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Előszó. 

Ennek a könyvnek 1935 aug. 9-ére. Ferencz J6zsef szüle
tésének századik évfordul6jára kellett volna megjelenni. Az 
Unitárius irodalmi Társaság életrajza megiratásával kifejezést 
akart adni hálájának azért a fáradhatatlan buzg6ságú és ön
zetlen munkásságáért. melyet Ferencz J6zsef egy hosszú életen 
át. mindég az egyház j611étéért és előmeneteléért buzg61kodva 
kifejteIf. Hálás elismeréssel akar ad6zni példaad6an nemes és 
felemelő egyéniségének. mellyel történelmi hivatását olyan 
szépen betöltötte. És nem utols6 sorban azért az álland6 meleg 
érdeklődés ért. mellyel az egyház szellemi életnyilvánulatai 
iránt viseltetett s értékes irodalmi munkásságáért. melyet a 
Keresztény Magvető megalapításánál mint munkatárs. később 
egy ideig mint szerkesztő s mindvégig mint j6akaratú baráUa 
és támogat6ja kifejte /t. 

Ennek az emlékiratnak a megírásánál nem szorítkozhat
tam csak élete történ~tére. Aki egyházunk utols6 háromnegyed
százados történetét ismeri. az tudja. hvgy Ferencz J6zsef tör
téneti alakja mily szervesen összenőtt egyháza életével Mióta 
az egyházi közélet terére lépett. azóta nincs ennek a kicsiny 
egyháznak egyetlen életnyilvánulata. melynél ő ne volna jelen 
mint sugalmaz6. gondolatokat termelő. vezető és irányít6 
tényező. P. Horváth Kálmán főgondnok. az Ő egyik legmele
gebb szíoú barátja és tisztelője. egy ízben úgy jellemezte 
őt. hogy élete úgy összenőtt az egyházáoal. mint a csiga 
a házáoal. Egyiket a másikt61 nem lehetne elszakítani 
oégzetes következmények nélkül. És a főgondnoknak e 
megítélésénél teUesen igaza oan. Hogy mennyire mélyen élt 
a lelkekben ez a meggyőződés. mutatja az egyik egyházkör 
uezetőségének az a nyilatkozata. hogy egyháztörténelmünknek 
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ez/ a korszakát az ó nevéról fogják elneuezni. Ezt akorszakot 
/anulmányozua. magam is meggyózódtem. hogy hibás és hiá
nyos vállalkozás volna csupán élel/örténetét megírni az egy
háztör/énelmi vonatkozások nélkül. Ez az oka. hogy ez az 
életrajz a tervezellnél sokkal terjedelmesebb le/t. 

Ami engem illet. hálál adok a Gondviselésnek. hogy sze
rény egyházi közéleli müködésem az ó idejére esett. kinek 
tisz/elelet súgórzó alakja az éle/ küzdelmeiben mindíg példa
képül állolI elóttem. És köszönöm az Istennek. hogy tisztelelem 
és nagyrabecsülésem ez adóját leróhallam emlékezete iránt. 

Kolozsvár, 1936 május 15-én 
Dr. Gál Kelemen. 
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