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IV. EYFOLYAM, 9. nAM. 

kUlönb-kUlönbléle e relneks'gek hogy támad.. , . , nak, nUks'g lenne, hogyekepen a vlautolla 
megpróbtiltauanak. A kll1döU Istennek nyIIla, mely
nél al: Iftisnak Iglu magyartiIatJa vagyon, nUkseg, 
hogy, el: világ e/ótt eretnek nevet viseljen. AI igal: 
kerenlény effélevel nem gondol, al: Igazságnak 
AJ: Ó Ismereteból magát nem hagyja elvonni." 

(D~~ld f.,.."~, R6.-.:1 ~1m~ICIO.. G}'\Ilof,.J,._,. 1561.) 

SZÓRVÁNY 
egyházköuégeink· mult jának és jelenlegi életének is
mertetésevel találkomak oh'asójnk lapunk mostani és 
jövó számában. Pillanatfelvételek e7.:ek a rövid ,"áua
tok a szórvanygondozók lencsején kerentl1l. Ez a tör
téneti visszapillantas a szórványok élehhe eiY nagy 
lelki toborzó és egyben sexegsumle is. Megvizsgal juk, 
.posztjukon vannak·e az elóretoJt órs:De'lll.ek? Sz.eplótele
n.ek-e a lobogók, amiket II zas"Zlótartók gondozasára 
biztunk, s csorbitatlanok-e a fegyverek, óh nem a7.: öl
dölclés ördögi esS7.:e! összcszerkesztett fegyverei , de a 
lélek hl1velyéböl kiröppenö ama fenylö fegyverek. ame
lyek. életet, hitet, unittirius öntudatot élesztó és ébren
tartó fegyverei egy magasabbrendú vilag és életfonna 
k iaJakltasoiért vivott nemes harcunknak. Swrványl Mi
lyen grászosan hang-zik e szól Akár egy állandó teme
tésre kongató harang f'oijdalmas -zokogása hasitana a 
le1kl1nkhe. Szón-ányeJet , rlSS"l.hang nélküli étet. Olybá 
túoik. mini anoak. "" némaságr<"l !télt embemek a sorsa, 
ki elfeledte már, az ~ó emberi szó vig<"lszlaJó muzsiká
ját, csak lelke métyén dereng taltin egy homályos em
lék arról, hogr az énéseket s"l./Svakká lebet súrileni, -
csak "mikor az öntudat mélyen gomolyg6 foWányokal 
- mint gyermek a játékkockákat, tagolható sza\'akká 
próbál ja össuilleszteni; döbben rá: hiába minden erö
fcszilés, hil.i.n~'7;ik a dinamikus erO, ami a szavakat az 
ajkak peremere r6pitené, - S a ki nem mondott sza
vak, mint fagy tól vett madarak hullanak \rlSS"l.a a vi
askodó letek sötét mél)--ségeibe. - Am ez a kép csak 
a felUleles nemlélet fe lületes megá.l.lapitástinak ered
m enye csupán. Mert a nónoanysors nenl á.llapol, de 
Jeladat. nem negativ tehetetlens ég, de poliliv cselekv6-
. ség, küldetés, elhh-attis és kii'ÖnÖSkepe.a felelösseg"aUa· 
lásl Szón .my upitJ.riusnak lenni relelós-segváUalást 
jelent, mert kiállásomban, Irulgatattásomban, egén er
kölcsi felépitettsegemben azoknak ti. tes,-éreimnek ele

_ tét hitét, óntudatát. es törekvéseit kell \'iSS"l.a.Sugarol
nom.. a.l:.i.k.ne.k köréból IS Gond'rlselés különös rende:ése 

_ro!ytim kiSUlkittattam. - A szórvány unitJ.rius élete 
éppen az.étt tükör, amelyből ha csak egyellen egy arc 
h4jlik is feléje, ezer és ezer figyelö, hiraló es felelóS
ségre vonó tekintet sUianó fénye ragyog v iSSUl rá. Jaj 
annak, kinek tekintete nyoman ez a tükör homa:!ybiS bo
ruU _ De nemCSilk killdetes a S"Zó rvd.n~' unilArius é:ele, 
hanem harc ls., Onön erejére ut.a.lva gyakran t ize-zrek 
igazsál,!aert kell egyedlll viaskodnia. t-tilyen könnyú 
bósként k iáU"ni Ci). iRazs!g mellett annak. aki mögött. 
talpig ,,"célba öltöwtt hadosilopok állanak, mint hada
koz.nl a szón'Anykatonának., akinek uto:só lebeUeteig 
kell igazát ,·édelmez.nie, mert nincsen senki, aki a han: 
he"ében lehanyatló kereből az igazsag hófeher lobogó
jlt ismet magasra fölemelje. 

S7.:ón ·i\nyainl!;. eJetrajlAIlilk oh'asasa nyom.ID meg
n)'ug\'assal áUapithatjuk meg~ sUm·anrban ~Ó lest" e
reink tudjak, mik es cselek"óleg tanusitják, hogl' SOf
suk nem a n6mki,·etettek, de al: elhivatottak sou". 

Hadd smljunk b .& t on 'enduö lelekkel: "S~órvátly
-6rszemekl derekasan 6Ujalok a vartát. dicséret nékte.k., 
s ildas munk.;tokra.~ 
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ÁHITAT 
Mennyei Atyáml Vedd kedvesen ulvem hálaaldoi. 

til és áldd meg att. Aldj meg engem is. Add nekem 
alt. amit a vilag nem adhat és el le vehet: u j igu lel
kek öramét, il tinta sIlvO emberek boldogságat, il be"et. 
Erösllsd meg "Ivemben a hitet, hogy Te a! enyém vagy 
és én il Tied vagyok és Igy se élet, se halál el nem l1a .. 
klthat a Te Uerelmedtöl. Vond gOfldviselésed narnya! 
a la mindazokat, akikre napont! téllö nereteUel gond~ 
lok, akiknek boldogságatól u én boldogságom függ. Tin
t lts meg engem izsóppal és kenJ föl nent Slolgálattt
telre. )arass mindnyájunkat az irgalmasság és in Igazsag 
útján, hogy idvességhel jussunk. Végezetül pedig tedd 
el nékUnk .. in Igauág koronáját". Amen_ 

"A BOLDOGsAG ISKOLAlA"_ 

Máté V. 1- 10. 
A ná%ad elején egy tensi g,ndag ember nagy ön

$legü alapltvanyt hagyott végrendeletével slülővárosára 
aual a tikijtéssel, hogy annak kamatalból egy olyan Is
kolát létes itsenek és tartsanak leM, melyben az ifjú nern
zedéket a boldogság !itUra tanllJák. A blrós:.g azOD
ban érvénytelenitelte a végrendeletet anal u indoko
lással, hogy elen a világon nincsenek olyan bölC1; tanl .. 
t6k, ·aklk embertársaikat a boldogság titkaira meg tud
ná" tanItan!. Igy "A boldogság iskolájá"-ból, melyf61 a 
texasi atyali álmodott. semmi se lett. 

Nem csoda, hinen még azt megmondani ls nehéz. 
hogy ml ls a boldogság: fiát meg lanlliUli! Mindenki milis
ként képzeli el és Igyekszik feléje. MilIs egy öreg cJgany 
és mtis egy fiatal leany boldogstiga. Sok ember van 
olyan ls, aki a lel" a gondolat felé hajlill:, hogy a bo'" 
dogségot ebben a boldog1a1an világban talán el se le-
het érnI soha. , 

Jéms, az élet nagy tanItómestere nem igy gondof
kOl:ott. Az O küldetése é ppen az volt, hogy embert.tr
sail a boldogság titkára meg1anr:sa; nemcsak. hanem 
arra a példtit ls "1egmutassa. Vedd elő - lI:elhes lem" 
rem _ bibIItidat. Olvasd el és szIvieId meg az O hegy' 
benédé!. amint azt a Mtité evangéliumában Inra találod . 
Forgasd meg lelkedben kül5nösen azt. a szakant" ..-Ir
ben kifeje:r.etten arról bGnél, hogy kik a boldogok. 

Lehet, hogy nem mindent fogsz először érteni be
löle. Az aJ.onban már al. elsó o lvasásra ls vlltigos, hogy 
a boldogság lelki kérdés, _ egy bi:r.onyos lelki tiUapoL 

A kö:zlelfogas al. egénséget tartja a boIdog~ elsó 
kellékének. A:r. egén.ség fontosságBt maga Jéms sem 
hagyta figyelmen kivül. Az a ténr, hogy nedvel kapcs.O" 
latosa n bi:r.oayos betegségek gYógyitasának hire k.eriilt 
forgalomba es maradt fenn a mal napig, - aUr miként 
gondolkodik ls valaki gyógylttisal fel öl, hogy a::r.ok v. 
16ban megtörténtek-e vagr se, - annyit mlndene~.tre 
bizonyit hogy a test és a lélek kölcsönh~tásat, rrun.!"" 
rint lelkünk boldogságát testünk egénségl állapota IS 
befolyásolja má, léms ls felismerte. 

Az emb~ri SIervelet a világ legkomplitáltabb gépe
:r.e lé. Egén.séges múkijdésének meg v.'!n il maga term6-
sletes törvénye, mely ellen bÜlltetlenll1 véteni nem I~ 
het. Az egesueges élet nabilyalt megliInItani pad g 
már nem leI'IeleHen. Ismereteink. e teren egyre nó": 
A:r. orvostudomány mal lejlettsége folyt*, egy mu: I
ember pl. ma többel tud al eginSeges. 61et uab !!k 
ról, mInt a mennyit Sokf~e5 vagy Juilul CezM ~:~i-C Az. 
az <II baj hogy a nabátyhoz nem alkalmuk ~ ? it 
ember a~ egyeüen állat a világon, ~ akll:.or ls ,p , 
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__ / •• • , akkor 'a enlll. emlkor !tem .has, *",tot nem ........ • 
'_ mondonll blUe, en valaki. 

W dworc,...,.t .en egy ked.e. tölteménye. "BoI
" or bs" II clme Az evangélium lellle lUktet benne; 

:O=OI:~~"9 forr"8 .. Igan'9'" vlvon harc tudata 
11'169 .U:OJ I., ha .. ha,cban m_gleb.sUltUnk vagy etes
tUnk. M'. n."akllal : "Boldogok, akIk Mbor6s'got sze~: 
"adnalI: az Igaui9'rc, me,l tN'k .. mennyeknek orsúga .. 
pal apoltol tö,'keny IesiG, gyönge, beteges ember volt, 
hitéért Uld&t1'k, börtönre veteUék. S még ls O volt .. 
vU'g egylt legboldogabb embar.. Boldogs'g:inak for
rás. éppen al Qr )áIUS evang6l1umAl'rt foly taton tUt· 
delma I II kUrdalemb,," kapott sabel voltak. KÜIdeimes 
"et'nak alkony'" boldogan mondla : ,,Ama nemes harcot 
megharcoltam, futásomat elv6gezlem, II IIlIel megtartot
tam." (II . Tim, IV. '7.) 

" A boldogstig tahát - amInt Ptil apostol esetéb61 ls ' 
ItilJuk _ egy olyan lelki tillapot, amely az élet klil s6 
ildottstigalt61, végeredményében még a test egészségi 
áJlapotat61 ls független. Ezt az lillapotot azonban a lelkI
éleinek csak egy olyan magas lokan lehet elérni, aml
Iyenen Plil apostol élI. Az ember szamára, aki a lelk[· 
életnek Ilyen magas fokára Jutott, a vallas nem bltonyos 
életnemlélet csupán, még ke vés.bbé bllonyos hl1tételek 
ellogadiba, hanem ISlen Jelenlétének érzete ~Ivében. 
lsten Jelenlélének érzeto életének klllsti .adottságait61, 
nerencsés vagy SlorencséUen, egészséges vagy bete· 
ges lillapolat61 fUggetlenUl, békével és boldogsággal 
töltI el szivét. "Boldogok, akiknek szlvUk tiszta, mert ök 
al Islent meglátJák," , 
. A lelkiéletnek már nIncs ls ennél magasabb foka, 

• 

c.ak az, emelyen "IUS 611. Az O 'el1(l6let6nek Slfnvo
nala voll iti emberek klllllll a legmagasabb. Ez6rt volt 
O tllkéleles ember ... ~ 61 al Atya agyek vagyunk" _ 
mondti. O nem Clak Sllvében 6relle Istent, hanem mIn
dan 6rzése, gondolata, akarata egy volt I.fenével. Istelt
nel val6 lelkI egyl ége a magyartizata csodalatos lelkl
erejénak a Getsemán6·ke rtben, amikor szfvében a haiti" 
gondolataval megbéklllve mondta : " Atyám, legyen meg' 
a Te akaratod" I fenn III keresztfán, amikor lelkét II 
mennyei Atya kezébe ajánlotta. 

A boldogság, amlk6nt IIIzt Byron ls o ly falál6alll 
mondta, két ike rgyermek ben Jölt il vIlligra. Csak egyik 
.a másik boldogItásliban tahlilJák meg boldogságukat. A 
világ legboldogabb embere )ézus voll, mert Oembar· 
társai boldogItlistiért szUletett, éli és halt meg a ke
resztfán. 

Boldog szeretnél lenni, - testvér? EU5lted a példal 
Elj az egészséges élet köv~lalménye l ·szerlnt. Harcol~ 
meg a nemes harcot a megIsmert Igazságért. S tirlz.d 
meg szived tisztaságát. Lehet, hogy seb eket kapsz és 
elesel. Nem baj. Az ISlen veled van. Igauágod és Slf
ved tisztaságának tudata elesellségedban ls boldogit so 
fölemel. ","n" és "Enyém" he lyett tanulj meg többes' 
számban gondolkoznl és élni: "MI" és "Mienk". A bol
dogság közös kIncs, cl ak egyIItI, embartársalnk boldo
gllásával Juthatunk honli. Ne felejt sd el 8Z Or Jézus II
gyelmeltet6 szaVal: "Aki mog akarja tartani az fi élelét 
eiveszIl aZI, aki p edIg elveulU az. ti életél én érettem, 
megtalál/a azt". (Máté XXVI. 25.) 

dr. CsIki Glibor 

• 

"A szórványban élő hívek egyházunk mécsesei " 

37 éve szolgálom egyMzllm!!t, mini szórványgondozó 
lelkész. Azok a sebek, lImiket szivemen ejt az élet, 
minpannyiszor behegednek, v!!lahányszor visszaemléke-
zem II megtell útrll. . 

_ A .sz6lványgondoz6 lelkész úlja nagyon göröngyös. 
Amikor mások csöndes mllg6nyukblln alusznak" O utazJk 
II sötét é/tszlIkablln. Legtöbbször elfárlldva érkezik ren· 
deltetésl helyére, de nem sZllblld mutatnia, hogy fáradt 
vagy álmos; neki mindig örvendeznie kell, mert a hIvei 
örömmel fogadják. Reá 'igazán 6lr!!nak Jézus szavai: Ter
hes az én Ig6m, de gyönyörűséges. 

Mint if jű lelkész, egyik szórvanyomba, Erzsébetvá· 
rosla - ahol vallásos estélyi rendezIünk ,u ép/tendó 
templom j!!várll - este 6 órllkor érkezlem meg 26 kHo
méteres gyalogl6s után, II hegyeken keresztül, Harang
labról. H/veJm összegyUlekezve, II nagy havazás miatt 
aggódva várla~ ; már·már 1Ilt hitték, hiába. Annál nagyobb 
volt II közös öröm, lImikor megérkezle/Tl. Egyik hivem . 
átkarolv!! (gy szólt: - Kedves papom, tudom, fáradt vagy. 
De fár!!dságod nem lesz hiábavaló, mell a n6rvlinyban 
él6 hivek egyhálunk mécseSei, melyak elSre vIlágItanak 
s egykor majd egyházközségeket alapitanak. 

pének oka lIZ, hogy lIZ e kérdéses Mromvékás föld nem
hogy elveSzel1 voln!!, henem öt holdr/! emelkedel!. 

Elgondolkoztam s megállllpftonem, hogy milyen cso
dáletoslIk lIZ Istennek út jei s milyen bölcseséggel van
nak meg61dvlI II szórv6nyben élO hivek.. Ok merne1c, mi 
félünk II teUek mezejéle lépni, s ezért maradunk le. N6-
lunk, uni tár lusokn61, sem lehet Jelszó : Egy·kél emberért 
nem érdemes 61dozlltokal hozni. A ne9Y egyházak csak.: 
egy embert is felkeresnek, beszervezik s egyre·més ~a; 
1I1eldtják az egyh6zközségeket. MI mindIg vesztes leJek 
IeszUnk, ha nem Ismerjük lel, hogy a Sl6rvtinyban élő' 
hivek egyházunk mécsese!, melyek eltire "VIlágItanak. 

Buzogány Kálmál"ll 
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S:órvdnyaink 
DUDa.TlszaklJ.1 sz6rvdDyegyfjd:közsév 

• 

• Kecskemét: 
Sok éven keresztül, még !!zulán is fülerT1be csengtek 

hIvemnek a sz!!v!!l, mikor ErzsébeIvaros már anyllegyMz 1920 elOlt 2-3 család - 10 lélek - volt ismere-
lelt. · tes Kecskeméten, mInt unItarius. A 20-lIs évek után kezd~ 

De még Jobbo!ln e szivemre hatoll, emidOn ez egyIk tU meg unitárius hiveink sz6mbevételét Kecs~em.éten és. 
dányáni szórványban. élO hIvem megleckéztetell. Ugyanis környékén. A 30-1Is évek vége lelé már 76 ullllánus mun
egy összejövetellInk 1I1kalm6val tanácsomat kérve elmon- kás tlszlvlselO és katona cseladol tllttunk számon e Ceg
dotta, hogy három testvér közül !!z egyik, lIkJnek a löldJe léd: Kunszentmiklós, Újkécske, Tószeg á!tol bezárt ter!). ' 
osztozkodás lolytán . o másik két tesIvér földje közé esett, leten. 
el szeretné azt adni. Ot kInáIJlI, mert e leslvérei nem 1930-Ig csok o Kecskeméten Ismert unitáriusok jöllUnk 
ekerják megvenn! s t!!nácsomat kérte, hogy megvegye-e. össze IdOnkint a ref. egyházközség preSbiteri termébe", 
Szeretettel a vállára . tetlem e kezem és megkérdezIem: Ismerkedni, tervezgetnl és elbeszélgetni. Ekkorro már 4> 
- Mondje csak, Ferenc gOld!!, mekkorll az o kérdéses vidék ls be volt szervezve és elsO unitárius Istentiszte-
lelÜlet? Ferenc gezd!! o szemembe nézve, sz~rényen ezt ' . letet ugyanolI FerenCI Józsel lelkész tarlOl1l1 20--25 Je-
mondla: - Három vékás. Erre szinte könyörögtem, hogy lenlévO hIvO részére. Nemsokarll e nagy nyllv6nosság elé-
meg ne vegye, hiszen sok bll /t és keserűségeI fog lépIilok, és e rel. templombon t!!rtollu.k istentiszteleteIn-
okozni: a másik két lesIvér Jobbról.b!!lról három·négy ket, mojd néhány év mu\távlll o kisebb, de Igen kedves. 
év mulvo úgy elszant/o, hogy nem m!!rad egy borázdáJa kecskeméti evangélikus tempIOmb!!n: e,9észen a lelsz!!ba-
sem. duláslg évenkint négy elkalemm!!1 urvocsoraosztással. 

Teltek lIZ esztendOk, gy!!kr!!n to\álkoztunk Ferenc MI~or II 30-!!s évek elején néMi Józan Miklós piJs-
gozdável, mIndIg örvendeztUnk de ez o löldkérdés többé pöki vikárIus úr elsO {zben tartol1 Istentlszteletet köriJnk~ 
nem jött sz6b!! köUlInk. Négy év mulve aztán Igen ked· ' ben városunk pUspöknek kijáró disszel és tisztelelIel 10-
ves leveleI kapt!!m 101e. Tud!!lIa"hogy 1932. év Július 10· ge"día. J6z!!n Mlkl6s és dr. CsIkI Gábor, de más lelkész
én nagy csatádi Unnepe lesz s kélt, hogy tisz teljem társaik részére Js logetot bocsátolt a város rendeIke
meg I!I házát megjelenésemmel. Otömmel mentem s Fe- zésre, melyen meglátogatlák ez unItárIus cs!!\ádokal. AZ 
rene gaZda O/Igy meglepetésemre elOl!ldlo: cSo!ll6dl IInne- unitárius név és szellem Ismerlté vált Kecskeméten és-
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megbecsUlésnek örvend,t!. A helyi név és cfml6rb/ln " 
szórvány és tlsztlk/lra mindIg fel volt véve, 0 helyi sajtó 
mindig készségesen 6t1otl rendelkezésUnkre. A VII1I6$0$ 
élei é lénkSégét igllzolja, hogy hlvetnk 4 úroszt/ln tedtOl 
adom6nyoz\al{ (Hideg lászlÓ Kelces/!. ZlIohy Andrásné 
KiskunfélegyházI!, Medgyesl Istvánné Kecskemét és Ré· 
dlger Károly Budapest), továbbá kél ürv/lcsorll l ezUst
serleget, beliII "ranyoloU (Sztlk6 ts Odönné Rédlger Ilonka 

. Kecskemét és /lls6j6r6s1 Pápe! Istv6n Kecskemét), egy 
urv<!lcsof/li ezUstkllncsót belUl af/lnyol v/I (Szak6ts Odönné 
Kecskemét) és egy ezUsttlmyért (Rédlger Károly BudI!
pest). Kecsl:eméten 3 Izben voll konllrm6cló. Volt olYIIn 
iskollll év, "mikor 12 uni16rius növendéket UHtotlunk n)/iI
v~n. HUoktat~st ezldOt~Jb,," BudapestrOI hetenkint lej~rÓ 
lelkész létta el, m"jd késObb a szórv~nygondnok. Több
Izben volt keresztelés, eSketés, temetés. 

A második vll~ghébOrú "lali és ut~n kecskeméti és 
környéki unlt~rlus hfvelnk szétszÓr6dtt.k, n"gyrészük el
MV0lOU köfiinkbOI. MO!! körülbellll 35 10 hivünk él Kecs
keméten és környékén. A felsz"bo!!dul~s utón dr. Csiki 
Gábor püspöki helynök -elio!! t~rtoU elsOlzben unitárius 
istentiszteletet " JÓk"l·u. 39. sz . .,,1"111 gyülekezeti ter
münk.ben (gondnokl I"kós) m"jd több alkl!!lommal Bencze 
Márlon lelkész. Mostanóben egy·egy istentiszteleten 40 
-50-en vo!!gyunk jelen, kik unltllrius és más fe lekezetűek 
közül kerülnek kl. Az utóbbi IdOban tóHink kitért egy hl· 
vünk, hozzénk betért Soós Zoltén o!!tyénklla negyed ma
gllvo!!l. 

lsten Jóvoltéb61 o!! jelenben és a jövOben is igyek
szünk buzgón épolnl unitérius hitünket és szolgálni anya
szentegyMzunkat. 

• 

• 

, 

P. BUlogtiny l ajos 
egyházköri tan6csos 

szórv6nygondnok 

Rtikoshegy 

A hlv6st megh&lIonam, rékoshegyl szórvány terüle
tünkrOI, készséggel leszek vi~sz"pill~ntást, rövid kis tör
ténet, de annél éldésosabb. Azóta is lelkünk sokszor 
megúJh6don, sokszor kaptunk ige 61t,,1 biztalásI, bátorl
lásl, hogy ej ne tévelyedjUnk. Amióta szórványéletünk 
mOködik, nem érezzük magunkat olyan árvának, olyan el· 
ho!!g'/ottno!!k, mint azok ~z unitárius testvéreink, akiknek) 
nem szól a hfvogató haro!!ng, "kik csak . egyedül tstenük
kel beszélgelhelnek, mert talén rMiót nem hallgathatnak, 
nem hangath~tjék az orgona szelid hangját sem, nem 
kaphalnl!!k lelki vigaszt lsten sfOlg6jétól. Mennyivel boI· 
dogabbak vagyunk ml, akik ,hitéletünket 1945-ben egye
sitetIUk, amilcQr ostrom utén a vihar elült, 'de lelkünk még 
fáradtan zihlllt, akkor megkerestem hilles\véreimet s bol
dog~n köszönIöttük egym6s1 és mlndnylljan egylormén 
vágytunk Islenünkhöz, hogy megköszönhes.silk lelkipász
torunkkai . együtt, hogy a mennyei Atya vig'fézott reénk, 
megtl!!rtotl a veszedelmek között. Gyalog messze van a 
HOgYe:S Endre-utcai templamunk, úgyszintén l!! Koháry
utOOl IS. Ezt hamar megérEtzle Bencze Márton tiszteletes 
Ú.~ és fetes.égével együl\. Jöhek ét gyalog és csakhamar 
Jon dr. CSiki G6bor püspöki helynök úr is, úgy, ahogy 
":I.ondt~: , .. Az aposlolok lovén jövék, - és még azután 
tobbször IS (mart akkor még ostrom utlln semmiféle jllr
{TIO nem voll). A relormAtusok készséggel adtak helyet az 
ImaMzukbo!!n, a k6ntorizA!lIst Józsa Dénes ny. rel. igaz
gbtó-ta~ fló szivesen végzi el, hO!! nincs akadályozva. Józsa 
Dénes Ilyenkor azt szokt., mondani: "Olyankor én ls ve
lelek otthon jArok SzékelyorszAgban." A rákoshegyi uni· 
~~fi~sok s.zSmo!! ne~yven. Istentiszteleten szépen össze· 
Jövunk, sajnos vo!!n UQY is, hogy hi6nyoznok is mert a mal 
rohanó életünkben sokszor m6sfelé ls kell éleget tenni 
IgyekeztlInk megszerezni a kegyszereket, 1948·ban és 49~ 
ben szép sz6.rvllnyntlpot rendeztünk. Gyermekeinknek 
korScsonykor 6J6ndékot adtunk. Ez évben három rákos
hegyi IljO konflrmllll, j~lenleg a IMulók sz6mo 4. 

. ' 
• A r6koshegylek j6. unit6rlusoll, Jólesell LStnom, hogy 

csalédlétogal6s .,lkalm6val Bencze M6rlon tiszteletes urat 
mlndenül\ egyformán benső örömmet fogadták, meg nyil· 
vllnult l!! szeretet, az alázal05s6g. Adjad, Uram lsten, 
hogy ezután ls mindig belsO és külsO békességben él
hessünk. 

• Pél apostot Zsidókhoz Irt levele 112. 6 .. v. 

"A hll ~élkllt pedig lehetetlen dolog, hogy Vl!!
lek] neki kedves legyen: mert aki Istenhez Já
rul, ennek hinni kell, hOQY vagyon lsten és, hogy 
juto!!lmol ád ozoknak, akik Ot keresik. Ámen." 

• 
Albert ]ánosná 

• 

Felső ödön l ' fel. Sgl5d 
sZOdllget~n" Vll:~/~ógödön 10, Duno!!keszl.Alo!!gon 10 
oklk mind o!! 'é ,sszesen 48 unlt.!!rius hivünk ét' 
den tl!!gjo, a~z e~~y~Ö~d6~! s::~~lI~z~rri A gylllekezet min: 
Unnepi Istent iszteletek tafl6sa olko!llm.!!:ity:df~1 Oé~ ~gy. 
form.!!tus templomb"n szorglllmosan e s gödi re-
Istentiszleletelnkre szép sz.!!mblln e~e9 ~ZOkOIl je.'ennl : 
és evangélikus hittestvéreink ls sOt ESr~~I~~~1 Jönni ref. 
rk. Is. A jelenlévők sZlIm" 30 66 szo' " I származó ,. o enni eSetenkinL 

A multról csalt Mnyit Jegyezhetek fel 
e:gynegyedévl és no!!9yUnnepl 's tent isztelét:~9Y aml~ . .az 
tOk, Budapestre ritk.!!n va9Y egyllltalll et nélkul.OZ
Istentiszteletre, hanem a ref és eVl!!ngé~' k nen:' mehellUnk • 
teken vettünk részt. . I us lstentlsztela--

JólesOen emlékezünk vlssz.a 1947 nyará' . 
Bencze Mérton lelkész .atyánkilo kerékPéro~a ~é ~n:~kor 
feisO. ~s &.Isógödl, dUOllkeszl.alagl, szOdi-sz6dn g 9) rta 
váci unI161'.US csal6dokot. Csal6dl otthoMinkban 9~ll v é,', 
I!!Z elsO unlt~rlus lelkész. o 

Mi,. FelsOgöd és környéke unltllrius szeretettel vár
juk ~z Itt laltandó Istentiszteletre lelklpÓsztorunko\. 

SzOke Gergely ------.. --., .. ", .... ------. 
Vasárnap a nórványban 

.. Szórványban, lelkész nélkül, unitarius életet élni: nem 
konnyO. 

En i~ laktam oly ~Iu~an, hol rajtam és gyermekei
men klvul csak két uOilllflUS élt. Ilyenkor az összetarto
z.ás érzése 10leg ·tettekben nyilvánul meg. (,,Arról isme
flk meg, hogy az én tanrtv6nyoim vagyto~ hogy szereti- ' 
tek egymésl . .. ") 

Az unitSrius öntudat formálásáno!!k kiatakflása inkább 
a .második nemzedéknél jelenthet nehézségeI. A szül~ 
akI évtizedeken 61 szórványban éj, gyakran érezheti, hogy 
buzgó érzése nem pótolMtja a közösségi élményt és 
gya~ló sz~vaival n~m bhJa felidézni o!I;z Aranyosvölgye, II 
kolozsy,á fl kollégIum, a homoródmenti !l!!lvak, a Nyikó 
völgye légkörét. Aki sohasem járt ezeken II vidékeken, 
nem érezheti azt, amil mi. 

Hivjuk segftséglll ilyenKor azokat a könyveket, me-
Iyek az unlt6rius multlal foglalkoznaki Három olyan könyv
re szeretném rllirllnyltanl szórvanyvezelOink figyelmét, 
melyek szémunkra ls úJ, friss, erötadó élményt jeJenlhel
nek akkor ls, ha évekkel ezelOtt olvaslák is Oket. Az 
Erdélyen kfvU1 szilletett gyermekek és serdDIOk számára 
ezek a könyvek úgy fonódnak össze l!! szülök állal em, 
legateU erdélyi Unltérius Egyhllzzal, ha olvasSs közben 
és utána ls hozzSfOzzük saJlIl élményeinket. 

Jókai: "Egy az lsten" efmO regénye még l!! közönyös 
Ifjú lelkében ls érdeklOdést ébreszt. Jóta! meseszövé· 
sét' ketl felhasznélnunk eiOször, de utSna mindjárt köyet
kezhet dr. Gal Kelemen: "Az unitSrlus ko!légium törté
nete" c. könyve. Iti valóban nem Igl!!zodhal el a serdill6-
korú olvasó egyedül, mert könnyen visszariaszt ja a vas
kos mO térgyIlogos SllluS6, adotszerCi közlési módja. De 
ha ml magunk is elolvassuk elObb az egész unitárius 
történelmet ébr6zoló két vaskos kötelet, eseményekké, 
égetOen IdőszerŰ olv"sménJ'1yá bonthatjuk fel az unltll
rius I:olléglum történetét. 

A Habsburg elnyomlIs Slnok légkörében vivott éle~.· 
küzdelmUnket ábrSzoljo!! G61 Kelemen törlénetlrllsa, mi
kor évszázadokon át ,még a rak6sok , zugolyl!!iban" sem. 
volt szabo!!d suttogni'" a természettudOmányokrÓJ, II ler
mészettudom6ny vIlágosságénál kilejlOdO unJtárlus hitrOL 
A kollégium tudós prolesszoral nem a vigasztalan éjsz"" 
k61 hanem" MJnal szlmbollkusl!!n szép órlli t, II plrkado
tot' ho!!szn~lták fel arro, hogy egy szál faggyiJgyertyl!! fé
nyénél. összegyUjthessék és to!!nlthMSák az emb~r-Jézus. 
Igaz hll~re az unitárius diákokat. OlyM jó vlSSzagondolnf 
rájuk s tudni, hogy testben-lélekben a ml Oselnkl 

Különösen meglndflóak és példamutatóak azok o fe
Jezetek ,o!!hol orról beszé! o!! könyv, hogy még a pestiS 
puszlltásal1ól ls slkerUlt az unltllrius d~kokal rn.egmen
tenl. A városdkban százlIvo!!I temenék a Mlottaka\. De a 
szeretet mindig tQr, mindig remél és soha el nem fogy~ 
a kollégium számé ra Kolozsvár halárén, egy gyümölcSös
kertben épitenak hev'enyészell fedeles szint s Iti tanU
ják Okei a professzoro!::, 111 tápl.!!IJák Oke I!!Z aranyosszéki 

UNnARIU$ nn IX. . l 

, 



o 

esp.,esek ~lt81 kUldöll Ar50yosszék I"'v,,lbon termett 
tiIzIa buz6val, hogy" pestis két nagy elOmozdltój6lól : " 
nőIolt lak6st6t és " neJkUlözéslOI ma,g6vJ6k Oket. 

Ezek " Jel)emZO részletek elenyésző töredékei l! mO· 
nek, maly telve v/tn éln/llkIHásunk, egym6s ir6nti szere
IeIUnI: 'Gmlbizonys6gilivlll. 

Ugya"csl!k " HIl~Sburg·elnyom6s sötét kor!ZlIk.!ivlIl, It 
ti.zennyolclldlk szazodbeli Torockó életével roglalkozl~ 
GyolllY Domokos regénye: "Vasl:enyé,en". A könyv 26 
eszte'ndővel ezeion Ir6doll, törtenelemszemlélete mégrs 
" legkofszerObb bfr61Dtol ls kiállja. HOse, aki fej lettebb 

o • 

bevevO, ellwul l b4nyhlolbon lal411a mlllg Olt e hibapon.
tol, . ohOI elsOsorben segi teni ~ell O dolgozó~ helyzetón. 
De .,z emberek tud",., még II jogÓ511 éuj6r6sban lI:e tesl 
0 \ lejlOdést. ValóSlinDleg II t ermelOesz~6zö ll: le jlesztése 
l s meghWsulna O hoszonlesO lOurak 6rmánykod6saln. A 
könyv ~1t(jnOen 6br6101j., II toroc~61 dolgozÓk osztályhor_ 
CÓt, mely .,kkor nem Járt eredménnyel, de mégsem volt 
hl6bovol6. mert O Slobods6gJogalé{t Mrcol6 Torockó 
péld6t odOIl III alköveU:::ezö nemzedé~ekne~ . 

Szeretném, ho cikkemhez hozzászÓfl'l4nok és m6sok 
ls, aj6nlon6nok hosonl6 lI:önyveket szórv6nybM élO hlllest
véreln~ sz6m6ro. 

SI. Weress lolAn. 
.. leChnik6JIl olst6gokból tér Mza Torockórll, II termelOesz

kÖl Ök leJletlenségében, IIZ emberi erOI lóls6goson Igén~. 

---~,---
Hírek 

Lapunk nyomjsjban vlllozls történl 
Az Irodllnyomlatvlny Nyomdaipari Egye· 
sülts muftkallcsoportos,,4sa 101"'" 
ugyanis lapunk al "OHöt6"·nyomd'ban 

ké5lol. 

EbbOl ou alkalomból nem ml/laulhat· 
Juk el, hogy a "Mllvellség"·nyomda 
dorgozólnat 6s veleté5ségé~ek lapunk 
technikai ilvltele körül kife/teU mun· 
Usdg.é6r1 és meg6rt6 fjmogat6sUrt 

könönetet mond/unk. " 

Csiki Ura, dr. Csjl(~ G6bor püspöl(j 
. helynöl( és felesége lelnya szeptem· 

ber 2·6n esküdött örök haségel Boros 
~IA mérnöknek ll, Misszlóh6z lempJo
tnéb"n. Az esketési szerl"rl6sl .!Il 

örömltPll pj.lspÖkl helynök lartol1a, aki 
slfvnezszóló beszédben Indllotto oz 
elei útjára a fiatat pén. 
o • 

A megnal6 esküvOl szert.!lrt6s ut6n 

" le""tomot szlnUltlg meglöJtö közön· 
ség ethalmozlc az iljú plrt J6klvlns6· 
9a1vo1. A gyülekezet! teremben .~v. 

Uzoni Gyulin6, az Unitárius NOk Sib· 

lIa.k6re nevében vl régcsokro t nyu/lott 
.. , az IIjCi p6rn"k és keresetlen, meleg 

szavakk,,1 tolmácsolt" -a BlbU"kör j6· 
klv6ns6gait. 

EgyMzunk vezetOjének és ' családj6-
nak örömében igaz szlvvelosztozunk 
s a mi egy i9"z ISIenünk áldés6t I lI:ér
jUli: a liat,,1 pAuo . . 

Dr. Gyulai lottln mOegyeleml pro
lesszor 0li61 több neves ludós 16rs6· 
'Vol együtt a Vall6s és Közoktal6sUgyi 
t.1inisztérium egyetemi Ionkönyv Ir6sá. 
ra lI:érle föl. 

Meg' 1Iapod6st kötött a Magyar Nép
kÖltár.aúg .korménya 6. a katolikus 
'P~spökl kar. AI eg6u magyar kÖlV6-
Iomény nagy megnyugv6' NlI 6. öröm
""et vette tudom6. ul a magegy"6, 
hfrét. Sz\l6rd a meggylbödé.ünk, hogy 
"I • megá.Uapodl. dolgozó népünk 
• s hal6nk boldog, b6k'. telllSd6.e 
.rdekétlen meg 10gJa te remni II maga 
·értékes gyümöluelt, 

8udapetrl egyhÓzlI:ölségUnk nepI. 
2-6n ,,,rtoll,, Idei év"dnyltó gyUleke
'leli összejövetelét. Bllr llbás Istv6n 

eVllngé lizóclój" ul6nf mOSoron Gy"tloy 
DomOkos, Györll Istv6n, Kováts Iboly" 
-é, Egyed B.,16zs szerepel tet. 

UNfTAltIUS lLET IX. 1'. 

• 
. PeststenlllSrlncl gyUlekezetünll: ho-

vonkin l i szok6sos össze/övetelét szep
tember 3-án tortolIo. PelhO Istv6n 
evongéUl6Jt, a masort o pesterzsé
beti gyermell:ell: szolg61\llltáll:. 

Budapesti unlt6rlus egyhhklhség 

Szeptember 24·én. IIZ Oszl Mlalldó 
istenlisztelel "lkolm6v61 úrv"csor6t 
osztunll: o KoMry-ulcal templomunk
bon. Az Or 05Z11114ra kenyeret és bort 
köszönettel fogadunk. 

ISTENTISZTELET RENDJE: 

1. Peslhldegkűton o ref. templomb.!ln 
szepl. 17·én d. u. 4. 2. Budaörsön Sle-

• 
láni!l-u. 13. szept. 24-én d . cr. 4. 3. X. 
ker. M6v.-tetepl prot. Imaházban okl. 
,-én d. u. 4. 4. GylSrött ref . lemplom
ban oll:t . 8-6n d. e . fél 12. 

Az ,., 2, és 4. ollllli helyell:en oz 

Istenti5zlel~ek Cirvacsoraosztáss"l V.!l~ 
nall: egybekÖtve; a 5zolgálll lol minde· 
nül! Szolga Ferenc lelkén végzI. 

• 
Gyermeklstentlnteletelnket okt. 1-

én d . e. 10 6rekor e Koháry-ulCe i gy.U
Jekezeli termünkben terijulI:. KérjUk hl 
velnll:el, hogy gyermell:eill:et ezell:re al 
Istentiszteletekre kU/d ják el. 

GyUleke leU gyermekdélulánJainkat 
ebben oz iskolol évben ls megrendez
zük minden hónllp harmedik vas6rnep
Jbn. Az első ilyen délután 0~1. 1 S-én 
d. u. 4 6rell:or lesz e gyUlell:ezeti te
remben. 

Peslnenllörlnc és n6rv6nyal. 

PeslszenlllSrlnc áll. telep. temp . szept. 
24-én d . e . 11 6. POllnenten:sébet 
Imoh6zban (R6zse·u. 4.) szept. 24-én 
d. O. 9 Ó. Vec,ós OVMg. temp. szepl. 
17-én~d. U. 4 Ó. Clopel rel . gyüleke
zeti lerem szept. 24·én d . e. 11 Ó. So
rok.6r rel . l emp. szept .. 24·én d . u. 6 
órekor. Fenli helyeken Oszi h61elld6sre 
úrvecsor" OSZlunk . 

• 

Dlln.rlnaköll Unltá,lu. Sz6rvány
egyházközség. 

Istentlntolotek : 

M6tya.töld: szept. 17-ón d . e. negyea 
12-kor rol. tomp.: HUSltl János. 
R6ko' palota: szept. 24-én d. O. 11 
lI:or máv. te lepl rel . temp.: 'Benae 

-Fel$ögöd: szepl. 24-én d . u. 3 ó rll-
lI:or rel . temp.: Huszll J6nos. 

Olpe.l: szept. 24·én d. e. , 1 6r"lI:or 
rol. gyüle~ezetl teremben : Huszli l. 

Rakosszentmlh6ly : szept. 24-én d . e. 

9 órekor ev"ng. temp.: Bencze M6rlon. 

Rákoscsaba: szepl. 24-én d . u. 4 óro-
lI:o r ev. temp.: Bencze M6rton. -

Rákoshegy : okI. 1·én d . e. fél 12 6re
lI:or rel. ImeMz.: Bencze M6rton. 

Kecskem6t: okt. 1-én d . e: fél 11 

6rell:or )6kel-u. 39. sz. ellltt :: dr. Csiki G. 

Slolnok: okt. 8-6n d. e. " órll 
kor ref. temp.: Huszti J6nos. 

Mi{ldeneg yes he lyen úrvacsorlloSl

!6s .. Szer~tetlel kér llnll: kenyeret és 
borI. 

Unitárius Misszl6 Hb lemp lom6bon 
az öszl h61ead6 ünnep alk"lmáv" l, 
steptembe r 201·én d. e 10 6rtlkor is· 
tentiszlelel Ci rv"c$orooszI6ssal. szolg61: 
dr. Csiki Gébor. 

Szám: 263/1950. 

MEGHIVO 

A budapeslI unitárius ogyhbköuég 
asa október ' -6n, vasárnap d . e. 11 

órakor V., Koháry-utca 4. székházának 
I emelell termében rendes kölgyOUtst 
tart, melyre a ' gyülekelet lagjait no
'etetlel megh ivjuk. Budapest, "50 
neptember 4. Atyafldgol üdvöIlettel: 
510Iga Ferenc s. k. lelkén, dr. ládr 
l 6nol s. k. gondnok. 

rARGYSOROZAT: 1. Gondnokl jolen
té. al egYházközség anyagi helylot6-
r61 és a tOIUr helyro6111t6s1 mI/nké
latokr61. 2. Barabá, Istv6n lelkipbzlor 
tényleges nolgálatban való Vl, szatilr
tb6nak Ugye 6s az enel kapcsolato. 
kérdések. 3. érkez5 Ugyek, 
Indltv<'inyok 
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