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A Lelkészkör határozata értelmében minden 
\ • 
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egyházközségnek is megküldöm a lapot, 

A köoetkező számba. me ly junius elején jele-

nik meg, kérek junius l-ig a nyári időnek téma-

körébe oá!=lá beszédeket. 
Sze rkesz tö, 
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- Életne k és Ha lá lnak Ura! Édes jó Atyánk! 
Megtört lé le kket borulunk le színed előtt a gyász emez 

órájá n, hiszen a nna k állu nk ko porsójá ná !. a kit nagyon szeret!ünk. 
a ki nagyon közel volt a szivünkhöz. le lkünkhöz, Te akarta d 
igy. s akara tod ime be te lj esede t!. hogy Pá l Fere nc ny, 1 ~lkész. 
tb. esperes megszünjön testszerint é lni! S Te a ka rta d azt is . 
jó Atyánk. Is te nünk. hogy a mig Ö é lt, Ne ked le lsz ő é lete l élt 

, úgy is, mint e mber és úgy 'is, mint a Te fe lke ni papod I A Te 
a tyai kezed volt é le té be n az irá nytmuta tó, a Te a tyai 'Szavad 
vo lt az a felté tle n pa ra ncs, a me lyet le lj esitetl, mint hüsége,s 
kala na a szolgálalot, még Késő öregségé be n is! 

Atyánk I Mini e mber, töké le tes. mind enki e lé bizla n á ll it
ha ló példakép volt. ki ra jongásig szere tte hitvesét. a ki mosl 
52 évi házas együttlét ulá n lé pe tt léle kke l, zokogva borul ko
porsójára. S milyen ' pé ldásan löké le tes, igaz vo lt a családala 
pilás gondolalával szembe n á llva is . Ha ne m a dla i gyerme kei 
Nekik, Alyánk, ke resett Ö magána k. örö kbe fogadva egy árva 
kicsi leányt, hogy legyen Neki is va la kij e késő öregségében .. , 
legyene k unoká k , . ' napsugaras jókedv, ha eljön maj d a nn a k 
az ideje . . , 

Is le n ! Mini a Te szo lgád. mind ig égő . de so ha el ne m 
ha lványuló fé nyű fákl ya vo lt. Akár kis, a ká r nagy gyülekezel 
e lő t! szo lgált Téged . maga volt a kölelességleljesilés és ponlos
Ság példány képe. Ezek az ősi, d e új köniösbe pompázó le m
plo mra la k és ez agyül ekezel mondha lja csak e l, hogy mi lye n 
is volt O, a mikor a pró kis székelyek százail iklalla az önálló 
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keresztény egyházfagok sorába, amikor a frigykötés könnyez"', 
boldog óráján a fiatal lelkek beszédével mondatta el holtomig
lant és a holtáiglant, vagy koporsó nál állva a halál aratásának 
idején az Örök Élet hitének csodálatos beszédét prédikálta . 
Hogyan is munkálta a Te országod eljövetelét 54 esztendőn 
keresztűl s hirdette az igaz ember örök, soha el nem muló 
lélekértékeit, követve nagy fiadat, . a Mestert, aki Út, 19hzság és 
Élef volt számára, prédikálva evangéliumát. A protestáns lelki
pásztor minden nemes tulajdonságát önmagában egyesítve, 
sudár, szinte óriás székely tölgyként 'magasodva apró, törpe 

• 

embercsemeték fölé, ezért remeg belé a Székelyerdő minden 
fája a valóság érzetén, hogy Ö már ezután csak lélek szerint 
lehet közöttünk I . . 

. Köszönjük jó Atyánk, hogy adtad Öt nekünk: családnak, 
egyháznak, a szekely életközösségnek. Köszönjük, hogy Benne 
példányképet állitottál elénk, hogy hogyan is kell élni hosszú 
életen át becsületben, az igaz ösvényében, a Te buzgó ~zol
gálatodban, hogy is kell szeretnie az Embernek az . Embert, a 
Magyarnak a Mag.yart. 

Lelkünk tiszta érzéseivel kérünk Téged, vigasztald azokat, 
• 

akik bánkódnak. zokognak koporsójánál. Vigasztald meg az 
52 évi házasélet minden szomoruságában és boldogságában 
Vele megértő szeretetben osztozó özvegyet. a saját gyermek
ként szeretett fogadott leányt, a vő t, az unokákat s az összes 
közeli és távoli rokonokat. 

Atyánk I Adj sok Ö hozzá hasonl'ó igazán hűséges sáfárt 
annyi vihart átélt kicsi Egyházunknak, Fajunknak. s mint ahogy 
fennen ragyog kicsiny életközösségünk egén élete fáklyája, en
gedd Istenünk, hogy követhess1k Öt a Bel)ned való igaz élet 
megélésében és a Te akaratod zugolödás nélküli teljesilésében. 
Jézus nevében kérünk. hallgass meg. Ámen. 

Bede Emil. 

• 



Az öreg lelkipásztor bucsuja. 
I 

Alapige , Csel. 20. 24. 25. 27. 32. 

Gyászoló Testvéreim I Halotti Gyülekezet ·! 
Szent Karácsonyestén, mikor a gyermeksziveket meg. 

örvendeztető angyalok szárnya suhogását is már elnyelte a 
csöndes, néma éjszaka. melynek fekete palástja alatt elpihent 
a karácsonyeSt misztériumában megtermékenyült emberi Jélek , 
a falu két hajlékában a lámpa csak nem akart elaludni. Ná
lam a lámpafény mellett az iróasztal felé hajolva az élet vias
kodott az élettel, mely a lelkészi hivatás lelkiismeretes meg
élésében ölt testet egy ünnepre való készülődés ben ; a másik 
a nyugalmazott lelkész hajlékában, a halál viaskodott egy 
hosszú életutban és komoly kötelesség betöltésében megfáradott 
élettel. Csak másnap reggel. amikor gyors szárnyakon terjedt 
tova Pál Ferenc ny. lelkész-esperes halálhire, értettem meg, 
hogy előző este miért jött oly szokatlanul későre álom a sze
memre. Akkor vív ta haláltusáját az egyházközség egykori 
lelkipásztora s talán szeretett volna még egyszer beszélni velem, 
mielőtt az ő koporsója mellé állok. Lelke a gondolat utján 
keresztül talán akkor mégegyszer felkereste azt a hajlékot, ahol 
én virrasztotIam, hogy bucsut vegyen attól a piipilakástól, 
melyet négy évtizednél is több időn át az ő szelleme töltött be. 
Lelke, mielőtt a hosszu utra indult , talán ott járt azon az es· 
tén, hogy megbizást adjon nekem, ki a lélek magvetés mezőin 
az ő nyomába léptem, hogy jó tanácsai nélkül az utolsó el
vá lás se történhessék meg; hogy nekem mondja el az Ő bucsu
szavát, amit ő már el nem mondhat. 

Csodálatos és megfogha tatlan az emberi lelek titkos, rejtett 
vil ága . Az emberi lélek sollszor megérez és megsejt valamit, 
amire még semmi bizonyiték sincsen, de amely hamarosan 
bekövetkezik . Mintha minden egyes léleknek egy, eddig fel 
nem fedeze tt titkos leadóállomása és felvevő készüléke volna, 
me ly minden tá volságokon keresztül egy gondolatra terel két 
emberi lelket s ezen keresztül egyik a másiknak egészen vilá
gOS, ft tuda tba is á tl é pő utasitást és meghagyás! ad. 

Ez törté nt a koporsóban pihenő öreg lelkipásztor és ki;)-
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zöttem is és ez a mag-yarázata annak. hogy most, amikor. 
mint lelkész az 6 koporsója mellett, az ulolsó földi talá lko
zásnál beszélek, beszédem alapjául azoka l az igéket válasz
tottam ki, amelyeket ha llotta tok . Ugy érzem, mintha Istennek e 
koporsóban fekvő hüséges, öreg szolgája a rraga alázatossá
gában, távol minden öndicsérettő l. diktálná neke m ezeket az 
igéket, mint olyanokat. amelyekbe legjobban be l e il leszth e tő az 
6 egész élete s amelyek legmé ltóbbak az O végső bucsu
zásához. 

Legye n há t a felolvasott ige lámpás, melynek fényében 
ujra megláthatjuk azt az é letet , melynek ' folytatása nincs már 
ezen a földön . . 

Ebben a koporsóban alussza öröká!m á t Pál Ferenc ny. 
unitá rius lelkész-esperes. Keretbe fo glalom ezt a nevet. A keret 
egyik .oldalát a gyermeki idők alkotják, mely a Firtos hegy 
lá bától a székelykereszturi gimnáziumig vezet és ta rt. A keret 
másik oldalát ifju évei teszik ki, melyek a sZékelykereszturi és 
kolozsvári diák és theologia i tanulmá nyokba n, majd a tord ai 
köztanitói pályán nyernek befejezést. A keret harmad ik oldalát 

• 

a meglett férfikor adja, melyek a recsenyédi és oklándi lelkészi 
szolgálatban teltek el, A keretet bezárj á k az öregségben eltöltött ' 
esz tendők, melyek a nyugalmazott le lkésznek ada llak meg a 
Gondviseléstől. Ebben a keretben ragyog most e lő llünk az ige 
re fl ektorá na k fénye melle tt , mint Istennek nagyszerü a lkotása 
az az elmult é let, amely a Pál Ferencé volt. 

A legendás Firlos lábánál fekvő, a tiszta sZékely és uni
tá rius Firtosváralja községben nyilott ki é lete virága. Ennek a 
hegynek legendás mult ja, e község népének ön tudatos fa ji és 
fe lekezeti gondo lkozása, egyenes jelleme és emberbaráti szere
tete ihlette meg a gye rm ek Pál Ferenc lelkét és jegyezte e l 
annak az é letnek, amelyet O megélt. Valamint .a nemes oltó-, 
ággal beo ltott kis fán a k te rmésé t megszabja az oltógaly mil yen· 
sége, ugy az em ber é letének, te tté nek, gondolkozásának : egy , 
életre szab és je löl irányt az, amivel a gyermeklélek az otthon
ban és környezetben átolta tott. Pál Ferenc lelkét korán á toltotta 
a Firlos alatt lakó nép ön tuda tos magyar és öntudatos unitárius 
szelleme, me ly az ő egész életének minden ténykedésén .meg
látszott. Valami szent megbizatás vezette é lete kormányke
rekét a kezdettől végig, . amely különösen lelkészi pályáján 
csucsosodott ki il)'azán s amely ezekkel az igékkel fejezhető , 
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ki a legjobban: "Semmivel sem gondolok, az én éle tem is 
nekem nem drága, csakhogy elvégezhessem az én futásoma t. " 
Ez a megbizatás, mint láthatatlan, de annál erősebb kéz ve
zette a falu egyszerübb iskolájából a székelykereszturi, majd a 

• 

kolozsvári iskolába, ahol nagy szorgalommal gyüj tötte azokat 
a lelki tálentumokat, melyeket a későbbi életben az előrehala
dás aprópénzére könnyen fel tudott váltani. Ez irányitotta éle-
tét a pályaválasztás nagy keresztutjánál a theologia felé akkor, 
amikor az érettségizett ifja k előtt, más pályákon az előrehala
dásna k és érvényesülésnek sokkal szélesebb kapui tárultak ki. 
Erre az időre emlékezve, a hivatás megélésének biztos tuda
tában bizonyos lelki megelégedettséggel mondotta el azt, hogy , 
amig akkor többen elhagyták barátai a theológiát, más pályára 
lépve át, ő végig megmaradt ezen. Pedig ez a pálya akkor is 
nehéz, küzdelmes és anyagiakban is gyenge volt, hiszen az Ö 
pályája kezdetén még is merelen volt az államsegély, De az 
Ö számára e pályán minden nehézsége mellett is gyönyörüsé· , 
gessé tette az a hivatásérzet, melyet magával hazulról hozott 
s mely egész életén keresztül vele is maradI. Ezzel indult el 
a lelkészi pálya rögös utjain, . melyen sokszor bizonyitotta be, 
hogy nem gondol semmivel. még az élete se drága neki, csak
hogy futását elvégezhesse. . 

. Itt félbeszakitom a gondolat menetét, mert az Ö élete is 
mindjárt lelkészi pályája kezdetén kétfelé tegozódott. Hamar 
ráébredt arra az igazságra , hogy .nem jó az embernek egyedűl 
lenni s hitvest választott maga mellé. Abban a házaséleiben 
pedig. amelyet Ö hitvestársával együtt megélt s amely egy fél 
évszázadnál is tovább tartott, mindenki csak példát láthatott 
arra, hogy egy házaséletet, hogyan kell felfogni és megélni. Ö 
mindég tudatában volt annak, hogya lelkésznek nemcsak az ' 
egyéni élete kell, hogy feddhetetlen legyen, hanem családi élete 
is, hogy mint eleven ut és irányjelző lehessen azok előtt : aki
ket a házasélet utján ő indit el. S ha , valaki a mintát tőle 
vette, az nem is csalódhatott. A gondos, a megértő féri minta
képe volt Pál F erencz, aki kifelé a családnak tekintélyt, jóhir
nevet szerzett s befelé pedig mindenben igyekezett segitője 
lenni annak, aki a hajlékot a boldogság sziget évé igyekezett 
varázsolni. Feleséget nemcsak segitőtársnak tartotta, akivel kö
zösen hordozza az élet keresztjeit s akivel osztozik az élet 
örömeiben, hanem a legmeghittebb barátjának akit csodálatos 

• • 
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szeretelIel és rajongással veli körül. Élete sok tette . sokszor 
megismétlődő kijelentései bizonyságok erre. de mindeneknél 
ékesebben beszél erről az az öreg napjaiban elmondolI ima. 
melyben egy kérés szállt az egek Urához, az, hogy Ö hagyja 
ill először a földi életet: mert hitvestársa nélkül nem tudná el 
viselni a földi életet. Pál Ferenc hitvestársi é leté bő l bárki me
rithetett példát a maga hitvestársi életének a megéléséhez. 

Te pedig bánatos özvegy, könnyes szemeidet, borus tekin
tetedet, bánkodó lelkedet forditsd az lsten felé s meg ne szün
jél hálát adni azért, hogy ilyen férjet rendelt volt melléd s 
hogy oly szép hosszu életen keresztül állhatott mélletted, mint 
férj: Pál Ferenc . 

Azt mondják, hogya földön nincsen tökéletes boldogság 
Pál Ferenc teljes boldogságából is hiányzott valami. Isten nem 
ajándékozta meg gyermekkel. Ö azonban a gyermekkel láró 
boldogságot is igyekezett magának megszerezni. Széles rokon
ságából kiválasztott egy gyermeket, akit kis korától ugy nevelt, 
mintha az ő' testéből való test, az ő véréböl való vér lett 
volna. Ezt láttuk, tudjuk mi is, de te tudod nevelt leánya azt, 
hogy megboldogult testvérünk az ö nevelöapai mivoltában is 
sok apát felülmuló édesapa volt. 

Ha azonban az isteni gondviselés nem is adott neki vér
szerinti gyermeket, adott lélekszerint nem egyet, hanem sokat, 
mert ő gyülekezetének minden egyes tagját, akiknek az élet 
hosszu során pásztorálására elhivatott, lélekszerinti gyermeké
nek tekintette. És itt visszatérek az előbb elhagyott gondolat
menethez. Pál Ferenc a lelkészi pályát nem a megélhetési, 
vagy a kenyérkereseti lehetőségpk egyik formájának tartotta. 
hanem magasztos hivatásnak. Az a lelkipásztor pedig. aki igy 
fogja föl pályáját. az a gyülekezet minden tagját gyermekének 
tekinti. akivel együtt örvend s együtt busul. vagy szenved. 
Valamint a jó apa, ha szükség int, dorgál. fenyit. ugy az az 
igazi lelkész. aki ha szükség az intő. a fenyitő szavakat sem 
nyeli el. Ö pedig. szólva az igével: sohasem vonakodoll allól. 
hogy lsten akaratát ne hirdelle volna. Ezt bizonyit ják a recse
nyédi gyülekezet idősebb tagjai. akiknek körében lelkészi pá
Iyáíát megkezdelle, de errő l tehet va llomás t a fa lu népe is. 
42 évi lelkészi szolgálata alall volt idő megismerni ő l és e 
hosszu idő ezer változataiban sokszor bizonyságot tett elötte
tek arról, amiről beszélek. 
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. Emlékezzetek. csak: A világháborut megelőző időkben, 
am ikor a boldog beke korszak egy -kiegyensulyozolt életet te
remtelt e föld felelt, mint cé ltudatos m agvető lá tolt hozzá a nn yi 
hlltd es bizalommal a lelki magvetéshez. A nagy világégés 
Idejen O vo ll reményei/ek folytonos táplá lója, megsebbzett szi
ve tek , csüggedő le lke tek vigasztalója. A nagy összeomlás idején 
amikor annyi remény és számitás kártyavá'rként omlolt össze s ki 
a merre látolt menek ült a nehéz próbák a lól, O, mint a szikla 
á ll all, mutatva a példát s ugyanakkor hitet és bizalmat nyujtva 
nek tek is. A kisebbSégi sorsban igen . sokszo r egyedül, de 
á lI olI elszakilhatatlanul mellettetek. O vol t az, aki soha el nem 
csü Pgedt, a kine k a szebb magyar jövőbe vetett hitébő l, mint 
bővizű forrásból annyi sokan er6sitellétek meg gyengülő hite
te ket. O voll az, aki abbah a megaiázó kisebbségi sorsban 
nem egyszer állt ki asikra éretletek az iskaláér!, a templomért 
s magáért az egész egyh,ázkörért is, . Ezt a kiállás t, harcot 'ugy 
állatia a szószéken is és künn a mindennapok őrhelyén is, 
hogy az ellenSég minden bomlAsztó törekvése hiábavalónak 

\ bizonyult. Azok az idők külőnösen igazolják Pál Ferencnek 
életét, mely az a la pigében jut kifejezésre. 

Szolgála tána k a feiolvasatI igék szerinti betöltését igazol-, . 

ják azok az eredmények, melyek a fa lu gazdasági, kulturális 
és szociális e lőhaladásában mutatkoztak meg a~ O ilyen irányu 
munkája nyomán. Az egyházközség anyagi megerősödése, 

a lapitványbk megsokszoródása, egyházi földjeink szaporodása, 
temetőink bekeritése, a vil'ágháboru nagy hőseinek nevét meg
örökitő e mléktábla és messzi vidék harangjait felülmuló ha-

• 

rangj a ink, mint <'kes bizonyilékai annak, hogy Pál Ferencnek 
életében is l egelső gondja az volt, hogy hiva lását maradék 
nélkül betöltse s szivvel-lélekkel, minden erejével igyekezell is 

\betölteni azt. Ennek a templomnak és szószék nek 42 esztendőn 
'Ikeresztül volt halkszavu , alázatos, de a lelkek mélyét szánto
Igató magvetőj e, igehirdetője. Ki tudná fel sorolni azt a sok 
', Ielki magvetést és annak annyi eredményé t. Az idegen rólatok 
e klándi unitárius gyülekezet olvassa le az e redményt. Igyekez
~etek hát olyanokká lenni, ugy cselekedni. a hogy annyi éven 
keresztül tanitolt titeke t, hogy cselekedeteikről is visszalükrö-
ődjék a távozó lelkipásztor igazi lelkészi munkája, 

E szó3zéket már csaknem tiz éve, hogy elhagyta, mert az 
' dő is elsuhan t s vele elfáradt volt lj felelős őrhelyen , de a 

• 
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templomnak azután is a legpontosabb látogatója volt. Vasár
napról-vasárnapra láttuk őt e hajlékban. pedig talán mindany
nyiunknál okosabb volt és jóbban tudott imádkozni, de jött. 
hogy mint nyugalmazott lelkész 'is igazolja azt, amit mint lel
kész sokszor hirdetett, hogya templomot azért épitették, hogy 
az ember ott szerezze be hétről-hétre lelki táplálékát. Mos.! a 
templomot is végképpen elhagyja. Ennek a szomoru ténynek 
fájd"lmas megtörténtekor azt mondjuk: köszönjük a gondos 
lelkipásztorkodást, köszönjük a sok jó tanácsot, köszönjük a 
nagyszerű példaadást. 

Te sem távozol bucsu nélkül. Bucsuszavaidat én mon
dom el helyetted, amit ugy érzem Te diktál sz nekem . Pál Fe
renr. köszöni a hitvesi szeretetet, a gyermeki ragaszkodást, az 
unokák által nyert sok-sok örömet, a rokonok ragaszkodását, 
a hivek mc;gtisztelő bizalmát, 'a barátok megbecsülés~t s aztán 
az apostol szavaival távozik: .. Most pedig Istennek ajánlak 
mindannyiolokat." ' Ámen. 

Kelemen Imre, 

, 

Búcsúszavak az Egyetemes Egyház 
Intézményei nevében. 

• es 

" T udqm a te dolgqi'dat. szeretetedet tos hitedet, szol· 
. gálatodat es türésedet s hogy "o te utolsó cseleke

deleid többek az elsöknél. .. (János Jel. tI. 19.) 

Van fahasáb, melynek lángolása sziporkázó szikra-fénnyel 
lövel az éjszakába és van, amely zajtalanul ég el, de átható, 
larlós melegséggel. Van éleI, ' amely tüneményes üs tökösként ' 

• suhan át a léten s van, amely állócsillagként ragyog felettünk. 
Van szolgálat, amely árad. sodor s va d vizekbe vagy holt 
medrekbe fui S van olyan" amely lassu viz módjára mély par
tot mos. Van cél és boldogság, amelv romok felett hoz virágot, 
s van olyan. amely önmagát emészti meg Istennek t e t sző szép 
áldozatul . . . 

. Pál Ferenc élete zajtalan melegséggel, állócsillag-ragyo. 
gassal, mély partú szeretettel, Istennek letsző áldozattal folyt 

, 
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le közöttünk. Kiegyensul yozott élele és szolgála la olya n volt, 
mini tü zhelyre teU formás fehér edényben párolgó vizé, mely
nek cé lj a a lassú elfogyás, hogy a szoba pá ra tarta lm a az 
élet törvé nye inek megfelelően fenntart assék. "Tiszta és szepl ó 
nélkül va ló istentisztelet," hogy az é let csunya percei ünnepi 
percek ké nemesüljenek. 

Testvéreim , gyászoló gyülekezet! 
Va lóban igaz az, hogy csak az hten tudta , csak az lsten 

és könnyező hitvese, hogy Pál Ferenc él. annyira befelé élt és 
bel ülröl élt, Pedig neki is lehettek fájdalmai, keserüségei, lehet
te k csa lódásai; de ő sohas~m kiáltott ha ngos szóval. Lehettek 
kilörő Q[ömei. ha rsonázó győzelmei, de ő sohasem ta psolt 
ha ngos tapssal, Csak az lste n tudta , csak a lelkek vizsgálója 
mondha tta gyakran e nemesen egyszerü, de fenkölt léleknek : 
"T udom a te dolgaidat, 'szeretetedet, hitedet, szo/gá/a/oda/ és 
tü, ésedei s hogya te u/alsó cselekede/eid többek az e/sőknél" , 
Apró cselekedetek nagy apostola volt ö, az a küldetéses lel
kész, ki apró homokszemekből gránit szobrot emel ahile, sze
retele és szolgálala által. Legkisebb c,elekedelei hilben erőseb
bek, szeretetben melegebbek, szolgálatban hüségesebbek val
lak, mini mások ,százszor meghirdetett, százszor megénekel! 
cselekedetei. ' 

Ilyen volt ő nemcsak egyházközsége, de nemzete és egy
háza szolgálalában, Mini a csöndes alkonyati szellő a porsze
met, nemzetére és egyházára, erre a kél pil/érre hord la és ép i
tette apró cselekedetekből az lsten országát. 

Életelindulása a boldog aranykorra, az ünneplő milleniumi 
i dőkre esik, ' Az ezer éves harc legendává nő, a mérhetetlen 
szenvedés megszépül, a nemzet örömmámorban' uszik, Pál 
Ferenc erős valóságérzékkel megáldva, e sok sz'inböl kiértékeli 
a hilel s az álmok helyébe odaál/it ja a ' szolgálatot. A rózsa
szinü ködön Iul megé rzi a kijózanitó napok terhét, de nem 
reUen meg, mert futja ,a tesli , lelki erőből. Bőven jul a hitből. 
a melyel királyi módon oszlogat szét népe között. L~lke, mint 
afekele gyémánUá vált' cedrusfa, szakadatlan osztja a nap 
melegét, lslen melegét. S amikor a háborus megpróbá/talások 
ulán ránkzudul az idegen megszál/ás fergetege, Pál FerenC apró 
cselekedelei, mini valami lilkos szikrák, itt is, 011 is meggyujl
iák a hil mécsfényél. Az erdélyi magyarságnak - nincsenek 
nagy vonalu. átfogó tervei, ninc;::senek még avatott vezérei. de 
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vannak tiltott álmokat ébresztő és tápláló Pál Ferencei. akik 
hittel hisznek a jobb jövendőben. Népünk egy pillanRtig ugy 
érzi, hogy szélzuzatotl az eZf~réves ut s már 8 mély szakadék 
felé szédül, a mikor egyszerre hid feszül elő tl e a Pál Ferencek 
életéből. (gen . hid voltak ők, amely biztositotIl' mindannyiunk 
számára a ne mzeti létfolytonosságot. Az "apró cselekedetek" 
korában, amikor egy jó szó, egy megértő teki ntet vagy meleg 
kézszoritás mindennel fölért, Pál Ferenc szolgálatának jelentő
sége hatványozotlan nőtt. S amikor megindult a föld talpunk 
alatl s a magyarság tömötl sorokban menekült. Pál Ferenc, 
mint minden lelki vezér, tüntetően megült a fészkén. A viha r 
zugot!, aZ ág recsegett, de a madár ne m riadt. meri szárnya 
volt. Pál Ferencnek hite volt s ez a hit a maga körében meg
győzte és iti tartotta. vizen és kön nyes . sós kenyéren megtar
totla a magyar nemzetet. S li nemzet meleg há láva l áll meg a 
Pál Ferencek koporsója mellett s egy boldog evangéliumi val
lomásban búcsuzik: "Tudom a te dolgaidat. szere/edet és hite
del. szolgála/odat és /ürésedet s hogya/e u/alsó cselekede/eid 
többek az elsőknél." 

Pál Ferenc, ezt a forró, könnyes, magya r vallomást a 
Mindenható is bejegyezte az ő szent könyvé be I De lelkébe 
véste a mi kicsiny Egyházunk is ... 

• 

Egyházunk sorsa mindig egy volt a magyar nemzeteve!. 
A két közösség szolgálata egyet jelentett. Pál Ferenc egyforma 
szivvel és lélekkel szolgálta mindaketlőL Az egy ház kulturális 
intézményeiben fl. magyarság védbáslyáit szemlélte és szeretle ' 
s a magyar nyelvben ez Unitárius lélek zsoltáros és imádságos 
szárnyalását ismerle fe!. Közü gyigazga tói méltósága. fötaná
csosi mivolta, irányitó szerepe és bölcs itéle te a templom és 
iskola. a hit és magyarság érdekeit tartották sze m e l őtt. Ifjakat 
is e célból serkente!t. toborzott és segitetl a lelkészi pályá ra. 
Profétákat szerzetl a magyar népnek és az uni tárius egy há7nak. 

A kép azonban nem lenne teljes. ha meg nem emlékez
nénk arról a páratlan emberi magatarlásról. amely közti .zte
letet, közmegbecsülést szerze ti Pál Ferenc nevének . Ma"a tar
tása nem jelentetle a szinvónalat. de jelentette a tiszta erkölcsi 
mér/ékel. Lefel é vagy fölfel é. kifelé vagy befelé egyforma mér
ékkel méri. S talán a Jó lsten is azért áldo tta meg hosszú. 
szép é letl~1 s egy cso~álatos, csöndes halá ll al'. A nyilegyenes 
fanak meg a zuha nasba n is va n vala mi kibékitő szepsége. 



, 
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Pál Fere nc jellemes életének elmulása is inkább megnyugtat 
mint megrendil. A tiszta erkölcsi mérték koronázatlan ember~ 
sohasem szakad ki a mi szivünkből, az lsten akarja, hogy 
bennünk éijen. I 

A Magya r Unitárius Egyház felmérte a te életedet a ko
porsód elölt s általam tesz bizonyságot: "Tudja a te dolgaidat, 
szeretetedel és hilede!, szolgálalodal és lürésedel s hog!! a te 
legkisebb cselekedeleid löbbek az elsőknél." 

. Eltávozó testvérünk, ebben a tuda tban búcsuzunk tőled . , 
pihenj csendesen s mi pedig gyászoló gyülekezet, imádkozzunk 
az egek Urához, Istenéhez, hogy áldja meg e népet s e ma
roknyi Egyházat Pá l Ferenchez hasonló lelki vezérekkel I Ámen. 

Simén Dániet . 

• 

Búcsúszavak az Egyházkör nevében. 

A legőszintébb tisztelet és a legmélyebb fájdalom érzésé
vel állok a SZékelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör nevében e 
mellett a koporsó mellett, melyben Nagytiszteletü Pál Ferenc 
nyugalmazottl!lelkész, tiszteletbeli 'esperes, a mi , kedves jó 
"Feri bácsink" pihen, 82 esztendőre terjedt s tiszteletre méltó 
földi élete e1hamvadása után. Itt állok igaz fájdalommal, hogy 
bucsut vegyek attól a nemes és becsületes életü embertől, aki 
nemcsak családjának és nem is csak azoknak a gyülekezetek
nek volt ékes koronája, melyeket lelki gondozásban részesiteIt 
47 évre terjedő lelkészi szolgálata alaIt, hanem a mi egyháZ: 
körünknek is fénylő napj" vala abban 'a 36 évi közszolgálat
ban, amelyet egyházkörünkben oly becsülettel és tisztességgel, 
komoly megfontoltsággal és ki váló közigazgatási érzékkel teije
sitett és töltött be, mindig közmegelégedésre. 

Az egyházkör ennek az áldot! lelkü jó embernek. ennek 
a páratlan itélöképességü' s igy vezetésre hivatolt férfiunak. a 
lelkipásztorok mintaképének. már korán, alig egy évi recsenyédi 
lelkészi szolgálata "lalt. felismerte tehetségét, lelki ' kiválóságait 
s ezt megjutalmazta. midŐn 1887-ben a válöpereket lebonyolitó 
papiszék prókátorává választolta, mely hivatalát az állami 

I 
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anyakönyvek életbe lép/etése idejéig.. 1896·ig, a legszígorubb 
pontossággal töltötte be, de belevive ebbeli munkájáb" is em· 
berszerető szivének megbocsát~ni tudó érzését. Majd 1998·ban 
egvházköri jegyzővé választja az egyházkör a tekintélyében 
folyton gyarapodó oklándi lelkészt, s ebben a hivatalában 16 
éven át, 1913·ig müködik és irja a legpontosabb köri jegyző
könyveket, amikor elnyeri az egyházköri élet legmagasabb 
tisztségét, a Kori esperességet, amely hivatalát két cikluson át, 
12 éven keresztül, 1926·ig bezárólag, a legbarátságosabb és a 
legodaadóbb buzgósággal töltötte be. Komoly megfontoltságá· 
nak és józan ilélőképességének köszönheti a mi egyházkörünk, 
hogya legnehezebb és legválságosabb időkben a legnehezebb 
egyházköri kérdések is mindig közmegnyugvásra és közmeg
elégedésre oldódtak meg, Az egyházKör aztán az ő szereteté· 
nek ésnagyrabecsülésének elismeréséül 1926-ban tiszteletbeli 
esperessé választotta a hervadhatatlan é rdemeket szerZett ked-, 
ves jó "Feri bácsit". . 

A bucsázás fájó piilanatában a Székelyudvarhelyi Unitá
·rius Egyházkör nevében megköszönöm Feri bácsi neked azt a 
sok munkát, amit ebben az egyházkörben végeztél. mint pró
kátor, mint köri jegyző és mint esperes. Megköszönöm azt a 
nagy buzgóságot és igaz szeretetet, mellyel ügyeinket és dol
gainkat intézted és azt a barátságos leereszkedést, amellyel 
hozzánk, a jóval fiatalabbakhoz is leereszkedtél. De megköszö
nöm neked, kedves Feri bácsi, én egyénileg is azt a kitünte
lést. amelyben engemet részesitettél. amikor annak idején mos
tani állQmáshelyemre segitettél s azután is jóindulatoddal állan
dóan elhalmoztál. 

• • • • 
Ezek után engedtessék meg nekem, hogy bucsúzzam e 

koporsó lakójától .közös szülófalunk, Firlosván;lja község nevé
ben is. Ott született ő 1861 október 7-én a tiszta levegőjű, kris
tályvizü · forrásokat termelő , . gyönyörű kilátást nyujtó Firtos hegy 
aljában, az alig 300 lelket számláló, értelmes népü Fittosváralja 
községben, amelyet soha meg nem tagadott, ahova olyan bol
dogan tért haza mindig az általa életre hivott és ma már hi
ressé vált találkozókra. Ennek a falunak és népének nevé ben 
köszönöm neked "Feri . bácsi" a szülöfalu. a szülőföld igaz 
szeretetéI. Élni fog emléked 011 is, a legendás Firtos hegy 
aljában. 



15 

Becsületes, némes és munkás (öldi életed elhamvadt. de 
neved és ' emléked fel van irva mindnyájunk szivében . Kivánok 
neked az igaz földi élet után csendes és békés pihenést. Sze. 
retteidnek vigasztalást. Isten veled Feri bácsi. Isten ve lünk I 
Ámen . 

• 

Temetés búcsúzás. 

Bálint' Ödön 
köri esperes, 

• • 

• 

TemetéSre jöttünk. de nem temetünk, mert temetni annyi. 
mint va lakitől. valamitől örökre e lválni és aztán - elfeledni. 
De örökre elválni azoktól. akiket szerettünk és aztán elfeledni 
őket. nem lehet. Tőlök csak búcsút venni lehet. Ide nem te
metni jöttünk, csak e1búcsúzni attól, aki megy közülünk. mert 
e lj ött az ő elköltözésének ideje. Nem temet jök Pál Ferencet, 
csak elbúcsúzunk tőle. a mi kedves Feri bácsinktól. a csupa 
szeretet, csupa jóság·embertől, akit elfeledni soha nem lehet. 

Nem eltemetünk és nem elfeledünk, hanem csak elbúcsú
zunk tőled. kedves Feri bácsi , mert beállt számodra a z elköl· 
tőzés ideje · (ll. Tim. 4.6.) Búcsúzunk mi, szerény munkásai 

• 
annak a mezőnek, ahol Te oly hosszú időn dolgoztál. fáradtál. 
tevékenykedtél a Krisztus Jézus alázatos ·tanitványaként. Sze
rető szívü telkipásztor. a tyai jóságú esperes voltál, aki ha 
feddettél. ha oktattál, ha utasitásokat adtál. sohasem fölényes-

• 

kedő felsőbbségi érzettel, hanem jóakaratú szeretettel tetted azt. 
Mert lelkésztársaidat, a legfiatalabbakat is, nemcsak karlársaid
nak. hanem barátaidnak. testvéreidnek, gyermekeidnek tekin
telted s esperesi vizsgálalaid idején, gyülésekben, a magán
érintkezésben ez határozta meg velünk szemben való maga
tartásodat. Te amit prédikáltál. azt cselekedted s amit cseleked-

• 

tél, azt prédikáltad. Mindenekben a jó lelkipásztor példája 
voltál. 

Köszönjük Neked a példaadást. a tiszta szeretetet és jó
ságot. amellyel megnyitottad előttünk hajlékodnak és szivednek 
ajtaját és amelyben oly sokszor megfürösztötted a mi lelkün
ket. a fiatalabb kartársak lelkét, hogy letisztitsd róla a földi 
élet gyarlóságainak porát. Köszönjük, hogy szerettél és a sze--

• 

I 

I 
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retetben, -a keresztényies életben, az igazi gyakorlati lelkipász
torkodásban útmutatónk voltál. Köszönjük és búcsúzunk, mert 
neked menned kell oda. hová elmentek. ahol oly sokan vár
nak egykori jóbarátaid közül. Eljött: beállott a Te elköltözésed
nek ideje is, mért íme, akikkel egykor ifjan együtt álmodaztál, 
együtt küzdöttél, az életmezőn versenyt együll futollál: nincse
n.ek már itt, előre mentek, ill hagytak. Csak egy van még ill, 
aki leghűbb volt hozzád , aki soha el nem hagyott: élellársad, 
aki mindhalálig híven kitartott mellelled és most itt maradt még 
egy ideig, hogy amint életedet a hűség és szeretet virágaival 
ékesítelle. sirodat ís beültesse virággal és aztán - készüljön a 
nagy útra, találkozóra. 

Bár temetésre jöllünk, - búcsúzunk, nem temelünk , 
_ mert emléked, képed szivünkbe zárva ill marad mindhalálun

kig. Búcsúzunk s kivánjuk, hogy találd meg az örökkévalóság
ban a jóknak, igazaknak, híveknek igaz jutalmát: "menj be 
a te Uradnak örömébe I" Az Udvarhelyvidéki" Unitárius Lelkész
kör nevében búcAúzom: Isten veled, pihenjenek poraid csen
desen, szellemi részed a szerető lelkek jutalmának, az örök 
dicsőségnek legyen részesévé! Isten veled! , 

Zoltán Sándor, 

, 
• 

Pál Ferenc példája buzditson minket! 

Az Udvarhe/ykörí Dávid Ferenc Egy/el neliében egy pár 
szóban én is lsten hozzádat mondok, mert ennek az egyletnek 
12 ,éven át jegyzője, késóbb pedig 3 éven át elnöke voltál. 
Egyletünk célja a valláserkölcsi élet ápolása, terjesztése, az 
igaz keresztény magyar élet megteremtése. 

Ezt a nemes célt megvalósitani csak erós hillel. áldozat
kész szeretelIel, nemes példaadással, sok jó cselekedettel lehel. 

"Aki a szeretetben marad, az Istenben marad s az Isten 
abban. " 

Pál Ferenc esperes az egyszerü szavak, de a nemes 
tellek embere volt. Jó pásztora, hű gondviselője a nyájnak, 
melyet lsten az ö örizetére bizo II. 

, 
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A lelkészek s ·énekvezérek Feri bácsija, ki hivatalos kör
ut jában, társaságban, utcán, vagy akár a saját otthonában is 
mindenkit türelmesen meghallgatott. S ha egyenetlenséget . lá
tott, nem arra törekedett, hogy annak hullámait még jobban 
felkavarj", hanem. inkább arra, hogy békitő szavaival elsirnitsa, 
lecsendesitse. Békitőleg szólott a haragos felekhez : csak 
egyetértéssel, egymás megbecsülésével lehet épitő munkát 

, ' 
vegeZn1. 

A román megszállás idején a .templom volt az egyedüli 
hely, ahol keresztény magyarságunkat ápolhattuk, Isten házára, 
a templomra áhitattal nézett. A templomot, tornyot s a melléje 
tartozó parochiális épületeket gondozni, ápolni kell I A' román 
megszállás éveiben pedig erre alig volt pénz, Az egyházközsé
gek pénzvagyonát csaknem mind felemésztette az adó és a 
konverzió. 

Mintha most is hallanám Feri bácsi jó tanácsait: Pénz, 
amint látom, .az egyházközség p-énztárában kevés. Azt nem is 
szabad elkölteni, inkább gyümölcsöztetni kell I Pénz nélkül is 
lehet javitani, épiteni I Csak lélek s jóakarat kell. Fel kell buz~ 
dulni az ősök nemes példáján. Egyetértéssel. jóakarattal, köz
munkával tegye meg mindenki a kötelességél, mert . cSllk igy 
lesz itt magyar unitárius élet s igy leszünk mi a nagy elődök
nek méltó utódai, igaz unitárius keresztény magyarok, Egyszerű, 
lelkes szavai nyomán szép egyházépilő munka folyt a két 
Homoród völgyén, 

Pál Ferenc ' nemcsak hítét, . vallását és egyházát, hanem 
magyarságát is szerette s ahhoz törhetetlen lélekkel ragaszko
dott. Hitt a magyar nemzet jövőjében, MBgyarország feltáma
dásában. 

Szülőfaluja felett keményen áll a Firlos. De nem áll erő
sebben, mint ahogy állolt a román megszállás idején magyar
ságában Pál Ferenc, Mikor épülni kezdtek itt-ott a román tem
plomok, némelyek ingadomi, hajladozni és behódolni kezdtek, 
Ö tán éppen ekkor volt a legerősebb s a legbizakodóbb, Úgy 
állott, mint a győz~delmes bástya, "Minden nemzet támasza, 
talpköve a tiszta erkölcs J" Ellenfeleinknél ez hiányzik I Hiába 
épite nek fövényre. Ezek az új román templomok nem birják ki 
az élet viharát. Leomolnak. A földdel egyenlővé tétetnek Meg
semmisülnek. A templomépitéshez erős hit és tiszta erkölcs 
kell I Ebben álljunk ini s legyünk erősek. Bizzunk, reméljünk 
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mert számunkra eO ön a szebb 'és jobb jövő. Lesz még itt igaz 
magyar élet. 

Igaza volt. Jóslata beteljesedett. Ha megőszült fejjel is. de 
megérte Északerdély felszabadulását. Szerető nejével együtt 
ujjonghatoU a feszabadulás boldog ' örömében. Csak még. egy 
vágya volt. Az. sajnos. még nem teljesülheteIt : Délerdély fel-
szabadulása. . . 

De az ő kemény. szivós. rendithetetlen magyarságából 
vegyünk példát iU. koporsójánál. Higyjünk. reméljünk. dol~oz
zunk. áldozzunk unitárius hitünkért. szeretett magyar hazánkért I 
Úgy áldd meg bennünket a magyarok Istene. 

• 

Ezekkel az érzésekkel bucsuzom tőled. Feri bácsi I a köri 
Dávid Ferenc Egylet nevében. 

Egyszerű szavak. nemes teltek embere I Szép. hosszú 
pályafutásod után pihenj csendesen I 

Legyen könnyü B föld nyugvó porod felelt. lsten velünk. 
Isten véled I 

Báró József. 

A NŐegylet búcsúja . 
• 

'Az oklándi Dávid Ferenc Nőegylet nevében búcsúzom el 
Tőled. ősz lelkipásztorunk. Te voltál az. aki életre hivtad e 
községben ezt az egyesületet. A te kitartó buzgalmad tartotta 
és virágoztalta fel. Fáradságot nem 'ismerve vettél részt minden 
gyülésén és annyi sok szereteltel irányitoltad lelkes munkájában. 

Nehéz elbucsuzni Tőled szeretett esperes urunk. mert igen 
sok emlék köt tehozzád és örök eltávozásoddal nagy ür támad 
mindannyiunk szivében. Azonban érezzük azt. hogy mégsem 
haltál meg. e koporsó nem visz a sirba teljesen. mert csak a 
tested távozik el körünkből. szellemed-tovább él emlékezetünk
ben. Tanitásaid. Istenbe és az örök igazság győzelmébe vetett 
r.endithetetlen hited továbbra is lelkesiteni fognak és buzdítanak 
ezután is nemes· munkák elvégzésére. 

Kevés il szó. mellyel irántad érzett mély hálánkat kifejez
hetnők minden jóságodért. de beszél az elvesztésed fölötti fáj
dalom. amely hosszú ideig fog a Nőpgylet minden tagjának a 
szivében égni. Bucsút azzal veszünk Tőled szeretett lelkipász
torunk. hogy legyen csöndes pihenésed. legyen áldott emléke
zeted. lsten. Veled. lsten velünk ... 

Kelemenné Bedö Borl.ka. 
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