istene, az emberiség 
mennyei Atyja, a kihez igy imádkozunk: Mi Atyánk, 
ki vagy a memt)lbe1t. Atya, ki előtt nincs személy
válogatás; kinek mindannyian gyermekei vagyunk; ki, 
ha eltévedtünk, _ .' mint ama jó pásztor, -- utánunk 
jő, a vállaira vesz s örömmel visz haza; ki ha tévely
géseinkből, niegbánva; megtértlink : előnkbe jő, kezét 
nyujtja s kebelére ölel; ki gondozza a lég madarait, a 
mezők liliomait, s kinek akarata nélkül hajszál sem 
eshetik le fejünkről. 

Ez tehát a mi Istenünk, az Atya, kitől mindenek; 
az Atya, kinek legszentebb lényege: szeretet. Ennek a 
tiszteletére szenteljük ezt a templomot. Ennek a tiszte
letére jöjjetek el ide, afiai, mindannyiszor, mikor az élet 
mindennapi zajából kiemelkedni akartok. Jöjjetek el s 

u 

tiszteljiik Ot, - nem külsőségek kel, nem áldozatok-
kal, hanem egész valónk legszentebb érzeményivel ; 
ajkaink dalával, mely a szivből fakad; hittel, bizalom
mal, szeretettel, mely lelkünkben önként támad; tisz-

u 

teljiik Ot hálaadással, látva s tapasztalva, hogy az 
egész nagy mindenség ránk nézve netTI egyéb, mint 
egy örök jótétemény s annak mliködése az Istenre 

" nézve végtelen hála-zengemény. Tiszteljiik Ot imáink-
kal, érezve és tapasztalva, hogy az ima a lélek ereje 
és tápláléka; érezve és tapasztalva, hogya ki kér, 
annak adatik, adatik vigasztalás a bánatban, türelem 
a szenvedésben, remény a kétségbeesésben, nemes
bűlés az örömben, kitartás a küzdelemben, szóval, 
lelki-erő az életnek minden viszonyai között. 
. Ez érzelmeknek olaját tölts,lk az oszlopra. ' Ez 
érzelmektől áthatva sze'nteljük ezt a templomot -
nemcsak most ez első alkalommal, hanem mindannyi-
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szor - a mindenütt jelenlevő örök léleknek, mennye} 
Atyánknak, Istennek tiszteletére. 

De ez még nem elég, nem minden. Nem felel 
meg czéljának egészen a templom, mely épült s áll 
csupán az Isten tiszteletére, de nem épült s nem áll 
ugyanakkor, sőt első sorban, az ember szolgáfatára. 
Az icraz isten-tisztelet alapji..ban annyi, mint ember-s;wl
crálat; s visz2!lt azj gaz . embi;r-szolgálat lényegében 
'a!lnyi, mint isten-tisz.tejet. _ Nem vallás az, melyet egy 
templom falai behatárolnak. Nem a templom épiti (te
remti) a vallást, hanem a vallás a templomot. _ . De 
hogyan épitse, hogyha ott künn az életben nem él és 
alkotni nem tud? Gyenge hit, gyenge bizalom~ 
gyenge szeretet az, mely csak e falakon belől nyilat
kozik, - de künn az emberek között, nem érvényesiti 
magát, nem gyakorolja hatalmát. -- A templom'"~ 
templomba-járás, önmagában, nem tesz szentté, sőt er-
kölcsössé sem senkit, a ki nem szent és erkölcsö.s 
ott künn az életben. A csodák ideje lejárt, . ' . .... 
mert nem is létezett. Egy percz vagy egy óra a temp
lomban vagy bárhol is, senkit sem változtat vallásossá, 
bárminő büvös légkörbe varázsoltassék is; mert a vál; 
lásossácr nem illanatn i tünemény, banem J!xakorlat, 
!ntmka és élet. ,A ki a templom ba nem hoz, az aligha 
visz et onnan. Mint mindenütt, itt is áll a jézusi igaz
ság: >a kinek van, annak adatik, de kinek nincs, 
mije van is, elvétetik tőle. Ki hoz ide hitet, reményt, 
szeretetet, buzgóságot, lelki tisztaságo t, áldozatkészsé
get: az talál. i;~ s, visz el mindezekben erősbülést, gya
ropodást, fejiodest, növekedést, életesitést is lelkesü
lést; de ki csak holt hitet, szeretetlenséget, anya-
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CYiassácyot, önzéstől bevakolt szivet hoz ide: az való-
'" '" szinüleg azzal a göndolattal megy el, hogy az Isten 
puszta képzelődés, a vallás és istentisztelet puszta 
ábránd s haszontalan önámitás, . . . és igy, mije van 
is, elvétetik tőle. 

Availás tehát otthon kezdődik, és nem a temE:.. 
lomba!) ; az istentisztelet az emberszolgálaton alapul, 

. az isten-szeretet az ember-szeretetben gyökerezik, -
és nem az egyházban s dogmái nak hivésében. A kis 
kunyhó, melyben ember-szeretet lakozik, él s munkál
kodik, nagyobb s szentebb Isten-háza, mint a jeru
zsálemi templom fényes, rideg épülete, mystikus szen
télye. Egy kis család tiszta és nemes élete, melyből 
jóság, szelid ség, alázatosság, igazságosság és áldozat
készség sugárzik szét · az embertársakra : szebb, szen
tebb és méltóbb istentisztelet, mint egy nagy -gyüleke
zetnek sziv, lélek s gondolat nélküli gépies ceremoniája, 
formalis szertartásai. 

>Az Istm,' szeretet' - igy szól az apostol, >de 
Ita valaki ezt m01Ulja,' szeretem az Istellt,. és az atyja
fiát gyiilöli,' IlaZ1tg az. lit/ert a ki 1tem szereti atyjafiát, 
a kit lát,. mimód01z szeretlteti Istellt, a kit llem lát?! < 

Az apostolnak igaza van. A vallás bizaImon és szere
teten alapul s mindkettő OttltOll, embertársaink között 
kezdődik. Meg kell forditani a régi állitást. Nem a val
lás az erkölcs alap.i2, hanem az erkölcs a vallás al.aRia. 
Nem vallás az, mely nem az erkölcsiekben gyökerezik. 
Fejlődésünk törvényénél fogva elébb hiszünk s bizunk 
szü\őinkben s a körülöttünk-Ievőkben, mint Istenben; 
elébb szeretjük ezeket, mint egyetemes Atyánkat; 
elébb vagyunk erkölcsi, mint vallásos lények; elébb 
vagyunk emberiek, mint isteniek. Az erkölcsös ember 
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alapjában már vallásos, még ha Istenről fogalmat al
kotni nem tud vagy. nem akar is, s az erkölcs alapján 
könnyen s bizton lehet valódilag vallásossá; de a 
világ szerint vallásos ember még nem szükségképen 
erkölcsös. Az a pap és a lévita, kik a rablók által ki
fosztott s megsebzetten az út szélén hagyott embert 
elkerülték, világ szerint vallásosok voltak, de való
ban bizonynyal 'nem, még erkölcsösök sem, mert nem 
élt lelkökben az emberszeretet; mig másfelől a jó sá
mari tán, ki aligha járt valaha a jeruzsálemi templomba, 
sőt tán a Gerizim hegyére sem (temploma ött lerom
boI va lévén), bizonyára vallásos volt, mert az ember
szeretet terén istellcs dolgot cselekedett. . Meg kell 
változtatni a kötelességek sor· rendjét. Nem a magunk 
iránti s nem is az Isten iránti kötelességünk az első, 
hanem az embertársaink iránti. A ki az embertársai 
iránti kötelességét a szeretet alapján teljesitette : annak 
szive, lelke és ezekben a megnyugvás, az öröm, a béke· 
érzet azt sugallja, hogy ama teljesités által az önmaga 
és mennyei Atyja iránti kötelességeit is teljesitette ; -
szolgálta az · embert s ép ez által tisztelte az Istent; 
segitette embertársát vagy testvérét s ép ez által kö
vette az Isten akaratát; erkölcsi törvényt töltött be s 
ép ez által vallásosságot bizonyitott ; emberi volt ·s ép 
ez által isteniességet tanusitott. Erre a nagy Mester, 
J ézus, és az ő élete a leghatalmasabb bizonyiték s leg
ragyogóbb példaadás. Ha ő végképen a pusztán ma
radt volna, küzdve a kisértésekkel és a tétlen képzelő
dés szüleményeivel : akkor az ő élete is ép oly haszon
talan és semmi . lett volna, mint amaz ezreké, kik a 
Világtól elvonulva, az emberi társasáuot oda-hauyva, 
örök imádkozás s eszeveszett ön-sa~,yargatás "által 
akarták maguknak s csupán önmaguknak _ Isten 
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tetszését megnyerni, az idvességet megszerezni. De 
J ézus hamar belátta, hogy az ember s annak erkölcsi 
és lelki tul ajdonai csak emberek k özött fejlődhetnek ; 
belátta, hogy ha idvezülni akarunk : elébb máso kat 
kell idveziteniink; belátta, hogy ha Istent valóban tisz
tel ni akarjuk : nem magunka t, hanem embertársainkat 
kell szolgálnunk; belátta, hogy ha vallásos tulajdonain
kat miveini akarjuk : elébb az erkölcsieket kell mivel
nünk és gyakorolnunk. E tudatban, e meggyőződésben 
lépett a nyilvánosságra. Első föllépésekor is a zsinaero-

, b 

gában ezt olvassa : Az Urllak L elke én rajtam, a mire 
.fölkeItt eng-em et, hog)' a szeg-é1tyBkltek cva1tg-cli" ",ot /tt:,.
dcssek, hog-y megg-yóg:yitsam a töredelmes sziviieket, hog-y 
/tirdessek il: .fogfJ'oknak szabadulást, a vakoknak szemek 
megwyilását, és /w!{:)' szabadon bocsássam a letapodta
kat.' És ha az ő további pályájára, tanitásaira, cse
lekedeteire és életére gondolunk : ki merné tagadni, 
hogy ő egészen a~ , emberi t.e,rméRet erköl s' alapján .. 

_ á llott ; az e rkölcsi érzelmek mozgásba hozására s ezek 
fejlesztése által a lelkiek fölelevenitésére és növelésére 
irányozta beszédeit s cselekedete it ? Ki tagadná, hogy 
ő ép az ő erkölcsi nagysága, kipróbált lelki tisztasága, 
e mberi méltóságának érzete, alázatossága s gyakorla ti 
áldozatkészsége által hatott embertársaira s ezek által 
gyógyitotta az erkölcsileg sántákat, bénákat, a lelkileg 
vakokat llVomorékokat s emelte fel az elesetteket !? , ~ , 
Ki tagadná hoery Ő maerát elfeledve, az embertársai 

J ::> , :;, 

mint testvérei iránti kötelességek teljesitését tartotta 
elsőnek! ) Ki taeradná hoer), Ő eerész életével szolg-álta 

• bo ' <=:> b I 

az embert s ép ez által tisztelte az Istent ! ? Ki tagadna, 
hogy ő méltán elmondhatta, a mit vajha mi is mindig 
elmondhatnánk: én és Atyám egy vagyunk " méltán 
elmondha tta, mert érezte, tapasztalta, . hogy embertár-
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sait szolgálva: az Istennek akaratát teljesiti, az ő czél
jait mozditja elő, az ő munkájában segédkezik. 

El tehát az igaz yallá~ - a jézu,si élet. Élet, 
mely tiszteli, becsüli, szolgálja s szereti az embert, és 
az emberben, az emberen át az Istent, Probáljátok csak 
meg ezt a jézusi életet, ezt a gyakorlati ember-szerete
tet! Ne mondjátok, hogy nincs módotokban, vagy nincs 
alkalmatok, - - a szeretet ezer útat talál a nyilvánu
lásra, ezer alkalmat a jóltevésre ; akkor és ott is hat, 
a mikor és a hol nem is sejtjük, észre sem veszszük. 
Probáljátok csak meg ezt a jézusi életet, ezt a munkás 
vallásosságot, ' , és tapasztalni fogjátok, hogy ha talán 
addig Isten léteiében nem hittetek, most hinni kezde
tek; tapasztalni fogjátok, hogy ha talán addig a nagy 
mindenségből, a természet, bámulatos szépségéből, 
rendjéből és összhangjából Öt ismerni meg nem tanul
tátok, most a munkás szeretet alapján immár ismeritek, 
áldjátok 'és tisztelitek, s mint gyermekek atyai keblére 
borult ok. ' 

Erre a jézusi életre, erre az ember-szolgálatra 
szenteljük hát e templo!l)ot, saját tapasztalatainkból is 
tudva és érezve, hogy magának az Istennek élete s 
müködése is ránk nézve nem egyéb, mint egy nagy 
ember-szolgálat, 

, 
Es valjon hogyan eszközli egy,templon;l ezt az em

ber-szolgálatot r Eszközli úgy, ha tilnit, f~leszt, nevel; 
ha pótolja és kiegésziti az otthont és az iskolát; ha 

, megteiemteni -!gyekszik az é~telmi, er kQI, si és lelki 
, erő~ összhangj~t - .. ~~ emberi tökély,t Eszközli úgy, 
ha zg;Zzst&o( \lirdet; nem betüt, hanem szellemet; nem 
alako("hanem lelket; nem külszint, hanem lényeget; 
nem az ősöknek bebalzsamozott igazságát, hanem az 
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élő utódok é lő igazságát; a múmia ott van, de a lelke 
itt van; az holt, 'ez él; az volt, ez van. Igazságot, melyet 
bizonyit a tudomány ma, elfogad a józan ész ma s 
helybehagy a lelkiismeret ma. A a 
jövő reménység, csak a ma: a Az igazság ma 
van, az öntudat ma van, a gondolat ma van, a szere. 
tet ma van, a halhatatlanság ma van. Isten, mindenség, 
lélek, nem a multban vagy jövőben, hanem a jelenben 
élnek, . . . s e jelen végtelen. - -- Eszközli úgy, ha 

_ világtJH!!go/-.. te.ti-egt. Nem templom az, nem Isten háza 
az, a rneljVéka alá"rejti a világosságot. A gondolkozó 
tehetséget, az értelmet, emberi természetlinknek ezt 
az egyik istenies alkotó·elemét nem mlivelni: nagy 
t évedés ; szántszándékkal czélzatosan elsötétiteni, buti
tani, tompitani annyi: mint harmadrészében megölni 
az embert. A hit czége alatt az Isten nevében az egy
házak által az ember ellen elkövetett testi gyilkolások 
már megszlintek, - ideje, ~g az . ~rtelmi g ·ilkolások 
is megszünjenek. Több vi!ligos~got / Elvész a néjJ., mel)' 

. tudOInán)'. ,Zdlk j!t valt? 
Eszközli továbbá a templom az emberszolgála

tot, hogy ha hirdet szabadságot, gondolatit, lelkit, 
erkölcsit, vallásit, egyénit, po gant; a szabadság: a 
haladás, a fejlődés s igy az élet föltétele. Eszközli 
úgy, hogy ha hirdet személye fe!elösséu"d, s Isten 
helyettese gyanánt tlinteti fel nun en iben saját lelki
ismeretét; - személyes felelősség nélkül nincs erény, 
nincs blin, nincs érdem, nincs jellem, nincs ember. Esz-
közli ha hirdeti az e~Y1!'é~et jé1,<,c.r:;i 

s ha a faji, nemi, nemzeti, társadalmi es 
lerontva, helyökbe a szeretet és 

testvériség kötelékeit vonja fel. Eszközli úgy, ha em-
beri méltóságzmkra, a kötelességek szmtségére, a jellem 

'. ~~~-------~~::.-.._--
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túztaságára, alázatosságra) o"nmegtagadásra s ö11felál
dozásra figyelmeztet, tanit, bátorit, lelkesit, tudva, 
hogy ezek az emberi nagyság eszközei, ezek a halha: 
tatlanság lépcsői és biztositékai. Szóval eszközl> 
Úgy, h'C Isten-atyaság és e.mbertestvériség _alap-fá" . ié-
zusi életet hll;det. Ez az igaz vallás, ez legalább 
szerintem az Unitárizmus. -

E czélra sz;"nteljük ezt a templomot. E czélra áll
jon és éljen az!! S ha e czélt elérni, ha e rendeltete
tést hiven betölteni igyekezik: akkor méltóképen fogja 
kifejezni nemcsak a jelenben, hanem jövőben is -
lelki örömünket és igaz hálánkat az Isten iránt, ki e 
helyet nekünk aJta, és ama jó szivek iránt, a kik által 
adta s épittette; akkor méltóan áll és él a nagy idő
kön keresztül mert áll és él: ,az Isteu tiszte
letére, s az ember szolgálatára.« Amen. 

Mi Atyánk, stb. 

Bezá.ró irna.. 

Immár a te gondviselő lelked, Atyánk, őrködjék 
e hajlék felett! A te szereteted legyen és maradjon 
velünk, a midőn itt imádkozunk ép úgy, mint midőn. 
künn az élet mezején küzdünk s munkálkodunk! Amen. 

(J"ele.rl.tés). 
. Tisztelettel jelentem a gyülekezet előtt, hogy anglia, 

11ltrokonaiO~, Illetve a Brit és Külföldi Unitárius Túrsu]at _ 
mely egyhazközségünk iránt mindig meleg érdek lődéssel 
viseltetett s azt an~a~.1 és erkölcsi támogatásában részesitette, -
templom·szentelésl unnepél)'ünkön maga' t a' .. .. .. k T l " ' m, nagy ora' 
~:l1~ltr~, kélsz~e ~ndo . ] er~on Henrik lelkész és társulati titkár 

l 
·t' ka Pkvk,se tetOl sZlveskedett. A tisztelendő úr k," több 

11 ro 'onun' al e "t ' gyu t szerencsésen megérkezett, a Társulat· 
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tó l nyert megbizatásához hiven, gymekezetünket élő szóval 
is üdvözölni fogja s munkálkodásunkra és jövőnkre Isten. 
áldását kérendi. - mely t énykedést örömmel s készséggel' 
iktattunk be ünnepély ünk sorrendjébe. 

Jelentem továbbá, hogy szent ~nnepléslink alkalmából, 
egyházi szokásaink értelmében, az Ur-vacsorája ki fog osz
tatni. Felhivom mindazokat, a kik részt venni kivánnak, járul
janak az emlékeze.t asztalához a keresztényi szeretet igaz ér
zetével. 

Te pedig, oh Isten, lelked jelenléte által szenteld meg 
gondolatainkat és érzelm einket, hogy méltó részesei lehessünk 
a szent vendégségnek ! Amen. 

• 

• 

-

• 

• 
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Angol hitrokonaink üdvözlete, 
IERSON HENRIK, titkár és képviselő által, '- angol nyelven, 

testvéreim! A mai nevezetes ünnepély 
testvéries üdvözletet s jó kivánatokat 

Önöknek ama keresztény hitrokonaiktól, kik 
más nemzethez tartoznak s más nyelvet beszélnek 
ugya!), de mégis eg'yek Önökkel szivben és ama mély 
meggyőződésben, a mell' egyesiti mindazokat, a kik 
hisznek az emberi léleknek a mindenható Istenhez 
mint mennyei Atyához való viszonyában s egy közös 
testvériségben, és kik imádják Öt a J ézus példája sze
rint lélekben és igazságban, 

Ezt az épületet, mell' a mai naptól kezdve az egy 
igaz élő Isten tiszteletére lesz szentelve, mi úgy tekint
jük, mint látható kifejezését amaz egyszer ü, tiszta és 
nemes vallásos érzületnek, mell' önmagát az igazság, 
a, szabadság és áldozatkészség ügyének szenteli s melyet 
Onök őseiktől örököltek ; de tekintjük azt másfelő l 
úgy is, mint egy magasztos reménység szerencsés 
megvalósulását s a jövőben bekövetkezendő még 
nagyobb sikerek alapját s biztosit ék át. Bizva, hogy 
ü nök itt meg fogják találni az alkalmat s eszkÖzöket 
a rra, hogya keresztény világosság terjesztése által 
l sten nagy munkáját. előmozditsák: a Brit és Külföld i 
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Unitárius T ársula t, melyet kép viselni szerencsés vagyok, 
készséggel ragadta meg az a lkalmat, hogy a magyar 
fővárosban éplilt első unitá rius templom linnepélyes 
megnyitásán részt vegyen s e reményteljes alkalom
mal lelki örömének s testvéries érzliletének őszinte 
kifejezést adjon. 

E szép lidvözlet után, melyet csak főbb vonásaiban kö
zölhettünk, Ierson úr rövid, de mélyen átérzett imát mondott, 
Isten gondviselő szeretetébe ajánlva az új haj lékot, s áldást 
kérve reá, az egész egyházközségre s annak jövőjére. 

I 

• 

-- • -
• 

• 
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U rvacsorai beszéd és imák. 
Mondotta PÉTERFI DÉNES, kolozsvári lelkész . 

• 
--... --

úrva.csora.-osztá.s előtt_ 
Jtiem adatott az emberek között ég alatt más név, 

~ mely által kelle1te nékünk meglartal1tunk/< Az 
első tanitványok elragadtatása, fényes tanúbizonyság
tétele e szavak: »Nem adatott az emberek között ég 
alatt más név!« megismerése annak, hogy az em
beriség legmagasabb és legszentebb aspiratio i a Názá
retbeli J ézus Krisztusban v:tlósultak meg; hogy ő a 
szellemi élet legmagasabb kifejezője; az érzelmi és 
erkölcsi világ addig nem ismert tökélyes megtestesii
lése; a legtisztább és legfenségesebb eszményiség, a 
milyenről valaha ember álmodhatott; a legcsodásabb 
és bámulandóbb valóság, a milyent a világ még soha 
nem látott; Istennek szerelmetes, szentséges fia, az em
ber örök eszménye, halhatatlan örök ideálja. 

»Nem adatott az emberek között ég alatt más 
név, mely által kellene nékünk megtartatnunk 1« ... 
Van·e e szavaknak a ti kebletekben visszhangja? Meg
van-e e névnek ma varázsereje, csodás nagy hatalma, 
avagy egy eléhaladott kornak annyi fényességei, isme
retgazdaságai, kincsei közt ez eszmény fényét halvá-
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n)'ulni, egyes vonásokban túlszárnyaltatni látjátok ' 
Megismeritek-e őt az idvesség fejedelmének, a ki élet, 
út, igazság, a legtökéletesebb kijelentés, avagy azt 
vélitek, hogy nélküle is üdvözülhettek ; a szabadság, a 
melylyel megszabaditott, a világosság', melyet e kor 
fé ny lő miveltségébő l nyertetek, titeket sokkal mesz
szebbre vezetett ? H ogyan ?! De hát mélységesebben 
pillanthatunk-e bé az örök Istenség titkaiba, mint ő 
pillantott ? Hogyan, a mi értelmünk sugara magasabbra 
tudna-e a mennyei sphaerákba felszállni, mint ő felszál
lott ; többet birna-e, akár lángeszünk, a menny végte
l enségéből átölelni, mint a mennyit az ő isteni szelleme, 
mértékfeletti nagy ereje átölelt i H ogyan ? T eljesithet
jük e mi Isten akaratját ő nélküle, megállhatnánk-e az 
élet vészei, e háborgó hullámok, és haragos zivatarok 
közt, ha nem közelit és nem világit előttlink a hit fé
nyével ; mind e csapásokat és szenvedéseket, melyeket 
sokszor könyhulla tással ke ll hordoznunk, mindez üldöz
tetéseket, melyek gyakran ránk szakadnak, mint fer
geteg, mind e szivszaggató fájdalmakat, melyeket 
halandó ember ki nem kerülhet el tudnók-e viselni, 
nem kellene-e e nyomasztó terhek sulya alatt földre 
roskadni, hogyha nem látnók magunk előtt e fény lő 
alakot biztató, vigasztaló és erősitő mennyei remény
nye!?! , '. Nem! , nem adatott az emberek között ég 
alatt más név, mely által kellene nékLink meg tartat
nunk! ' E név az emberiség világossága. 

S e név mindannak, mi az emberben szent és di
cső, magasztos és nagyszerii lehet, a foglalatja. Hogyha 
a hit az ő fényénél világot gyujthat, a remény az 
örökkévalóság regioig emelkedhetik, erény, erkölcsi
ség, fenkölt érzelem az ő nemes és fenséges sziy vilá. 
gában mindig termékenyül ni, mindig növekedni fog-

l* 
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A nŐ eszményiségért, lelki szépségért rajongó szive 

. kit fogna bámulni, ha nem a lélek emez égi tisztaságá
tól, e magasztos á tszell emültség ez i s tenültségtől ra
gyogó arczulatot; az anyák igaz szeretete kire tekintve 
fognák gyermekeiket, a jövő nagyságának és dicsősé
gének felszentelni ? És a büntől árnyalt arcz, ki előtt . 
hajolhatna, omolhatna porba, ha nem ő előtte, a ki 
fölemeli, ki a bünbánat könycsepjeiben a megujulás, , 
az ujjászliletés mennyei jelenésit látja? Es a kik az 
igazságért küzdenek, mindeme hősök, kik nagy és szent 
elveknek akarnak győzelmet, diadalt szerezni, s a kik 
a szenvedély, az érdek, az önzés eme rettentő harczá
ban, a minden nap eme rút vegylilékében aZ ' örök 
igazt és szépet akarják szolgálni, mint e földön Isten 
országának apostola i - kitől merithetnék az erőt, 
kitől a lángoló buzgalmat, a lelkesedést a küzdelemre, 
a bátorságot, ha kell az önfeláldozásra, ha nem a leg
szentebb igazságok ha lhatatlan bajnokától, a halálban , 
is erre legnagyobb lelki nagyságtóP Es ama nemesebb 
lelkek, kik keblük mélyén érzik ama szent vágyódást, 
az isteni után való örökös sovárgást, szomjuhozást, a 
büntől szabadulás, a lelki tökéletességben való elé ha
ladás kiolthatatlan szent vágyát avagy egy elvont 
gondolatot fognak-e megragadni és üdvösségüket azon 
szállva keresni, és nem csodás elragadtatással ő reá 
tekinteni-e föl, kiben az idvezülés-eszme, az ige testté 
lett, kiben az Isten dicsősége, teljes szentség, örök esz
mény fénylik, világol ?! . . . . . Nem ! , nem adatott az 
emberek közt ég alatt más név, mely által kellene 
nékünk megtartatn unk !« 

... Szelid tekinteted most is felénk ragyog és hiv 
magához . . . Nagy mester I hü tanitványaid vagyunk, 
követünk s szent fogadás ban rólad emlékezünk. -
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A külső templom megépi tve, oh maradj velük, hogy 
épithessék ama másikat, keblüket Istennek élő templo
mávál 

Imádkozzunk, ezeket mondván: 
Isten! mennyei édes Atyánk! szent örömérzéssel 

borulunk le szined előtt, midőn a tiszteletedre épitett 
helyen először terittetik meg szent fiad asztala. 

Hálát és dicséretet mondottunk neked e templom
ért, de tied hálánk és dicséretünk mindenek felett a • 
Jézusért; tied hálánk az ő evangeliumáért, melynek itt 
prédikáitatni kell; a világosságért, me ly az általa tett 
kijelentésből kiárad; a mennyei eledelért, melylyel lel
klinket az üdvösségre táplálod, hogy mind közelebb 
jöjjön országod. 

Oh miért, hogy az öröm és hálaérzések közé s2o
moruságnak is kell vegyülnie? 

Itt e szent asztal előtt érezzük, hogy mennyire tá
vol vagyunk a czéltól, keserű emlékezet vádol; sirva 
valljuk meg: vétek, bün terhe nyom, mert nem jártunk 
utaidon . 

. Oh jövel azért kegyelmeddel, s ha látod szivünk 
bánatát, emelj magadhoz és tisztits meg szent lelked
del. Oh jövel és ha fogadást teszünk, hogy neked mél
tó bb gyermekeid s Jézusnak hivebb tanitványai le
szünk, fogadásinkat szenteljed és áld meg: hogy mi 
egész életünkben ne akarjunk mást, mint a te dicsősé-, 
gedre élni s az Ur Jézus Krisztusnak" igaz követői lenni, 
mire seg~lj e szent jegyek vétele által is. Hallgass meg! 

Mi Atyánk! stb. 



ú"Ivacsora-osztás közben. 
Iúressétek az Istennek országát és annak igaz

sátrát is milldazok megadatnak nektek. < Isten ! mennyei 
édes Atyánk ! sokféle foglalkozásra hiv tál el minket. Oh 
segélj, hogya midőn azokban munkálunk, ne tévesszük 
szemünk elő l igédnek intését, hanem nézzünk a te or
szácYodra, tudván hogy semmit sem ér, ha mind e -vilá
got" megnyertü k is, de elvesztettük a lélek kincseit. 
Segélj, hogy hiven· szolgálhassunk tégedet a család
ban ecYyházban és tá rsadalomban, követvén ama dicső , " 
e lődöket a kik előttünk mentek és előttünk a keresz-. , 
tény munkás hitnek tanubizonyságaikép tündökölnek. 
Amen! 

• 

, A gyertyát nem azért gyujtják meg, ltOgy elnjt. 
sék, Izane"" ltOg)' a gyertyatartóra tegyék és fényeljék 
múzdeuekuek< Isten! édes Atyánk ! nem egy forma 
mértékben, de mindenikünknek juttattál egy szikrát 
égi fényedből. Oh segélj minket, hogy világoltassuk a 
mi világunkat, hogy mind e fényességekbő l süssön e lé 
a vallásosság napja, melynek sugara in dicsőséged ra
gyog s reánk b oldogság száll vissza. Amen ! 

. l~ten ! édes A tyánk ! a te igéd szólja: »Boldog·ok 
~ ~t~nek sZIvek Izszta. < Oh segélj minket, hogy minden 
o~snek fel:tte őrizzük meg a szivet, hadd buzogj on 
kl abból, mmt kristály tiszta forrásból az a boldocYitó 

b 

szeret: t, a mely nélkül az élet csak egy elveszett 
paradicsom, mig azzal angyalaivá lehetünk nemünknek 
s a magunk számára is megnyerhetjük az üdvet. Amen! 
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1:.Trvacsora-osztá.s utá.n._ 
Végtelen kegyelmü ' Isten! lelkünk az élet forrá

saihoz áhitozott és a te oltáridnál megelégittettünk. 
Oh miként mondjunk hálát és köszönetet jótétemé
nyiclért! Te bőségben árasztod ki áldásaidat gyerme
keid felett, lelkiinket mennyei harmatozással tenné
kenyited. Oh vajha meglátszanék rajtunk házadnak 
szerelme, igédnek buzgó hallgat,lsa, hogy igy méltók
nak bizonyithatnók magunkat jóságodra. 

Megemlékezünk azokról is Atyánk, a kik vágya
koztak ide, de meg nem jelenhettek. Oh szenteld meg 
az ő jó szándékaikat; tartsd meg köztiink az igaz val
lásosságot, hogy virágoztassuk az üdv intézményét, 
éltessük az egyházat. 

Szentelj meg minket egyen-egyen és áldj meg 
.. osszesen. , 

Aldásod lebegjen e gy ülekezet, országunk fővá-
rosa, szeretett hazánk, királyunk s nemzetünk felett! 

Mi Atyánk! stb. 

Az Istennek kegyelme legyen és maradjon mind
nyájatokkal. Vigyetek el innen szent érzelmet; tartsá
tok meg a hitet, a reménységet és szeretetet, hogy 
igy megtartassatok Istennek, s legyetek általa meg
tartva és megáldva. Amen! 

• 
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Reynolds titkár 'úr levélbeli üzdvözlete 
Amerikai Unitárius Társulat" részéről. *) 

" 
Az nAmerikai Unitárius Társulat IC épülete. 

25. Beacon Street. 

Boston, Mass., szept. 23., 1890 . 

. Ferenci József püspök urnak. 

Kedves Uram! , 

Legnagyobb örömömre szolgálna, ha jelen lehet · 
nék templomszentelési ünnepén amaz egyháznak, mely 
iránt annyi idő n át oly melegen érdeklődtünk, S mely· 
nek segélyezésére filléreinket meghozni mi is szeren
csések voltunk. De elfoglaltatásaim jelenleg oly paran
csoló természetűek, hogy helyemről nem távozhatom. 

Levelét azonban közzé teszem s meglátom, valjon 
nem akadnak-e Társulatunk tagjai közt, kik ama szép 
alkalomra megjelenhetnének. Bizonyára nagy lelki 
gyönyör lenne rájok nézve, látni a fej lődés és növe
kedés eme nyilvánulását és bizonyitékát Magyarország 
nagy fővárosában . 

*) 7 t!gyzet. Al. istentisztele t az e lébbi beszédek és szertar tás után a sor
rendben jelzett énekek előadásáva l b ezár6dott. De tekinte ttel a rra a bens6 
vis~onyr.::t és ös~zekötte.tésre . 'melyben nem csak angliai, hanem amerikai uni· . 
ti nus lntrokonalllkkal IS állunk : helyesnek ta. rtottuk az Ameri kai Unitárius 
T ársulat e szé p üd~özlő levelét p6tMlag s kicgészitő l eg közölni. 

Magyllrho!1l tá rs-cgyházközségeinknek S egyes hitroko nainknak az ünne
p~ly .. a lkalmából J. lrlötl . üdvözlő levelei és sürgönyei, melyeket örömmel és 
~o.~z~nette l fogadtunk, Jcgyzőkö nyvünkben és levéltárun kon marad nak meg-
orokltve. Szerk. 
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Bár távol maradok, de örömest küldöm a széles 
Oceánon át a magyarországi, velünk egy hitet valló, 
ősi egyháznak a mi meleg üdvözletünket és jó kivána
tainkat, a mi őszinte, keresztényi szeretetünket, s azt a 
reményünket és óhajtásunkat, hogy a szabadelvü ke
resztény élet, mely a nehézségek és megpróbáltatások 
között is a századokon át fenntartotta magát, az el
jövendő századok folyamán mind jobban terjedjen, 
fejlődjék és növekedjék. 

Magyarország volt az, hol a vallás-szabadság 
szikrája az üldözések között is elevenségben tartatott, 
mialatt más országokban végleg kialudni látszott. 

Engedje meg, hogy kifejezzem Ön iránt saját 
személyes tiszteletemet és üdvözletemet, hogy ez az 
egyház, mely oly kedves az Ön szivének s melynek 
érdekében oly fáradhatatlanul munkálkodott, kiváló 
helyét most elfoglalta ; azt a komoly és hű munkást, 
tiszt. Derzsi Károly urat sem feledhetem el, kinek 
gyakorlati bölcseségének és hüségének oly sok kö
szönhető. 

A keresztényi szeretet érzetével, vagyok 

igaz hive 

Grindall Reynolds . 

• U 

') ~d 

* 
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