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Masyaror&zAJ(ra nhve, hogy az untt.1rlu. nllb bevett vall" (r~cepla religio). 

Kilencven évnek 
uolgája, szerelve l 
tehozzád, köszöntve 
hogy ez a 
e!hivalois mi 

Köszöntő.') 
, . KÖuÖnlsttell: eg)'mtsl szent csókolUsal," 

• 2 Kor. XII I. 12, 

t.";",, snrompójánát szólok tehozzád, Istennek fölkent 
le:::szebb díadalaidnak színhely.eról szólok 
unilArius papság nevében. Ugy énem, 

e~yllttal a keresztény lelkipásztori 
"'íh;i't~;i, hanem azt az örökkön éber, ellye
. és állalja.la, amint hiszem, hogy 

egyIItt vilagi hiveidnek hetven
zsoltáréneklés közepette, szivében 

hálát a mindenhat6 tstennek, hogy 
unokáidnak unokái! is megl11halod 
unitárius egyház, amelynek anyag! 

és megbbhat6ságát elómo~dllaRl 

f ~nlt"iU$ pO.pök 90. evlordulójAn, Im, aUG, 9-\ 
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szépségnek ts jóSágnak hervadatlan virá~ajval. - EszményIInk: a kerenltny család, eu tpo16 ti 
q,M IlIyaszenlegyh!l. a iór~rnt"ység alatt dol~oz6 .Magvető· 5, a holdog ~s mun~b embetil', •.. 
Ezeket az eszményeket te: önz l~ meg c,?rblllll lanul és te k~pvlselcd ".la 1$ a ml számunkra 

Kilencven évnek félig Vl r~gOS. félig IOVlses liorompó,!mal - ml' adlunk tenéked, amivel 
n Úristen jókedvében úgyis meg ne áldott vol~a ? ',' . KonOn!Unk ttged~t lest~ri szent CSÓkkal. 
KöszOnlOnk a rtgi szereleltel, amelynek ~t.1rn)·al, mmt a rádió hullámaI, álcsapnak i5merellen 
ornághatárokon s milldannyionkat egyesitenek igaz megérlésben, megbecsülésben, IZent öfÖmér
zéWcIl átd.1sklvánatban, uJiászlllctétben ... 

• Ez a mi mai isteni szolgálatunk. Amel!. Surktszl6. 

Amil a lélek mond . .. 
(Robindranoth Tagort - LXII). 

Az emberi nagyság olyan, milli a /Iap, 
amely sugdraivaf a m6SU /dvo/ba Az 
tJTIbtr igazdbo.n egy of Y vildgban il, amely tlofl e 
idegen. Ful.jarad tgy ism,relfen ti, palllncsal 
sur/nt, kincseit tgy ezuldll szüle/tm/ii nemzedék 
ndmdro gyUj/öKeti, életintk (egsubb \JeUst! azok 
afaljdk le, akik nem vele/lek. Az djlJvrndóstg 
előtte nagyobb ts szentebb igazsdc, mint a jr/ell ' 
valÓ ,,/Idg. Az emóer kisz mindtn/ clldozni egy 
suM is jObb jÖVÓfr/; oko/atdl ez fl I/Cmes ",11fC/
kOlds fogja bt a kitarto Inlmkdlm. 

MII/dez azt mil/alja, hogy QZ Ember luluj
donképptn még m.cg St fZO/trelt; Ol Ó történelc 
csak SZf1zodos • V~/U~ds. A mi ll:gjubbjoink a ma· 
gllk. mm/usufII tlt/tbcn iiztneltl hoznok 1/!:kOnk 
a: orDk embul lSlmény,öl. meri ök mdr (Ibba" a 
It~/tttebb. korszakban clnik s azt kiJz/llk ~'ö 
ffl!ndnyd/unk Stamara. E/ot/ük az üti boldug
s~a is d(csós/lle nem abban dll, hOI!Y mit/den 
[o/dalomtó/ mentes lellyen, hanem abban, hog 
a ntn~tdesben reJlo terem/6 trót ;s kiaknáz,,! 
az/ csodalatos t/el[entartó elemme "ardZsolják' 
Olyanok ~k, mint az ifofo, amely rosljaiba~ 
~~rbecyüjll o nap vfldgdl és mefeget, hOl!Y mo-

O 
",' kedes eyOmö/esiJkkel l)rvendntessell mea enn n et. .. 

csak ~/dbiz oltod ki a [djdD/om lángjál mert 
ktn '1!Ic~llQdQt eSD/od '['tg. Mil ir a pilllJ~atnyi 
me 3dlf i~ (J ~un'lylJdas, ha közben az ido klteke 
köfe ktlü/:~l U!!tn~r:et, m~~hQ suik Mrt6n[alak 
ttdd egtsufI ma ad aga mtg a sunt tüZet, 
a te biJlcsessi e: é"a, ur~lkO~jdl rujla s akkor 
s ~l!dgot vet tesó 1~'!'dP"'d' kegm fog ollhata/lanuf 

.... Uloro. 

Most jelent meg! 
Ferencz József pQspök: 

Emlékeimből 
Vh.zaplllantás 90 évrel 
Ára' 2 k ' .000 orona, kapható a bp.stl 

lelk' ia' hivatalban. 

Isteni szolgálat'). 
.~n 1I~ til IzolJ/.;i.!aloma\ oikesi\em • 

nOm. XI: lJ. • . . 

Az isteni G01\dvise]~ mindny:i.junkat kOlOn
bOzó testi CS lelki tulajdonsAJokkai ajándékozo" 
meg. Ezekben mintegy ki is Jelölte számunkra u 
élelpályát, ametyel megfutamjók vagyunk. Boldo
gulásunk és clöhaladtlsunk az elelben rendszerint 
~ttól flIgg, hogy mi magunk mily mértékben 
Igyek.clU~k a nyer~ isteni adományl kifejteni. ér
tékesItem. Van, aki erején fel ü] mer s tehetségét 
MIreismerve, önlllilgtlba.n elbiZ3kodva, ilii ]ö a 
,élon s maga után vonja a bukást a sikertelen
séget; Van. aki szerencsesen Választja meg a maga 
hivalasát s fokról-fokra emelkedve utódai számára 
is követendő példát állit s szer~ magának és 
másoknak sok mélys~ges, igaz örömei és meg
elégedést. Szóval; ékesItI a maga szo/gála/át. 

Ilye,n szerencsés csillagzat alatt SZületik .Pál, 
Jézus ~nsztusoak SzOlgája, hivatala szerint apos
t~l, aki választatott az lsten evangéliumának pré
dikálására ... ~ ha t. i. az IS születését nem 
Tarsustól, hanem Damascuslól számítjuk, ahol 
~ddigi é]et~t maga mögött hagyva, egy elárvult 
ügyet. a K~isztuS anyaszentegyházának szent ügyét 
fo~adJa sZIvébe ~ annak diadalra jutásáért kész 
mmden áldozatra. S leszi ezt az, aki személyesen 
~ohase látta a meslert s ha mindjárt látta volna 
IS, neveltetése kapcsán, mint hithű farizeus csak 
lekicsiny]éssel fordult volna el t6le s az öl követó 
tanilványok kisded csoportjától. Valami rendkivtIl i 
eseménynek kellett !örténnie, valamely nagy lelki 
átalakulásnak kelle1t végbemennie az 6 bensejé 
ben az?n a nevezetes damaskusi uton amely 
azóta minden igazi hivatásuerű éJetpályáriak örök 
symbóluma . 
. Ou é5 akkor vette Pál az ö szolgálatát az 
Urlől. A mennyd fényességtöl káprázó szeme olt 
lálla meg az igaz világosságai. Fajáért és hite.!rt 
]ázon~ő kebfle ott találta meg az igaz békessé
get. 011 és abban a szent pillanatban - amikor 
szeméről lehullott a hályog _ ismerle meg al 
ör~k törvényt, .az éJel ]elkének törvényét. Jew. 
Knsztusban·, amely megszabaditotta 61.' bQd
nek és halálnak löry'!nyé!6J ". Hogy mit u61nalr: 
majd hozzá aL oulopapostolok jerestI: nben, 
azzal kevestl törOdlk, mert ö hinni, leani, áldozni, 
lürni és szenvedni - s ha kell: meghalni -

-I Onncpi benki Kolouv.f.rI 
b~n fcrena: József umltTI"s pllspOlr 
auguszlllS 9. 
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kl. _zfrt. _Itif soha 
akit mfgis ulvtben hordoz 
1lZ~1 I tanitásainak 
mHytn meg van 
ujsJtdban·, 
lemondani 
elnyerje a 
ronájAt." 

KOIsD megjelenése szerény, de erkOlcsi ma
gaiartAsa tiufeletet parancsol Tell- és tudásvágya 
aIIg jamer halár\. Tengerek dagalya, a sivatast 
lilckautó lehellete, rossz emberek vádaskodása 
UldOztetés, börtOn, hajótOrés - mind-mind ne~ 
akadály az 6 p!lyafutássban, amelyet el kell vé:· 
geznie és el is fog végezni, mert ö .nem bizony
talanra fuI. O az 6 szo/gd/atdl tkesft{, hogy minél 
többet megnyerjen az idvességnek. Az 6 célja; 
a romolhatallan korona, az lJrlJkilti . . , 

Az 6 szolgálata hát val6ban isteni szolgálat, 
a legszebb, legmagasztosabb mindenek kozölt. Az 
ő hymnusa a szeretetről - minden időknek leg
szebb költeménye. Misszionáriusi lelké:ből sarjadt 
levelei pedig mél1án sorakoznak a négy evangélium 
mellé ötOdik evangélium gyan!n!. 

. Igy. ismerve P~II, a pogányok apostolát, 
mllldnyájunk elöli nyllvanval6 az isteni szolgMat 
fenséges v~lIa, amely az embert az (, Terémt6jé
vel és fOldl sorsának osztályostarsaivat egyuues 
munkálkodásra serken~i amaz örökkévaló javakéri, 
amelyekböl Istennek dlC5őség, embemek tisztesség 
s a honra jldás, idvesség fakad. 

Ilyen egész embert kivanó isteni szolgálaira 
hivott el kUzUlllnk is egyeseseket az Örök Böl· 
cseség. ~s óh mily szép, 6h mily magasztos ez 
a szenl hIvatali Vizsgáljuk Mt meg ebben az 
Unnepélyes órában örvendező GyUlekezet, kedves 
Alyámfiai - ennek az isteni szotgfilalnak 

a) cilját ts 
b) eukiJzeit. 

hogy ml is azon felbuzdulva, nagy lelki örömmel 
vállaljuk a velejáró minden szenltartoztl ~1 é~ ked
ves kOtel~sséget . 

I. 
Az Isteni szolgálat cilia. 

A szó valódi értelmében minden n\llllka 
amelyet a~ emlltri hivatás kOrében végetni ~7.ok~ 
tunk, tulajdónképen _ szolgálat. Egé:~z tá~adalmi 
t:IeIUnk i yc:n kölcsönös szolgálauéleIre van be
rendezve. Valaki rendelkezik é,;. mi teljtsltl'Uk a 
paranc~t . A min~t!nIl8pi kenyerel ugyan a jó slen
tőt kérlnk, de a JÓ lsten ál11tja bele a barbdaba 
8 st.1ntó-velől hogya mi számunkra kitermelje a 
hantok alól az életJdó kenyeret. A löbbi azután 
a mi dolgunk, hogy azl beesntetes munkAval és 
IIntességgel mel!:szerezztlk a magunk éR hhn~
ptlnk admára. Még az uralkodó is akkor fOlo:ja 
fet, . akk~r lOtti be igazán magaHtos pOlcát, ahovA 
11 .slem Qondviselés átlltotta. '.ogyllll elllÖ szol · 
láia kiván lenni a gondjaira bizon nl\pek milliói
nak akiknek anyagi és erkölcsi ióll\te, boldogstiga 
lb WketR,e sok tekintetben tOle itIgg. A törlé
rhp n+moe ilyen nevet jegyzett fel, skiknek 

nIncsen 
dandóbb az 
és emberbaráti 
hah\s .. 

,;;;.~a munUs verej
a. a haza. vMeI_ 

foglalkozás minden 
betOlti a hélközllap 

kfvAn lankadal1anol 
•• ";;;iik,Es mindenik II 
~ a maga szolgA

elnyelő napi érdekek 
lud C;nzeUennl cse

<o, 
I 

fogja 
nem I 

helyet, iii;;~,;:; 
d6k, a lelkében a ,-,-
ember I az egyetemes 
helyezkedik. a tisztult 
az ő munkája már nem ' 
kényszermunka, hanem I foly-
lato." és végzett isteni SZOlgálat, amelynek célja 
és Jutalma önmagában van. 

E~ a~onban {Igy hiuem kedves Alyámliai, 
még mmd.g nem teszi fOlöslegesst: az egyházias 
érlel.emben vett isteni szolgalatot, amelyet et idO 
szennt a keresztény lelkipásztor végez mint hivei
ne~ jó és balsorsban oSltályosl;l,rsa, 'meghitt ba· 
rát.Ja, önzetlen lanacsadóJa és jóindulatú birája, 
akt a lelkeket Islenhez cmeH s az tgi vigastla
lAsnak baltsamcseppjeit hinti bánalos szivlInkbe . .. 
De hOgy emeljen bennUnket, hogyha az ő lelké
nek szárnyail is össze-vissza kúszálta az idők 
viharos járása Es hogy vJgaszta)jon bennUnket, 
hogyha az ő remegő ajkAn is megfagy a stÓ s 
csak könybebOrulI szemének AldAsOl'ztó sugarából 
érijUk meg, hoi'Y velünk egyUlI érez, terheinket 
ö is hordozza és a mi sebeink iJneki is fájnak . 
Bi7.ony a !(risztus kereszljének nincs és nem lehet 
méllóbb és szentebb hasonmása, mint a szenvedő 
ember! A szenvedés is - s1olj!álal. A~ egy tUl
éués is _ szolg:\lat. A vigasztalás is - szotgálat. 
S ennek tl hArmas ~zolgAllllnak az a célja, hogy 
megdicsöitse az emberben az istenit, az Ilrökké:
valót. 

EgyikUnk. másikunk í.~y indult erre a palyára, 
hogy meg se kérdezte: ad e, biztosit·e az nek. 
nyugodt megélhetéSI, vagy legalább liszlességes 
potgári sorsot, mert (I Illi hagyományos egyszertl
ségunk mellett tnbhre nCIII is s7ámithaUunk. oe 
hir, S1crcncs<" dicsősé:g helyet! - rudtuk már 
akkor is és egy hOSS7.í. tlct wpa~ztal~lair;l h~lá~an 
visszatekintve mituJen kétségen k.vOl tudjuk s 
szemeink elOti ma I\lö 1l~ld.1h11n is. látjuk, hogy 
akik ezell a pályAu dicsöstgtt, /l$:ttsstgl/ t~ 
ha/ho/atladsdtat ktrUlltk, azoknak az lsten, a ml 
lslen(1nk mtgfiztl /lrók/ltllt/. Erre vAgyOI.' a~ 
apostul is. amikor il m~Gfl stolgMstát lsten .rán'~ 
hfisé:gévtl és emherhartlti szeretettvel éke1'lIenl 
igyekezett. Az 6 korszaka h a mi nemlK1~"k.!...'.k 
kOz.ott ugyan na&Y a kOJl)nbf ' g, mert majtL_ 
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I be nUnkel a kereSt· magas - egyesekn!!k talin megkllzellthet6 de • 
kétezer esztendő váraszt e n . d nagy tOmegnek utolérhetetlen _, sohase t.&o!., ... _ 

é Iső sz.badátÓJ s ami esetleg. mini ogma ... " 
,1!nt~U~.!szlalllt öl és hiveit leljese~ kiell!glteUe. jiink abban, hogy ft kOzös mennyei &les Atya 
ma mllra haladó kor nagyobb Yltá~osségába": az örök Teremtő, kelUnkbe fogla adni ennek .....:. 
hlIvebb magyarázatra szonll, de a lelkISég ,illem II. 
adományAI tője és hitrendszert:töl megtagadm ncm az isteni sza/ed/atna/( eszközeit ls. 
I tlel sill teljes joggal kell megállapltanu~k , ~°J!Y 
aC ke;eszlérlY valIlIs az ö fáradhatatlan mlsszlóJa- Csak jól imádkou~u~k. Igen I OnneJM 
Ilak kllszlinl, hogy elszigetelt reformer mozgalom- Oylllekezct, kedves Atyámhal [ ez 8:1:, amire nekIInk 
ból nz idllk s 11 Hdzadok lolyami!.n vihlgvallilssá az Isteni szolgi!.lat kOzben legnagyobb slUkségtlnk 
nőlle ki nw~M. Ez':rl mon.dja. 11 RÓmdba!l Itlkoz? van s amire minden körtllmények közollleglnklbb 
tcstvérgyUlekczelnek: .A II llltelckl.lek m1l1d .e VI · támaszkod halunk. Az ima az iSIeni szolgálatnak 
1.1 00 lille V,11O'00", Ami az ő szdjábÓl nem Jöhet egyik leghathalósa~b eszköze, Az is, amelyik holt ,íl lIlini hbeigé~, hanem mini. szintiszta valóság, bclUkből beslél mihozzánk, bepillantást engedve 
a.:c,yre ~pile ltc ó is a maga 11ItN, kUlönbnél-kU- IeIUni ne'1lZcdékek lelki világába s megrezegtetve 
I(lnb lelki ajA.ndtkokal közölvén a hivekkel, ~ég szivOnk hthjail, amidlln magával ragad régen 
lám:ainak csOrg«e közölt is, amidőn foglyul vllle porladó szivek zsoltári dallama. Az ima az isteni 
óket a Kriszlusnak, hogy igazán szabaddá tegye szolgálatnak egyik leghathatósabb eszköze. Az is, 
az il népét. amelyik most buggyan ki az örvendező vagy 

Az Ilyen szellemben folytatott isteni szolgálat szenvedő kebelböl, bizonyságot téve arról az 
célja adva van önmagában, . , Kitárom lelkemel, egyetemes hitvallásról, amely itt zúg, iti kavarog 
h0l!y belogadjam mindazokat a jólékony áldáso- most iS körUlöttUnk, mikent az egy új teremtés 
kal, amc!}'ek al Islcnnel való társalkodásból. az hainalán:. Ttbenned bIztunk eltifól fogN 1° A 
ÖrOkk~~'aló kinyilatkoztatásábÓl áradnak felém S Xc. zsollárnak /Is i hi!e és bizodalma csorbflatla
ezeknek hiltokában és élvezetében boluognak ér- nli l benne van a ma élO és munkálkodó hivil 
zem magamal, mint aki nagy nyereséget !alálf, keresztények lelkében is, Ennek kapcsán nem 
Lelki gyarapodásom kincseit awtán szétosztom ismeretlen és nem szokatlan az apostoli felhivás : 
pazar kezekkel az emberiség nyomoruUjal között .Szenved-é valaki tiközUletek, imádkozzék j öröme 
s rzál ra l megsokstOrozom azokat, mert minden vagyon·é valakinek, énekléssel dicsérje az Urat-. 
parányi szikla, amely elhagyott sOtét szobában Életünknek kedves és kedvlelen napjaiban 
lángol tatál gyújtani, olyan mint az örOk mécs, egyaránt teljes hillel és szent bizalommal fordulunk 
amely a rideg shhelyel oltárrá varázsolja át. És a ml Teremt/lnkhOz, mert érezzük, hogy .az lma 
stólnak, zengenek ezek az I!gi lángok mint egy a porból is flJlemel, klJ:eltbb Illsz Istenhe:. úlkünk 
hatalmas chOlusnak majd halkan, majd harsányan szdrnyain az Ihletes órd/ban flJ/emelkedünk az 
felcscr.ÜUlő akkordj,!i közel s távolban egyaránt: örök szellem forrdsaihoz s abból merItUnk erilt 
.1I te világosságod állal látunk világosságot" _ örömeink megszentelésére s földi szenvedéseink 
áldasstk érelle a világosság Istene, Kitárom szl· elhordozására. KereSSük ama tItokzatost, aki 
vemel, hogy bdogadjam mindazt a hitel, reményl jelettilnk. millelllnk és bennünk Ilan sokiben 
tls szeletetel, amely földünket. ezl a siralomvöl- Ilagyunk, éfiJnk is mozgunk; de akit senkit senki 
Ryét, ismét paradicsommá, édenkerU~ változtatja meg ntm foghat .. klt minden sz(v irez. de senki 
ál. Megértem és átérzem az emberi boldogságnak sem ld/ott, a mlndenha/ót, akinek létt OrOk s 
~s Szenvedésnek misztikus mélységét nagyságát jósóga mlhozzdnk kifogyhatatlan , . , Az lma a 
nevelő és purifikáló er~iét s boldog v~Ryok, hogy Ilal/ds ilteM lelke- .. ,- Ez a ház is. ahol most 
Islennek ollára elótt mmdez1:knek S!óSZólÓja lehe. vagyunk, az én Atyámnak hAza: imádságnak 
tek s 31 lsten egységének fenséges igalsága háza " . S van-I!. aki ebben a gyülekezetben 
mel!é odaállithalom az ember egys4!gét, \llleksze- ma is anélktll lépte volna ál a szentelt küSZöböt, 
Ilnh illeni szövetségét annak a nagy lestvércsa_ hogy bár egy sóhajtásban ne küldöt! volna forró 
ládn,ak, amelyre lalán már többé nem mondja ki hálát az ég felé, dicsóilve az örök Alkotói fen
u Ur a megsemmisitO itéletét: .Bánom, hogy séges mfiveiben, a természet nagy birodalmában 
lerel1\retlem az embert I- és az emberben, az G kezének remekében ? Oh 

Az isteni nolgáfat célja lehát: egybekötni bizonyára, s~épség és jóság kezet fognak egy
az egei és a Il:Ildet, közelebb vinni az embert az mással, hogy egyUtt dicsóitsék amindenhaló 
lstenhu, közelebb emberlArsaihoz egyesltve alslent ezM a napért, amidőn az isteni szolgálat
fOldgömb lakóit az öt világrész egyesIlIt államai- nak ihletet! vezére, a mi szeretve-liszlelt fOpAsz
~a~, ahol az örök béke áldásait élvezik IsienIlek lorunk és patriarchánk az il hIveinek és tisztelőinek b:1 h le.1nyai, gyönyl:lrkOdvén az lsten törvényé. nagy családji!.ban ilyen bensóséges ünnepet Ol, 

n a . belsO ember szerint , . ," Csak ó tudna ennek méltÓképpen kifejeUsf .dnl 
Sl~p és dicső álom l - mondják talan azokkal a szivbOl fakadÓ szavakkaJ, amdydr 

~l~gukban egyesek, dc hol van az idvesstg annyiszor megtalátták az ulat a:r. emberi ",vetber, 
°uvan ~.,valóstii? Miélt késik a megv,f,llás oly Csak O ludna Mózes módjára vizd fak.alanl • 
~ az I' hom Iyban? E:r.eknek azt mondom uiklából is _ a szomjuhozó lelkek sz4nW1i • ' . 
',~A~ uenl gytllekelelben: hogyha az általunk 

.... JIOII és n'gyrabe<:&Il1! isteni szoIKAI., ctlja oly _ I~ ~~e~roleatjn. fcyldben lartOIC bld 1 ~ 
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Kilencven évnek lévolán, II hetvenéves egyh,bi 
uo/ginak hányszor nem nyUt aikalInIl erre· IIZ 
is/eni noJgálalra, amellyel aposloli szenl hivatalát 
ékesilellel Tanuk reá e uent falak, ez az egész 
ünneplll gyUlekezei, II régi lanilványok hOSszt; 
sorouta, az ifJti nlveknek hálás serege, akiket 
egybeadott és megllldotl s azok is, nkiknek II 
Mlcs6 vagy koporsó melleU lelkeiket Islenhez 
emelte, bizodalmal, megnyugvásl ts é~i vigaszta
lásnak árdoll szellemét plán1álva tit Illlndnyájllnk 
keblébe. 

Alig histem, hogy lenne kOzöUOnk valaki, 
akinek az /I imildságos lelkéből ne juloU volna 
oszlályrésznl - mintegy Iílravaló gyanánl - egy
egyalyai intelem, egy-egy bnrAlságos biztallis, 
cRY-egy elismerO mosoly, amelynek emléke v~ig 
kisér bennünket az egéSt élelen ál. Ajkáról pedig 
a Jól megérdemelt feddés - elismerem - vég
eredmtnyben csak javunkra vált. 

De most veszem eszere, hogy én ill - a 
Soli Deo Gloria helyen - az tn alyamesleremel 
SlCml61-slCmbe dicsérem. Bevallom, csaknem 
öszlünszerüen IOrtént, de vállalom érte a feleIlis
seget s annak idr/én - beszédem végén - tuda
tosan is meg fogom lenni; amire kutOnben ez a 
rilka ünnepi alkalom egyenesen felhiv és feljogasi! 
engemet. 

Imádkozunk lehat, mini ahogy ma is imad
koztunk, szeretetteinkért, a haza javáért, az anya
szentl'gyház békességeért, annak lelki vezereiérl, 
hiUInknek rokonaiért iti az OrOkkévaló bércek 
között és túl a tengeren; és meg vagyunk róla 
gy6zlldve, hogy a mi imádságunkat meghallgatja 
a ió~gos Eg s az ö áldásával koronána meg 
határainkat és me~einkel, ollárainkat és Ililzi l(rl. 
helyeinket. mert laj nekünk I - amikor már 
imádkozni sem tudunk s a mennyei liltásoknak 
tudomanya miközOIlUnk elvész. n, , , 

nem én. '\';i' az az emrlkedett 11 , 

amely ar imádság erejével fE, a munka 
hatalmával h!tjogQfiUltugot ád at iste ~&Odalev6 
lat~ak. Amikor nemcsak kórusbln ismn~lle~l~t
amit m~r százuor, szazezef1zer elm d ' 
nálunknát klllönb és Jobb emberek h~~e~ta~ 
szenteli Ilyomdokokon haladva n.LU"k ' 

"
'Uk" , ..... ,,"van II n, ame y meglgaz1t, reményl~gonk, amet 

soha meg nem súgyenlil ~ StereletOnk amelY 
későn-korán, fenlartAs és utógondolat' nélk~ 
mcghoua il. maga áldozatát a On magát is kész 
fntá!dozni az emberiség javáért, a Krisztus szegé
nyemek IApláltalásáért ~ az lsten ország6 ak 
OrOkkévaló uraimUrt. n 

. Ebben a mindenekre kilerjedll, cSOn des 
zaJtal~n munkában, a~ely igazi világmegváltÓ 
mlsszlÓ~ részt kel! vennIe nemcsak lsten lrolgi
jának, aki att hivatás gyanánt ma&ára vállalta_ 
annak gondjaival és terhelvel, annak örOmével és 
bllséges ~egyelmi ajándékai val -, hanem részi 
kell venme abhan - az egyetemes pap~g eIvé_ 
n~l fogva - minden jóravaip, tisztességes, becSü
letes embernek, .ha .azt akarJuk, hogy .a It/ek ts 
a S?/~ benso ($Ond/ti is harmónidjdt umml st 
zavarja mtg" s úgy az egyházi életben, mint a 
polgári társadalomban meglegyen az óhajlva várt 
kiengesztelődés a kUlOnbOzll oszlályok, fajok és 
felekezetek között. 

Mit I;ondoltok, kedves Atyámfiai I - hol 
állanánk ma csak a munkáskérdésset magával _ 
hogy egyebet ne emlitsek - ha a keresztény 
egyház, mint az isteni szolgálat halhatós enközei
vel rendelkezll édes Anya, ki nem adja a vezetést 
a kezéblll s nem engedI át a teret gyermekeinek 
itányitásában ama ~ak vezéreknek, akik a maguk 
önző érdekein klvUI egyébbel alig törlIdnek s ha 
támogatják is a munkást itt-olt az anyagiak ki
kényszeritése után lelki ullkségeiben is, ebben 
a segitségben nincs köszönet, mert rendszerint 
megfosztják őt az erkölcsi érzés, a vallásos ke
délyvilág jólékony belolyásálól s Jstennek gyer
mekeit mindenre kész desperádókká aJjasil~k. 
Pwig ha vak vezeti a vilá~aJanl sorsát egyik is 
cl nem kerülheti... Krisztusi énelemben velt 
szod.1lis munka ennek az egyedIIli ellenszere I 
Akik jobban tudják, mint én, lássanak uténa, 
hogy a következő nemzedék helyes és emberséges 
nevelés igazi felvil~gosltás által megóvassék ellől 
az elfajulásIól, ellOl a lesti nyomoruságtól, ettól 
a lelki kényszertlll, amelynej nagyobb zsarnok
ság _ a szabadság ölve alatt - még nem 
létezett. . 

Boldog az aki ebllen a feJszabldltó mun
káball közöUII~k szIvvel-lélekkel r('SzI .veszcn, 
meri ezáltal mind több és több gyak~r!ah ered
ményt tud elérni s leginkább .~ktSl(I: - az 
apostol szerint - .a moga $lQ/galatat .. 

A I~sti és lelki erőknek, a% erkölCSI és szel
lemi motivumoknak ebből az egyUtles munkálko
dbA ból immár _ ha Illindjárt virrasztá.saink, 
könnyeink ts v~res verejtéke!nk .melleU II, --; 
_ Istennek dicsöséf, embernek. lisztesség 
honra 6ldh, idvessla !akad. Aki ne~ d szoi~t~~ 
ezeket felbúlOult emben kebelének mIII cll 
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!ával az önmagának ellensége; mert lekötve tartja 
ts eípuntUja fl fejlődésre és haladásra .lörek~(I 
erőkel, a tettrekl!u. elszánt (lkarMol. Ami pe~lg 
az apostolnAI ugyancsak példásan l11t1kOdöll. HGY 
hogy II egymásután szép sorjában oldhat' meg 
a maga isleni feladatU Jogg.al kezdt hát [~Y 
római levelét: - .Pál, Jélus Knnhlsnak stolgAj1l. 
hivalalára nézve apostol, aki választatott az lsten 
evangeliumAnak prédikálására" -, meri II scm· 
mivel se törödik, nékie az ti élele is nem drftga, 
csakhogy elvégenc a fulást, amelynek sorompÓ
jánál Istennek kezéDöI elveheti a megigért .gaz 
dag kegyelmet, és az i!l:azságnnk ajándékát' ... 

Az isteni szolgálat végzésében ö volt és II 
marad tovAbbra is a mi eszményképOnk. Amen,-) 

Kilencven év határán • • • 
• Nem rttck a ha l~ Uól. merC hll7.tk 

II örOkkt:valóaAgtlan." 

Ftrena lózst! unitárius püspök nem<:sak 
alakjával, hanem korával is a blbhai patriarchtik 
sorába lépett. Auguszlus 9-én a kolozsvári lem
plomban az egész magyar unitéritlS világ ünnepi 
istentisztelet keretében adotl hálát az Egek UrA
nalc, hogy az egyházra szakadó nehéz időkben 
egy kilencven eves aggastyán vállaira rakta II 
nehéz let~et, aki azl a legnagyobb erövel és ké~z
~eJ el IS hordozza. Csoda la tos alakja al: uni
!Anus tO~én~lemnek. Csak Almasi Mihály és Szent
ábrahámI Mihály pllspOkOk hasonlithatók honá. 

FerenCI József 1835. aug. 9 én szUll'tett 
Alpotiten, HaromszékvÁrmegyeben. A OdbaT 
Átonok földjéről jött és 310knak a J(,Jkét hozta 
magaval, kik Agy tit öntenek és Isten nevét hivják 
stgitségOI, de mas előll, . idegen elM, rabswlga
tartó előtt meggOrnyedm még egy hajszMnyira 
sem tudnak. Ferencz József végigélte a szabadság 
harcot, az osztrák elnyomást, a monarchia és 
::;nne Magyarország ftnykorát, az összeomlást, a 

'!Ján ~lnyomást, de mindvégig ugyanaz maradi : 
nYllllekmlelfi, erős gerincCI, meg nem alkuvó 
.u~bad u~ktly magyar. S mindezek mellett s 
~:~~:g~k".',',leu .,~é.ly meggyüzödésü, nagy hitii, 

.. uni .. nus kere~zttny 
ma ~ogy O mit Jelent c~ytHhl1;1ak ~s az egész 
el~nd.n~m, 'hetnek, azt ezekben a rövid son,khan 

m e eletlen volna. 
l t Egyhauban t11litoUa vissla a 
'! tgrumot adta vlsza 
Ferencnek Ferencet 
deéUa az 
Ici DlMd 

" azt 

piarista 
ég. ev, egyh • 

'.íi.~ unit,ir. egyh. főgondnok 
><:, GylJrgy, P. $dndor 16-

dr. Padl Árpdd, dl. 
neveit. 

válaszolt az 
üdvOzltsckre hosszíl életért 
és kifejezve Istenben to-
vábbra is, mert hiszen akinek ktl~btn 
vannak a flJrtlndem . Az Istentiszteletet a 
pilspök il r imája zárta be. UtAna a kDlfMdl dip
lomdc/ai lestOIelek köszöntölték még az lisz fl!
papot. 

Délután két órakor 400 teritékes kőzebéd 
volt a koHégiumban, amelyen képviselve voltak 
Erdély összes magyar egyházai él társadnlmi 
egyesUIetei. 

Lélekben mi, a csonka orszAg unitáriusai is 
ott voltunk s kezünkben egy nagy gondOlatért 
OriteltOk a pohárt: Vajha megtrnt Erdély Nagy
ura Ferencz József pOspök ilT Magyarországnak 
restitu.to in integrumdtl Oh I milyen IInnep lenne 
az, mIlyen IInnep I 

Jancsi Ldszl6 • 

HIREK. 
Az Uuitárllls NlIszövetseg julius 19-én lIn· 

nepi istentisztelet keret~bell fogadta klllrllldi ven· 
dtgeít Budapesten az unUMius templomban- A 
szertartás vl'gtn Józan vikárius Odvözölle az egy
h;\zkOzség lIev~ben az angol és amerikai unl16nu. 
Nőszüvetfoég klkUldötleit . Ml~s lohnstQnt ts Mrs. C. 
E. SI. John urhlllgyeket, akik a lezaj:oll szomoru 
korszakbHII nagy ser;it~~gére v9ltak tanuló Ifjaink
Ilak és InenekUIt hivcinknek. Ozv. '·iibry Édin~, 
főtitkár, dr. CSiki Gáhor totmflcsolésa mel/elt. ter
jedelmes jelentéshen ullmoll be a Nöuövetsq 
eddidi mflkndésérlll. Juncsi László lelkéujelOlI 
pedig tUmOr angolllyelven IldvözOl1e kedvet 'len-
d~geinket s fclt.1rla ellillltk II magyar ifjuulI' lel" 
nj~hb I!!!:rclm':t. Az IlcJvllzléf.ekre H jelenlhre a kl
kUldllttek m~J.:h;ltottllll vlllauoltak, újból maau~ 
ttVI! Stt'mvl'(]1I ma~ar unitátiu. testvérek "IJfI. 
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Id""'ba helyezve a fokozotlabb áldouUétel1. ÁI
lattdó OuzckGt1clést óhajtanak lélesíteni a külön*6 nenuelck ifjusága között, hogy cd.ltal is 
ápolják a ~ke és a felebaráti szcrelet szent ügyét, 
A nemes munkára j. M, Connell, angol unitárius 
lekész, mondta rá az Ament, aki Jóun vikáriusnak 
tanulótársa volt Oxfordban. D. u. 2 órakor a 
Margitszigeten 23 teritékiJ bankett voll a vendé
gek tiszteletére. Öröm(lnkre swlgált, hogy úgy a 
templomban, mint iU is, jelen voltak 81. Országos 
Prolesláns Nőszövetsé~ képviselői is. Dr. Ravasz 
Lasdónl! rd. pUspOk n~jc Balatonról kQ'dOtl üdvözlő 
sorokban teU tanuságot a prolcslAns testvériség 
és lelki unió mc!leU. Kedves a hely-
l>dlck mellett I 

.I',delyl ItQsdmapot· " .. , 
Unitárlusok P,á. 

még nem igen O,!;:!!, 
vArosban széle!. :: 
van. A I I 

;" ~;',~ine-ja va 
" . LiVIUSl 

Hy..:n 

akik I' t 
stg maguk máris 
Clerrc menő l::yQlekezetel meg. E 
hány év Óta folyO sikeres !Y'~nka meg· 
tekintt!st!re gyfillek össze PrAgában juhuS hÓ v~· 
gén az unitárius világ kikilldOttei. A magyar unl
lárius egyházat dr. Csiki Gábor képVIselte. A 
delegáció elnöke dr. E. Wilbur theol igazgat.d 
volt. üdvözletet kUldtek dr. 5. A. Eliot az amerI
kai unitarius Társulat elnöke és dr. Roessingh 
lanár a 5zabadelvli Keresztények SzOvetségének 
elnOkc. 

A bizottság mcgtekintette azt a hatalmas 
nagy templomot, melyben Capek állandóan 10· 
mOIt padsorok elött prédikál. Nyáron pedig ~z 
Istentlsztcleteket Prága környékén, erdőben tartja . 
Az. Istentiszlelclílk egyszerII, az unitárizmus szelle
mének megfelelő. ~nekböl, imádságból és lsten 
igéjének hallgat.1sából áll. . . 

Prágai unitáriuS testvéreinknek az Amenkal 
és Angol társulatok missziói · házat is vás~rolta.k, 
amelyben már unitárius könyvkereskedés IS ?Yllt 
az unitárius eszméknek sajtO által valO teIJesz
tésére. 

A delegáció a legjobb benyomásokkal hagyta 
el Prágát II egy r~zllk lolylatja utját Budapestre 
és Kolozsvára. Erröl már, mint az amerikai.ang!?' 
unitlr. Nőnövetségek látogatásáról egy más hl
rtlnkbcn megemlékeztünk. . 

ÓNI btlaadO Istentisztclet budapesIl 
egyhohközstgOnkben szept. 27-én d. e. II Órakor 
&tR. Utána Urvacsora--osztas. 

Tanhmcgnyitó l ~tentiSltelet 5lepl. 13-
án d. e. II órakor I e&~. Tanulóknak tacgjele_ 
nége kOtduő I Itt hivjuk fel aSZUlók ligyelmtt 
arra. hogy iskolába adott ~nnekeik nevH b 
cim~ továbbá n iskolAI. am~lybe beiratkoztalr 
kOIOlj~k a lelkészi hivatallal. Fók~pen vonatkozik 
ez azokra, akik gyermekUkel most adják eLOSUlt 
iskolába. 

Szolnokon Osd héJaadó Istentiszteletet 
larl szepl. 2O-á" a helyi ref, templomban JÓla., 
Miklós pUsp. helynOk. Istentisztelel után Ur"a
csora-oszl:is lesz. 

A Kebli TanAcs budapesti egyh<\zkOzsé
I!.Unkbell Stepl. 6-.1u d. u. 5 órakor a lelkészi 
hivatal helyis':gébcn il lésI larl. Ezt megelőzőleg, 
Hepl. 4-én d. u. 5 órakor a Gazdasági, szept. 
'l-én II II . 5 órakor pedig a Nevelési és Hitélet; 
BiwU~ál: lart "16;1. 

Uj te lefon A bl)Oi!i lclkkz; hivatalban 
új"n1lOln felszerelt tdclonszáma 174-24 (Belváros). 
A telefon a hivek 5 a lelkészek körl'ltt könnyebb 
tlilllkc-l~1 szolgálja. 

. A 
ajllndéka 
,Lug. g éli 
s~gck során 
rdcllik ts 

,,,,", Pálfi Mihá'y nyug. rendőrőr: 
mester házmesteri, va2"Y valamilyen örszolgálah 
állást keres. elme a lelkészi hivatalban. 

Buddbhm11 ~. Ke,nzlen,.tg. Illa Dr. Cl/pen. 
Icr Estlin /. Fordilotta dr. Ki.51 Elek unitb. theol'

l 
~3~ 

dékin. Ko ouvAr 1925. Corvin k OD~vnyomd, L68. . 
ne,zli ,rcktpével. , Nem 

A mbodik C.rpenter-munka magyar "re .en. 
r~g ielent mcg .A. kerUlttnd'vst~. hely~ ~1l~lpI1~1:,au~ 
kO I· ,melyben I Slcnli lu om nyou kO 

l , é .k 1~löbb ~.Itktt ,lObbi viligvalI,.ok ~~ 
a kereSlI nY-II' jlnn cd a1 eredményt. mlnltg)' benlutatjJ. 

~b~~~'E~1b~e~=1 V!l!~:~te~~~:k ~i~~~~:5~ 
lcgna~y • , O ~... - k$ég un Ily ir.inyu munUkra, 
nak vi5Z0nylibl>n. n '1~~loun miniegy , "épek,,~II~~i 
ha a kercszlénywgel Onl.u ~IWI ~rttkclni akarjuk A XX. 
gondnlkodilsá .... k hiztart • Jrbdésel<ben 
~>:_had iigy ls oly t'!tkorall.~ etekbe;~t ' . kere .. lhlY: 
hogy e~)'es ludósok • bud~h'~~U~\~nle::liy slil e vIUh· 
~ég póllékil. ugy mh" • II . e loslor, és suneTe
nalr a ke.u >:tény f!ulópib.lD hIYO,. ko nem propagand' 
sci is akadlak. C.,penlernek e kon~eiral a buddhlz·'·uS 
iral a buddhizmu$ mcllcll, le ncm lel~ és helyesen Mé
ellen. Hanem lózan, tudomtnyoun I I~n,qtban .nnyira 
kelli tanulmány Irtól. vallur6l. me Y ol >!01r hasonló
ellenittes. de k~ll& mcgnyll'~::l:~~ri aJlkjivaJ' ,ró!",i 
sá~OI mUlal , kcrc..t~nY"m . d 101< ligyelmtbt', k,k a 
egyhhu.!. A Uny.:! '~'~nU~k'!'~': bepJllanLani. A kötly" 
vill~. I~nyegébe. m,ru'; • dgni:1 (Muuum-~rúl ~L) tap-
Budapesten , .Slu um _ ~_ 

halo. BIRO LAJOS 
FeLel61 ki.dó 

, 

• 
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BIRT ALAN LA toS Kádakat 

kárpitos és diszitö 
BUDAPEST. VII., AKÁCZFA-UTCA 58. 

Elvállal angol bőr-, suJon- és fIlu::önyd'8~il~Hket 
toy~bb.i .ubadon álló o1lomán ebédI6-dlv~nyo~, 
rugganyos '&Ybcl~lck, malr~cok. abiakrolÓk k~8~1-
I~~I ~ ~1I1Ók pArn.td&a.l a IcgjulAnyO$Dbb ~ro,. 
ViMklck soron klvUl punlosan klszolgáJtalMk .. SzJ_ 
n)'qck, függönyök megóvAs.i1 Ils molylalnml:lsll 

v:l.Ualom. 

IFJ. INCZEFFY DENES 
c. f. B. 61 la l engedt'lyutU 

'. 
~lIldblrl."'k, bblokbtrldOk, hIi .. l<, m., ..... k h ""r>du!!~ ina:ot-
I"""k ... , .... o'l., •. hJ.I_, ""'''''0. ... ,,1«' pln,kö,""n, t.lnul.1o<>k 

A 

Ilnon<iroz.1SQk '.""n)'<lH!! ... 1l;,d.l~ .,II."t. 

erdélyi vonatkoúsu n~pr.tjli, irodalmi és 
történel mi kiad"inyal megrendelIletök: 

Budapest, VI., Vilmos császár ·ut 55. sz. 

"STUDI UM" 
KÖNYVESBOLT 

I 
Budapest, IV., Muzeum-IIőrul 21. tdm. 

Teleion : Na,yréazt erdélylekböl TekIon 
186---m, a.UIIIt uj vAlla'at 186-87. 
Szakmullltik. szépirodalmI, egybjzi ~ egyetemi 

I tukOu)'Yek rutH .. Bes.z.ern n IUll,. minden 
~pbl~6 1l1,lI(lldi ú belföldi könyvet éllolyólulot I 
VldOi megrc.ndelésekd gyorun ú go040 ... " tlintél; 
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: Két-, három- és négynyüstös : 

! székely házi szöttes! • • : asztalkendOk. törülközOk, konyharuhák : 
: stb. megrendelhelOk : : 

BERDE 

Puttonyokat 

Boredeoyeket , 

Tragacaokat 

Kocairéazekd 

kéazitD 

~f\JOS 
d péstüzlete 

Budapest. II. BatthyAny-utca 48. szám. 
Férfi- és nói clp6t mérték uUn ktszilek. JavlUst ta 
vállalok. McrsékcU árak. Hó és sárcipök szakszcrO 

__ i"~VIUSál vállai"~"i'· _____ ""i 

és össthangzó harangzalokat a legfinomabb 
h<1rangfémötvözetböl, tiszta csengése, ell'5rc 

megállapitott szavatoll uj hangokkal 
tiz évi j6tállás mellett 

harangszerelvényeket forgatható vas koroni· 
val, harangillvanyokat hengerelt vasból, sza
badonálló, valamint fekvő elrendezéssel gyid 

r ere 
tüzoltási szerek és 
sz i va tty u k gyára. 

harang és fémönt6de 
Budapest, IV., Lomb-utca 34-36. 

Villamos mcgAII~: Vaci-ut, Ung géptyar. 

Telefon: 95-50. 

! Deák Miklós !, Prém János · . : ..... szab ~mester 
• hitrokonunkniil • _ ltilrokol1o~n.k I napl tmtl nksóbball --
• • _.... .' W>n,,;~le ruhavarrhl, 'ordiÚSl, tlsJ.lilUt stb. .... : II. KER., TÖLGYFA-UTCA 14 • : 
:.......... .: : Lak'n: Budapesf, VIII., Vig-utca 33."" .........•.....•.....••.• -
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