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A mi küldetésünk. 
( 1899. október t. Buda pest.) 

OllllCplö gyülekezet ! 

" Hallám az Ornak. szauat , aki 
ezt mondja "Vala: K it küldjek el, 
és kicsoda m.egyen el nik"Ütlk' es 
én mondék: Imhol vagyok éli, 
kiüdj el engemet ." . 

- EZ8aÍlÍs VI. 8. 

J{cd ves AI:y:llnfi .. i ! . 
. \ d lIIo ndjúk , hogy a I~l"o l sút: az cg és a fö ld közü li 

fe le ll e n agy. és a fö ld mégis szívesen tll rtja fell ll az őssze
kö ll c lcs l az égickk cl s viszonl az ég is - mi n i hajdaná n -
még mi nd ig lü .. Ödn i h"lszik n fö ldiekkel. Az ég és a fö ld : 
a z l sten cs em ber - :l saj.ü érd ekükben is - mind szoro
sabbra óhnjl júk flizni ez l az eleven kapcso l, :unelynek 
egyes 1:lI1cszc mc il :l vúllakozó események képezi k . Nem 
tiirt énhetik ugya nis. selllmi ö rven de tes dolog a földön a ne! 
kül , h ogy a z nz (~g bcn élénk visszhangol n e kellene; mint 
szintén fl földi keser" és s iralom elöli se árulnak be kő
Il yörl e lcnlil :1 111enny kapui . Ha öröm ünnep Will :lZ égben, 
tudnak a r ró l :1 fö ldi ek is s ha gy:bzbn bor ul annak dicsö
sége, a fö ldiek is rcsztvevü könnyek et hull:ltnak. Es mind
ezekben a je lekben lll egny il vúll lll ó őszin te rokonszenv nz, 
a mi la s:-':lnkin l Illcgsziin tpti II bh'ols:ígot ,l Z .!g ús fl mid 
kiizött. 

Ennek a rokOllszen vnek .1 forrás;lra nézV(' eddigi ta
pasz talatai m a lapjún csak aun yit mondhatok, hogy ami 
:I Z ege t ill e ti. va n b{'nn e mrndig va l:llui gondvise lésszerű ; 
:lIui pedi g a föld e t illeti . m ind ig van :Ibban valami ösz tön
:-. zeríi lelki ú I Jll~ n y. Akúr aZ egyesek é le tének IHrk.l feje
ze tei ben , ak :í r a Il .!pek és nemzetek h uJJámzatos fejl6dés
törl cn e tében , nli ndenüll híven ig:lzoh'n lá tjuk ezt II szen t 
viszonyt: egy relől a magass:í gos is teni Gond viselfisnek és 
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m:bfc.lÓI :11. O ~ 11 H"cdcllll I!S földi ;:;:yermckcncl.: ülokt-alos 
,: ri nl k C:.té.loébcn. 

,\ fogékon)' lelkek minden idöben Iwllo!l;Ík a z Úrna k 
'l:t\':it IlIcgcscndiilni _ 1I10s1 a szen t mag:lny enyhe zúgfli . 
Im lj , 1ll:ljd :1 küzdelmes \'i la g zürza\'al"os :irjan: Kij k(ild· 
jek ei t és kicsoda mésyclI c l nékiillk ? - cs :.ohuscm k(,s 
lek a Illcgn.\' lIgt:ltó villllssz1l1: " Imhol va!1yok éli, küldj el 
{, /lgcmet! . . ," .\ 1. egyi k nClIl7.c t.C. bölcsőjél i!ldul r?I~.cresll i 
I:h'oli \'ilagrcs1. ismerclll'!l1 I:'1J:IIII . sanyal'u né lkulo1.ésscl 
küzdve c\'ck hosszlÍ sor[\ll ilt anc lkiil , hog-y lcgalúbb egy 
bitgyadl ,'cménysugál" hintene. fény l é ll e kietlcnén. A m (\sik 
II ludom:lIl \' rl'ttcnlhcle tl cn b:ljnoka. légi úlm kéL hog~' 
megpillalJtli a~sa II fö ld slIrkpontj:lil , ahO'-:1 élö lény czelótt 
mcg cl nem h;llolt s bo ldogu:1 k é rzi m:1gfl t, ha nyomta 
lamll eltünik HZ emberiség s1.Olgillalában . . \ z egyik. II vi1{lg 
~.ajtítól eh'OIlUll :1 ll , négy fa l közüli CSUp!"1 lanulmúnyaillak 
éh'c, fog lalkozik lunaz örök rejtélyek fejtcgetésével , amc
Iyek II nundcmmpitól egészen különböw villlgot tárnak ~ül 
elölle. A Ilüs ik , le lke titkos sugall:1túnak cnged\·c. 1111111 
egy lllodcru llleg\'álló beh:1tol a biin és nyomor tany(dba 
s megmenteni igyekszik :lZ <':lel es az üd\'össég SZlllmíra 
azt , ami m ég megmenthetö. 

Az ilyenek nek a hivatástl nem II hétküzn:1pi kenyér
kereset. A hi\'at:ls melle tt 011 van ti magasabb kütdetés 
bátodtó é rze le is; amennyiben ök a munkúl ls ten nevében, 
mintegy az O egyenes p:Jfancsára vállalj:ík. e l , .. I1yenll~~ 
lekinlem én :1 lelk észi púly:'t is. amel~' minden egyszeru 
"ége mellett megérdemli , hogy vele ebben a szent órúb:lll 
bövebben foglalkozzunk; már csak azérl is, meri az az én 
killdetésc lll: _ a mi kiildetésüllk.,. Halljuk mi is uz Or 
lIak sza\'ál , lun ikor s:diksége van ránk: Kit küldjek e l? és 
kicsoda mégycll el uékiink? - s mintegy ösztönszeríiell 
engedelmeskediiuk a felhh'lisnak, e7.t mond\';Ill: " Imlwl 
vugyok én, kii/dj el engemetl" , 

És valóban, Aty,imfiai, a mi küldetésünk - mUld"n 
gOlldjtli és terhei mellell is _ szép és nemes. Szép és n ~ 
mes a ~zo~:ékeJl és a túr$udalQmbull egyarlllll. Ezzel óhaJ
lok teh:'1 ebben II szent ó rflban is foglatkozni. Mig ezt tc , 
szem, kérlek . ;.jándéko1.1.atok meg becses figyelme t ekkd ~ 
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A m.i kiUdetésünk a !!Izó!!Izéken. 

Egyik hire~ ('Syhúz; író s1.erilll. nincs a \' ;l::lgun ~eh.o' 
szebb emelvény, 111;nt ;1 s~.ós7.ék. ahonnan :l krisztUSI lut
nek igazs:"gait hi rdetjük s tisztultabb felfogus szerint ,ad 
juk t O\'~ibb az eva ngel ium örökszép elveit. A rég lezaJlo lI 
hitviták ;\lda tl:Hl napjaiball e7. \'011 az egyetlen hely, ahol 
hilelödeink mcg\'edelmezlék ti ma guk iga7.at s a nyilt és 
báto r szó az egyetlen regp'er , lllllelyet e lszt"mtan és \' itézül 
fo rg:l ttak a le lkiismereti sza bads:íg diadailié rt , 

i\:ekiink s incsen más fegyveriink, csak az üszinlc 
szó, amellyel hitsorsosaink és embertársa ink é rtelmi vilú
~ához, szívéhez és lelkéhez rérközni óha jt unk, :\z é rtelmet 
meggyözni, a szivet megindítani és a lelket magasabb 
célok fclé sarkain i igyekezünk. S amenny iben a tübhi val-
1:"l sfelekezetek , llllzúnk hatMain hcliil , vagy tul II tengeren, 
hasonló s7.ellemben haladva szegődnek az egy és oszthatat 
lau Igazsúg szolgfllatáLm , kés7.ek ,'agyunk II kŐ1:űs feladat 
együttes megoldilsara testvéri jobbot nyújtani. 

De, II nem remélt visszautasi!ús esetén, á llunk elébe a 
v;'dnak , mintlm II mi \'allilsullk, a7. unitarins , 'allás, pusz
t;'u az ész vallása volna. Hivalkozunk Erdély bérceire, 
ahol tübb mint húroms7.Úz év óta visszhangzik az " Egy 
igaz lsten" dicsérete, A7. unitárius vall:\s o tt sZÍlzndokon 
k eresztül pólolla ős kie légfl e tt e llZ egyszerii füldmiíves nép 
lelki szükségeit s ugylUmzl a missziót teljcsiti Illa is; mert 
j óllehet az is ten tiSztelet rendjén :\z é rtelmet is l'ugl:11ko 7.
tatj1\ , mindazonáltal a mi szószékeinken is - az Irás sza
vai szeri nt _ "a szivIlek teljességéből szól :1 s7.ilj". CS ,c 
tekinte tben n em kötnek bennünke t üres fOl'mas{lgok, sza
r:17. tantételek, cluvlIJt hagyowilllyok és porladó emlék~.k , 
A mi küldetésünk a szószéken nem az, hogy dédelgessllk. 
u 111liIIai , hanem sokka l ink{lbb az, hogy nmnk:iljuk a je
lent s küzdel cmröl-küzdelemre törve, tegyük Ic egy szebb 
és jObb jövö nlapjfll. Ezért kell nekiink a szószéken min
dell kin:\lkozó alknlmut megragadnunk :.rra, hogy a1. értel
met a hit dolgában felvilágos ílsuk, a szivet az erkölcsi kö
\·etelményC'klu.'l. k(;pcs t nemesít sük t!!>:I lelket kísértései ben 

• 
231 



és p rób;ii ball an ny irn mc!;crös !ls ilk , hugy:. ll111g'lsságos. 
ls te n "egcdel Illi' Illetl ell , II mo gli e rején -- igyckt')';zé k ki 
,-1\'11; II saj:'!! iid\'össégél . 

Ked\'es Atyilmfiai, én ügy képzelcIlI :l fdv il ilgosull 
ér lehnd . mini II I1npo l. lImely Illinden egyes féll)"sugárr :1 1 
egy-cgy biwnylal:1II hOlllú lyl os:d:1I c l, egy-cgy rejlel! zligol 
d líigil be. I::liizi az crlclCIll is, 51.éI05lla lj:. ama kényelm es 
:ibr:índok horni, ly:' t. amelyeke n föli'piilt II csod lik relleg
\':ínl. Ih' ,' il:ígJlja :I keblek rejlett zllga il. ahol "cszedelmcs 
lanyl.1 iitö ll magílllll k a 7. c iMtélet és :1 bnbona. Es azoka l 
ki irh 'lI , helyei ad az (inl,lI" gondo lknz,íson alapuló mély-
ségf'.-S mcggyözödésllck. . 

.\ nemes szivel I>cdi l; tigy képzcle.lIl , IlIi lIt a Ibz!:. for
nhl. allH'lyhcn a derii ll ég, mint 11 fclhóllen kcdély s min
dell. a m i cS~ l k jó , igal és erényes, meglú thalja IllagM ; s,it 
egyesiiIhet is :IIlIWk " lIehi hahjú\'al. Ebból sz{l rm:).znll.k -
az IrulO szavai szerint - .. a l cletnek cselekedetei" . 

Es II slilúrd lélek - mi mús IIZ, m int 11 hajó kormú 
n}'u , nu:lynck scgélyé \'CI a l (:Ic t tengel'én - i\rvény s sz ir
t('k kii 7.öll - bil t r~1Il huladhatll uk. 

Ennek il IHhmas fc ladn t llllk :l teljesí tése súikségessé 
teszi, hog~' IIlngún~ l k :l le lkésznek é rt e lm e fel\'i b gosull. 
sz ive ncmes, a le lkI' pedig súUIl'd legyen ; lll ert a ' legszehb 
~l,únok ; fignr[lk a kúrh(llIy .~zo l' kiúltó sz6 gyan:"lIlt hangza
nnk 1·1, hnf{yha aw k Illügöt t nem je lenik meg krisztusi mó. 
Ilon :1 ki ilde tés e llen{dlha tllt1an ,·a r{lzsa. A mindcnnllpisúg 
~ziirke színvOIml :í n feliil csak az emelhe t i hallgatói! . :Jk i 
maga is fenkö lt gnndol~ltokkul fogl:llkozik s míg hívcn tel
jesít i al élet robOIj:"I 1. egyszersmind magasli bh eszmék lég
körí'ben él. A megszokotl közün}' téllen szendcrgéséböl 
cs:lk W" r:ízhlllja fel il slÍveket, aki mag~l is thzt:-Iban va n 
imnak tilkos rugói\'al ~ tudj:l, hogy mikí'Jlpell kell a.z ele· 
venre h:llni , úgy, hogy mikiizbell sebei ejt. ("g)"\III:l1 szí'pen
t:lSS:l n gyógy íts:, is a zt. A7. ingadozó l'" lc\'t'lygö lelkekhe 
csnk az ünthet b:íl orsúgol , ak i mnga sem rhlfl \"Íl>sza il ve
slélyWl, sül amikor lelP'észesebben tornyosulnak a hu ll 'l
mok, akkor érez és mutat legnagyobb erót CS bizlons:lgo!. 

Is ll'nWI ilyell tu la jdOlIuk kal mcg:lldv:l. \':l lóball sze p 
és nellle~ :l mi kiitdct ésiink a liZtÍSl('kl' lI s ,,"nak t(,rhe i és. 
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kölelességei, gUlldjai és aggodal mlIi gllzda ;; k"rpútl:lst 
nycrnck ahban :11, örömben és lllcgclégcdésben, a mit ::t 
hh 'cn teljesíl ett kiltd essí'g boldngitó é rlel c nyújl nckii nk 
" .~ a lll; l>z.· .. ell cinknek. l~s ha míiküdésiinklwk kii lsü sik ," 
rét i~ I:'ttjll k séleliink magn."zlos cClj:"lnak mcg\'ali.s íl:ls:í
hoz cniil -é\'l"e militi küzelchb és kiilclchh jll Umhlllk . meg
"I g: I ~7.la t h fü teme1 benniÍnket az :1 tud rI!. hf)g~' .. a Ini 
mllllk;lnk 111'111 hiúha \'aló :ll ú rban" . 

Ilnn ."zellem hen óhaj lok én is m(!gfl'lellli a tiszlcm mc1 
j(lró k iildd t'Snck il ~lószeken , :lnlelyhez kora ;fj"ls{lgoln -
10.1 fllg\'a IIl.'ln kÖlönseges c\ÖSlf' rete lt cl (ts r:lgaslkod:"issa1 
\' isd lc\ lrm . Es b:ir _ II hel)' ; "iswnynkhoz kÚpf'SI 
I'bh\'n a IIi~zes tem plomban nem is sz:"l míth:ll ok. mini a 
vidéke II . minden templomna k Icgf.ibb d íszére. a ti.imi.i ll 
IladslJrokr:l . remClem Istcll IIt{ln_ hogy alll:ll oltúri eh!\'en 
széll. a lllt'ly ha jdanta "·kes~l"' I IÍ\',í Ici ll' :1 IlrMéta ajklll, 
1 ... li,I!' l\ l sc rllg id,. e lúll kih .. 1J11\'n dn i. 

:>' IOlllljlJll húr lllil _ kiesinyléshűl vagy hilllyln'c liseg
hlil _ II \Uodern "i 1t1g kur:'lr szell eme, a szószékriii és a ZO Il 
II Illi kii ldl'tesü nk riil, nt'r t n szós7.l'k ('I,illem is sl,des e 
vil úgol1 milHliirökl"e a legszebb emeh',\ny marad. S ha vol
"úIlak még kétc! kedök, nkik a tömjénfiisllel ugy:ll\csak 
fuka!"1l1 ]){Illn"k. "zoknnk kedv(': ért llj" hb h'vekel ;~ ' hll~ ' 
halnk rel s bcig:lzolha tllll\. hog~' s ..... ' p i·~ l1 .. m('~ 

ll. 

It mi küldefésünk a társadalomban is. 

l~ gyoldah', és elszigete lt ,·ohm .. \t)':'II\1fi:li ! il Iclk6.zi 
pltl)':!. hog.\'h:1 becrn(' esupún a templom i ~wlg:d;llI ;II , 11 
"11)nflk tnl1;d , il kiin~'iirg\;ss('1 és nzzal II púr egyszerii szer· 
Inrl:ís .. a l. :,mdyet ;1 IeHint nelll zcdck kc"yele tes {Ihit ata 
megürzöl1 a Illi szúmunkr:1. .-\zl az ig:lzs:igot. :I tlle lyel a 
"zúl>7."keu lIagy h:lllgol1 hirde t iink , :'11 kelt vinn iin k il mi u-
111 ' 1111 :1 1>; "lelhc. c ,,1.(' lIl cll küszöbön kiviii hllll:im1.ó clll b(,ri 
t:"lrS: lIl:1 lom lm is , ahol minden híi gOllddal :'lp01l húzi liiz
hcly miniegy co l. :'l ra és szen télye az ,irök Is tenségnek : s 
:dwl mimkll igaz .'nlck .. 1 és kiizjl>t iinz'etl('niil swlg:Hó 
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i ,lI ~/JIl"' II ,I', cl,lylcl ,.,~ t: .... ~ ul:lt - ('gyütt:11 es~ köz, ' a tCfelllt i> 
Bölcs{'~ég llleg\'í, lt t, eélj:limlk , ctj:yl!ll gctűjf' " (;ond"iscl (: .~ 
(,tainak. E s :lI l1idűn e szerin I mUII!>:',lk(odni. cz t \'égrclwJ' 
I:mi e lhfl h'II'ozlu k, Ile í'pílsii llk n di\'alos fc1fog:',s szerint a 
~zcnl i·s profl'm köztitl mI11:<tkozo kü!ünbsef.;re; meri II Z 

ig :JZ ~út:: - igazslig marII d :I lemplonmjtóll kí \' iiL , a nyilt 
fórUlllon is, slll f: ppen a uyih'{\IIoss:"g szolg[llIatja Illeilet\!' 
l' legfényesehb tllllub i lo ll y~(lgO t. .., 

Il,)gyha a szóS7.ékell s telllplomi gyakorlal:tlll k ko1,
heil úpol ni igyekl'zHink WI. I!r telem \'Íl iiga , a szí" IH!llless.ége 
"':-' a lélek Inhége {i llal a z Istcnbe "f'tell relldíilellen b, 1.o , 
d :dnJtil, - m élt!1II eh'{,rjfl tölünk :t Illi lIagy Ulesleriink, :lZ 
Or Jézu~ lüiszlll ~, h0I-lY s1. int.így úpoljnk :t tÚfsad:'lIom kü. 
li)nbőzö oszhí lylli , a ~l/.é t:ly;IlÓ élelhil'atitsok és foglalkozás i 
('gak köztill fl kölcsöuös bizod!llm:lI , :t megértést ':os a tes t
'· "ries~('w't, ami lIé lkiil cU(·s7.ségf's tú r!o.:Hlalom " I sc kél' -
1..' llIel il , 

E, ezt :ulllyh 'al is ink :',hh lII l'g kdl teuniink , mi vel a 
I&lk(oszck nem is olya n régCll. e hanyatló Sl:had elsi) é,,
li1.ooeibell még hlyeiknek nemcsak lelki gyengéi! , .hilUe!lI 
les ti betegségeit is készek yollak - mcgfelelő orYOSI seHit
ség hi{ulyáball - iinkénlesen gyógyí tgatni. A mai I{Lrsa
dnlolLl pedig betcg; J\ugyon beteg. 17.lé~c megromlott . Sze
!o.7,(o lye8, kfnos \'ergődése i kö~,bclI mindunlfllun s1.élsösé
gckhe csal' M, Bizalmunk nz embel'ekben megrendült. Es a 
tcstyériesség - II fnjllk és II felekezetek rOSS7.indulatú és 
k:'lröl""cndö fondorkodfl sfI melle tt _ alig egyéb iin'S jel
.~1.ónúl , 

Ilu vA lakinek módjí,hall úll , hogy c7.ekclI a bajokon, 
amiknck nyonmv ,tó és e l ~7.0modtó jelcil'cl ílloll-útfélc.n 
t" I{l lk M,llnk , valamiképpen segItseII. bi zon ~·{, r!1 :1 lelkés:o; 
a z .. . A lelkés7., aki megnyeric hl"ei szeretetel s ncm a bér. 
Ilem a 7.sold arítny:\han fogju fel küldelesc széIJS':gét, a!lnak 
l1Iagasztos volIAt. Csakhogy, term\1szc1escll , ez is, lllint miu · 
dennemil gyógyflás, tapinta tos c1j:'tnist, ó"alos kezelési és 
oda:,dó gom)mt{lst igényel , ts lIZ oryosllak és a betegnek, 
cgyarílllt :07. egés:o; idö alllU is teni segílségre "an sziikséye. I:. 
nélkiil ninc.. .. ki lilt:h :I gyogyulúsra. Isleni segitségre, nmely 
önk"nt jii, h :o (' ~yC l í:r lii nk . hn egy és u~ya lla 1.on S7.ent 
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célra tÜl"ckcdiink ~ Mndy azomwl c..'C: l"hl·o h~g~:. mihelyt 
sléllHhtí,s és "j"s7.!1\'onás \':Ill ;17. eg):cs ,Ingok k~tutt. 

Nem is OlylIll könnyíi dolog pcld:II,mk okuért : h~I }: ,r, ' 
:'II 11t:l ll i :o bizalm:tt szegény és gnzdag, ur és swlgll!,ku7,~tt; 
mcrt mial :!tt mind 11 kettőnek joga it és kö telességeit fejt ... 
~etj ii k . egyengetl'c a kölcsönös. !lIegért és, a kö~.ele~é, 
útja it. "agy az egyll\. \':lJ.!y a 1ll:'ISl k. Il1 cg~"·h (,1. lel .m~e:lIlk 
s akkor ully:..ncsak k :i rb:l\'e~zctt. farn~~ag lecn~ m,'!ldell 
addigi lIc:mes türck,·;:Siink . S.öt ~ge,lI ,k Clnn~'cn u~y Jarlw 
tU llk, mini :l ki kél malOlnku kOle JlllolI: az egyen~ 117" 
kii 1.dclc:mhclI feJörlödi k :01. ide;llizlllusn"k 1I10lsó magja , ~. 
:1I11e ly egy egi'sz ~ Ietrc s~:'Ll\ t s7.cnl öri;k,~ég iillk ."(lla. 

Mint szi nlen céltaialI és meddő v;,l lalko7.:Is "olna 
clüho1.:lkodni a tes t\'ériségrül 0 11 , ah ol mílris magas hul-
1:'1I110k :tI " er :o felekezeti fé ltékenység és (I rajgyfilőlel s 
hOSS1,íl időre lehelet lerw é ":Ilik :o hékés \:'irs;)dalmi együtt . 
!l' t IIZ ql'y iill~ munkúlkodí,s s minda7.ok :il/. eHlnyök, ame
ly~k II h:lrm rJllikus f!gyli ttm íiködéshöl mindnyájunkra 
né7.\'c ~ 1,:', nll:O 1. ha t IUl na k. 

I)e :11,111:'111 "égképl)t.~1I cl hallgat ullnk S~1ll ~.7.!1 b!1 d , .. lIlerl 
az isell künnyclI "égzelessé "{I lnék II lill kuldetésun l..n' 
néz"e, , , S7.ó\'fll és leltel egyar:'lIIt hirdetIliink és .. :\polnunk 
keila bi7.a lmat élS a lest\'éricssegc:t :O l emberek kuzott , htlll . 
So7.I .. I\'a :Ilkalmalos és ,)\kalmatl:1ll idöben a mi ~ru l,lt.. 
,l é7.lIs lüiS1. tusnnk ürőkké,'aló és egyetemes e\':Hlgéhulllnl. 
Igy kiegészlt jiik , mcgerösítjük cs :1IIalldósíljnk híveink 
szi,'ébeJl és lelkéheIl a7.t :1 futóla gos h:l t :'l~ t , alllelyci :1 ~Ú', 
li7,{,ken jJilJa uHt nyilag e lér tünk. 

E ,,"'selt okvetlen iii súikséges, hogy belei' l,iiik ~~,a~ 
l:l u!lk~l 1I7.0knak a sors;, ba, akiknek a lelk i gOl1dozaslL, foldl 
boldogs{,ga /Is mennyei iiJ~'ős~I';;c reál.lk hlzatott. hm~r . 
nUnk kell a kedély,' jl;lgOI cs :IZ cgyém termés7.ete l. .. 111111-
(leli egyes jellelilllek al:tp\'oll:h:lÍt , az eröt és ~ syongp.: 
ségcl, az egyéni ki\,úlós{lgol cs :t szürke áll,ag I11I1~delln :~p ( 
1II(' rléké l, hoSY ahho7. képest s annak kh'lI lla lm:1l s1:crml 
alk:t11l1117.111LS!>uk a szere tet , 'allús;inak )JlIra llcsol !lt:tll . . 1 
béke:;ség Fejedelmének ürökcfI'ényü tan iMsfl il . Kerii.lniink 
kell :i fcltii"cs t. f1n l1!1k módfele tti hajh:íszús:í! S lIlI lllegy 
és:o;re"('!l cll k{'1I IIIcl-lold:Ollunk :17.ok!1t " lilt"p í's dic~;' fe l-
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J, Jalok" l, ;lInc lyc k n:';lIk vilnw k ebbCll " ~ 1.':: tl ólgU It , cbl.,'n 
,I maKa ja\'lI! " Iig ismer" c l.llbcri t:', rs" dt,lomlm n. 

lIa ;<lO I116 s ~cl l cmbcn ó haj."k '; 11 is IIH'gfcleln i k iikkté· 
~n1 J1 ck ill . I la ~ ;" lIk .. ü \'(>!,c n, lj fövÍl rosi c1.crfc jii l,i rsad" 
lomb:\11 <; minI a llll ;l k egyi!! szerény mU ll kiosa . tü lc h'k , 
Imdnpesli k, ·dvcs Hiveim, t;sak jóinuulatti !,i m oga l{ls l, l ~ l en · 
t ő l , II Ill i ko1.ü ~ mClIll yci {,dcs l\l y.illktÓJ pedig {,ld" sl és 
kc:gydIHc l ken:k. Ehb<:1l "7, iinnepé lyes rillalw~ball köti.i ll 
, zent fr igyiink iin nyugodjék nH'q az O ;ot y:. I <l .C Il I IH 
' 71''''. ·\II11'n . 

• 
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Isteni szolgála l.· 

"tI' az eu ,<jzolgdlatolllal éke$!
I" m .. . " 

Rom. XI. U . 

,\ 1. h tclli (i"ud l' isd és lIIimlllyújunkal kÜLÜn hi;t.ii tcsli 
l l> le lki t ul"jdon súgnkk,d aj:;nd(·ko1.o l! nICg. EzckbclI 
mintegy ld is jelö lt" s;.:i' lllunkr:, 10 ;': í'lelpúly:iI , am elyct 
tl u:::gful:,nd(ik vagyu llk , Büld og ,,'ú slll1 k .~ ,~ elüh"lnd{'Sunk 
,l7, él elhen "cllds 7. e rilll aU(i 1 fü gg, Ij()g~' mi ma gunk lI1il)'('" 
nuj rlc kbcn igyeke 7.iink ,i n }'erl bt cui a d ományl kil ejlcni , 
"'rlékcsil c ni. V:l n . :,ki erejé lI rclii! Ille!' s l e hc l.~égél Ié In '· 
ismer \'t; , ii'lIlmgúh:1II e lhí7-ako,I\':1. I,ol Iri il célon s m:lg" 
nl;'on \'Ollja a hu k:',s l. " s ik crl cl, ·nSÍ'g.·1. \'"n, :,ki s7-crcJ1t:s(. · 
,Sí'1l \':,I;'S7-lj" nl eg :, 'Hag:o hi"al:', s :', ! s fokr(,I· fok rn emel· 
ked ve. II lödloi s zúm"r" is k""'l'l e" di', péld:,1 úlli l s S7.erC7-
I .. agimu k és 111:,sok l1:,k so k rnél ~' scges, iga 7. i\riflllcl (-s me", 
cl~):.:"c rl (·), t. S;.: ,',,'nl : a'c,~íli fl Inflrlfl s:o/yri/fI/(Íl. 

llye l1 ~7,c re ,,('sé s cs ilbg;.::" :01:011 születik " Pid, ,lé;': lI s 
l\r i s llu ~,wk s;.:olg ', j;o , hi"al:du .~lerint :l 1)OSlol. n k i ,,{.Ias;.: · 
laio lI " 7- Js tr'lI e\'rlllgl: liumú lI ~, k j) redik;íI:ís:,r.1" ," ha I. i. 
;.;.: (j sliilel ését uc m "1':'1'511510',1. Iwnelll 1)1I11l:,sClIs lól S:lÚm U
j uk , :0 1101 a ddigi "·l c l.:1 ma;;:o 'IlÜ;;ÖIl hag~"'a CK" el:',r\' ul! 
ügyel , :, l"r is 7-lus ;ou)"flszent egyh údllmk szeIIt iigyél fog:o dja 
sl.Í"cbc.'j :ulllak diadalrfl j ul{, .~:'o{! rt kt!s7. minden álduw l r:o . 
..... les ;.:; ezl :17. , nki s7.elnélyesc" snhuse 1{,tI" a mestert s h:o 
,";ndj'Il'1 1:"1 11 11 ,'o ln:l is. neveltel ése k:tpcsron, min i I,ith i: 
la t' i7.CUS, csuk lc k ics inyléssel r"u'dult \'o ln ll cl Wic s ;ol. ö l 
I;;;'·el ö Innil"únY(Jk k isded csupor lj{,lúl . Val;llIIi reIHlk j\' iili 
éM· ményllek kcll e tt tö r l c lOn ic. v:o lamely nagy le lki (,Ial:o 
klll{,slIak kellc ll "cgbemen ni e :07. li bcn~ej(;bclI alO1I fl n e-

JóZ8ef 
Onne p l M8Zé<.l ,", o lo","v' ,'( , ,* Z unJt';'rl us t eml,!o",ban F e re" c;; 
unltá rl u~ p llspök 00. é Vfo rdulÓj';''' : 192:;. augusztus 9. 
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vClclcs d:JIll:l ~cLll;i ,ilon, ll lllCly ;lZ"I:1 lll indell iga zi hi\HI:is-
ST.críi c lc lpMy:in:Jk örök symbolum:l . . 

Qu cs akko r \'cHe Pf,1 a l'. Ő swlgillatút a l'. UrtÓI. .\ , 
mennyei fénycss('s tö l kúpr!lzó S7.CllIC olt IflUa mcg az Ig:l 7. 
\·ilfigoss:l.got. Fa j:íérl és hitéért lázongl; kebele o tt Ill lú lta 
mcg a l'. i;,:a7. békességet. Ott és abbn n :'l u.enl pillannibalI 
- amikor a h!\lyog lehullott n $zcmérö] - iSrl'crl{' ' ne" 
:u; örök lőn-ényI. ,, :lZ élei lelkének lörn'! uyct :1 J ézus 
Rriszl lls ball _ :Ime ly mcgszlIlmdito lla öl ;1 biillllck cs ha-
1{llnak tör"ényétöl" . n oSY mit s7.ólnak majd h o;::o!;\ .JCru7.s:'I
lemben lI Z o~7. lop-apos lo lok . (u:z31 édes kevesel törődik ; 
me ri li hinni. IClllli . {ildO'.n!. tü rn i és S7.CIH 'cdn i - s ha 
ke ll : llI t'gha lni is - kész azé r t, akit soha é letében Ilem 
lálolt , cic ak ii mégis szívében hordoz s ali:inek szépségéről 

és jós[lgflr61 s lanll:\snina k bölcseségéröl n lelke mélyén 
lIlq; \'nl1 gyöződve . . . • ,Swlyulni u léleknek újsú!Jában" , 
nemes lcndülclé\'el :lIlIilIk, nki kész le mond;lll i minden 
földi dicsöségriil , cS:lkhogy elnyerje a legslehh julalnmt. 
.• nz igaulk nak koronflját". 

l,ii l ső l1IeSjdcní·.~e szer(:ny, dc erkölcsi llHlgalarlásn 
liszle1etet J>arunc.~ol. 1'ell- és hlMIsv{lgyn alig isme r ha-
1(lrl. Tengerek d a{,p·llyll . :l si\':ltag tikkaszló lehellete, r05SZ 
emberek "i1d:lskod" sa. íild iizte tés. börtön. hajótörés -
miud·mind nem nk:Hlt1ly nz ő pftlyafulásáb:\Il , nmelyel el 
kelJ végeznie és Is t cn kegyelmébő l eJ is fog végezni, IlIcr t 
Ö " nem bi1.01Iytnln1l1'n fui ". O uz ri szolgá/uMt ékesíti, 
hogy minél többet megn yerjen az idvességnek . A~. ö e (~ l j a ' 
a rolllolhu l:l ll :1ll koro na, az örijJ.:élet . .. 

fh Ő szolg{llata leh(11 v:l lóbrlll isicIli szolgál:lt , a leg
~ 7.t'bb , a lcgmagaszlosabb mindenek kiizöt t. Az ö h ymnusz:l 
II s zeretetről - minden idöknek legszehh költeménye. 
MissziOldriusi lelkél>ö1 sarjadi levelei pedig méltún sora koz
nak a Ilél:\Y cv:mgClium mellé ö tödik evangélium gyall:'tnl. 

Igy iSlllen'e P{I1I , II I)oglinyok apos lo l{,1. mindnyájunk 
elöli nyih'lÍ I\\':tló az is teni s7.0Il:\ál(ll fenscges voila, amely 
ru: emherl nz ö Terl'mtöjével és földi sorsána k oszlillyos
I:',rsai \'al egyiilles munkálkod{lsnl serkenli a m;u ö rökk .. ·· 
"aló jamké ri , nmelyekböl Istennek dicsöség, emberné k 
liql esség s a hnnr:l :'tId,ís. iidvösség fa kad. 
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Jl ycn egész e lUbc)'1 ki,'úuó is lell i s wlg:'tlatr:1 hh'oll el 
köziilü nk is egyeseket az Orök Bölcseség. Es oh, mily 
széll , o h mily magasztos Cl II szent hivatal! Viz~g,i l juk 
mcg h ll t ebben az ünne pélyes ór:í ban, ö rvendezö Gyüleke. 
zet , ked\'e~ Alyúmfiai. - ennek az isleni szolgMa ln:lk 

a) cé/jút b! 
b) f-, :J.-ij :cit, 

hogy mi is illOn felbuzduh·ll . lIagy lelki örömmel "állaljuk 
:1 v,' lejiir(, minden szell l lartOl:ís l és ked ves killeless(·gel . 

I. 

Az isteni szolgálat célj • . 

A szó "Hlód i c r lehnében minden millIka , :lmil az em· 
béri hivnt lis köréhen "egemi szoklunk . lu lajdonképpen .
szolgálat. Egész 1!lrsad:lhni é letünk ilyen kölcsönös szol· 
g!II :llIé lelre V:ln berendez\·e. Valll ki rendelkezik és mi lel· 
jes lljiik H l);[rallc501. A mindennapi kenyercl ugyan II jó 
Is tentül kprj iik . de a jó Islen ,ílIílja bel e II bllr6zd{lba II 

szfl n l{)\'etöl , hogy II mi sz{ullunkra kite rmelje a h:lntok 
h lúl a z életadó ké llyerel. A töbhi :lwtán a mi dolgunk, 
hogy ezl hecs[iJeles JlHllIkúval és tisztességgel lllegszerez· 
zük a magun k és hflznépiill k sz:'lm;'1I·;' . ~lég az uralkodó is 
:lkkor fogja fel. akkor !i,1ti he igaz:íu magasztos r olcál. 
ah ovii H1. i ~ l e ni (;ond,' iselés á llito lla . h0l:\yha e lső szolHája 
k ív:\ n lenni ti gondj:t irn bizott népek millióinll k, 11kiknek 
all)'agi és erkölcsi jólé te. boldogsúga és bé kess{'Sc sok 
tekinteibélI t ő l e függ. .-\ tö rténelem számos ilyen ne\'el 
jegyzet t fül, tikik ne k llincsen s ziikségt: t':rcszoborr,l , meri 
ércnél m:lradl\lldóbh nz cmJCk, amelyet iga lsúgszcreletük. 
kel és emberb:tr:il i rokoné rzésiikkd n('pl'i knck ~ a h ,\I ,is 
IIt ókorn:lk s7.l,·ébe n ,i l1ftotta k. 

E~ s1.Olgil la t II köttö da l:l. a mun kús verejtéke, a ka
loua hős ies llI!1ga l:lrl:\sa n hazn védelmében, CS szolgálat nz 
e mberi fog lalkozú~ minden k iterjed t ágazata, amely 111vcII 
betölt i II hé tköznap roboljú t s :lZonkh' ii\ is tenni kh'!ín 
la nkad;!l lalllll II közboldogsftg munk:\Iá~ftért. ~S minde· 
nik H mag,] kört'bell ekcsiteni i g~'ekszik II m llga szolgá. 
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1:11111 :oI;,o.<llIul. hUH) II mimlc nl clIlYl'IU mq)i enlck"k S7.iík 
korllilain (i, lülcmclkcdvc, tud ünzellcnül c~dckcdni .. 011 , 
ahol -.zük,,"/of \':lll rt':'" c:.Up:1 "lcre lct böl mC!lhol,T.a a mag:! 
Mdoza lM. Huldag i:'nlh('r a7. a Id ilyen ('rtclrmhcn fogja fel 
;, ma~m '701'rt''ny hh'al il,,:.!. :'i ahul \'('"l.cr 11 <"1 11 ldwt. " ll il 

partinJi kii71l,ik 'oI)(:.',b:1I1 fogk,1 hcl~e l . cle~;"" ",:' " (·~(i sge· 
d,ik . ti b:Hnrl:,JUl\uk le lki'hell , . ... zenl hite l .. v il;"ogi c lIlbl' r 
','1(-«' i .. al egycl"JlIc,> p;lp~:;g :',lI ilspontjlml helyezkedik. 
":rr,il a ti .. lIult mag:l"I:ltról leki nll'(' . az ii lHllll kioj:1 m"1" 
'h'm ki:dkudoll (" mcgriz('!('!I kl~nyszerJh llnk:L hanem 
"pOSIoli "~t' lIeml"'l1 fnl~'la l otl ;." \·~GT.clt i"h'ni "u,tSiib!. 
:IIIW I ~llt'k {'.:.Ij ..... ~ ju t;llnHl i.illmagM)a1l ,"U lI. 

J~z :uonb:m IÍE:Y hiszem, k('(h'cs Atyilmfiui. ilii';.! miu
di;.: nem t~zi f,-j l,-j~ l cflc~si' az cgyh;'~ z i :l.!> érl~lcmben ",:> 11 
i ... I~·ni "1.OIg.\latol. amil Cl idG szerilll a kcrc"zlcny Iclki
Ij,hrlor n'·;tI'1., mint hh'e inc k jó- é" halsors],all OS7.tú l.w,,..
lar,.: •. lI1~ghill hadlju . önzetlen I,.u,ícl>adüj:. i·s jóindu l,lIú 
birája. aid II le lke ket blcnhcz emeli l> t':;!i ,-ig:.sztaJ:ísnak 
hab.s:IIIlC'>l!ppjc it h inti hi'inalos "zidinklw . _ _ 1)<.' hog~'

,meljell berlll(inket , Iwgylm az ö lelké ne k ... Z,il'll~·ail i .... 
ü ...... zc-v il>~z:1 kUl>z:ilt:1 az idők viharo!> j:ir:. s:l~ fs h og~ 
,igal>z!al jon benniinkel. hogyha :lZ Ö fl' UH'fI,i ajkú .. i, meg
f,ll,:y a ... zlÍ ... c!!o,. k k,i llll .,·b l-boru!t !!oZ(' llIl'nck :íldi."o"ztó sllg:l 
rúból ,'rljflk meg. hOfl~' "cliink együtt CI·Cl. t~rlH' illk el ö i ... 
ho rdozza ...... ,I mi ... cI)Cink ölleki is f:ij uak 1 l3izuny. a Krisz
lu, kcr('~~lj(,nek nim'S l'l> 1IC-1ll It'hel 1l1é ll óbb {-" ''''Zl' nlchh 
h"l>onmú"u. l1\int II "zc-n"e<!ö emberI - A ",zcllw,d'·s is 
volsnbl. ,h egyii lt ér li:s ;" _ szolg:'d:ll. .\ vig:l~z l:ol:'l'" 1. ... 

"1.o!~ :; I,II _ S ennek a h rlrnms '1.olg:í!:ltn:lk :11. a ci-lj:l. 
h"J.(v nl('t: d ic~(,ihe az ~mbcrb~n ' IZ istenil. ~z ürökké"aI6L 

Egyik(ink·m(l"i kunk úgy indult crre (I p:"o IY:'I":I. h<)~y 
Illeg ~e k~rdezte : ad·c. bi1.tosil -c :IZ neki nyugodt megd : 
hdi·sl. ":lgy lega l:ibh 1iS1. les~~ges polgilri ~or!>ol: mer! " n~1 
hagYOlllimyo" egy~zcrih~gli llk mellell tiibbrc nem l!> s zu
mithalunk . n.' hir. Slcrenc~e. dic. ... ö~l:g hcl~·('tt - tudtuk 
!ll,ir akkor i". i,,, egy hoss7.11 élei Itlpa ... zlnlatair:1 \'iss1:'" 
t("killt,·C, minden kéh,,"cn kh'[iI tud juk l> "zemeulk elol! . " '" -nm Nó pl'ldM>3n b hi ljuk . hOJ{~' " k ik ezen !I p:.t~';I" (IC~"-
"'yri , li$:If'~.~éyf'1 .-., /t,II /lalul/fUls(Í!I"/ k(-re, .. (' k . ;'7"kllak 

:lZ lsten, a mi Islenünk mea/izel iiriH.:élelfel. Erre ":igyott 
:lZ aposlol is, amikor a maga szolgálatát lsten iránti hiise
gevel és emberbará ti szere tet(i,'el (ikesiteni igyekezett. AZ 
Ö korszaka (is a mi nenuedékunk közölt ugyan nagy a ku. 
Jönbség, me rt. majdnem ki:!ezer cSztendö \';\laszl el min_ 
ke t a keres~ !énység e lső századától s a mi esetleg mint 
dogma és hlllapasz!alat öt és hivei! teljesen kielégítette, 
az. ma már a haladó korszak nagyobb Yil:'lgosságában 
b~'ebb magya rázatra szorul , dc a lelkisl'g is teni adoma_ 
nyát !öle és hitrendszeré lő l megtagadni nem lehe l söt tel-
" " . 
Jes Joggal meg kell :Ulapitallunk, hog)' a keresztény vallás 
jó~éstl az ö fáradhata tlan missziójának köszöni, hogy cl. 
sZigetelt reformer·mozga lomból az idok során \'il:'lgval. 
lássá llöUe ki mag:l!. Ezérl mondja a Rómáb .. 1n lakozó 
tes tvé r-gyülekezetnek : "A li hiteteknek m ind e \' ilágon 
híre vagyon:' Ami :Iz ö szájából nem jöhet ugy, mint 
hizelgés, hane m miut u lnlis zla \'alós{lg, amelyre é pítette 
ö is a maga hité t, kütönbnél-kiiWub lelki aj,indékokat kő
zöh'én a hÍ\'ekkel , még lánc."linak csörgése között is anll, 
dön foglyul \' ille öket a Kriszt usnnk, hogy igazán u abaddii 
legye az ö népét. 

Az ilyen szellembcn folyiatoll is teni szolgálat célja 
már önmngában adva van .. _ Kit:írom lelkemet, ho!;y 
befogadjam mindazokni II jótékony úldásokat , nmelyek mr. 
Is tennel \'aló I:i.rsalkod:isból, az Orökkévaló kinyilatkoz. 
ta tilsból áradna k felém s ezekIlek birlok:',ban és éh 'ezeté
ben boldognak érzem m:lgamat , mini aki nagy nyereséget 
talált. Lelki gyarapodúsom kincseit azután szé toszlom 
pazar kezekkel az emberiség nyomorult jai közölI s ezáltal 
megsokszorozom al!okat ; mert minden p:lrányi szikra, 
amely elhagyott sötét szobában lángot lalál gyujtani, 
olyan, mint az örök mécs, mely a rideg s irllelyet is ol tárrá 
\'arázsolja át. Es szólnak, zengenek ezek az égi lángok, 
mini egy hatalma s chorusnak most hal kan, majd harsá· 
nyan fölcsendiiJö akkordjai közel s távolban egyadiit: "a 
~e \'iI:\gossál.;od állal látunk " il:ígosstigol" _ áldassék, oh 
:lldnssék éretl e a \'il:i.gosságnak Istene! _ .. Kil:írom szlve
mct , hogy befog(ldjam mindazt a hitet. jó reménységet és 
szerete tet. amely fö ldilnket, ed a s iralonwőlgyé l , ismét 
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paradicsomkertté v:iltozlat ja al. Megértem és á tér1.cm az 
emberi holdogsllsnuk és szenvedésnek rnystikus mélységeit, 
nevelő és puririkllló erejé t s boldog vagyok, hogy Is tennek 
oltára e lő tt mindcteknek én is .szószólója lehetek, s az Isten 
egységének fönséges igauága m ellé oda aIHthalom a:l; cm· 
ber egységét, lé lek szerin ti szent szövetségét ullllak II nagy 
lestvércsa ládnak, amelyre ta lán már többé Ile Ill mondja 
ki :u: Or II lllegsclIlmisHö fl éle tet: " Bánom, hogy terem
teltem az emberi !" 

Az is teni szolgálat célja tehál: egybekölni az eget és a 
föld et s közelebb vinni az embert az Istenhez és közelebb 
enlberlársaiboz, egyesil\'c II fö ldgömb lakóit nz öt világ
rész Egyesült Allamaiban, ahol a:t örök béke áldásait élve
zik Is tennek fiai és leanyai, gyönyörködvén az Isten törvé. 
nyében ,.a belső ember szerint . .. " 

Szép és dicső á10m l - mondják talán magukban egye· 
sek, de hol van az üdvösség? Hol van a valóság? !\liér t ké· 
sik o ly soká a m egváltás _ az éji homályban? Ezeknek azt 
moudom itt a szent gyülekeze tben : hogyha az általunk 
óhajtott és nagyrabecsüli isteni szolgil lat célja o ly magas 
- egyeseknél talán megközelíthe tö, de a nagy tömegnek 
utolérhetetlen - soh ase ké telkedjünk abban , hogy a kö· 
zös mennyei édes Atya , az örök Teremtő, az idő teljessé. 
gében, kezünkbe fogja adni ennek 

II 

az isteni szolgálatnak eszközeit is. 

Csak jól imádkozzunk! _ Igen, ünneplö Gyülekezet, 
kedves Atyámfiai! ez az, amire nekünk a z is teni szolgálat 
közben legnagyobb szükségünk van s amire minden körül· 
mények között leginkább támaszkodhat unk. Az imA az 
istcni szolgálatnak egyik leghathatósabb eszköze. Az is, 
amelyik holt betükböl szól mihozzánk, bepillantás t en· 
gedve letÚDt nemzedékek lelki vilAgflba s megrezegtetve 
szívünk hyrjait , amidőn magával ragad régen porladó szi· 
vek zsoltari da llama. Az ima az is teni szolgála tnak egyik 
leghathatósahb eszköze. Az is, amelyik most buggyan ki az 
örvcndező, l'agy szenvedő kehelböl. bizonyságot téve arról 

I 

. , 
l 

;u; egyetcmcs hitvallásról, amely itt zúg. itt kavarog most 
is körülöttünk, miként egy új teremtés ha jnalán: " Teben. 
lltd biz.tunk tltitó/ fogual" - A XC. zsoltá rnak ősi hite 
és bizodalma csorb ítatlanul benne van a ma élő és mun· 
kll lkodó hivő keresztények lelkében is. Ennek kapCSán 
nem ismeretlen és nem szoka tlan az apostoli felhivás: 
"Szenved·é valaki ti közületek, imádkozzék ; öröme va· 
gyon.é valakinek, énekléssel d icsérje az Urat." 

Eletiinknek kedves és k edvetlen napja iban egyaránt 
teljes I)Hlel és szent bizalommal fordulunk a mennyei 
Atyához, a mi Teremtőnkhöz , mert érezziik és tapasztal. 
juk, hogy "az ima a porból is fölemel , közelebb "isz Is ten· 
hez. Lelkünk szárnyain az ihletél óniiban fölemelkedünk 
:\:1; Orök Szellem for rfisaihoz s abból merítünk erőt örö· 
m eink megszenlelésére s földi szenvedéseink elhordozá· 
sára . K eressük ama titokzatost, aki fölöttünk, mivelünk 
és bennünk van s akiben mi is vagyunk, éliink és mOl:gunk ; 
de akit senki m eg nem foghat ; ak it minden szh' érez, de 
senki soha nem lá to lI , a Mindenhatót , akinek léte örök s 
jósliga és irgalma mihouank kifogyhatatlan ... Al: ima a 
valh\s éltetö lelke ... " 

Ez a ház is, ahol most vagyunk - "u én Atyámnak 
háza: imádság báza . .. " S yan·é, aki ebben a gYÜlekuet· 
ben ma is anélkül lépte volna tit ennek a templomnak Slen· 
telt küszöbét, hogy bár egy sóhajtásban ne küldött volna 
forró há lát az ég felé, dicsöitve at ÖTÖk Alkotót fönséges 
miiveiben a természet nagy birodalmában, és az ember
ben , az Ű kezének remekében ?l Qh, bizonyára SZépség és 
jóság kezet fognak egymással , hogy együtt dicső it sék a 
mindenható Istent ezért a napért, amid6n az isteni szolgá. 
la tnak ihletett l'ezére, a mi szeretve tisztelt főpásztorunk. 
és patriárehánk az 6 hIveinek és ti sz telőinek nagy család
jában' ilyen ritka és bens6séges ünnepet ül. Egyedül csak ő 
tudna ennek méltóképpen kifejezést adni azokkal II sziv
böl fakadó szavakkal, amelyek annyiszor megtalá lták lll: 

útat az emberi szIvekhez. Csak IS tudna Mózes módjára 
vizet fakasztani a sziklából is _ II szomjuhozó lelkek sd· 
mAra ... 

Kilencven évnek távolán, a hetvenéves egyhIhi szol· 



R"u,.k lI"n"7<lr nem n)' íll alkalma .. rre at is tcni szolgá
I_Ira, .,nrUyf>1 .po~loli nr:nt hh'ulal:íl ~kesflette! Tllnuk 
rn ,. 'U"nl '41.k, e:t u ('gén imnepl6 gyúleketel, a régi 
IAllfh ilnynk hou,,\ sorn, at írjli uh'ekne k hfllás serege, 
.kikel ~)bftldoll h meg6 1doll s Ilzok is, a kiknek II bö lcső, 
\ilR)' _ k('pOr5Ó melleIt lelkeikel az Istenhez emelte, bizo
d,.lm.,. I11cognrllg,·filIl és égi " iganlal:íima k dldot! szelle
mit 1)IAnllllu fi l mindtl){ljunk kebc!Mbe. 

Alif( hi\l('m, hOf:Y lenne közö ttünk v:llnki, akinek az 
II IIn .. d~Ro~ lelkfhtn ne juloll volna oSlIr. ly részül - minl
j'R} ulravllló g)'IIIII\nt - eHy-cgy atyai intelem , egy-egy 
hllrltlMgoJ. biziaIM. egy-cgy e l ismerő Illosoly. aminek em
Id.co .. fgiS ld ér minket nt egész é le len :\ 1. Ajkllról pedig a 
Jól nH'g':rdf>mf'1I feddb, lIorg(II:\$ - cl is mc rcm - végered
mfn~d)en öak jaHllIkra \'6 11. 

l'ko mosl 'eSZf'1II éStre, hogy é li ill - a Soli Deo Gloria 
hC'l)"t II - flz é li ft tyn mestcrcmet Slc mt OI-uembe dicsére m. 
Uf>'IlUUru, hog)' C'ft knem öntönS1:eniCJl tö rlént ; de vllllft · 
lom frlt' a relelőuégcl I nnnak idején _ a beszéd végé n 
- hHloloilln is meg rogom tenni ; amire külö nben ez II 

nllo:. linllepi al kalo m eg),enesen fölhiv és reijogosit cn
gC'lIltt 

Imódkouunlo: Ichót , mint ahogy ma is iuu\ dkozlullk, 
"f'f('llcink~rt, a hu za jlldé:rt, uz :myaszclltegyh!u: bé kes
"'R '.,.1, aunak lelki \'e1:éreiérl, hitünknck rokonaiéri iti az 
ón,U~való b(orcek közölt és liit n tengeren; és meg lehe
hmk rólu tI)"Ozlxllc, hogy n Illi imndsflgun kal meghall
"fltJl' a jósAgos Eg s nt O gazdag !\Id :is~h'nl koronázza meg 
hlll'f1lin\.;nl 6 mezein\.;cl , oltnrainkal és hnzi IOzhelyün
kel : lIlt'r! jnj nekünk l - amikor m ii r im::'idkotni sem 
tudunk , ('hén mikölötHink a mennyei I:'it!isokna k tudo· 
Ilhlll' II 

Ul" hOll' iUl.ldsf'gunknnk csakugyan meglegyen a 
\.;l\lIut trl'dnlt'·nyl'", Ile Clak k iilsöleg ",kesiltessék áUfl la ;I 

nli u.olgllJalunk, Uilks~GClI. hog)' njkunk rebeg",scl nyomon 
ld,. rje nh'ünk dobog:ísa, két ketunk munkájn és lelkünk
luok tuldrftd6 SlcrNele, stÓ,'al: a modern é rtelemben veli 
",oc:iAlis munb, nmi n;;lkül a mi im:\<hngunk nem sokat 
,·r. C!h"l l. ohall. mint cg)· gyötr6dO. onlllagá\'lIl meghason-

, .. 

, 

10 11 lé leknck l épelődése és 1{lzadoz(lsa :IZ óhajloll lel ki 
béke mennye i harmata nélkül. Islené nz ald!,s: II mieuk _ 
u munka ... A nlllnka az is teni sto tg:ila lna k éppen olya n 
fo n los cicme. min i lI Z imádsIIg ... Jétus lI,ondj:!: "At én 
Aly:\m lIIindet ideig munk:ílkodik, én is munk!llkodolll." 
Ezek tutajdonkct>p~n a Mester s1::wai, de jól tudju k. hogy 
nz apo$tol mel llly lre a1.01l0sft olln magút II henne k ifeje. 
zett él(:tel"" cl, am idön uz Úrtól \'cll szolgr.tn tl'lt ékcsfl t ni 
óhajto tt a. Az apo$to l kőtsöleg is onm:lgílll \' isel tc a Krisz
tusnak jegy",t {·s bélycgeit , uh'ébcn és lelkében ho rd01:WI 
az ,j C\':mgé liul1lúllak ild vü7.ltö eszm;,!il s nz "olt tcll nélve 
III igazi dicsőség, tisztesség és bnlh :"all~lIls:íg, umidOn küt_ 
del mes, soha mcg Ilc nl t'l lIó, ha nem folylou -fol y"t'ls l ma
gasb!] t ö rő élc Iéne k :llkony:'1Il ehnondllul{1 , ':\1:1: ,. Elek töhbé 
ncm én, hanem ",I bennem n lüiszlus." 

Ez az az e melkedett lelki (Illapot, HInci)' lIZ imt'ldság ere
j;'!"el és;\ llIunka CSOd ilh::' ·ö IlHh,lm:n 'ill Iétjogoslllts(lgol ád 
IIZ is teni szolgáin toak . Amidőn ncmCS;lk c horusban is mé. 
telgetjük azt , (unit m t'lr szllzSlor , sr.:I7.ezerszer el moudo llak 
n:\ lunkn{, 1 különb és jobb cmbe rek, hnllem II s7.ent clt 
nyomdokokon halud\'1I , nekünk is \'1111 hilünk, amely 1II 000g
igali!. reménységünk , a me ly soha Illeg ncm ~ 1:égyellii l ('s 
va u szereletünk, alllely későn-korán, ronntartfls és ut6gon
do l .. 1 n(!lk iil m eg hozZ{1 a maga (, Idozalát s ö nnmg:lt is 
kész fC](lldozn i az embe riség j3 vflé rt , a I\rinlus .szegé
nyeinek híplüllatilsaér t és :11: lsten országának örökkévH I6 
IIrnlmllért. 

EbLcn a mindenekre Jdterjcdö, esöndes, 7.ajtalall mUJ)· 
ktilxHI, am i igati vilt'lgmegl'!iltó miSszió, réSz i kell vennie 
IWulCsak az lsten szolglljánnk , aki a1:1 hivntás gya nánl 
v;i1Ialta _ annak gondja ival és lerheivel, annnk örömével 
es bőséges kegyelmi ajándéka ival - hanem réut kell 
llbban , ·cnnie, at egyetemcs pnpság clvénél fogva, minden 
jóra\'a ló, lisztesseges, becsület cs embcrnek , ha az t ak3rjuk, 
hog)' ,,(I lélek és a s:;v bens/j CSQndjél ü harmólliújdt 
semmi IC zavarja mcg . .. " s úgy az egyh6zi é letbeu, luint 
a polgári tarsadülombnn meglegyen az óhajtva v:irl kien· 
gcslleIMés a kiilönböző osztá lyok, fajok és fe leketelek 
kö1:ii ll, ' 

• 



~ I II ijontlnllok , kct!,"cs Alyfllufiu i! - ho l :illll nlllo k IUU 
<"'In k IIl1lftll\' lIl It lIIullk (l li kérd(:ll~el is - hogy ct,:ycl>e! ne 
I'IIIHht' k - h •• ,.;) hu II lit' rell'7.I~ 1I )' 1'~yhA1t:, Illi ul III isteni 
uulgMn l hn lhu l6~ " 'ZkÖ1Ch'c l rcudelkc1.ö édes Anyu , ki 
111'111 "djll ft \('1. I' I(.s l II kC1.é blil s II CI1I enged i fl t ll leret 
I!yerllwkciuck \'t' zc lés(-l)clI a ma \'Ilk velő r'ek nek , IIkik II 
IIlolJuk í'10"\1I1 11 ll1. ű érdckí' ikcl1 1(.Í\' iil egyébbel nHg IÖI'öd· 
Iwk 8 hn !lhllogn tj(,k is II nlltllklíSI iti -o li uz nnyngiak ki · 
k jlnY)1Crlh\M' ut An lr'jk i I>z iikséllCihc ll i~. ehbe ll II scgltsél;
IWII 111m' , suk kll"1.í; IICI. 1I1 cr l rendszerint mcgfOS1.ljAk Ol 
ll'. t'rk öl. ',1 ~rl.é ", II \'lI l1 t.sos kcdély\·jUrg jÓIé.kony beColyli 
/ll'I ló l I hlí'nnck gyel'lIIckc it mindenre kész dCSI)Crfldókkfl 
nljnsltjllk. PI'dig, hu I'nk l'e7.en II l'ilflglnlnul , ,~urs ftl egyik 
ls \' 1 11 0.:111 kcriHhcti : lIliILd II kellen II verembe (!snek " , 
KrlS7. I II ,~i t' I'te lcmlJ\'1) I'c ll sZQc ifdis IlHIIlku 111, egyedüli 
cUCIJSl:t'r(' .' llIwk II I'cSll'l lclcil1 llckl ,\ kik johbau tud j(lk , 
mint ('II , Ir.ss nnhk IIt (UlII, hOH)' f! kövctk('lÖ nemledék he· 
I yt.~ h embc l's"'~cs nl'I'clés, ignli fel\'illíguslllls illlal mcg
ÓI'lh~t'k dtöl lI7. 1' lflljnllls tÓI, ellől II tesli lIyolllon'tsíiglól éli 
1(' lki k~lIyszc l' l/}l , :unc ly llél lJugyobb lsnruoksllg - a S7.f!
IHHh l\g vn 'e n lulI - lIleS nem lélCldt. II1' m \'olt sohll . 

110\<.101> Ul, nki (' IJbell II fe\slubndlló nHllIkfthllll kÖlÖl· 
ti\nk s1Incl· h':lekkd I'('sll I'esulII ; meri edt lt :l l mind több 
jls tnhh g~'a k (lrlll li (' !'elhuéll)'t tud et{'!'ui s h:!gink :H)b " éke. 
slli" _ U7. :IIIOSlul )OOll'l'illl is - "ll 111(10(1 8!ofy61t.J/ál". 

A te,ti 6, It·lki erókllck . III erkölc~ i és Slcll llmi mo ti · 
11I11Io lmak ebből U7, együt tes Illllllkt'l lkml!\s{loó l immilr -
Ini mindj :'! rt I' i!'rll~z l (ISlli llk , kŐlluyeink és I'{' res I'erejté~ 
kiink melle tt is - Is tcIlnek dicsöség, cm hernek lisztesség 
li 1\ hUllrll t\ ld t\s, ih.h' ilssé~ fukud , Aki nem SlOlg:'dja mind, 
,'I,o.:ko.:l 1'<:.IlIl1l.11I11 .'mlli' ri kebl'lt:nck minden lthitahíl'u l, HZ 
Üllmll ~(lII l1k {'UI' IISt'I:IC: Il ll!I'1 lekölve I:II'lj ll ,~S lIIegbé llitjll II 
fejll'lM:>rc és h ill lldl'tsl'U !öl'chi) cr l'lkcl, 11 I c ltl'l:·kés~. , c l
sdnl ukuruto l. ,\mi pedis U1. tlpostolnM ugynncs:lk példá
~un nni kik\óll : úgy. hog)' i) egYIIl t'lsnt t'ln szép sorjúbun o ld· 
hill (1 meg a 111:11:111 i:. teni felndlltt\1. J ossn l keldi hú t :I rómni 
Ii~Idd il>'cn(ofl l\ (lll : ,,1'/\1. Jhus KriS7,\lIslluk SlOlgttjll, hi· 
" nluh\rll néM'c UllOSlol, uki I'l\ltlS7,tfl totl lll. Is ten CI·flngé. 
IiUII1Úllllk Jlro':dikMI'Ist'lrn" - . Illert 6 SClllmÍl'cI sc törődik , 

• 

• 

nékie :11. Il élete ~elll d rágn, csnkhogy clvl:gezzc fl fll tAs t, 
:1ll1elynck sorompójíL1l6! Is tennck ke1.éböl vftrju II IIlcgil:lé rt 
.. l:Illzdu j; kel:lychnel és n7. igll zst\gnn k Ilj:\ndékftl" ." 

Az isten i swlgfllul, II sl,enl misszió vél:!l,ésében 6 volt 
és 6 IlIIIrIld to\'t\bbrll is u mi cnményképünk, 

• 
KilenCI'CII év nek félig , ' irt\gos, félil:! tövises soromp6-

jlluftl !;I,ólok teho7.7.t'ld , Istelluck fölkent sl.olgájn, S7.cretvc· 
lis7. tell Füpflsz lorunk l I~ r rül n helyr61, legszcbb dindnlnid· 
1111k sdnhelyéröl s7.ólok Icho1.l{td. köszöntve léged lelked· 
bő l lelkedl.ell finid, a1. llllitúriu~ Ilupsftg lIevében. Úl:!y ér
~,Clll, hogy el a lelkes iillllCIJ neln csu pftn fl Ic jubilcullIod, 
ItIHIClll egytHtul 1\ keresztény Ic lklpt\s ltori elhivatús upo· 
th{!Oúsa, Dc Illi ncm a lellldoló IInl)ol kös1,öntjiik, huncm 
IIZt 117, ö rökkön ébe r. egyetemes slcll {! mc t, amely IIC Ill C~ 

pt'tlyádon egés1, lényedet ít tlllltot!n és r.Jtfl ljll rln. lIminI hi. 
SM:lII, hogy ftt hlllja és IHluljtirju ebhen nl, ünnepélyes pilla . 
il U Iban is, Vc liillk együt! vi lt\,;i hfveidnek he lven.nyolc. 
vUllczernyi screg~ ill és líll a Kirfllyhfl!ló n, hnrangl.ílglh és 
zsolHI réneklés közepettc, szlvébcn t'lhitnlos Slerele t!c1, Sle· 
meiben csillogó kÖllnyeseppek kel nd lu\ll\t fl mindcnhntó 
Istennek, hogy tégede t ilyen mllgas élelkorrnl lIIegnjfl lldé. 
kOlOtt, hog)' IIllljdnelll II110kílidnak II110kftit is IIIcglftthatod 
"nln: lIIinlntt kit erjcdt cS!tl t\dod voll - hi~l.em - nz egész 
unitárius cgyhflz. mnelynek anyagi gynrnpodtisdl és er· 
kölcsi slllyfJ t. n IUI~~'vi1{lg elÖlt is leki nl élyét és meghfzhíl' 
lóst'lgfl l ell)mOl.dilnni sohn meg nem u íintél. 

" PrillUu in/er {J( lres" - elsös~el jelentctl fl te szli· 
lIIodrn UI. illll\d51lg01l lIlunktibflll, ulIlel)'uek klassl':i kus kép. 
viscJöjc, kl'reszthordoz6 vitézc lIliközöllünk Ic vngy. 
Ugynnc$flk illik te l'ellll 117. npos toll jdige: ,,'::u nz éli szol· 
gftlnlolllnt t'kcsflelll ." S1,elll egységhen nnynszell legyht\· 
'l.IInkkul II IInnnk KrisztuS!Í\'nl hosszIl évLi7.edeken kerClIlIilI 
féltő gondda l (11}()lInd a prolcslllllS unió cuméjét, hogy 
id/Jenége legIJell e Ilá:/Il1k, nmelynck fnlni sohnselll vissI.· 
hnngozll\k n fclcke7.cli IOr1.8n lkod As fthlnthm cSfllukiállá· 
snit. Ott vollM n Nenuel I:mt\est'lbnll. oszl\'u anunk bfljtlil 
cs nggodtl lmnit, felhírvtl vénö sebeit s ke res\'e és kérve 
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mindenkor a te Istenednek gyógyItó irgalmassagát, amely 
n élkül semmi jó sincsen ezen a fö ldön. 

Ne"ed bejárta az egész világot ; areképed olt függ bos
toni és londoni szekhazaink előcsarnokában és sok-sok 
gyü lekezeliink " cslihulumában; s akik egyebet nem is tud
nak rólunk, azl tudják, hogy te ,'agy a mi főpász torunk és 
J ókait6l megtanullak a mi konfessiónknak alaptörvényét: 
"Egy (IZ Js/cnl" Ennek az igazságnak előharcosát , D{IVid 
Ferenciin keI, nagy nevét, emlékét jórész t te b lad ki a fe
ledés százados moh ából s rendeztél neki olyan ünnepet, 
amely vilúgraszóló szent ünnepünk marad, amíg csak. ma
gya r és u nitárius él ebben a hazában. 

V{U1dorl:ísaidból hazatérve,. a püspöki r ezidenciában, 
amely inkább szere tő ott hon , mint nagy úri palota, mindig 
011 vúrl , ápolt és lelkesített Istennek különös kegyelméből 

ma is "eled együtt ünneplő védőallgyalod , mindnyájunk
na k édes Anyja , drága Feleséged s gyermekeidnek és szép 
unokáidnak serege, akik közölt mindig megértésre találtál, 
föltaJáltad bennök a földi mennyországot. Ogy hiszem, 
hogy te, kedves Főpásztorunk, atyai barútunk, itt is és 
így is, kiváltképpen ékesítetted a te szolgálatodat a lelki 
szépségnek és jóságnak hervadhatatlan virágaival. _ Es1.
ményünk : a keresztény család, az épülő és épnő anyaszen l_ 
egyhúz, a jóreménység alaH dolgozó "Magvető" s a bol
dog és munkás emberiség ... Ezekel lU; es~ményeket csor
bHatlanul te őrizted meg és te képviseled ma is a mi szá
m unkra. 

Kilencven évnek félig ,'i rágos, fé lig tövises sorompó
jánál - mit adjunk tenéked, am.ivel az ú ris ten jókedvében 
tlgyis meg ne áldott volna? .. Köszöntünk tégedet test
véri szent esókkal. Köszöntünk a régi szeretettel , amelynek 
szárnyai, mint a rádió hullámai, átcsa pnak ismeretlen 
orstághatárokon s mindannyiunkat egyesítenek igaz meG
crtésben, megbecsülésben, szent öröméHésben, áld áskivá
natban, újjástületésben ... 

Ez a mi mai isteni szolgálatunk . Amen. 

• 

• 

• 

• 
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Onnepi beszéd,· 
(Boston. 1925. május 10.) 

"Emlékezzetek mer; az ezeiótt 
való llapoktól, melyekben minek
utomlU Jl!6gmlágoBIUattalok volt ... 
a háborllBágokllak nagy tl4Bako
(lá liát 8zenved/étek." 

ZBid. X. 32_ 

Olykor-olykor megcsendül a mi kebel ünkben egy ör
vendetes ü zenet, amely jó reménységgel van tete az embe
riség jövője iránt . Azzal "bizta l, hogy időjúrtával a nemzeti 
b iiszkeség és anyagi érdekharc által okOlott stlrlódások el 
fognak hinni s a tcstvériség eszméje fog uralkodni az egész: 
világon. ts mi teljes bizalommal fogadjuk ezt az ü~enete t . 
mert hisziink ember i nemünk jobb termésr.etében és "ég
h etetlen hal:Hlásában. Ennek hal:isa alaH egész lelki vilá
gunk átalakni s már előre örvendünk a gyökeres változás
uak , amelyet önzetlen férfiak és nők egyesft el1 munkája 
fog létrehozn i az is teni Gondviselés védelme alaII. Es a
lelkesedés mámorában hálatelt szivvel hirdetjük mi is : 
ime, iti van al Úrnak kedves esztendeje ; ime, ill van isten
n ek országa a földön, az Ű engedelmes gyermekeinek lel
kében . 

Bizonylira a nyilt és ,'Hágo! Hit senkit is félre nern 
ve1.et.het, mert nekünk közvetlen tlirsalkodlisunk "an a 
mennyei Atyával s amidőn érezzük :lZ O szentlelkének ki
töltését mireánk , biztosra vesszükt hogy ami benníink meg
egyezik az is teni szellemmel, nz maga is isteni eredetíi, és
pedig nem csupán a maga véghetetlen finom árnyala tá
ban és töké l e tess~gében , hanem abb:m a végnélküli törek
vésben is, a mellyel folyton-folyvást mind magasabbrn tör 
az eszményiség lépcsőfokain . 

• Ar; "Al'Hlrika; Unitll..;U3 Tármlat" 10()..!k "'{ordul6 ünnopán: 
erotlotben - ang(llg), 



Es éppen Igy a Remélmyel is. amelyet az 
<Jrökké\'a lók u tán "isszaszorilani és el-
.gt\ncsolni nem leh el. s benne a tovatünö 
órl.kna k minden nyugnik. 
Enélkül hogyan hAzta rtás 
egyenslílyáról s a z m unkás 
.:Iet re és jobb sorsra clökésziteni ? Enélkül ki fogná el· 

:5z:ínni mag:íI arra. hogy idegen világrészekbe utazva, nem
zeli missziói teljesítsen s ez:ílla l is szorosabbra füzze, meg_ 
.erÖsitse a rokonuenv és a felebar áti ueretet szab j t tholi 
országok lakói közöt!. akiket közös célja ik és közös ideálok 

.egy másra uta lnnk? Bizonyá ra senki ... Reménység nélkül 
a \' i1ág egy kietlen pusz taság lenne csupan. és az élei magn 
rosszabb fl h alálnál. 

E:s a \'a ll {ts is - az örökélet reménye nélkül - a leg
n agyobb ellenmondás; s il'ar tragikum. a mely lerontja és 
f ölemészti önmagat. Nekünk legnlább semmi szükségünk 
.s incsen erre a szörnysziilöltre. A mi kebelünknek egyetlen 
... ·ágya: a rokonlelkek szépséges ha rmóni{tja , amely minden 
-nemes cselekedetnek és jó szándéknnk alkotó eh'ét a sze
r etetben találja fcl s altala a mindenható Istennek magas

'Ságos céljait szolgúlja. 
"Szeresd az lstentl" és "Szeresd felebarátodall" -

Ebben ugyan semmi új nincsen. Templomainknak termés
""köböl épült fal{tra is ez van fÖlln'a. Ez a mondás ragyog 
-ékes b eliikben a Ti m sárnapi iskoláilokllak homlokzntáll . 
e s 011 "nn _ va jjon ott van-é? - kedves amerika i unitá

'rius Testyéreim! - ti ti nemesen érzö emberi szivetekben is, 
..amely " éghetetlen rokonszenvvel és tiszta jóaka ra tt:tl van 
-eltelve az emberiség bnjai iránt , szeméIY"álogatfts és r ész
cehajlas nélkül jót cselekedn\.n . Abban a tudatban, hogy 
--ezt a munkát m iakinek el kell " égeznie; és hogy ezt a 
"Tllunkftt a ma i időben rajtunk kivül senki mfts el nem 
""\'t'-gezhet i. 

Nézzetek " égig a prófétai lelkű férfiak és nök hosszú 
:során , akik a m últba n maguké\'á tették a z emberiség szent 
iigyét. A ji:h'öt ök soha szem elöl nem té\·esztették . Ok bfz
.ta k Istenben és önmagukban. Volt h ozzá erkölcsi bátorsá
_guk, hogy meggyözödésűk mellett nyiltan kitartsanak s 

I 

• 
azt nyiltan prédikálják a nagy világ elöli . .. \z ö igehfrdeté
siik nem egyszerü "isszhangja a m{t1tnak. Nem puszta is
IIlctelgetése a hagyomftnyos konfess i6knak. Nem h olt betü, 
lianem éJte tő és ele\'enitó lélek . Teremtő szózat ; hasonló 
nhhol, amely fölcsendiilt volt ti teremtésnek h ajlllthíll s 
Istennek örök céljai szerint létrehozá a meglevő , 'i1ilgo!. 
Csa khogy az ö alkotásuk egy szellemi világ, erkölcsi at
kotmány, amelyet ezek. a lelkes alkotók a stlvök \'érével 
pecsételtek meg, együtt munkálko(h'a mindig a z örök AI
kot6val. S ezenközben - oh , a háboríls:'tgoknak mily nagy 
tusakodását kellett elszen,'edniök! De ök. mint egy szent 
eszmény harcosai, kitartottak hősiesen a z utolsó lehelleIig, 
h ogy t6lük példá t " éve, masok is megvil:'lgosiUass:tnak és 
tökéletesek legyenek. mint a mi Atyank a mennyben -
t ökéletes. 

úgy tetslik nekem, kedves Aty:ímfiaiJ hogy ez II kez
d ete és " ége nlindennek ezen a ,"Hugon. Es bár n legszen
tebb \'árakozással tekintünk fl jö"übe, mégis egy percre 
meg kell állanU!lk. hogy .isszapillantsunk II. múllba és em
Mkenünk a z ezelőtt wlló na pokról. amelyekben a mi elő
d eink meg\' il:ígosíttattak az ú rn:tk lelke alla!. 

Ez a gondolat. ez a magatart as nm ugyancsak helyén. 
való; hiszen - amint jól tudjíltok - ma és a következő 
hét napjain Uostonban és odahaza, az erdélyi és lllagynr 
unitárius gy ülekezetekben sdz esztendős évfo rdulójá t ün
nepeljük a z Amerikai Unitarius Ta.rsuJal fennállásáll!!k. Ez 
a T lirS\llat a mi fü ggetlen egyh:izközségeinket egy országos 
szcn 'ezetbe tömörJtelle, h ogy egymást kölcsönösen segltve 
és bátorit V!! , annál inkább közremuukálhassunk a feh'ilá
gosult vallúsos hit terjcsztésén. Ott is hirdeh'e fl Illi ign. 
zunkut , ahol a zl meg nem ismerik, "agy fél reismerik ; s 
neDl tudják elgondolni, hogy mint fér össze gyiilekezeteink 
szabadsága akifogastalan erkölcsiséggel és a teljes szellemi 

• e mel kcdettséggel. Ott is h irdeh'e a benső ,"ilágosság tisz
titó és gyógyll ó erejét, a t eremtő szellemmel \'aló tökéletes 
harmónidban. , 

Unitdrius egyházunk történetének ilyen kiemelkedö 
,mozzanata elöli nem mehetullk el minden megjegyzés nél
kül. Egy uj korszak küszöbén álh'a , meg kell cJldékeznünk 

'" 



az e~el.ÖIl valÓ lIilpokról. Elsösorb:Hl i .. boruljunk le gyer
~Iekl 1~.s 1;lele ll~ 1 II minden ha ló Islellnek s7.Íne elüti és ad
Jlmk halai Nek i és dic.süjlsük :ll O szenl nevét minda zokért 
a ICSI.i, é..'1 lelk i :íldásokért , :unelyckk el a mi h ile l Ődci nket 
megaJ:indékozlll . Alut/III em lékezzünk meg a so k Wrődés
r O.1 és ~u okCtról , .~1.e ll vedésrö l 6; (jJdoz3It ételrő' , a melyet a 
111 1 :J1y:ím~ készek voltak II mi javunkért és a küz jfl v;; r:l 
elhordozÍ"lI , meri ezek :ll. jgazl>ágkere.~ők sohas~m {.lJolla k 
meg:l féhit on, h:lIlcm félelem és I;í lltorod{ • .s néJ kiil h ll l ~l d 
tak elöre killÍ zij tt céljo k felé. Ilog,)' ig~lz:í n mcgismerjjik ~ 
JIlcgbecs ülhcssiik őke l , sohasem sZ:l/):l d huvárkod/Isuk és 
munkájuk eredményeit a lIlai mértékkel mérni, ha nem a 
snj:'i l korszak uk l:s neJll1.edékük szíll vona la szerin!. Akk or 
fog juk csak igH Z[Ul megérteni és mélHmyolni az ö Jank.:.
dall;m bU lgÓS(lgu kat és :Inna k óriá.s i h orderejét mirelInk. 
né1. \·e. Valóban , alig h'llo1.ha tj uk al érdemet, a III it m:J t,; uk
nak k ivívla k ; fl tisztelelel, am ely öket jogga l megilleti ... 
Neveiket illl:íin klm fogl:ll j uk. Gondol at ilik, mint mega nnyi 
vi lágosil6 s1.övéJn ck , szélJ ében -hosszá han terjesl lik az 
Islen egységének lIl:lsasz los foga lmfll , a melyet a ki !! gyer
mek is megéri s nmely a tuM,st is megnyugtatja és kielé
Sili . Munk;;jok és s1.Olgál:lltételijk csak a rll1 :í1 nagyobb, ha 
dgondoljuk , hogy még ma is mily !lok meg l évesztő kétség 
éli ál okoskodás - IImi előltelll sokk a l rosszabb l.l babo
ná nál - urnlkodik II világon . S mia latt emberi .sorsunkm.k 
ílyen beteges képzete hódít az intelligens közönség sorai
bHII, elcsüggesztve és lehangolva egyeseket és osztályoka t 
a z lsten nupjCtlllik legszebb tavllsr. i rngyogásáb:1I1 is, mi 
rájuk hiva tkOl.ll nk , mi rájuk mutatunk jogos büszkeség
gel, mint viU.goll ll ó slövétnekekre, IIk ik akkor vo llak a 
legboldogabll:1k, ami kor fel világos ult slent hitünknek 
ö rö mét és lelkesilö voltát másokkal is k(izölh ctlék. Ebbül 
is IfII ha tja mindenki, hogy ezek II bu zg6 és komoly egy
házi férfiak valóban flIérezték, hogy az ö hitük az ls ten 
aj:'ndl>ka; iga zi áldás, teljes vigasz és tökéletes boldogsCtg. 
Az Ö unitárius eVllllgéliumuk tulajdonkéjlpell a Krisztusnak 
eredeti evangéliuma. Az érlelem megnyugszik rajta , a !ldl' 

n em emel kjfogásl elIelIe. Vegyük el a keres ztény va tl{ts
tól II hOll:í ja tapad' kű\ső sa llangokat és mesterséges éklt -
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ményeket, még mind ig tal.álunk benne eleget. ami tiszta_ 
s:ígáv:l.1 és egyszeríiségével meglep é5 elM jOl II legszentebb 
érzéseIIIkel az emberiség közj6létl:nek önzetl en szolg:' la
I.:íba állit ja. 

J ól ismerjük ezt al. egyszerű hitvallás t, amely minden 
idök slá már"Ú ~z6 1. Nos hát , az ls ten szerelméért , ne sokat 
J.ek ctóri:á.l.U nk. Ne veszi!sük cl magunkat ködös elméletek
ben , sem a fi lozMia úlvesz löiben. Ha lloll uk a kor hars{, ny 
jelnavál. Soha örökké el ne fe lejlke7.7.ünk róla ; hanem 
igyekezzünk mi is ki elégfteni a ma i nemzedék lelki szü k
ségeit, mint ahogy ad a mi eJödein k leUék a saját kortár
saik körében. Ez az egyetlen gyakorlati út és mód, a mi 
állal csa kugya n kimutatha lj uk irllnluk érzell mély h:íl án
kat és Ii s 1. l e l elűnk e l , elismcrve cgy(tttal az ő halhatatlan 
érdemeiket. 

Kegyeletes érléssel IfIpozzuk 37. Ő könyveiket , ame
lyekben az Islennek mélységeit a láza tosan keresték és nagy 
lelki örömmel meg is 11I lá lták. AhiJat és :í ldás lebegjen sír
jaik. fölött. ahol nyugoswak a cson lok. :nnelyekben cg~'kor 
égi lüz lobogott. T együnk szen t fOgáll:ist , ünnepélyes igé
r etet, de nem csupán ajkainkkal , hanem sokkal ink(.bb 
áldoz[.los szivvel s legyünk kés..zen a l Ö nyomdoka ikon 
ha ladni mindvégit,;lcn .. . A siker telenség sQha el ne csüg
ge~slen . A modern vil:íg diada lszekere mirajtunk soha (j( 

Ile gá;r.oljon l 
Elismerjük teháJ , hogy ,'alóban slép örökség ma radt 

reánk. Drugá bb és szenl ebb ez nekünk minden más \'a
gyonnál ezen a világq,n. Azérl köJ elességünk is azt a ma ga 
tiszhiságában és egys7.erüségl:ben lItsz:.rmazta l.ni nemze
d ékröl·nemzedékre. i\legbecsüljük II multal. hogy utódaink 
slámára egy szehb és boldogabb jövendőt készílhcssünk 
e lő, épit ve és tcrjcsz lve mi kőzóll iink Istennek orsz;íg:'t. 

Eppell ezért soha se nézzünk úgy a IlltilIra , mintha 
Ól ökre bezarult és l elűnt volna. Azt se igen mondogas~lIk, 
a mit a kóltő mond a l apró -cseprő rend:'7.erekröl, amelyek 
rendre lúlélik saj(jl magukat. Ugyan.ugya n l Hát észre se 
vessziik, hogy elek s~crvcsc lI egybe \'annak lIó ~' e a s:tjAI 
gondol:.taink s7.t'vedékúvel ?t - Lehet, Ilogy 111. tij it:'s inge
rétöl ve7.ellelve. félredobjuk az ide!l \' mini elavult lis Ilii· 
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h a ladott fogalmai , de llzért m eglarljuk magát a ~zó l , II ki 
fejezést, nmely II mi felfogásunk szer int egészen más, 3l; 

eddigitöl eltérő értelm.et és jelentést nyer. 
Is tenrő l még ma is olyan emberies képe t nyerünk II 

legtöbb egyház igehirdetésében, mintha nem is a húszadik 
századba n é lnénk. Egyszer-máskor ezt is annyira t íllságba 
viszik, hogya müveIt ember jobb érzése valósággal fölluzad 
a z ilyen megtéveszlés ellen, amely homályba borítja a ke
resztény vallás ö rökkévaló értékeit. Es mind e mellett, ha 
h ívek akarunk maradni önmagunkboz, nekünk személyes 
Islenre van szükségünk, akivel való a ldolt szent viszo
n yunkat állandóan rönlarljuk anélkül, hogy öt magát bele
vonnók azokba n kicsinyes küzdel mekbe és lépelödésekbe. 
amelyek a mi mindennapi életünket foglalkoztatják és le· 
kötve tartják. Nemde, ilyen áldott szent viszony volt J ézus 
és ar. ő m ennyei Atyja között a megdicsőülés ihletett per· 
ceiben? Ennek boldogft ó érzete végig kísérte őt egész éle
tében, minél fogva elmondhatá vala: "En é$ az Atya egI! 
vagyunk l . .. " 

Ilyen aldott neut viszonyban lenni Is tennel : mily 
boldogItó és fölemelö öntudat! Ennek érzete mintegy 
újabb ösztönzést ad élet pályám k ötelességeinek betöltésére. 
En az Istennel együlI - az Ű szent akaratanak engedel
meskedve - munkÍLlkodom. Ez a gyermek Jézus kijelen
tése: "Nekem azokkal kell foglalkoznom, amelyek az én 
Atyámnak dolgai." 

Bizonyúra olvaslátok, kedves Atyámfiail a hfres 
római Irónak, Cicerónak, könyvét a Barátságról. Elisme· 
ritek vele együtt, hogy az emberi társadalomban s az 
egyéni életben is milyen nagy szerepe van a barátságnak 
a jellem képzésére és a közboldogság munkálására. De 
úgyebár, m indezt csak úgy fogjuk teljes mértékben fel
fogni és magunkévá tenni, hogyha van egy személyes jó. 
barátunk, akiben teljesen megbizunk, akire minden körül
mények között bizton számithatunk és akinek önzetlen 
ftéle lében teljes megnyugvást talftlunk. Igen, szük ségünk 
van egy személyes jóbará tra , akinek a szava olyan, mint 
a szenUrás, olyan, mint egy próCétai kijelentés, amely amaz 
örök.kévaló forrásból táplálkozik, am elynek nevét mi is 
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~lm llló ~yermek módjára ~etüzsetjük az élet arany ABC
Jéből : VlláS?sság ... Igazsag ... Szeretet ... Igazságosság ". 
Isten ... ~hndezek az alkotó elemek benne foglaltatnak 
IlZ emberiség nagy csahídjának testvéri szent közösségé_ 
ben. S hogyha lU.'. akarjuk - pedig akarnunk kell _ hogy
ez7knek a ':l1unkaJll, e redményes legyen és gyumölcsözö a 
nundennapl éle tben, akkor ezt is, azt is be kell állf tanunk... 
rendre ft sorompóba, ahol akárhányszor egyenlötlen fegy
verekkel kell küzdenünk. 

Ahol ~z igaz Világosság fénye elhomályoslIll, vagy
~akn:.m kl~amvadt , ott az ősi Umgot az Igazság még újbÓl 
foigyuJthatja a szivekben. Ahol az Igazság csadöt mon
dotl , ott a Szeretetnek kell helyrepótolnia, és betöltenie 
minden hiányt az önfeláldozás szellemében. Ahol a sze. 
retet uralma elégtelen, ott az Igazságossíignak kell a birói 
székbe ülnie, ítélve elevenek és holtak fölött. Es ha még 
az Igauágosság is mcgtántorodott volna, nos akkor az 
örökkévaló Istennek kell közbelépnie, hogy mennyei 
s~enllelke á!~al újjászülje a megviselt világot s megfü
rossze azt uJból az O atyai kegyelmének végtelenében. 

Oh , hányszor nem ismétlődött már ez az ilj teremtés. 
emberi nemünk sokezcréves történelmében. úgy tetszik 
nekem, h ogy ma is egy ilyen vajudó 'világgal állunk szem· 
ben. Különös megjegyzésekre ád alkalnlat kivált az ifjlí 
n emzedék magatartása, akik nem mindig értenek egyel 
az öregek tanácsával. Azt mondják, hogy napjainkban ez. 
egé~zen különleges dolog; elüt mindattól, amit eleddig 
egYik nemzedék a másikkal szemben tanusftott. Mi az oka 
ennek? Mi van az ifjúsággal? De mi van velünk, öregek· 
kel, akik hozzájok képest mégis csak konzervativok va
gyunk? ... Nem vesszük·e észre, hogya régi határkÖVCL 
mindenütt eltolódtak? Nem hallunk-e itt is, 011 is fellűnöen 
disszonáns hangokat a zenében, amely pedig tula jdonkép
pen lelke volna az örök harm6oiúnak ? Nem látunk·e a 
képtárakban és a mútermekben olyan nyers világftásba 
helyezett képeket, hogy alig tudjuk kivenni, hogy mil is 
ábrázolnak , nemhogy lelki gyönyörüséget nyujtanának? 
Nem olvasunk·e manapság olyan költeményekel, amelyelL 
találós kérdés módjára talán izgatnak, de nem érdekelnek 



benn iinke t ? Ne m \'esszilk-e észre azt a hangos kiáltús t, 
:tInely ebben n ziin:a \'nrbnll fü lcsendül , o tt kopog a mi 
nblnkull ko ll , o tt mo toszkfll n sa ját sziviinkIlek ajtaján és 
lIl egha llgattn tftsra \'á r és beuocsá tl a tásl ké r és köve tel? 
E~ck az idegenszeríi hangok külön-külön és együttesen, 
IllInd ?iak nzt mond ják: "Ol!, adjátok meg a mi minden
nl/pi kcnycr il nJ.:ct, odjálok nekünk (IZ élelnek kenyerétJ . . . " 
O lya n sok:í ig kelle tt az an tal ról lehullott morzsákon ten
.gödniink. Most hflt ndjatok nekünk valamil, ami bennün
ke t te ljesen kie légfl , :uniböl jö l és bccsule tlel megélhetünk. 
Miul án e ls lenvedtilk il hflborús:"lgoknak nagy tusakodását, 
ndjntok nekünk igaz \' ilágossllgot, a szívnek és a lélek
n ek d indalmns ,' ihigM, ahol már nem kelJ többé céltalanul 
bolyong:lOunk. &i így a le tünt időkre való visszaemlékezés 
.ez:íltnl is jelent sen egy fönséges célkitüzést, szolgálja teljes 
méri ékben nz új százesztendö elökész itéséllek és lel ki gya
rapod:'lsának szen t ügyét a m i gyülekezete inkben. 

Unit:'lr ius egy h:"! znink ma i fcjlödéséhez képest a száz 
.évelÜlti igehirdetés tal :'tn orthodox és elfl.\'ull egy s m ás 
tekinl etben. A mi hitclödeink ncm sokat éri ettek n k érdé
.sek léleklani elclll zéséhez. De egy dologb:m , bi zonyára, 
ve tekednek velünk, sőt feliii is mulnnk bennünket. És ez 
nem más, mint nz iigy ir{lIlt ndó törhetetlen ragaszkodás, 
hősies kitarlás és türe lem a háborúságok és kísértések 

.közepelte, amikor hitükérl ócs:Í.ro llák és lenézték őket s 
bez:í rt úk előttük a tudom{llly fö lszenlelI csnrnokának 
k npuit . 

T is1.tclct adassék öuékik, a dicső ösöknek, akik 
~,iobba" éllíteUcJ.:", mint nhogy a zt valah:1 is á lmodni mer
ték ' ·o l.ua. Porladó szív\'el és ham\'ad6 ajakkal is beszél
llCk mihozzá nk; vetet nek és irányí tanak , bíztntnak és bá
torLt:"ln:lk, h ogy Icgyünk mi is hivek önmagunkhoz s be
-csiiljük Illeg életilllkben és hivaHlsunkban az ls ten fiainak 
szent ö rökségét. Amen. 

I 

I 

• 

• 

• Oui Hálaadás. 
(úrvacsora i beszéd.) 

"Ti nlilld llydjan, akik .tZomju.
lIo;:tok, jöj jetek e v i::ekre; t3 II 
k-illek pen.ze nillc", }önön, vegyen 
és egyék." 

Ezst1m LV. 1. 

A próféta szav:lÍl":"l l hívlak , hil'oga l1ak a z Úraszta l:i
hoz, ked\'es Alyúmfiai l Nem elöször. Isten kegyelmébő l 
la l{m - nem is ut o ljá ra. Ez az én legkedvesebb Slertar
I:"t som. Amikor itt úllok, nkkor közelebb \':I!D'ok lihozzútok. 
Tes tben-lélekben közelebb. Közös v:"lgyak, közös szent rc
mények dobogta tjúk a mi kebeliinkel. Emberek - testvé-, 
rek vagyunk mindannyian : egyenlö sorsnak oszl{dyosul. 
J ól e~ i]{ nekünk , ha megoszthat jlIk egyik n mássa l ~I zt n 
kevés, bá gya tag örümcl, nmi még ebben a szomorú világ
b:lIl ill-olt megmaradt . . . Ad a fojt ó keserűséget , azt a 
m ondlmlatla n fú jdahnat , ami óloiuSllly gyanánt neheledik 
le lkeinkre, - mllskülönben talán el se hordozha tnók. Van 
JiM még, legnlább e szell t fnl:lk között , van vigaszta ]{ls a 
mi SZ{lmllnkra ; \'an, ,'nn itt boldogitó hit , egye té rtő munKa. 
és iid\'üzft ö szere tet. 

Ill ik is ez mihozzánk, Krisztus anyaszentegyhádnak 
Ingjaihoz, ak iktól napjainkban ez a rohanó élet mind töb
bel és többe t kÖ,·etel. A mi törek\'ésünk azonban nem 
Ille riilhet ki a napi kötelességek robotszcrü teljcsUésébcn. 
Még :I vil ézi ve té lkedés ünnepi lorná ja is :sak ü~es mu~~t
s{lg :I mi számunkra. Annál ke l'ésbbé eIégilhet kl bennun
kel a sok olcsó \" iMgi szórakozás, ::Imit drág:ln, nagyoll dní 
glm _ a lelkünk úrán kell megfizelnünk ... A rb bot leköti , 
fogvá tartja . elzs ibbaszt ja a lelket. A vetélkedés pártokrn 
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es fclekcutckre sznkHja II nemzet lesiet. A "úsúri vígasság 
e lőbb -utóbb csömöri okoz. Mindezek utá n - rt kebeliink 
mélyen egy re ll entő h ilin)'l , egy túlongó szakadékol e re· 
ziink, amelyet mes terséges eszközökkel kipótolni es meg
tö lteni ncm lehet . Úgy é reuük, hogy minket is oltha tat
lan SlomjuSlíg gyötör, mint a bibliai gludagol, aki a SlC
gény Lhár jobb sorsfi l megirfgyeh 'c, hasztala n sövarog 
cgy harmatcseppn)'i iidill> vfz után. hog~' emésztö kfnját 
megenyhítse. 

Ebben a sivatag "Húgban, - ebbe n a modern pokol
ba n _ a jobb lelkek ugyancsak Slomjil szarvas módjára 
\'ágyakoznuk II nép hfves patakra ... Nektek szól a pró
fétai szó:ta l : .,Ti mindnY{ljan. akik swmjuhoztok, jöjjetek 
e ,' lzekre ; és akinek pénze nincs. jöj jön, "egyen és egyék:' 
- ~liIyen szépen tOhuácsolják ezck a szavak az emberi 
lélek örök \'ágyál. örök szomjuságát a halhatatlan isteni 
igazságok után, amelyeket sem Íltörökólni, sem aranyon
ezüstön megvásárolni nem lehet. Úgy letszik nekem, minlha 
együllal erről az asztalföröl is felénk hangzanék nz 
Új testamentum rokon igéje: " Boldogok, akik éhezik és 
szomjuhozzák 3Z iS3zs{_got j mert ők megelégíttetnek." 

Ezsaiás próféta Ils az Úr Jllzus Krisztus, mind a kellen 
ki·ki a maga korszukában - egy maga~abb vihígrend kép
viselői. Erős le/l'd:, akik aggódó gonddal pótolgat ják a 
mi gyöngéinket ... Jó bar6tok, akik a mi téveteg lépteinket 
az igaz útra \'isszavezetik ... Szerető testvérek, akik a mi 
~zent örökségönk kiérdemlésére és meg tartására minket 
minduntalan lelkesí tenek ... Engede/mes fiok, akik re
ményt "nyujtanak nekünk az Istennel, a mennyei Mes 
.J"tyával leendő kibékülésre. 

Ragadjuk meg há t, kedves Atyámfiai! a kedvezö alkal
mat, amely nem mindennap kinálkozik. Ragadjuk meg 
két kézzel azt a segilö kezet , amelyet felénk nyüj~ e szent 
napon, az öszi hálaadás ünnepén - a jó lsten testi és lelki 
áldasainak élvezetében - a mi boldogító hitünk. Kapcso· 
lódjunk belé ennek a pr6fétai szivnek, ennek a mesteri 
téleknek delejes áramába! Engedjük át magunkat annak 
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a magasztoS" t.lrzésnek. amelyet az égiekkc\ való tarsa lko
d:\s teremt mibennünk. El,eknek az erős lelkeknek az érin
tésére, - mint \"alami elv iselt rongy - lefoszlik rólunk az 
emberi gya rl6sag köntöse s felöltözzük magunkra az is te· 
nit, az ö rök ideá!L - Ha más mindenki félreismem e és 
megvetne bennünket, ezekbell az igalti j6barátokban csa· 
lódni nem foglIlIk soha. Ok fognak bé minket a munkára, 
:lllletyet az Ö lIe"(ikben és :u ö szellelnökben kell folytat . 
nunk tovább - szakada tlan - az emberek javara és lsten 
dicsőségére. J6 példával jámnk elöltünk . .. Vi/6gftanak, 
hn reilnk sza kad az éjnek éjszakája és már'lIlúr szinte két
ségbe esünk az emberi nemzetség jobb jövöje felett ... 
Melegitfmek, ha hideg·rideg és sh'ár lesz n világ körülöt
liink . .. Folébrelztik mibcnnfmk a lelkiismeret sza\'át: 
résztvevő, szán6 tekintetük kel bünMnatrn indIlanak; viu· 
sza . \'iunek a szütei hhhoz, oda ,"ezetnek az égi Atyához, 
lIki!öl könnyelmücn etfordultunk . 

Halljuk a hivó szózll lot ennél II szenl asztalnM is. és 
követ jük azt. Kövessük is mindig szent hittel. gyermeki 

' biZlllonHual és megigazulni \'ágyó lélekket ... Szomju ho
zunk ? _ Ide jovtÍnk hát, ahol a mi lelkünknek epeszlö 
slOmjusága - az örökkévaló \'izeknél - kieMgllést talM ... 
I::hséget és inséget hordozunk? - Ide jőv(lnk Mt, ahol ' 
ingyeu vessziik és ingyen adjuk to"abb - kéHál·kézre -
az isteni kegyetem ajándékait , soha meg lIem háhHható 
á1dásait az örök Teremtőnek . . . Nézd csak, hogy elsáppad, 
egyszerre milyen fak ó lesz a képe annak a " napo/eonnak", 
aki most az egész ,' ilágot üjra rabigába ha jtja. ~s a pen· 
gese is milyen tompa, milyen élettelen! _ Olvőzelébe még 
csak tévedésMl sem oh·adt beléje egy szemernyi szerelet .. , 
Azért nem tud békét teremteni a világon. Azért nem tud bé· 
két ültetni az eg):es emberek szh:ébe sem. Valuták \'Hlutájal 
- oh bizony, csak sár a Te neved ... Szembe álllljuk Veled 
lelki kincseinke t: az alázatosságot, a megbocsil tást. a benső 
békét. a boldogságot, az itldozatot és a szeretetet ... Ime, el.ek 
tflplAlj{,k a mi boldogit6 hitünket. Ezek bUl.dilHnak mind· 
annyiunkat a közös nent cél érdekében n kita rt6. az egyel· 



é rlÜ (:s mcn lő munkftra. E7.ck e,;yengcl ik a mi s7.:í munkra 
a:.: iidvüsségnck úljait ... 
. e1-saiás ]Jroféciitja és a 7. Úr .Jézlls Kr isztus cVll n ,;é~ 

h uma, min t ik crtestvérek , kézen fogva ve:.:etuek benniin_ 
kelt Oh, :íldoll S1-elll s7.övelség! Oh, i;:;: I7. ba rfi ts!tg! ~t:.r:ldj 
mind ig velünk l ... I\kkol' _ bi1:ton hiszem - rcft nk \'úr 
nllljdnn 0 11, fl vlgcélnd', a legs7.ebb juta lom : a mi luennyei 
AIY{lIlkll ll k, ürökkévaJó E,;y i ';Hz Is teuiin knek S7.ellt tet 
szése. Amen. 

, 

, , 
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VáIH~úton. 

ALAP/GE: "Elhagyvdn pedig 
Jl i3iát , menének Tr0á3 lartomá-
nyaba. 111/ éjszaka valami kitdll je
lenlÍk meg Pá lnak: Egy Macedö-
11iabel i férfiU. álla meg ö e/ötte 1/ 
néki könyörögvén ezt mot!d,iG 
'W/a: "Jere dltal Ma ce a6-
niába, éli l égV ae gitség iH 
nekilt,k." 

Ap. OIlCI. XVI. 8- 9. 

Is telIllek Hívei! Kedves lI allgnt6im! _ A régiek IlZ t 
mondoglllhik, hogy n mi sorsunk meg van irva a csillagok
ban. Ehh ez képcSI, k ivált nagyobb vállalkozás idején, In
nksot szoktak ké rni II ludósoktól, nki k be vollak avntva 
a ragyogó égbolt ti tkaiba. Madácll "Ember Tragédiájában" 
é r in t i elt a Kepler. féle jelenc t; {ilU a tudós maga saját 
magn előtt restelli , hogy mélységes tudflsá t ilyen fe lszínes 
dolgok.-a kell pazlu·olnia. 

Bármi nt legyell is, a hívő lélek néhn külső jelekbell 
is isteni IIjjmulalásl 1(lt s meg van ró la győzó<h'e, hogy 
neki Ilcm kell soknt Innúesko 1.11ia tesII ci és "érrel, hanem 
engedelmeskednie kell a h lv{lsnnk. amely szúmára az élet 
válaszIlIjú n (d nllUlkakörl jelöl ki. 

Ez tö r ténik 1)[11 apostollal is a fclo h'asolt szenl igék
ben, am ikor mnsodik l érítő l'ltj:\ ban maga Illellé veszi Ti
Illo l heu~ t , akinck a neve is is t en félő t jelenI. Erdekes meg
rigyelniink. mi nt ha ladnak 1l1indig ter\'Slenlen Kis:\zsia 
egyik lartom/illyftból a IU Ílsik lm. Egy ik vftrosb6l n másikba. 
S még érdekesebb. hogy egy-egy helyen muga az isteni 
lélek IIt n.srtjn őke!. hogy oda ne menjenek ; dc mihelyl II 
hajdani Trója közelébe érnek, ,,1:Há.s" - "áloml:\tás" 
ll la kjMlu n veszi II pur:Ulc.so t, hogy Is tennek igéjél mod 
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~l!í r :l ~örö~=- felszige tel! is hirdesse s c:túllal az el'nngélium 
urvclldctes u.tenete l azokkal is közölje. aki k anna k befu
loIud!.sll rfl sth'ök s zerint elő , 'annak k é.szii lvc. A macedóniai 
férfiú személyében Európa Icike szól:11 meg. kérve es "á n 'a 
segitséget. amelyet az ~Ipos lol mcg nem tagadhat. A lenger 
nem aklldfaly; a távols:'tgol legyőzi a szolgálatkészség. A bi
zonyllllan jö"ö nem aggat, mert tudja és segítőtársai is 
nlcg "31111nk győződ"e, hogy ,.az Úr hívja ökel", hogy azok· 
illik is pr(-di kiiln:ík az c\·a ngéliUIIlOI. 

Plo lol1 és Arisloiclcs minden bölcsesége nem volt eMg 
arrn , hogy az ókor nemzcdi!két megnyugtassa a Iéi és nem
lét lI:lgy problémái fe l ől. Az apostolnak mélységes a láza t
tói "tilMolt benső meggyőződésére \'olt sztikség. hogy öket 
a lel ki é le t titokzatos litjnin Krisztus il llHl Istenhez vezé
relje s II keresztség külső jelél'c l is elkötelelle a tesh 'ériség 
jegyében a felebaráti szeretet ön:r.ellen gyakorlásá ra. 

Igy keletkeztek egymás utfm azok :\ gyülekezetek, 
amelyeknek rendtartása és mindennapi élete meg van örü · 
kitve az ApOstolok Cselekedeteiben és a:r.okban az ö rök
becsli le\'elekben , amelyek az Újszö \' et~égben egybe , 'annak 
Gyüjh'e. A Korinthusinknnk ugyanesn k megvan nlindell 
okuk arra, hogy dicsekedjenek vele, miután hozzájlIk 
inté:r.te n szeretetnek örökbecsű hynlllllszát, amely egyben 
IlrMécia és hitvallás, törvény és magynrázat, és a titkok 
titkúnak olyan megfejtése, amely elölt ti legnngyobb tudós 
is al:'1.attnl hajlik meg. 

J~z l tesszük mindannyian n lIlodern gyülekezetekben 
IS, IIIcrt bclilljuk, hogy fl hit és a cselekedet, a remény ~'~s 

a bi:r.alom, II szere let és az :í1dozat az is teni Gondviselés 
oltn!lu3 alall mindig együtt j:'lrn:lk, kicgészltik egymás t s 
tlunogalnak minket a kölcsönös megértésben, amelyre 
Kriszt us egyházanak sohase volt nag)'Qbb szüksége, mini 
éppen ma . Korunk problémái, n s:r.oeiális kérdések kopog. 
tatnak ajlóinkon s mi nem :r."rkÓzhatunk el azoknak lag
lalása elő l , belátva, hogy nzoknak gyakorlati ir:'myban 
leendö le\'etetése az egyedül helyes megOldáS, amely fent és 
lent lllegnyuS"ást kelt s eloszlatja a még oly tulzó aggo· 
dal mu kat is, amikkel iII-oli még mindig tal:'t1 k07.unk , A 
I:ítom:ísban S1.ereplö ember, il sa ját tesl,'érünk, ai élő lelki-

,., 
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ismeretnek szózntos képviselője, megszólal az élet válasz
utján a sajM kebeliinkben s nógat, kön)'ötÖg, kér, követe\, 
parancsol: "Jtr át miho;zónk es U9Y styitségiU ntkunk!" 
es mi hiába uabadkozunk, biába mondanók üres men
tegetödzés gyanfml, hogy nem érünk ra; éppen tnOst 
egyéb gondokkal "agyunk elfoglalva ; a Cllontjainkba 
rekeszte tt tü:t nem enged pihenni, vál1:tlnunk kell a sorsot 
lsten kezéből minteg)', ha ezen rordul Illeg egy nagy csa· 
lád jÓlé te, egy kó:r.össég java és c1ömente és :1.1. áldott bé
kesség megdicsöülése a müU emlékei, a jelen küzdelmei 
és ft bizonytalan jövö ígéretei kózöll , 

Ami a multat illet i, alZal ennek a tisztes Byüleke:r.et
nek tagjai többé-ke\'ésbbé ti s:r. lában vannak! hinen , négy
szá:r.é\'es IÖrténelünknek valam ivellöbb, mlllt egyllzedré
szét töltöttük el együtt - Isten kegyelméből - csöndes 
munkAlkodasban, napi robotban és eszmén)'i emelkedelI
ségben, bÜlleink súlya miall lelki töredelemben, - a lue
nekülés gyötrelmei kó:r.ött testvéri összetart6sban, a h.azá.t
lansáR keserü kenyerét könnyek közölI - de mindig 
együtt - fogyasztva, hittel imádko:r.va , becsiilett;1 szol
gáiva, hogy testiekben és lelkiekben egyaránt segLtségére 
lehessünk egyik II másiknak. még pedig s~emél)'vá logatás 
nélkül. Nyitott könyv gyunánt áll mindnyájunk elöli a t~
nulság, hogy til élet válas:r.Íltj6n megállva, továb~rn IS 
apostoli lélekkel csak lIzt az irányt kövessem tov{ibbl élet
pályámon is, :unel)'et eddig köveItem. Kérem a jó I~tent, 
hogy ha i templom helyett 71 templomom .Ieend, ~lDde
lükben egyformán bu:r.gón tudjak imádkozIIl, hogy Vlssza
imádkozhassa m azokat is, amik még odaát maradtak. 
Imáimban eddig sem csalatkoztaru, házi oltáro~at a h~la
!iság megszentelt \'irágaival é\'eken á t nem h.ába. dISz!: 
tettem , Az Úr mindezideig ruegsegilett. Meghozta Rakóc:r.1 
libertásál , meg a Kárp:ltokat, meg kincses Kolo:r.svatl, s 
meg a szab!ldkai magyar kenyeret , amely legszebb éke~
sége az Úra.ntalának , Ezért imádkollli, ezért dolgo:r.LII, 
ezért tűrni és szenvedni, s távol haremezt'Skön oroszlán
bátors"ggnl ,'iaskodni: szent kötelesség. S ki amint igye~
s :r.ik H:r. önként dllalt s:r.ent kötelességnek eteget tenm, 
ahho:r. mérten vlírh!ltjn lsten után az ílldást, jó tetteiért a 



julr,I ItIUI, 'l'Ifv(·JJC II It li irloClc ll. '" hi~.v, I IIIJII "t II? "lIlb"r' i ~(>", 
Irt'hl. {.~ j,)iJI, jrwőj(' ir("." 

Mi C!!nk "UY puníuyl IWij.!CI vlIl{yunk II lIéllCk IClI l:lC,'6-
b(' lI ; dc II"/.(!I'I b('kl'lwlI éli l ,flljI)r(i! 'lI l1 "':lf /II'fllll IIl .f,w,, ' 1,-. . 
Iwll "k , kh' ''' " lI ,ióln II 1I'IIIII0lli 1c/i (,jtOlhu'ighóJ j ~ 'Hé l mil 
l:I" lI kllOZ tjlryc, :n,)kkf, 1"llI'tlliuk, II lIIikk{' al . • 1ri'tkk(:vult, 
1.,, 1(' 11 ,,(I1 I<, zlllilillln ll k q~y " rltl c 1" , t' mIMI IWIlII{inkcl , _ U1. 
C1ul'() ""'~ lIlu l{y lO r fI (, zlO pr. II:!(uou il. 1':1.1 ro 1l ,,"dvi llú I(! H~z"r il 
IW.I' I'I'plll 1'; .-1<'1 ,.~ Nylll{ld Im l{II'fl lI ,,,,k ll u k ' "",MJhr:. i ll 
vfll lll hHJll k kel l, 1111'1'1 Ili ic ll k, 'z(.l,1H vl'llill\ :. )';1 .~ 111111", Sl.CII\ 
1/111/(011 llOIrll ll (,jll ('I:! ('H mid 1" '1<,: 11 1" I((II'f'g(,hb Id n.:siill k 111 11 · 
,'u.l , 111 (' 11 "'JI's ,,1 111'111 i" v(,lInl hnlll llk . Illiul :!lllit " l. OJ'lI k. 
MlIl{y ll l' jd"lIt , 

Mi ,'/ude IllI l'fo ll )'1 " ~U I!ol' l VIIIJ),Ullk 117. egyet/' lllu ke
I " '~ ~, I jll ' )' ri II)'n ll7. ' \' I I ('1;)'1, (, 7. k/lld(' k (ol",,, , II II I " I y l tC~, tn indCll 
kiCIJ illy"o"lj{illk , ,,dl,,tl is s7.fvvI 'I· Il! lrkkcl nluas 7.koo unk . S 
hf, r :11 f,ll :,lfonu!i "lII ll1'I'IUld,l i l17.t·r'/:" ' l! lI'k i~ h lvéÍ vlig)'u llk, 
1ll'} .'1 HC'U f(' le ,l kcJ\llI'liillk ""'U M)h,, ~ , , 1tI II " IIJi hililll k 'lI'k 
c's .. Md,'lrŐ I ", akiklll'k II WIllIljfIl n7. lIr ki\' r.ll kl![JflCII refo nk 
IJI 7. ln. ,Ilo! lud jll milld,,"k l, h oUY I;~ rdély fo llllhlllk , a uli Hh'· 
If' lIIt1m(lllk f., IYH III (III le li 11 VJl ll ft g ~1.IIJu\dll (' 1:l cb ~~ i c lI s fiihljc, 
" hfu' It 1II : "'1iI'(} III ~(tH ftld úw loll s 'U'lifd m !,r d~ö piis l' ll klilllc 
"I ''''"1 ItI' ,'Il Il,,:lé, C1, ih'ilk d i<'~(is('gc H"II 'a d O ll cki éli WI. 
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"'a ~l..'dó n i"' ba, légy segitségii i nek(ink !" Meghallottam és 
;Ir IS. meg}'ek.; mert a nmrosvásarhelyi zsinati f(i tan{les 
~Ileghsztclo blzahnR e l ől ki térnem nem lehetett. I::s nem 
IS lehel. 

Kolo1.s\'ári templomunkban _ ha Isten is velem len 
- r. hó 20-án , Szent Is tvan napjá t megtis:ttelö on~:tágos 
ne.mzeti ünnepen fogok Hh'eink e lő tt először prédikálni, 
I11ml megv:ilanlolt piispök. Ou is a maihoz hasonló szel· 
lemben kívánok lIlegllyitatkowi, mint aki igazan segitsé. 
gére óhaj tok lenni sok vihart látolI egyházunknak. Nálam , 
a köz - minden : az egyéni érdek teljesen há ttérbe szorul . 
I-In nem igy volun, talán nem is valIaikozom a nagy fel . 
ndalra , amelyet ls ten áldott segedelmével s a Hívek osz
tatlan bi:taJmálól köriilvéve óhajtok rendrő l -rendre meg
vnlósitani . Csodflt ne varjon senki ; mert én is csak gyarló 
ember vagyok. De ami tölem telik , _ azt szívesen hozom 
IIIdozatul a közös oltárra s teszem ezt abban a szent re· 
ményben, hogy kicsinyek és nagyok , középosztálybeli hf. 
,'cink és ös i székely népiink, minden szegénységünk mel. 
lett is, ki ·ki s1.fvesen meghol za ft maga f.ldozaIAI, lllert 
fl segítség csak úgy ér valamit, ha nem kényszerüségböl, 
nem is mngamutognlásból, hanem az iigy érdekébC'n ön
ként adjuk, mint a bibliai özvegyasszony a maga 2 fillérét. 
,Jézus dicséretére csak az ilyen áldozat tarthat szí.mot. Már 
pedig nem lehet közömbös, hogy m il szól maga a Meste:-. 

A Mester m agamagá! adta, önként ad in oda áldozatul 
IlZ cgész ",Húsér\. Kövessiik példáját. Imádkozzuk imádsá
gát . Hirdessük igéit. Utánozzuk cselekedeteit. Terftstik meg 
az Ö aszlahit szegénynek·gazdagnak. S e földi világnak 
bujdosói! fogadjuk be hajlékunkba. szívlink közepébe ... S 
nz Isleu megsegít ... 

Ámen. 

(Augusztus 3·:in rádiós istentiszteleten mondolia ~I 
.JÓzan Miklós piispök.) 

• 
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Istenben 'Való öröm. 

.-(LAP/GE: Zsolt . XLI/J. ,,_.+. 
,,,Bocsdsd ki a Te tliiág08Ságodat 

es a Te igulJágodat, hogy azok 
vezereljenek engemet és bévigye· 
nek engemet a Te szentségednek 
hegyere es a Te hajlekidba. 

H ogy bémenjek «z I stennek 01-
tdrához, az én tliZúgOBBágomnak es 
örömemnek er6s I stenehez es di· 
cserjelek Tip,ed ÖTömmel, oh Isten, 
en fsteJlem.' 

Nagyérdemű gyii lekuetl Istennek hh'ei! 
Kedves Magyar Testvéreim! 
A földi vándorút egyes szakaszait az egyes ember életé· 

ben a1. é \' lizedek jelzik. E1.eken, mint hatúrmesgyéken meg
állva , visszatekintünk a már megfutolI pályara s halát 
m ondunk az égi Alyának, a mi kegyelmes, édes Istenünk
nek, hogy minket mindezideig megseg\le lt. Velünk voll az 
öröm napjniban és Illegszelltelte annak szívet-lelket vidá
mító óráit és perceil és velünk volt a megpróbálta tás nehéz 
koruak:iban, hogy kiemeljen minket a csüggedés és II re
ménytelenség posv(lIlyából, amely már· már 'eluyelésse! 
fenyegetett. Bizonyára, a kedvező és kedvezőtlen kőrtihné
nyek kó:tótt is Ö irányilolla a mi munkánkat, hogy éle· 
lünknek alapve tő lörekvése ne a puszta kenyérkereset 
legyen, hanem azokn:lk az eszményi céloknak ft szolgálata, 
amelyek az embert, mint ls ten gyermekéI. valóban a Te· 
remtés koronájává tehetik, s ft mennyei világosság jegyé· 
ben az igazsfig bajnokav:'! aVlllhatják akár egy kisded kör· 
ben, nkár pedig a1. egész nemzet messze kihaló életébell 
és történetében .. . 

A fö ldi vandort.t egyes szakaszai t a népek és nemzetek 
életében az évszá:tadok jelzik. E:teken, mint határmesgyé
ken megállva , a történelbtlvár igyekszik beleélni magut a 



J Clün~ korok ucllennilag:iba s megállapÍlja azokat a mara
dando értékeke t. melyeket az egymás után k(l\-etkezö 
nemzedékek a lélek talaj:iból k.itermellek_ Yol t ido, amikor 
a nyers ero ur;,.Ikodott s osztogatta szél tében-bossz,iban a 
mag~ parancsllI t, feltétlen engedelmességet kö \-eteh'e min _ 
de?kltol a hon hat.imi kozötl Voll i dő, amikor nz a lkot
man~'os élet alaptörvényei egy bölcs kirá ly fenkölt gondol
kozás., mellett lerakallak s jótékony hatásukat mind a m.1i 
napig ~rezt~tik ~ kriSztusi kereszténység eszményi oltalma 
alatt. \ olt .Idó,. es éppen az iden JOO e\'e annak, hogy a 
m.0ngol-talár dulás szent Hazánk földjét bús temetökerllé 
\·~.toztalla s csak egy második honalapi t.:is csodálatos mun
kaja men te tte meg a magyari ebben a. Ha.zaban a \'égső 
puszt~las tól .. _ J:s \'olt idő - bizonyara mindann)ian em
lékezunk még arra -, hogy az összes nemzeti kincsek 
majdnem veszendőbe mentek egy Is tent, hazát és emberies
~get megtagadó lelkellen terror hatasa a lat t .. . 

Hála legyen a mindnyájunk sorsa fel ett h iven őrködő 
isteni Gondriselésnek, az elvetemültség mar magaban 
hordta a pusztulás csiráit . .-\ jobb lelkek im:i.ja meghallgat. 
tatott; "az ls ten kibocsata az O "ilágosságát és az O igaz
saga t. hogy azok vezéreljenek minket" ugy az egyes, mint 
a Haza és a i'o"emzet életében ! 

Ezert áldoz és ünnepel ma hálatelt sziv\'el ez a Gyule. 
kezet s velünk egyult áJdoznak és unnepelnek összes HI. 
n'ink a székely fah'akban, összes magyar tesh-éreink a 
Kárpátok gerincein belül, talán még azok is. akik csak 
szhiiknek titkos kamrijaban áldozhatnak e nap emléké
nek. ): Idozullk és iinnepelünk. mert a hosszas megprobii.l. 
tatas ulán ,"esre szép nap virradt reánk, elsö nagy kirá_ 
lyunk megdicsöüll emlékére az egész országnak s a velünk 
egyu lI élő test\'érnépeknek is nemzeti ünnepe, amelyet a 
Magyar OrszággyUlés mindkét háza, Székesfebér\'úJTa ki. 
szállva, ezelöll bárom én 'eI, 1938. augusztus IS-iLo, a nagy 
Kicily halálának 900-ik é\10rdul6ján iktato tt a Magya.r 
T ö",·énykönp'be. 

Hálásan emlitem itt, hogy ezen a föl emelö aktuson én 
is részt vehellem, $Öt annak ja\'aslatha hozatalát már a 
márciusi Nemzeti ünnepnek és Kouuth Lajos érdemeinek 
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korábbi tőn-enyhe iktatisa alkalncival is rnegsürgettem, 
hi,-a tkoz,-iLo arra, hogy tordai diakkori nyoszolyám felett 
011 díszelgett rt Kossuth Lajos képe melle ll Szenl Isl\'án 
képe is. Ott slÍ,·tam magamba az egyházias buzgóság mel
leli :. törhetetlen magyar hazafiság szellemét. S ez a szel_ 
lem munkálta bennem eleitől fogva a megértést felekezeti 
viszonylatban az ÖSS1_e5 egyházakkal, poli tikai és tá rsadalmi 
tekintetben az áldotl Magyar Haza ússzes alkotó elemeivel. 

J::S ez nem is lehet máskCpp. ~em. kj,-áJt ma. amikor 
összes földi és mennyei értékeink kockara \'annak \'elve, 
amikor világrészek sorsa ford ul meg a harci fegp-erek 
mérközésén. 

:'<Ja nemcsak vHez hon\-édeink küzdenek az orosz 
s teppék végtelen sh 'atagán; az egész ország népe csata
rendbe van á llitya s itt is aDnak a fegyetemnek és ~tartás. 
nak kell uralkodnia :t hh'a talokban és békés családi ott· 
honokban, a gazd:lsági. a társadalmi, a kulturális és szo
c iá lis élet minden terén. a mely amott a végleges győrelem 
biztos záloga. 

Harcolni fegp'er nélkUl, dolgozni immel-ámmal -
- lélek nélkUJ _ nem lehel Elsó nagy ki rályunk meg
mutatta, hogy miképpen kell harcolni és miképpen kell 
dolgozni. 

A harci ka landokhoz szokott mogyar népet a kereszt
ség jegyében odaálJftja a békés barfizd:iba.. hogy a rogök 
közül varizsolják elő a kincsnél ddgább magyar kenyeret. 
Lelki r ezérekfÖl is gondoskodik, akik szépszem-el betörjék 
a pogány magyart a I\:risztus igaj:iba_ A tiz község által 
épített közös templom, a jillnbor hit lipol.isa mellett, meg· 
gyökereztefle a hh'ök szh-ében a lelki közösseg magasztos 
gondolatát. Gyepúink l'ooelme és biztonsága szintén - eg~'e
s lIette a honfoglnl6k köz'-etJen utódait abban a szent el· 
határozásban, hogy a Vér5zcrzöd és kötelmeit az utolsó 
tóteJi; megta rtsák. A ro\'ás,ír.is nem mchc! feledésbe ma 
sem; latin Abécé belíih'el éppen ugy kötelez. mint annak· 
idején a lélek, amely sugallta azt. A hOllszerlÖ ösök pogány 
szertartásá t kereS1: tény szellemmel kell kitölteni. hogy a 
magyar nél' híre és becsülete tisztán á lljon az egész világ 
elötl 

... 
• 



, J ~ péld.:h ':11 1111Iga 1\ fejedelem, mint aposloli kirlIly 
J6r el~l , ~allllkor érdemeiért e lnyeri Hómllból, a Kerestlény
.~g fejéto l, a ma is Illeglévő, ős i fényben t ündöklő szent 
Koronút. 

Ennek 1\ koronúllllk n ~orsa is, II századok folYIlIlIII II . 
t':PJlCI~ olyan .változatos, minI a nelllzeté; de rHgyogllS(lból 
II bUjdosás kietlen korszak{lban scm \'eSzll semmit. Ma is, 
1\ magn sY lllbolikw! jc lenlöségével, egybetartja e honnak 
ha IMai közölt a teljes és lökéle tes HUIISMiát és annak né· 
pei t, akik közölt a Gondviselő lsten a Magyarnak vezeti; 
szerepet szflnt . Kormllllyzó Urunktól le a lcgegyszeríibb 
polgárig ~zer te n li azában mindenki élvezi ennek a szent 
köteMknek áldásn it s mint "membrum sacrae Coronae" , 
i'lgy közeledik h ozzlÍ eloekben az ünnepi órúkban, hnzÍlnk 
mv{irosltban, IllÍnt cgy nemzeti oltúrhoz, ahonn;lll ' 11mulI 
dicsősége és a jelen heroikus küzdelme mellett billut és 
megnyugta t mindnyájunkat egy szebb és jobb jövő igérete. 

PolgÍlri jólétiinknek és szabads6gunknak, hitbeli vilíl ' 
gossagunknak és lörténelmi igazságuuknak szent kezessé
get nyujtó pallndiuma a szent Korona, első nagy királyunk 
koronája, amelynek fénye egykor kh'lradoH !IH a Kárpllto. 
kon lu\rom tenger ködbevesző partjuira. 

A KirlUy, mint föpap, joggal kérheti valn tehill az Ő 
('rős Istenét, hOb'Y bOCs{lssa ki az O világosságát és az O 
igazsflgál. hogy utok vezéreljék öt, hogy "Ílllekinh'e roppant 
helytetét" , uzok vigyék be öl IIZ Úrnak szent hegyére, az 
erős Istennek hajlékába. Ez is azl bizonyltja, hogy I. IstvÍln 
nem elégedett meg II hatalom kiilső tekintélyének gyak~r. 
lásával: ő maga is hivő lélek volt , s mint ilyen, elmélyedctt 
nz isteni örök igals{lg keresésében ; mind bennebb és ben· 
nebb kivánkozott, közvetlen az Istennek oltárához, IIZ ö 
, ' ignssÍlgúnuk és örömének erős Istenéhez, hogy dicsérje 6 t 
bUlgó szivének és a l:\z310s lelkének teljes flhitntával ". 
Inlelmci fh\ ho1. ilyen szellemben maradtak az ut6korrn; 
reltflrva II soknyelvű nemzetnek erő teljes voltát, amit később. 
II reformáció UÍlt.lldában, a több (elekezet egymást meg· 
bccsiiló nemes versenye is igl\zoUmt, 1\ to rdai , Országgyfi1~ 
llegise alaII , 

Kedves Atyámfiai! Amit eddig mui országos, nemzeli 
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ihmepiinkön :11. cI!IÓ Ilagy Kir~llyról az IIr.~lkod{I S $l..cm .. 
pontjflból fejtegeHem, att a szolgálat relldJen - alnlkor
magusahb mcghi tulflsom óta ma el6s:tör hirdetem ill al 
igél _ magamru lIétvc is kötelelőnek ismcren\ el. 

Kijelcnlem, hogy piispöki mlikndé$Cmbcn hOllpols6r 
és honpolg{lr, hlv6 éli h!vii közötl - lImint mullalll is i~a •. 
m ljn _ nel\! fogok különbséget tenni. Helldre·rendre nun
den templomblIll elrcbcgem a 7.sollllrlró fohú:;zl'lt: "U mm, 
bocsásd ki a Tc vi lílSossúgodat és II Te igazságodat", hogy 
a kötös krisztus i evangélium alapjál\ :'Illva, II Kerentény 
Stabadság jegyében élvezhessük a mindn)'új unkat boldo· 
gitó vnlhisos hitnek áldásait s egyesült e róvel munkMhns
suk II kötjóletet, l\IlIe l y tőJ egyetemes Au}'auenlegyházunk
nak cs édes m!\ gyar Hazánknak felvirtigotúsa fii gS· 

Az unihi rius cgyhflz _ Dávid Fercnccel és J íUlOS Zsig •. 
monddal 1\1. élén _ abban a hires·neves történelmi százud
ban is erre törekedett : olthata tlan vnggyal szomjúhozlIt. 
az erós lslennek vil6gosságál és igazs6gát. s bátran ~ir. 
delte a szeretet uposlol6nak Ié.lekbemarkoló, fen~~ Igé
jét: " A mi Isleniink világosság és Obcnne semJUl sotélség
nincsen I" Eitől IIZ e rkölcsi magatartástól, ettól a békés
boldog célkitíh:éstöl azóta is, soha egy percre, el nem tér~· 
hete tt ; mert akkor önmagát tagadta volna meg. elsorvasztvn-
és megbénftvn életerejét. . . . 

ViI:'gosság és iguuág nélkül nmcs \lmtá.nzm\l~ . ~es t. 
véri ség . és szabads6g nélkül nincsen nemzeh evnnHéhum~ 
Nekünk együttesen kell vágyakolnunk és relsorakozn~un~ 
:IZ úrnak szent hegyére, az ö hajlékaiba : amaz e.rkolcsl 
magaslatra, mely Istennek oJtára. kil.I.~k .kinek a saját szl·· 
vében. Ide kell járulnunk "alamennYlUnkn~k, ha azt a.~ar-. 
juk , hogy at idvesség romolhata tlan javaiban részcsl.~lv:~ 
méltóképpen dic~(lj thessiik uz örökkéval6 Istent, kozos. 
mennyei édes Alyl'lIlkat, lelki örömiinknek és mennyei vi
gus~flgunklluk erö~ Istenét. 

Magyar vagy ? Légy büszke ret\. és hozd meg az á1do
wtot magyurs{lgodérl a békés möhelybcn és a harcmez61l\ 

t'ID'unint. k 
li.ereS1:tény \'agy? LéSY Mil\.! érte a nagy Kirúlyna ~ 

hOijY nz iS nyomdokain halad\'a , a népek tengerében ~r: 
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.lIem llleriillü nk, millI :Irinyi mits, :lki csak :l s:ljál erejébe'l 
biz:lkodoll , Légy há l;ís, meri O Ill:l is orsdgot és esyh;,zal 
épit :ll. cgyml,sl mcgértő szlvckben és lelkekben! 

Unilárius ":lgy ? Légy :llíom los hih 'allója az örökké· 
Yll ló krisztusi igllzsitgoknak, :llllelyek utún é\'sz;,z:ldok során 
ncm hhi!m éhe7. lél és nelll hhib:l szomjúhoztál, meri ha 
\':ígY:ld benső és mélységes lelki szükség voll, érezned kel
lett , hogy a mi egyszerű hitünk kielégí tett és sohasem jutott 
ellentétbe II saj;,t Iclkiismereleddel. Hitbeli meggyőződésed 
legyen to\':'hhrn is szil:írd, megingathata tlan, hogy a jelen
való idök nehéz IJróbá it hős iesen kiállva , egyik nemzedék 
.a m;,siknak Ildja ál - Szent István palást jának áldott "é
delme alatt _ csorbítll llan örökségünket: a hithűségel és 
~l hazafi s:ígot", Amen. 

• 
Ezt a beaUdel a kO]OMvAr!. templomban mondotta e] JÓilan 

MikM~ pÜllpök , • ez voll Koloz,dron e]ső szószéki beaUde, melyet 
egyhAzföl m1n6llégébcn mondott e], Az Unnepélye~ a]kalomból az 
ÓIII unllArlu' templom szószékét. vlrAgokkal iivezték körill. Megje
lent az istentiszteleten Vá3drllelyl "áll~ reformAtus plUlpijk, a 
mcgye kUldöttséglleg k'pvlseltette magát dálnoki (hJdl Elemér 
allsp!\n vCZlltésével. Ko]oMvAr vArosának képvtseletébeo Regetrixlry 
V lklor tanAe'nok éa dr. S.t'ent.l vdnyl .,.{ rpdd firvaszekl U1nök je
]entek m~g. A rendörtőkapltAnyllAgot Tóth ,-end<kkapltány kép vl
~el te, kU]dött!~ggel képvl~eltctték msgukat a k()]ozsvArI katonai 
hatöllAgok ls. R~sztvetlek a történelmi jelcntöség(í Istentiszteleten 
8'10 unitárlu! cgyhú egyM,~1 és vllag! vezetö\. 

Délelőtt tlz őrakor mAr zsö.to]u!g megtelt a templom. Fel
hangzott az orgonam. melynek el9Ó akkordjai mellett JÓil(1n 
Mikló! pUsplSk nagy pa pi kisérettel bevonult a templomba, A 
pÜllpÖk jobbolda]An dr. Varga Béla nyugalmazott pUspök, balolda
]An pedig Urmöuy Kdroly k O]OMVArI tlszte19tbeli esperes haladt. 
A templom beJ'ralAnAI PáiJfy Lá8dó k o]oZllvArl egyhúközségl 
fögoodnok Udvözölte az egyMl:töt. 

A gyU]ekeutl bek utAn Józan MIklós llilspijk felment a azo. 
székre éli Im'JAban AldUt kért a kormlnyzöra , a hadseregre, a 
k onnAnymtra, al. ezeréves halArra, al. egyh:1.zl ~ vilAg! lDtézmé· 
n yekre azon a napon, ,mikor Erdély földjén elöször llnnepelJUk 
.IlIeg szabadon btv6.n k1r1!.ly néYllnnepét, 

, 
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• 
ItfáreiU8 15. 
(ünnepi beszéd. ) 

" Emelje/ek ;a".dó/ a népekhe;!" 
E:.saiás LXll. 10 

Istennek Hivei! Kedves i\I:lgy:lr Tesh 'ereim l 
Száz 6 ' \'el ezelőtt , az ugyne,'ezett Ueform-korszakban, 

nagy \':íl tozúson mcnt {,t a magyar élcl. Ennck II \ ':i IlOZ;'I S

nak jótékony ImllÍsa fokozatosan mindenütt jelentke7.cH. 
Az iskol:í kb:m a mllgyllr nyel\' clfogl3lta megille tő helyét , 
l\öl tOk, tudósok és illlamf~rfiak nemes "crscnyre kellek 
el;ym:',ssal. hogy úldozatkész tö rek\'éseikkel előbbre \'igyék 
:l nemzeti mii\'eliidés szent iigyét. S ha iU-ott ellen tét i!> 
meriilt föl :11. egyes vezérSlteJlelllek között. az csak az elvek 
h:lrca \'0 11 : de \'égcredlllényében _ egyik, mint a másik -
II köz ja"út szolgá lta . Széchenyi és Kossuth ir{lIIyz" ta ezen 
II téren iskola-példiLUI szolgalh:ll ma is IlZ illetékes lénye
zük 5z:imara. j\jig az egyik a gazdas:igi megerősödés s :I 

küzmiivellség terjedése li t ján vúrta és rcmélle II magyllr 
Nemze t lijj:i5ziiletésCl s a I·laza fiiggeUenségének az erkölcsi 
eriik rendjén valo ki"í"ásúl, addig a músi k a fiisgctlen s"~
gct {liliiotta e l őtérbe s annak kidvasútól s az úldolt szabad
s:íg di:tdnlától "úrta I\e let i\-épének sorompóbll ;i llítúsiil. 
Egyik olylln nagy mag~'a r, millt a mfts ik ". Örök tmgé
dián k, hogy II kél :il1:"5pont közüli nem lehetett hida t verni 
s ezt a két nagy Sú\'el a hazaszere tet jegyébc!! egybe. 
fo rraslt,mi , I(i tudja? _ Akkor tl,Um nem kellett \'olna 
az egyiknek a mardosó ön":ld mi:ltt a kiizdőtérről viS!i7.a
" lInulni:l . a m(,s iknak pedig a sza blldC'i :'lgh:,rc gYliszos \c"e
retése után örök hlijdos:ísban ennie a sz;innizetés keserii 
kenyerét . 

.. Mind n k.ellö egyfonnún zászló,'h'ojc "011 magyar nelU. 
l,ctunkllf'k s Ilyen értelemben jegyzi fö l érdeméi ke t a ma
gyar törlénél lll llZlSúja. Az ő izzó magp rS:'lguk telftellc meg 
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II reformok líl:távn l II korszellemet. A múrcius i Ifjúság is 
I'.IUH'.k hódolt, amikor amn ne\'ezetes dÍltumon - mintegy 
"arhsiitésre - meg"u lósftotla a Szul>ad Sajtót és 11 po ntba 
fog lal":I . lIyih'állosságra hO:t ta a nemzeti lét alaptö rvényeit, 

S mindez uem (ires jelszó, hunem esy czeréves Nemzet 
lelkének iinnepi megnyillltkoz:isa , :unelybcn ugy:HIc.~:lk 
megdic.sötit a mfirciusi Ifja k emléke. 1~ lln ck fl napnak örök 
időkre szóló \' ívm!IIlYni le lkcsitik és bfttoritj{lk II m[li nem
zedéket is. hogy U:I !;)' eJödök nyomdokain h:ll:ldva. hOZ1.11-
juk méltók lenni igyekezzünk. Az II z:lszI6, amely a1 ft iik 
~or:lkoztak s nmelyet a becsü let mezején vérük hullásával 
~zcntcltek Illeg, mn is a régi fényben r:lgyog s ncm enged
he tjük. hogy n népek n:lg)' csntájflb:lIl rolt essék raj ta cp!>e" 
most. amikor a lét cs nemlét tragiku s kérdései vívjflk vilflg
Slertc mindent megemésztö harcaikat. A mi zúszlónknnk 
d,bő l a harcból mocsokta l:mlll. \isz ll'lI\ és szen liil kell ki
kerülnie: lllert bellnr összpontosul :1 Múlt minden dicsősége, 
a Iden ~\Idozn tos l>r1lbatétele és n I ÓIlCIIc1{; eszmcnyi d[[ldnln . 

Igy tekin"'e erre n gyönyörii symbolumrn. kérdezhetnök 
I . Mit is kfll6 /1 kér - Idjvctel tóllink a lIll/flyar 

:ósz /ó'l és 
II . Mit iyér - mit fid é., bi:l o.~it (l nClllzet szó mum 

tlr6(1t1 aiúndél, (ly(/mín t !l 

L 

KL'<l\"es AtyiulIfiai! Magyar Testvéreim i A mngynr 
zi,szló ;Izt kídnj:"l, azt kéri , :"Izt kö \'eteti tö liink, mindnyá
junktól. :Iz ezerc\'!'.. .. hnz3 h:ll:ira i közölt, hogy félret éve 
minden egyéni érdeke t és önhaszonlesésl. "együnk réSzt a 
közös munkában. mnelYllek sikerétől fii gS nz egész Nemzet 
anyagi és szellemi jóléte, :"IZ orsz{lg erkölcsi ereje s ezzd 
k:tpcsolato~ feh· irúgoz:í ~a . 

Mindenki n muga helyén, aho"á az is leni Gondvisr.tés 
állíto tta: (l s:ún/ollelö a burMdllbaJl . mllelybe im(uJsAgo! 
lélekkel hint i n mindennapi ken~' é r Illag, 'uit j (I mllnkús a 
gyárban és n 1l1lí helybcn, :"Ihol :"IZ él e ts~ iikségletek ezer apró 
alkatrestei készütnek ; (J bt'inytis: il föld üregében, ahol a 
mi ja,'unkrn és kényelmünkre hullnt ja verejtékCi: cl laníl6 
:IZ iskoh'tb:m . :tilol mint egy M gy csal:id t:tgjai syülekez-

71' 

nek II különböző otthollokbó\ a mi fiaink és le{lIIyaink, 
hogyetókészüljenek II jövő nagy feladntaira: a pap a uó
széken. ahol a l: e\'angélium hirdetése ncm meriiihet ki a régi 
nyomokolI \"a16 hl llogatódz:\sban. h:Ulem II tllodern kor fel 
\'i lúgoslllt hitének tagl:ll:isitv:11 kell út a t találnia n Gyii teke-
7.e t SZÍ\,che7.; (\ s:iílók - nz éde~ Ap[l és edes ,\nya - a 
meghitt cSHlúdi körben, féltő gonddal és okos szel'etettel 
ir:ínyitva il reújok bizott halhatntlall lelkeke t; (I ka/om, -
11 fro ntOII. ahová II kö telesség par:mcsSl:l"n h ivja, hogy 
hős i es blt to rst'lgg:1 1 ('ll'lét is koc.kílr:"l tegye a H:"Iza javáért 
l'S boldogsúg{u'~rt; - cs a fron t mögött e honnak minden 
hii fin és le:HI )":I. :I szcrte:igaz6 hivn!:l ti rend vezetö, \'3~Y 
"obo to tó beoszt[IS:lban, tegye mcg ki-ki a maga kötelessé
gét s végezze nem csup:m :"I szorosan előir t napi nl\lIIkút, 
l)[lnem :IlOufeliil is, önkén tes jóind ulnlból s aitól n szen t 
.~dndéktÓI , 'ezelletve, minth:l mjt:!. HZ Ö hiiségén és oda
:ld:\s:'tn ford uinn mcg :IZ egész nemzet sorsa és jövöje. 

A nenueti felelósségnck ez II tudata súlyt és jelentö
~éget ad n közösen ,' ~g~c tt IlHlnk :innk s egyútta l a rra int, 
hogy sza\'ainknt is mindC-g, minden körülmények közö tt, 
megfontoljuk . . . A bcszéd. amely elröppen ajkunkról. te
gycn komol~' és őszint e, mintegy hites tolm(lcsa a kebeliink
hen :ípo lt nemes érzeménynek _ Valljuk nyiltan _ orsz{lg
" ilúg eliitt - hogy Tl)[lgy:\l"ok \'agy unk : hivei az adott szó 
~7.entségénck . ,\mi :1 szíviinkön, az :17. ajkunkon. Amit Igér
tiink. az t megadjuk, h:l mindjárt úldollltbn keriil is ... 

Ilyen szetiemben óhaj t juk nevel ni :1 gondj:linkra b(zotl 
Irjlis:igot; mcrl a mi keziinkböl kihulló :túszlót nekik kell 
megragadniok és a n:lgy vilftg elölt 1l1:lgaHa emelniök s ha 
egyebet nem is hngyhalll:ínk reájok örökség gyanúnt, mint 
az élet , 'i haraiball kiprób:ílt neél-jellemet, cz is boldog ön
tudattal töltheti et nz egym:"ls t felv:"i1tó nClllzcdékcket. 

t848-ban. llgy tudjuk. a mi l\o llégiulllunk ifjl.súga ón
ként csatlnkozott n zúszlók alá. Ezt teszi most is, nmikor 
nCIll csupán nemzeti fiiggetle nségiink forog kockán, hanem 
,-ele egyiitt a keresztény civiti1.JÍció fö tbecsüthe tetlen kin
csei: a Krisztus keresztje 11Iclletl lll: iidvössCg. a lelki SZ3-
bnds:íg drága ajúndékn, :Hni nélküt sz:ímuJlkra nincs és 
nem is lehet e földön lIlihoz~ú nk méltó emberi sors. 
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A Z:'IS 7.l ,\ be!":s iilele Ichúl lUegkfvünj a , lUegküvClcf i, hog,Y 
HZ arnl hi \'a I01ttlk knrddn l ke.o:i ikhl' n is _ IH c;.:h ul,~,i,k " 
lHa guk li ldozal:',1. ~ aki cSllk im:',dklll,n i hld, :IZ is lIlúlysé
gcs roh,ísl,k"d:'ISSlll és cgyiillénússd kfsó'je n dicsöség"s 
kl lzdc1cnlllek ft'jl cmén,veil , amcfyck nap-n!lJl ul :'m nyomoll 
kÖI'c lnek bCIlI1Üllkc l ; "lln', hogy még ,Hmainkb:1l\ se ludun k 
l(J llik sza\)a(llll ll i. A prófélll s7.crinl , IIck iink is :íl kell mell 
nünk a kapukon, hogy \It,ll esi núljulI k ,. II t'l Pllek ; Illeg kell 
löJleni ink nl, [llak:d cs k i kell 1l 1O~.d l l ' IIH1nk a ha l;'.rkü\"ckcl. 
amcf.w:,k ()sl, lil l.\·okra és fclc kezelekl'lJ lagolj i,k S .!g)'milssal 
szembe :'d li ljúk a magya r neJllze ti l:'Irs"dnlm:.I , mcgboll lVH 
,m u:Ik lelki eg,l'scgcl . .. Igenisi Állal ke Ll me rm iink " 
kapukon s bíznunk kell ablmu . -hogy nl. Úr nem :Idja 
löbbé a mi gnbon{mkill e leségiiI n mi ellenségü nknck cs 
"I, idq;end; nem i ss~.:'lk il mi bOl"lInkal. ami"rt mi nUIIl ' 
k(tló(ltl lllk ... Ez ir;"l nl Illplittt v:l ll ú so.~ hilíink t'S remt'
nyii nk erüsits,~ mcg mindny:" ju ll k szivcue ll :II, ;lldoll hi l,n
nYOSS{lgot. hogy az Úr nem hagyja c l HI, Űl'é il S kegvel 
llIéböl. il lllaga idejt'!l)C1I - el hozza a Fö ld n('pei ~Z(lIn{lr:l 

az i g:I Z~{lgos Béke örömé t {:s dindn lúl. 
Ideha za h l',l szen l eg~'ségbe ll üsszcfor rl' (I , n lllllkú lkod

jl'k a sok dol;.:ns k,ll,; dobba njon egybe milliü ~~. il' cs lélck 
~ v{l .. juk 11l indannyinn hi~.:tlnmm ,ll milld:l~.I. :Imit 

II . 

(I MU!/Yllr Xús: I(; ifjé r - fid - j;S hi :/osil 

(! Ncm:cl s:(Ím(Íro d rÓli" fl jlÍlI(/éJ.: UY(lJuín l. 

Kedves Alyúmfi:li l Magya l" Tesl\'éreim! Nagy dol go
knl. vil '-'gnlszó lc") eseményekel Igért és ado ll llckiiuk, m:! 
~yarl)kn:t k "s nemkü lönben a köúillíink é lü nemzetiségek
nek a m :"u'cillsi magya r l.{lszló, Elsö sorba n is. ti rcgi rendi 
:tlkol m:'ny helYt'he - népképvisc1eh!l : :t j0bb:'tgysílg c lló r
lése I11ellell a nemesi kil'ú ll súgok megsziin le lésél; függet
len feleJös magya r i\ linis lcriulIlo t ; sznbnd Saj tó t ; küz lche r
,' isl'lésl ; Wr\'cny elölt i egyeulösége t; Uniúl Erdéllyel s lb., 
~Ib . , .. :1 mik mind ennek II dn1i:i s korsw kn:lk Yí~' IU {ulyai 
ús ll lk otásni. I~nnek fol ymnllllya volt a pozsonyi OI"S1.1íg. 
gyíílt':sen hozolI IM 8-ik úvi XX. lörvénycikk , amelynek első 
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sl,akas1.a szcn l vallúSll nkul , :Iz lIui tú rius v(llIúsl. 'I magynr
" rszúgi 1I':sz('ken is tö rvényesen beveti v:t II :'lsnak nyilv{.
n" olln. E1.en :w.ulún nem 1'!tltoz\:,l hat so:: m !ll'. ijO·es évek 
(lSzln"tk megs7.Í,II (ls:I (:lIllelyel uz 1867 -es kiegyezés jóv{l' 
lo::mIÍ igyekeze ll ). sem k ésőbb - :I mi idül1kben _ al, az 
imperium, amelynek lid{,rcnyon':'s:l 111,,1 ls len kegyel m.·llŐ1. 
lcga!:;bb részben, fö lszuhl.dul ln l1 k. 

i\lnholnup sd z esd cndeje lesz a dicsös{,(:tl!S évfurdll16-
rmk ... Mil.wn jó és örvendetes, igllz{ln Islennek Jelszó és 
minduunyillllk lelké l lI1eg nYllgl:ttó dolog knue, hogyha :W.t 
:I dMumOI - hHI él' lIlul\{1Il - üsszo::~ UlIit(lrillS tes lyé
r.::inkkel eg)"l' tcmbcll érhelnük mcg és iinl1epelhelnök meg 
:I Z tl,e ré\"e~ h 'l lúrok közüli ! ... Egy ilyell lörlénclmi ig:lz
s[lgS7.0lgú llalfIS, mini gazdag lelki élrmjn)', mennyire emelné 
JI mi magyar önlud:t lll llkal ! Mennyire megerösítené és 
fokuzn:j mindnyújullkb:1Il a su rskiiziisség {'s össze larlozll n
dós;ig éneM!! ... Oh, boldog ;l lom l _ Oh, boldog igéret! 

Cs mi ennek 11 1. igérc1 l1ek II bcyúltúsM, itlmaiukn:1k 
bc le1jcsiilésél ,1I11l)' i" al inkl,hb I'Mj llk és rell1cljiik , mcrt 
,nclle lle szól cgy czcr"~ \' es mitll , :Hllclynek lanúbizonys:íg:íl 
kmWlt mesék kel clgllllcsolni nem lehe t. Elol kivú njn. ezl 
kövcle li IIvil \'l;lI. a "i l:ig ílE'-liisz('k o:: elült. a csorbi lal.l 1111 
IIcmzt'l i ii ';"'l" l,c l, amely nem tíirheli lo\';',bb llzl 'u. emberi 
méllós:ign t "~ : l la csonyil {1 polilika i e lcsc lls\!gcl i:s nu: galú~. la -
1:"SI . :llIIclynek honfog laló Arpl,d 11IIoki,i k i \'an ll:lk lél'e II 
saj;11 hal.l"ljukb:m , .. lJW'ldSll;'::OS aj k ll nkl'ól késón· kor;\n fel 
felhan gzik :IZ elfojl oU sóhajlils: .. Meddig. Ur:1 Ill , meddi g:?" ... 
dc szúmol nnk anal. hogy :1 l' il úgf's\' Il\'\ Il~'ek so(lrúb:111 még 
egy ideig Hi nl iink és I·:'rmmk kell . .. S ha IInos-l1nlalllll 
nem is cmlcgcljiik h:lugos szóval. pa ll ,lSI,OS s il'i' 11l11l:l1. dc 
I'CII gomlohlllk , n'" _ alva -éhren. j:"1I·1 ... -kc1l'e. Is len h:'t;ti,
b:11\ és n húzi lii zhely bék ,~s " i1:íga lIl('llell ; mr. rl ezl. II gyan
esnk Cl, l Ig{' ri , ,'1,1 ildj( l, " 7.1 h izlos ítjll Ilt"kiink II 1. IiS7.16 
I>c(:sii lch' ! 

GOllllolj lllok l:sak vis.sz:l, I{edl'c~ Tes lv(' re il11 l - Ké l 
,'y\'cI ezcW l1 IIltlg CS ~lk Súvt'nck lilkos kllmafÚj:\ hall - II 
<11':"1;::1 s ~.i rlt'k O:: I kÖIIHyci\'c l űnlÖzyc, esókjni\'lll illel\"(! - e lll
I' ·kezhe lell meg :I ~. cnlély i mn!;yarsi,gn:lk idüközl)l'lI fel 
swbat!1I11 1:lhn r:1 :1 1. idc:"l lis mng~'nr i\'PlII l,e li (Jnneprő 1. 
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amelyhu: gyermek- cs ifjUkorunk legszebb emlekei fűzöd -
nek ___ Po1S!irdibnll, mini ifjú missziónárius, en \"ezellem 
,'oli be a nyih',inos márciusi ünnepet n kö~g föteren 1891-
ben s tigy ludom, nóta is v{iltozatlan hüséggel megta rljilk 
II jó duná llt li li hh'ek . 

. "t ország Tallücs:i ban is megértö lélekkel járulIam 
hou.-\. at ü nnep h iva lalos lön'énybe-ik tatas:i.hoz, ami kü
lönben is k itö rolheletleniil be ,'olt iktat,'a m:lr minden igaz 
magyar ho nri li .szin!be. 

Kedves At\'llmria l - Az idegen j:irom son'aszlhalla 
a külsö k':-ll\'slcr d ur,'a eszközch-el a le magyarságodat. 
kifo rgalhalo ti vAgyonodból. kiiildözhe telt családi fészkcd
böl. ellillh:lIta III':/; templomaidba n is a nemzeti ' imádság 
fOlcsendiilésit, kullLi rális törekvéseidet megbénithalla. egy 
szebb és jobb jó,'öbc ,'ele lt hitoore gúnykacajjal válaszol
hatolI ; de. az ósi föld lelkéIlek delejes árama - mind emel
leli - b:Horságot őntiitt 3 te szh 'edbe. bogy h igyj önm3g3d
b.'ln o!s nemzeted igazaban s remélj - a rem~nylelenséggel 
szemben is ... 

Ozene teink .-. n13gy3r IHdió útj:in 3 budapesli unitarius 
templomból is czt a ceJt sZOlgiiI ták, akar nyiltan, akar csak 
a sarok közöti , amill t az 31ka lom magával hozla : és :\ 
~I l\g~' :lr Iliszekegy :ild .-isosztó igéiben elsö sorb3n Te re'ld 
sondollunk s meg "oHunk gyözoo\'e, hogy hiled az igaz
ságos Istenben nelll fog megrendiilni, Im látod. ha hallod 
és nyih':m tapaSztniod, hogy százezrek és milljók imáj3 száll 
Teérted is !!,z ég Urához.. amagyarok Islenéhez ... 

Dicsére l-dicsöség az O szent ne\'ének. hogy imáinkat 
meghallgattn s megtekinh'e e lesett sorsunkat, a megaláz· 
ta tás porából fölemeli bennünke t. föl emelt a Tabor hegyére. 
lsten szab3d fi:lin3k szent magaslat:íra! ... Amen. 

Gyá87.he;zéd 
{dr. Varga Béla. unit{irius püspök fele li.) 

G"ászoló Gyülekezet! - -

..Ama Jleme" harco! me!]harcol, 
tam. / uta.,omat elvege::-tcm, a hi tel 
megtartottam. Vegezetre ellttateU 
niJ.-cm a: iga:3Ög koronójo .... 

2 Tim. IV_ 7-8 

t.:ed\'es Atyámfiai az ú rba n ! 

A magyar fÖ\'áros egyik kerületében. a Szépvölgyi-~ t 
elején. \'3n eg~' plebá nia-tenlplom, Annak homloklalára lah· 
nul el "3n föJin 'a: 

" Creatori _ Creotura." 

Teremtöjének - a teremtmény . .. Majdnen} Ininden temp
lomo n "an il,'ClI eml&ezletö irás: 3 miénkcll is ill , Kolou
vMt és 3 lo rchi cinterem kapuján: ,ln honorem solius Dei." 
- ~hisutt J)edig a jézusi jelige: " tn Imgyok a.: lit, a: .igoz
súg ts a: Elet .. . " Mind a három az lsten házamlk célját és 
rendeltetését szabja mcg. 

Nekem ezek közül leginkább telszik a legelsó: ".Te~e~l 
tőjének _ a teremtmény ... " A terenllmén)' hódo.lnt k"'an 
at ő Teremtőjének : még pedig azáltal. bogy nz O tlszteleté'!-' 
temploma i épit H3 m:lr neki \'an hhn. hál legyen a jó 
Islennek is : és nl. legyen imddsog házn, amelynek megszen· 
telt k iiszöbe elótt elsimulnak a m.indenllapi élet hull:ím· 
,'e.resei: mig benl n szentély csarnokáb3Jl a krisztusi békes· 
ség boldogító e"angéliuma tölti be egész ,'a lónkal. Ide hoz· 
:tuk a mi bánatunka t Illeg\·igaszlalt.'ll:\.sra. Ide hozzuk ötö
meinket megszeote.ltete.sre. S ide, ugyancsak ide ho~~k 
a mi bíineinke l meg\'allásra, binn a jóságos lsten o~k 
irgalm/iba n, meg"üIIÓ alyai bocsánat!timn és Szereteiében. 



Es oh , milyen boldog az :11:: emoer. llki II Sacerdos 
magnus lllázlltos szerepében tolmácsa lehet :17. örök Teremtő 
:íJdol! k ije lentésének s Il1llg:íV:11 viheti a templomot . allllllk 
ilhH:ltOS csölIdjét mil1deniil'é. ahol ti s1. te szerinl j:'lr-kel llZ 
(,let üta in s nem kí\'iln tiiblmek lát s1.ani , mint Mili : csak 
engedelmcs gyermeke az ö rök Terem tőnek. 

Ö magll is - a korinthusi le \'él intelme szerint -
11 saj:it kebelében hordja a le lllplOlllo t: ,.Al'llgy nem tud
jltlok -é, hogy ti az Is tennek temploma vagytok és lIZ lsten 
lelke lako1.ik tibennetek?" (Kor, III. Ui.) Ez n bibliits htUI
gulal kiséri amtán öt, az lsten emberé t. akinek ;t szivében 
az egi Atya s1.állást , 'eit magának, a 1. élet és mllllk:isság 
minden mezej én ; ott hon, a házi It1zhely köriil és :l kathoo
r:lIl ; s ki :1 Imgy világba i.'i, ahol az 1!lelgondok i's kö teles
ségek egész sora vúr meg"alósításra. It t n incs meg:\1Ib, nincs 
vonakod:'IS: n harcot meg kell harcolnunk ; II rutas t c l ke ll 
végezn ünk ; a hitet, mint legszcnl ehb örökséget. Illeg kell 
tartanunk , hogy végezetül egy istenes é le t jutnlm:l légyen 
- amaz ignz Biró kezébő l - az igazság koron{lja. 

Úgy tetszik nekem. Gyászoló Gyiilekezet! hogya mon
dotl akban mintegy adva van a mi sz{ullunkra az előtt ünk 
gY{lszpomp{l ban nyugvó, kiteljesedelt t ieinek minden tallul
s{lga, 

Istennek embere. a mi Testvériink és l3ar:'ttunk. II nagy 
apostoltól velt példftt és Ilhnutat:íst. hogy miként kell amn 
nemc-'I harcot megh:'lrcoln.i n lélek fegp'erévcl. a lud:ís 
hatalmával, a bölcseseg nyugalmit\'ul és biztons{lgérzetével, 
Oh mily boldog volt . ha 111. isteni tökéletességben el merülve, 
fe nn sz:irny:tlhatlak gondolatai H magn sságok felé, keresve 
a le t ti tkát. :11. örökkév:llóság dicső eS1.ményképét. S ezen
közben nem \'olt olya n kicsiny és nem volt ol ~':J n nagy 
kérdés, luni ne é rdekelte "o~na az ö vallitsos ked~ ly\'Íl fl g:í l , 
tudva a7,t, hogy .. Ilagy ll Z Ur II Imgyokb:H1. lHI IlY a kicsi
nyekben : porsz~mbcll , fÚ sl.:'tlban örök - \'éghetellen ! ... " 

Tanllvún)'ait is ilyell s1.ellemben óha jlo tta nevel ni , hogy 
az igaz emberség lalllj{lIl úllva. dc a1. isteni ke (;:y(' '''mre 
titmaszkoth'a. kiküzdhessék é.~ megval6sithass!lk nt il dia
dahlli'lS életet, 'IInely neki 011 bent. il léh:!k mélyeI! _ II belső 
cnlbe rben oszt'llyreszil1 jutott. 

, 
• 

Ide terl meg llhizalos lélek kel, boldog:!ll II küzdő világ 
színte rérr,l is. ahol mocsoktalan tiszta emléke t haSY maga 
ul{uI .. , Úgy. hogy Hóla - ha vala kirő l _ bátran elmond
hnljuk ti lezárt élei lezúrt koporsój{rn:'tl: Hív harcos CS hív 
s1.ol (;:lI volt; s mini ilyent. bilfluyit ra. v{lrjflk és befogadják 
..n Úrn:lk ö römébe", 

Cryás7.0ló Gyiilekezel ! Kedves Alyámfia i l Ez az élel
JlMya a1. isteni el hivllti'ts rendjén. mindnyájunk előlt nyitva 
Ml. lIahldha tunk raj!:1 kinlcr ten . megfontolt rm ; vagy. ha 
llgy tetszik. nemes versenyre kel vc. a1. ifjú s:'!g lendületével. 
- m:.ga bízólIn , büszkén, szah:l.dOil; de jól tndjuk , hogy 
nem mindíg a gyorsak i! a ful:ls. és nem mindig a bútraké 
:1 gyözelelll. A romolhatatlan koron:it azok nyerik cl. a.kik 
egy magasztos idei.1 szolg{llatúban életcéljukat mind maga 
sa bbra és mag1lsn bbra emelik s ennek követése és kh'j\'úsa 
.!rdekében késwn lillnak minden :ildozalr:\. Az il yenek, az 
t:JéI hösei, :llI ól vcsznek példúl és úlmutat{ls l, aki maga az 
Ot, s akinek :1 seg dst"gével a szellem örök régióibal1 elhárít
nak és lekiizde l1('k mindell akad:"t1yt . fppe n úgy. mint az 
:1 mag:illos utas. :Iki messze Indi:H):lII száz énel ezelőtt téri 
meg öseihez. akiket ke reseti. Útonj{lrúsa és fut:"tsa he \'an 
vésve II magyar S1.úZildok sziklak öveibe, az e ljö\'endő nem · 
zed (;k okul:isftnl ... Fut:'ls{11 és lltonjár:is:Í! a Megboldogult 
is ilyen szel lemben végezte. nem v:if\'!I külön hrlhH és el 
ismerés t: egyediil ls ten szent tetszése és :l. saj:i t lelkiismere
tének megnyugtaló szava az, limit H maga SZ[lIll:'ra ké rt 
II amit bizony:í r:1 sokszorosan ki is érdemelt . Templomot 
építe tt iti is az lsten dicsőségére . hogy benne, mint szellemi 
iirökségiinkben jlol érezze IIl:1.g:. t mindenki. aki az életút 
nk:IIM IYll i és \'cs1.edelmei sor:i n be tér oda egy szenl pihenőre. 

Ilyen kőrii lm ények közölt IH'1ll \"011 a1. Ö sz:'ttn:lra 
nehé1. a ha rmadik próba scm ". Ilitét, az unit rlrius 
hi"'illlÍls t , amely II teljes Szentiritson, Is tennek élő kije· 
IClltési!n alalJSzik , mill(h 'ég ig megtar totla. Ismerte és ma 
r::áé\':1 te il e a jl'zus i jóslatol: " Eljö HZ óra és az mos t 
"agyon. amikor a 1. igaz im:idók im{lIljúk a1. Aty:H - !é . 
ll 'kben és igazs:'.gbul1." S eh he1. a jézusi kin yilutkuzt:\tfts· 
ho1., imnak hchijéhez és sze llem(·hez egyar!lIlt , dl toza l
la l1ul hii l1I :1 r:1(II . Ehi ll e az ls ten nem IJUsz t:l. fog;tlo lll. 
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amelyet igy is. ,',gy is lehe t magyarázni . . , A TerelIlIii. az 
O te remtménye ~zaln!Íra a hit világában: égi Atya. akinek 
a lénye csupn Irgalom , CS U I):'I szere tet; a gondota t bir.:>· 
dalmflbn ll pedig - ö rök Bölcseség, akinek az i hl e t L'S.~ 
folytán mmden kerdés könnyen megoldha tó. Ni ncs 
többé rejt ely. nincs többé ta lány" , S a még oly sz.:n t 
titok nak is napvil til,l ra ke ll jönnie, mert .. az lsten vi lá · 
gosság és űbenne semmi sötétseg nincsen'·. " Ez nz ö rök 
Teremt ő nem vonulhat fé lre te remte ll v ilágátó l, hogy 
csöndes szemlélődésben tölt\'e idejét. sorsára bizz:! fö ldi és 
mennyei birodalmai!. Ez az örök Teremtő ma is folvlon· 
fo lyvás t te remI. á llandó:m munkálkodik - óv - 'ment 
bizlal _ büntet és jutal maz - ki ami nl érdemli - egy 
ö rök e rkölcsi tö rvény sugallata szerint. S hogyha érdeme· 
seknek larl. minket is e lfogad m unkatársu i gya nán t. 
hogy az apos tol szerint : "Isten melle ll munkálkodó swl· 
gák legyünk : lsten majorsága, ls ten építése." (L Cor. 
III. 9,) Es az Ű bfvásál, melye l a la lent umokban nekünk 
juttat, visszlI nem ulaslthatjuk. nl ert a kkor mi magunk 
h ivnók ki a k:í r}Joztahist saj:H magunk ellen, lsten és cm· 
berek elöli. 

I~s oh , milyen boldog voll az tidvözüll lélek ebben a 
hitébcn még hossza ntartó szenvedései között is! Meri :1 

szerető hitves simogató keze melletl o ttan érezhette !II . 
landóan a mennyei Atya kegyelmi a jlmdékút , amelye si
ralom vögyébő l Mvezette ö t egy mag:lsnbbrendű , tisztább 
és szentebb életbe, nz ö rökkévalós{ISnak hefvadaUan drá· 
sokkal ékes Illezőire , 

Gyászoló Gyülekezet! Kedves Atyámfi a i! Szomorkodó 
f'elek! A hamvadó port, nemsokára , a szabad ma sya r 
föld kebelé re zárja ; dc fl hulhutat lan léleknek _ II m ulan · 
dóság földi sátorházát lerázv3 - épülete lészen Istennél, 
örökkévaló a mennyben , . . Ez az ö harmadik temploma, 
amit mesépHelt, ami t mngával hordolt és nasyrabccsiilt -
a.z emberi meltósúg fö ltétlen tisztele te mellett - az EIlY 
igaz élő lsten dicsőségére, 

Ebben a diada lmas hitben enyhüljön a T i fá jdalmatok , 
gyászoló Űzvegye és An'úja, Tesh 'ér - I\okon - Barát és 
Ti mindnyá jan, szere tte im az Urban : az egész templomi 

I 
I 

! 

Sytilckczet ; lllert Varsa Héla nemcsa k az unHflrius Egy
luhé volt, hanem az egész magY;lr nemze ti tflrsadalOlllé , :1 
Illal::y ll r ludom:myos Villl!;'::, amely megnyitotta elő tte fl ha· 
zlltér t .,bujdosó Egyetem" kapuit ", OU s7.ép jŐ \'Ó, nemes 

. , vúrt reá, ., i\ lélek kés7. volt ; de a lest erötelen. S 
most ö l nekiink együttesen megsiratllunk és utolsó 

kiklsérnünk. De vignszlll l II ludat, hog)' "dus élte 
örökségii l hagy ta szeretett Egyházunknak és n 

magyar Ha zának egyaránt ., , S kell ·é ennél szebb korona, 
lllentebb jutalom amaz örök Biró kuébö\ ? - I3izonyilr:l. 
ncm! 

Emléke közötliink legyen mindörökre - fll doll ! Anlen, 
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