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P6 utorl evél
1 ( ~ dv C!:l Aly um flul fl l. UI'Üun I

A i, UI Jl'l.Utl

l;ulllVÜIlYU!llUlt elol
"VllltllllCly h flzl)o b\!-

Inll.lh; ....HI ,\ :
ul~nloJle élUI/,.t.h- I',o:;l IIlOlldlflloll;: "llC.-

kl\'>:>~~ OJ IIl11.1\1I k" (LIII" X, b,). A~
c~"tcl\cJ0 ICcl.(h,ll'll nllwllIun eael o
11l\1'IlU 11o(6v('1 1'o1.CI'Ct nCle i)c kOIlO)(Ul1!ll
llllndcn hlvl"Ill hfl1.!\l.>n, ll1Cl' t nHl I ~ ,

mln1 111111<11..::,

ICJ.\IIMH'obu ló, mil
tIolYII1;\:,lIal, klvonh:1l 1Itl k : i)6kc... ~~"
'I'u{loll\. h l)uY ~ok h[V()lHllck b6 ~
JdlllclI II J;I.IV(), Uel~C lloJtl ijl,lvcltnClc
!lCdl", bckcl;M~",ut lll. Ur J(::t.u:; c vut\1oIl!lhmlll od. Ad Ol>bon II hJH>C ll,
ho~Y 1 ~lc l\ II 1111 AI YlIlllc, mt :IZ O
I(VU·l ll t'!...::! vnp,\' ulllt. AI,I e hillel n el.
II I Ö VLtldObc .~l\nlllllc sl.lvo \) él\~i; 6$
nvu~odt. l'udlf\, hOJtv nlnC$ m!\ól
fel ni, o~qOdlll. c:;ihutcdnl, ]I(:\sén~
bcc·,nl. MinD tn:lJ('.1 Pfl] ol)OSIOI mCA
\ nn loI\,öLOdvo: '"'' hogy $Cm hulflJ,
I)~m (>Jel. :icm nnll.yn]olc. l)cm foJedel C flll;~J.:v1c, som
h I11(\l m tlsiilJj:lOI~, scm
Id~'l\vulók, Nc m kUvcUtezcncl5k, SCIn
\l\(\j.(O&S(H'. fic m m~IYI<{-A, ::-Cln ~m1l\ 1
IHt'l:-l teremtmény nc m S1.uIW'l7.th!1l c l
1I;I('1l1wk tl.~C I'CIll\l1töl, m e ly VO~\'O!l (I
m.J IJl'unl( ,J ~tu$ j<l'Il\xllls\,) nll". en om,
Vll \,
39,) "Tudj u k I>cdljl, nkUc
1 ~ Ij'n l l.o\cl'c llle, O7'.Ok nuk minde nek
ll.l vulu·n \,o .'l\l1k." (Hom, VIII. :l6.) I~~
h hll II ~llv IC$l:tl l'!lg,\OQ Iclncsc, _
• clldl'j({'nllhNCt1cn l\ hI C!>O l nOJ.sdfl cs
moly Ul('j( n Om cmé:R.th 01l, IOl)ok cl
ncm lonhlltl ilk.
.
AI'(lIW J:\n08 th'lho7. lI't \lel'l:'Ci)cn
ll\ondll\: .. MC'\' l f;7.e~én\'n('l~ ddlll"
ki n cs :I hlL" Do ld !I1.('/lénv, ld AU "dn!,\'1 lill n61klll I1\ln1:l('\1 111,\V SM1\

au

1.\l'IW, IIllb('1l 1l\ln(\~1 1 :'11.1\' Rtl 7.(\nll.

•

l.<'j(vcn c/.ert kedve::! J\lyflmflul
- II." U"nnlc tí)!iO- lk CII1.1CIl(lc.lo h ltllcl! VI I\J mCIl.C I'ŐsUdéslln\c II ldol t ld(.'1o" 1\ 1)."Il\I\l\~ ny, ~U\It,Ill"lu8 1I1t cl'clc
IIl1'tOIlf\ élCtbel! ,.;f,."17,Mokon flt; C).
n~ ~~I ('l"ő tOLt IllI'j(iurltH1t mtnket ls
I';i\nek It h itn ek erei\) od tU,IvUnknCk
llölcöt C~ l.>fltOI'!;!\ROI, ho (I bl7.: OI\Vltlhl ll
1Uv~lldö\.)o 1I(-1(\!llt,
Nem clltt lt 1I:C cmllCI' S'1.h 'énl'k, do
III t.mbN·\ k6:d~~1rek11(':lt, csal!ldok_
1101"
ior3:lct:\Imoknok,
n(lI)Ck nck,
nUI\ H~\'tkfl ... k, 1\1. (>RC~ \'llflll.ll1\k 1$
1\')(\-Irlt,t.C1'tbl) 1(\nC~(l: fl bek ~ Nem
volt Illi'II, l'I{Y IICIll7.t.'dl\k <'M n II vl In"ón, melv ~I lobblln t\ldn~, m ini
1\11, ktk kCt hl\\.)orl\ I\ lk r\l ~en\'«l IUK
ill. .. Al rt h;hM H\I't'kt'dIUnk oy.okrn,
,ltnlk n ~ke!tit~I'(I i's n't. t-It\' m t\." nUI
\'fI \fr116k"
tnnllc801\n nckt\nlc
hl PÓi ;)\)INllnl (Hom, XIV J\ I-X.)
,1('IUlllh ol'MIHn ci(Ykn\' IItV k~
~ fll('U 11 I
11'84 tdtItt . "t. hnt.ult~

"

15.
•

•

AHIJAT
űl'8!clc(:v(110 SZ(lI'ctct. ml R AY Tsl cnOnll, kihez. mindenkor blz.nlommnl
m~m('kill ri 1t{>t, cRbcl!l'ictt 81,lv. s Itll tyH!l-thnllI{1\16jo v.aAY ;) Ic~l lt,kosabb sóhl1lokrwk t ~. 'r{-.ct:ecl z.e llJ( (I n ORY Mindensé/.!.: il cl' ,'c nevcddel lelt nl. emberi

lélek. €vmllllókon lit h'ónyltottn és vczetl böl cses~éJ(e(\ II eslllnJ(ok SZl'llc)';l'c!t n m(tJ(uk; IItokznlO,'i ui nln, Az erdök le,.:klsc\')l> vi r liga TcbclOlJed Ifl l)h\lItQ1..! k '1'0 A;on(loL vi!lelsz n IO.!tpnl'[II\\ylbb 1(!I·cmlml!nvcdt'C .. , oh 1"l}c.nn.v1vCI
in!tll bll gondot v isclhel!lz nl ll"c!mk. Mlr{1l11{ ll.yal'IO I(yCrmeJtcldre, k ik oly
somol' clteledl!Cl'.Onk Rólad, 'l'c ·t"l"lOnb8n, Alyfll1l(. l\lind lékozló .ll.VCm1 ~~
Itc ldnc::, mlndlJ;C m Qlo{bocsj. ta ~, Tc rclstltöd nllpOdat uzok r a ls. nldk sohascm
l ck!lltcn ~k fel szent ellcldbe, Tc bcl,opo,er!'>Z M.okhoz la, klic sohnsl'l\l hlvtl:\k
Ié/i('(!. S('J{Its()Ucddcl II1c/oI!tcrcscl ald<Ol' Ifi. h;) soha ncm keresünk I{-ned . Ál(loti lc~ven e :r(-..l fl7.enl I\eved,
1.1o.:it c.'('(lc7,v(' lrél'ünlt Aty/mk. ló l s tcnünk, jöll mlh07z[mk és mtll'neU \'elllnk, új CI>I.I(' nd6nck Indulunk. mcly utol'7.lI IQS r:'ltyoUul rejli cl CI/)Innk a Hlvc-ndöL Dc ho Tc veHlnk leszel nl'. clkövctkc'1.end6kbcn tudjuk Istcnünk, hO"y semmi vés7- és scmml mcJ;tDt'óbllltnt.!ls ncm lörhcLl ü!lsze tC!!t\lnk:c-t. l ~ lJtí.lnk c t. POf.{cI hM Illcg kCl.elnltct ~s VCZl:'5:fI mint cnJtedclmes !tyc.r- •
mekddot, Lnthotatlullul bór, cle l>lzQn vosshganl Irjiny!t~c\. mint eddi$! IC\1\ed
~1,tt1nlcet. hogy Iny m\1Il1c!l lhu5:suk $ten I ors7il.t!od cllövclc!él Itt o földön.
hol majd ~kC$séa és embel'l boldogsóg UI'31kodik, Ámen.
U r ll ut t e v o ltll.l nckilnk h nJ\ékunk
llCIII1,cdékr{i1 ncm zcd t\krt) ! Mlnek111{HI {) hCJ: l'ek Il'IlIck é s röhl é ~ vnál!"
fo r11l1 1l1llé k, lIrllkUiI fOJlv", mJ n , l~
ilr illlké t c V:1Al' lSten.
(Zs nlt,o\.rok k ii n y vc OD. I', - l , Z. ve r.'i.)
•
t)j 1l.."'1,11!1II1() k lls."UntJjlt. r :t lllc é i; ml AOlllljl\1111li:01l k\lre~ tUl ls llIo.solYRÓ
l\jakku l kiv d nllll l{ c,l:YIIIJ\slIt\.k lJuldoJ: új ó vct, I(öz\)cn :\ !Uuso!YJtó S:CCill \)e~
fc lii I~ 1 ~ ld nt (>.~ ll o rll ~ tekl nt ottel Itórdezzilk ÖQlIlIlIHlIlkMl. h o.lt'y ' vajon rI
n 1I1 :i.~Il I\ k kf v !Í lIl bohln;:~;111. lI('lcllnk llIultnyi\)ell fo" való ra w in!. Vl\,jon a z
I)I1~ijV(,lk('''lell,tl6 M IlIh'O Il L~h:h:lt.vn "iit nni' mil ye n tltkut rcjlcl:ej. Il ilii szá- •
IIHIIII,.\·:" l\1It. fog hu:w l I\:t. lí j 6v : i)7.c.rllllllsÓt, lJoldoA'.'i!\ jtot. i;rülnct, cRÓsy.s6 Ilcfo, (!.Vall Y lii"l,{' rrnri<étl e nJ;é.llcl, IJcte.l:séA'cl , fdJlllllmat. v,,"ItY mCAllrli\)d.lhl\.ást,
1(!u ('lc bo\d ofCSdfj:of. kIVl\ut unk. Il\ldll m ..i r r ég lovMíint, 111'1 ntlnkct m ég
111 111\11,: fonI1llko'l,lll t t.'l k é rdéll. Urllidlk. ,Ilyülr{ldl k ol- lé lek és m lnl.- dr fe lett ti
Inlld n ,\ nem 11\.1, ~Y hI1,tO$ pontot, eJ.!.'Y er Bs liltnt v a1\:Y s1,ikl:\fokot, h o ..." I c~
s'l.lll lh lltl U~ IIlClwihcll nl , h o l lIumétl é kd éli
bl1.los hlhljt Iclhetno é leléne k.
V~illll IUlt:t-Lh n~' l'l1kor 1\ lé lek l!;zhnl!llk hUll1Sc.l c l6té és filozófiAI irá nyá t,
L IL loIgll IJa mhula:t.l a sol l rlllrtás t és Irnlll' itnst. mit s1,illc.1I6 1 h a llott, V:ltl y
1~l1l á l lJ:\1 1 tn nlltl. \1 0 ('jl~'öUI' n Irányba.\I scm lát blltto!l mened é ke t szlvé llek
ill ... ...',éseJllck. melye n tcer CS7.Hll !lZ (lj CS'/, temJőre tar l,ósflhalllá n. bllhIOl:~
~ Ii,llut., lIC1gy:\.n ts t lll " ln :,. hlS'l.cu n'tok n bUl oseloU N'!nc1 ~1,e rek , lIullyck' itdvű~
d t4 kn <tk 111 1,.,- o\oll:l,k htnglClkO hlr(\ ct{l1!c :IJkn ll , n. u.1'lntlok foh'lllUnn mind
(' IHi lIIc k, 1\ róI uni vll n.ll b lroll lllolll, mcJl' lil:Y IdÍ$7.olt, tllr16s holllo r.iláJl; ol foll'
hl:t.losltalll n 611c ln c k é.~ "trllVlllóhlllk. m lllt 'I "nm ligy e löS'l-lolI, .~ lIíinl ck
IICI\It~'-,'l k n. ff.ntl$J',erclc, blrfll l ~h\lI1l( : de a:tuk ls kik hlhelnénck hc.nnlJk,
1\1l1l1h'l\ rol ~' lk, "" Illlen , 'R ll o1.lk mondjll n. ilHrű/l kli?llIondás • • rt?: 1'1lI ......
IJor öli'3' ini mA gdt cky-CIlY (tJ cS1;lem1{ln ok kll.~1.!i1.1I1 " , nllll~ Il nrn ll y l hwé l ft
nllj..,Y htllll\l iJl)' lo(t) rn l~'lun lu,Ln : ~ IU' II\ tudhatJa, h Ol/S kh~ !flll yko életét nLi ko r
Ill' etl k c l " ltulh\JlIok. Kel eten 1Ut. It.,. e mbC'rl mOllcljá k bUlcsnek, kl tá vul
1t\l1J:~ lU ll4rÁt l..'l.rt:1.1I1 1\ vlhi, sOIlrá lól, kl Ile Ill I\la\lo1; SCIllIIUrt'!. lIenl b i1:lk
!lt'lIIll1lhe n éli 1\\' 111 VlI.J:y lk SI'llunlre. SokiUl 11I1:1 n 18 R.~" t tllhUlk ",zen ml(4)AJ\SlUltc b n eIlI fojt'ltllmllt 1'1 I!1' uuulll'e n . ételt "n/Q' fOfllllmat. Illln~ Urokj: r· ".~Ilyfi l. I't'tll jt e1,t'k lU. rlllb CI'I'k l ó, 'wnck, iIIt1.rt vnu I'ln' i\Uaml6s.o\.g, t RY
lJrtlkNelR, "ilY lib.o nyoAAáI:, lIu~h' átélt éVe'l.r"C(h' kd é..~ !s t fnll /olnl é',"IIl ~
1I,)Im&: h-' a.,. örök ,'tUlOU Ulln : hl e n .
A tl'\öUt\l'O k (""Ja .-yijll)'UrRrn IMX hllet II~ Urtlklélii 161en llIellC'lL
f;:1"l 1, h llllY 1l('1>l'l;i',ltlltr(l1 It clll7;.!I1 E: lt N). Islf'n 11.7., kl ll.,. elllbl'..rl~IP"C
kl
II'I'R \to ll, t\liJwr lit ",IIlliu ~rlll embcr, 81'111 miii. $CIII , rll IlA ",él:" n elll 11'If'7('1l.
'1'11111::\ e~t. I~'& clllher lst'lf' 'f'ttllllll. hO J,. nlllllu\.tó 1 ~ l a hl CIl UiI fIlII It. KI'I'I'.$ I t'l
Illkkor l4. ml k(lr lit III ltf's.tElnl ",1'111 tlllt QIt. mikor bDrlllllttbnn lakott ' ''Ir)'
Inikor UJn..'~("kbe \'tN'ktU lt. ISll'llt keresle az I~mbf'r " IltUvá nyo k Itrol ~ k t l_
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t~Jl: C31

eyó.I(y[t.RatjAk az én népe~
leán'o'ainak romlását. mondván: Bekes..<Q!. JYoJtcss6r - és nincs békesség" ! (Jer. VI_H.) Ahol hazu.':"~g
van, ott nincs bék~. Jézus pedI>:

ezt mondta; "Boldo2:ak a békcssél!;re [JrVckcz;ók." (!'t1óté VI. B.) Dc
mindjárt azt [s hozzátct1c. h o.lQ':

,SO:do"'ak. akik báborusfll:ot S"ZCn\'ednek az I.l!nzs.á.e:ért". (Máté VI_ I O.)
E l'. azt jelenti. hol'!V 37. igazsá/{ és a
békessée:
ikcrtcstverek és együtt
i.1rnak az élet útjain . Ezsais proféta
ocd!~ ezt mondá: ..e s lesz az 19azsác: múvc békessé,g ..." (Es. XXXII.
17.) Az Úr anA"Vala

oedi.e: karácsony

éiszakáián a jóakaratú
l t!e~

békessée:et.

(Luk.

embereknek

II. 14..)

.

Mindezek ctQ'üttvéve azt lelentik.
h OO'1 a bék --,cl!" az i,l!alSÓ..e: és a

sz<>rctct cwkiából születik.
Kedves Atyámfiai! A XX-jk század első fele tele volt háborúsá.e:gal,
könnyel, . vérrel. gyásszal. I mád.!l:ozzunk és !áradozzunk azon. hogy a
tnásodik fele legalább gyennekcink
és unokáink számár a áldottabb és
boldo.e~.bb lepyen. .
,.A békem~.Il:nek Istene le.ll:yen
mindnyájan ti veletek. Amen." (Rom.

xv.

,

~~ .l

Budapest. 1950. január l .
AtyafiJ;á.e:os üdvözlettel:
Dr. Csiki Gábor
püspöki helynök .
•

Tagore ;

ÁLDOZATI ÉHEKBÓl

•

Engedd. le.lO'en az énekem:
Té~ed kiván. Téged szivem
Ejiel·naopa]. mind hamls vápy,
JI,·lel~' Tőled von en.l!em tov ább.

ej méhében fogan világ,
• Az. én szivem Tehozzád vágy;

Csendül mélységben énekem
Té~ed kíván, Téged szívem.
. Békét keres a zivatar
S erejével békét zavar.
Ellened lf!.zad szellemme
TéJ;:cd kíván. Téged, S2lvcm.
Franciából Bún Jánosné.

Kedves Öesém!
Nyolcvanhét
esztendős
ember
vagyok: ötvennégy esztendeig hirdettem Isten Igéjét. Öszintén jelentcm ki előtted: kevés olyan értékes
imádsáj!ot és bcszé<::let olvastam és
ismerek. mint a Dávid Ferenc 310
éves -halála évfordulója alkalmából.
novembet- 13-án r ád ión hallatott
imádsá.eod és beszéded.
Tisztelj melt engem aum kérescm
teljc.sltésCvel: küldd meg nekem. ha
lehet nyomtatáSban ezt az Imádsá.
Rodat és beszédedet !
(Olaj(}S Pál törökszentmiklósi ny.
ref. lelkéSZnek Peth6 Istvan pest_
InenUórincl lelkészünkhöz. intézett
soralb61.)
!
.

2

1JNITARlUS t:LET IV. 1.

I"ur.ilban l'1l'Y az OJympunon lakó. vélt csodalényekben. (mnl lal·lu.
az ember a. nap imádáabarl is a tennéuet istenitésé.ben. Ol lsD\ert~
m el
zsol'-'rok írója és Ot lelhetjük fel ml ls, m:l.i emberek, Jézu.s útm ~~
nyomán, lelkünk mélyén. l\legkapóan mondj..,. az ÚJs:t(ivetség egy~ . .
roJ
:
JézUs tani'-'aainak szellemében; '" lsten szeretet, 8 aki suretetben
az Ist.enben marad es az lsten ö benne marad...
ra
Ime az örűk Abswlulum: a Suretd-Istene. O egy Oly bizony,..,."!
melyre alapO'l.ni lehet, mibe megkapaszkodbat a lélek, 5 miben soha n ~,
esaJatkozbahm k Jézusnak Istene és a. mi Istenünk nem véges életü.
kitéve az ldök változásinak, s ezért bizton épitbetjük rá hOldOgságun kae:
Istennek a szeretet esak egy ."on á~ a, O II. maga sokoldaJUságáb:m és hatal ~
mass'iiglÍban mez volt akkor LS, miknr. még ember nem létezett. 5 m eg lesz
akkor is mikor már egyetlen ember·suv sem dobban itt a (őldön. Minékünk,
ember~knek a ~creteten .. ker_cs.dÜl van.. módunk .~, ..hogy öt megtaláIjUk.
Keressuk hát ot sz.eret.etunkon keresztül. Keressuk ot !a.iveink m élYen.
egymiisoak lelkébe n . !\linden ember ~Idotl frigysu:krénye lsten lelkének 8
ha egymás lelkét m egtaUIJak és megbecsüljük. I stent mag-át találtuk ~ s
és becsültük m eg.
eg
.
Ezekkel II gondolatokkal induljunk. neki az új esztendönek. Azzal a
biZtos tudattaj, bogy lsten ma is él. ti mmden embertársIluk szivében. Alapo~uk az elkövetkezendő ÚJ esztendőben egyéni és til'Sadalml é letünke' a
Szeretet és Jósa" I stenére. O tartotta meg nemzedékeken át az emberisé~et,
higyjünk benne, hogy O ezekutan is meg tud tartani. Ámen.
Bajor Ján os.

•

u:a

Nt.!m

HITOKTATÁS
(A

szórványban élö unitárius gyermekek: részére.)

Kedv~ gyermekeim. imádkozzunk! ..Téged mag asztalunk Isten. ' 6

Atyánk, ki mindenüt.t ort vagy, hol szeretet és jóság lakozik a szivcld>e~.
Arra kérünk, jöjj el mihozzánk, vUágositsd fel a mi elménket, erősítsd meg
akaratunkat, hogy ez a pillanat legyen a mi boldogságunkra, a Te d icsősé
gedre. Amen."
Ked\'~ gyermekeim! Vallásórára gyúltünk össze. éppcn ezért tisztában kell lennünk anal, mi is a "aJJás A mi káténk. azt tani t ja : .. A val.
lás Istennek m egismerése és tisztelése." Van egy J.e;en szép részlet a. Bibliában: Jézus beszél a sokaságnak Isten jóságáról és szeretetéről A wJt·
ványok elragadtatással hallgatják a Mester felemelő szavait. A boldo.!tSá.ll:
pillanatában egyik tan itvány kéröleg szól: "Mutasd meg nekUnk az Atyá t !"
Minden korban az emberek lelkében élt az a v~. ho.e;y m egtaláljak és
. meglássák azt a csodálatos erőt, azt az örök jósá.l!:o t. a ki alkotta a v ilá /tot.
aki gondot. visel minden teremtményre. Kereste azt a nagy természetben, a
patakok mentér}, az erdők szélén, oltárt emelt, templomot épitetl neki. amig
J 4u,s meg nem magyarázta az emberiségnek, hogy az Isten lélek. t ehilt láthatatlan. Hiába keressük Öt a n agyvilá.c:ban, meI't Öt lelkünkben kell mek
találnunk. Ezért tanította. bogy: .,Boldogok a tisztaszivűek, m ert ők 11.2
J.c;tent metthUják."
.
Ked ves gyermekeim! Mit /tondallok. lehet-c nagyobb kincs e föld ön
a tiszta szivnél? A tisztaszivű ember nyugodtan kél és fekszik, arca és te-kintete nyugodt és örömteljes, mert érzi Isten és embertársa szeretetét.
érzi, hogy Isten közelségében van mindig. Es ez a tudat alázatot és öOOi·
zalmat kölcsönöz neki.
Nézzétek meg: Jézus, a mi tanítómcs'terünk minden crl!jével azérl
küzdött, hogy felemel je az embert. hogy érezze azt a nagy igazsagot, hon
ö nem a bűn és az átok, hanem Istennek gyermeke. E zért. mondja az ö ta ·
nitványainak: "Legyetek a világ villtgosságai !" A mi valJfisalapftónk. Dávid
Ferenc a Jézus nyomdokán haladva azt tanitotta. bogy az ember nem tehe·
teUen és nem bűnben született lény. hanem a ..világossátt íia", akiben
benne van az igazság lelke. az l sten lelke.. s bir az ész, a sziv és a lel·
kiismeret adományaival. Eppen ezért az üdvösséget nem kivülről várja.
banem önerejével munkálkodik éretle. Az unitárius ember n em f ogad ej
sernmjt, amig az ész, a sziv és a lelkiismeretén át nem szúrt.
Egy kis történetet mesélek eL Egy árva unitárius székelv pyenncket
vittek el iparostanuIónak egyik n agyobb városba. ahol nagyon keves uni·
táriu9 volt. Mondhatnók, szórványközpontba. Ez II kisgyermek. akinek sen·
kije scm volt, meghallotta, hogy a plébános a minisztrál6 gyermekeknek.
akik ügyesek, pénzt szokott adni. cl is jelentkezett. A plébános nagyon
megszelette, mivel ügyesen rninisrtrált. De egyszer a társai me,IttUdtak,
hogy unitárius. és a plébánost kérték: ne engedje minlsztrftln.! tovabb. A
kicsi Solymosi Istvánra ránézett a plébános és odakiáltotta: .. Menj innen,
mert ti tarlsznyahitúek vagytok!" A .kisgyermek szomOTÚan ment el Nem
az fájt neki , hogy nem engedte a plébános minisztrálnl. hanem az. hogy il2
ó vallását klcsuralta.
ex a tudat sokáig bántotta. Azonban egyszer egy
ünnepélyes istentisztelet -alkalmával a plébános ma,ltáho:z: kérette ezt a kicsi
SolymOSit, mivel jól tudott minisztrálni. Ment is, de szembenézve a pléb~
nossal, Igy szólt: ,,:tn rninisztrálok. aumban mondja meg azt. hogy az um·
táriusok miért tartsznyahitúek?" Akkor II plébános méreJi:'be jöve Jó~tte a

es

•

Ml)ől a dohanyz;u:sk6ját, a tenyerébe telte és Igy

szótt: ..Hi én :nfIshltcn
~ÓknC:< (l7;~ IIrt1ndom. hogy ebben egy darab arany van. leibólintéssa l .e~ 

••
•
,•

ICfsZ.i,k Az unitárius pedig megrázza a fejét és megfolda a zacskót.. RétnyÜ\o1
: m~~z6dik. bOlO' ,'alóban aran:!!;'. 'I..an-e benne s csak ~_tán hiszi. el."
A ki!~-cnneke t ez a magyarázat onérze:q* tette. Megkoszonte ~ plébanos:-.ak a magyarnutát és ~öbbé nem minis:Ztrált.
kk6bb ebből a kis'c:m~kbOl az unitáriusoknak-egyik kiváló gondnoka lett. aki templomot..
g) p il3kot épitett és egy uj ~~ÖZséget a~pítolt.
.
pa
Koo\"CS gyermekeim! Ne bántsm al: titeket. hogy ml olyan k~·CSCl'
va ....cunk. hanem buzdítson mind több és többre: szorgalmatokkal. ~h1ó-:

r.s

•

•
•

d~tokk.al emelkedjetek mind m~gasabb és rnagasabbr~. mert e-dllt:11 ki
tudjátok efY1!nliteni s;:ámunk csekél~·ségét. soha sc lele<l)étek el. hogy unt·
tár:uso!( vagytok és ar... hogy ti lesztek egykor egy~ak ~ószN~!,
étál!ól. Ogy kell mcgállnotok az é!et viharában. hogy 3l: umtan:onus raj·
t;l:ok 311 és emellredik. vagy bukik.
Buz.oginy Kalm:i.n.
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A budapesti Unitárius Teológiai
In tézzt \iláltiak teológiája tanfolyam3 clóadassorozaUt az. u ,i esz·
ter.döben ls foly tat juk. Az elÓ3pasokat álland6aI> szép érdeklödö kö·
zömé2: hall.l!:atja. K edves A tyan.l diát
ls Sl;Cretettel \'átiuk a l~közelebbi
c15adásokra. Előadók: 1950. január
2Q--án. oénte.1;;en d. u. 6: R File D
Imr~:
..A biblia levél· irodalma.".
d.: u. 7 : dr. A brudbányai J ános :
•.A:z. Unitártzmus és a Demokrácia."
1950. évi febru3r 3· an. péntcken d . u.
6:
Csiki Gabor: •. l g.:;! hirdeté&Ü'lk" cirn.en. d. u. 7: Ferencz J ózsel: .Dávid F~nc a xx. század
un itárius
irodalmá.tuk
tükrében.
ll. előadás 19 14-19-W. közötti évek·
röl. tartanak előadást.

ar.

A vilhiak részé.""El tartou tudományos elóadássor ozatban olyan kér·
désa1;;et ismertetnek az elóadók. melyeket bflrld.

me~halls!'athat. előkép

zet1séftt'e \'al6 tekintet nélkül. Az
elóadások hal!!W.tása hitünket öntu·
da tosi tja. e.lO'házismeretünket szélesíti.

Unitárius
öntudatunkat
bizo·
nyitsuk azza\ ls. hogy ezeket 34 eléadáso!w. t minél többen hallgatják
me!!.
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Hirek romóniai unitórius
testvéreinkról

:or::. =>

mult számunkban megjelent
hlrünkkel kapesolatosan közöljük,
ho2V a megejtet1: kön vfUasrtások
során mél! a k övetkezók vá lasztattak esperes. kört jCSO"ZÓ és í elügyelö
e:ondnokoknak.
l . K olozsdobokai körben: f. ü.
~ondnokok: Dr. Abrudbányai Ede I-.s
Kelemen La jos. K ön jegyzö: Komjátszegi Géza kolozsi l~
2.. Aranyosi körben: L Ü. gondn okok: l ncze.[fy Károly és Kereki
András. K ön ieJI:YZÖ: K ökösi Kálmá n mészkői lelkén.
3. K üküllói körben: esperes:
Má tyus Gergc:lv s:z.okefalv i lelkész,
t . ü.. .e:ondnokok: dr. F elszeghy Sandor éli Szabó Jano$. Kört iegyzó: Lu kács Sándor dlcsói lelkész
4 . Marosi körben: ~res: H al _
mém J fmos m:ttosvásárheh; lelkész.. t U. llondnokok: dr. Barabássy
Albert e dr. Gál!31vy Györ gy. Körl
je.!n'ZŐ: F illÖD Zoltán.
5. S7.ékelykc.res:ztű rl körben: f. ű.
e:Gl'Idnokok: G ya nnathy Lajos és
A

Kádár KAlmán. K ört jC)Oozó: Ekárt

Andor.
6. Udvarhelyi körben: esperes:
Vary Domokos szentpáli lelkész, f. Ü.
E!ondnokok: dr. Csüd Andor és dr.
Osváth ÁrP:id. K ört jeJl,YZÓ: K elemen Imre. okl:indi lelkész.
7. Fe lsöfehéri körben: f. ü. gondnokok: Keoossy Zolián. Kádár Zoltán. K öri jegyző: Fülöp Arpád. olthéyizi lelkész..
8. Haromszéki kör ben: f . Ü. gondnokok: dr. Fekete Sándor és Szabó
srunuel. K ört jegyző: D arkó Béla
árkosi lelkész.
Az egvházi fóhatóság a lelkészek
rés:z.ére at.lt'épzó tanfolyamot rendezett K olozsvárt. novembe 21-26.
napjaiban. T án!;)'al: Ide'Oló~iai és
belső egyházi kérdések. A tanfolyamo::!. 65 lelkész v ett r észt. A tantolyamot rövid idón be!ül megismétlik
Székelykercsztur on. hogy a kü.!sö
akadályok ntiatt elmaradt lelk! lek
ezen a tanfoh'amon ré tvehesse:nek.
A tanfolyam jó credmén.'l,Yel zárult.
A Teoló.ltiai Intézet 5 elsöéves uj
haUgatóyal
lQ·araDOdott.
Péterfü
Gyula eErYhá7:i enek- és zenetanár
kine\'ezésévcl a tanit.""i kar teljes lett.
Nevezett alia át vette az énekverer
kikéozés munkáj:i.t ls. amivel remélhetó. hog>.' ez a rég6ta vajudó
kérdés véS!re eredmén:vesen meg-ol·
dódik.
Az E~házi Fóhat6stig elhatá.."Ozta a 'réei ee:yhaz:i énekeskönyv teljes
átdolS!ozasát. Az e célra alkotott
bizottság dr. Kiss Elek püspök elnöktete a latt az ui énekeskönyv ösz~eállitá.si munkájá t nagyrészt eivée:e:ztc .
I

B egediis Fereoe rédei földmunkás.. a ki nem tartozik hiveink közé.
dr .Csiki Gábornak iria az alabbl
sorokat; ..G ondola tok a hit \'i!áJ!:3.ból" clmü könyvet köszönette! vettem. én art már többször átolvastam. Mondhatom a vall:isossái! terén
II i viláe: tárult fe! előttem. amit jónak. PSI szemnek. elfogadhat6nak találok. K érem. h a csak lehetséJl:es.
nyUjtsanak scl':édkezet. hogy az unit.á.rizmust kÖ2:e!ebbról meltiSmer hessül.::." Újabb fényjel a Misszió űtj6.n.
A :z: Unitárius

Nök Biblia

K Öni

ianuár 2-án tartott ÖSS'lelöv,..telén.
P ethó István lelkész b lbliama~"'3ni
zata utAn S .... Weress J olán >tartott
érdeke;. előadást a volt kolozsvfu'I
kolJé2ium C,t!"\'korl unitárius asszonyainak szfIzadokknl ezc16tti küzdelmes multifIban betöltött szerepéJ"6l

7/nQ.
Cldézet a ..Bhagavad Gitá"-ból; :lZ
l nquirer közlését lrta: Ernes: V.
Hayes.)
sok mindenre l'átettem kezeimet,
de vissza is VOIltam au>ltat. Visszavontam azokat a d olgokról. de inkább a szi:oektöl. mint a kö:z:6n...<:é.Resektól és a szeretetre nem mél tóktól
Lá.ttam a magasságokat. de nem
igyekeztem reléjük. Ereztem a mély!kek hS"ntasá.t és megis maradtam
bennük. Ereztem fOITongó ifjúsá2"omban és kamaszkorom éretlensé
gében. h~y a tökeletf _dés utja
nem nehezebb, mint a lelki süllyedés súna utján lefelé haladni. Most
\'~l hOllád jöttem elbukottan, oh
Krishna.
Es Krishn.3 szólt enhozz.á.m; nem
\·isszautasitóan.
hane.m
\' é11;telen
együttérzéssel . mert látta, hogy mily
nehéz 34 embemek: •.Ha a te
szomol'Íl. szived már mindenben cSa16d.ik. hozd énhonám a te csal6d.ásodai."
En nem mindenkor köze1hettero
!cled a lélek leplezetlen őszinteségé
ve!. meghajtott fejjel. meJ.y szerénység;gel. T öbbször volta.m megsér:tve
hius3,gomban mint szeretetemben.
Többször iri~kedtem. mint csodáltam. Mes::é.l1.ettem ultYan a biinbána tot. de nem volt türelmem ajavit-bataUanhoz és a büszkéhez. Az én
szeretet-szomiam legjobb dolgaimra..
önz.ödühyel danlYos önzést rakott.
_ Most mar szj\'em alázatos é..-zésekben dobban :
kezeim üresek
(se.'IlInim nincs).
'Es Kti shna fele!t: Szilli én hozzám menedékért a te es;yedüllétedben. _ Ne szomorkodj: En rnetl:
akarlak szabaditani télred a te bUn eidtól...
B. J .

A_ mi harangunk
A mi haraDJrunk fájdalomból
"Sriiletelt.
Ha~jában szól nekünk. a z éJti
űzenet :

Istenben ki bizik soha e! nem hagyja.
Segiti. meg-tartja az ~om atyja.
BeI:eR gyermek ágynál két.ségb'-~tt
két ~v.
Kezcit tördelve fájdabnában felslrt:
Hal'!l'd mCl!: Uram nekünk. mi dráRa
.
gyermekünk I
Halál kaoujából add vissza őt .
nekünk I
~ volt

az Or most is
s könyörüló.

Meghal1ntta szépen. mit kért ~~

-'-"'-ot nekik vlss7Ppdta
Dl"á,ga 2Yenn..,.<.&I'
S e csodából nólt ki templomunk
haronRla.

Ed

cs

kis~, bánats:z:illtc

gyc.rmek I

Odafenn örökkön hirdesse ércrlYe.1ved:
Hat.a.Imas az Isten. kegyelme
véJrt,e!en
S van mé<! érte !J:!la emberi
szfvekben.
A oest.szenUórincl 194.9. IX. 11-1
hnra!lm;zentelésI e.
SiJnOD Andris.
UNITAnws tt.ET IV. 1.

3

Dl'. Imreh DénCtl Iűgontl n oku nk
bs fclc fé.!t' o Ic.'\nY8 )<alal in tan!lrnD
és ZsilImond J óz:,cC debreceni PkUlJltc(1.ink i!~ I~CW~C lia narna bás,
I1cp~rnök. dl.x unhcr l'1-en lnr-

tották cskuvöJiikcl a m iskolci Kos sulh utcai r eformá tus tem plomba n.
A (,atal oúrt dl'. Csiki Gál.l Ol' p Us!)Öki hclvnök részesitcttc egyházunk
tJJdá::;:.ban. A j ó l sten kisél',ic öket
éJ~t(ll l u lton.

A I'anyJ:lkodalom. Tarcsafalvy Fc-

renc b I cl csé2'c Somay Julianna a
kö;,:c:lllultbnn ünnepel lók ~asság'ul,
félllvszázados fordulóját, gyermekeik
és unoká ik körében. A ió Isten áld dsa leA'Ycn al': arany lakodalmas há-

zaspáron.
A .: UIIUárius l\Iisszió haz templo-

•

,

mána k asztaUu'a a karácsonyi ünneoek alk!almllval László András. Lő
ri nezl Ekk . Si.gmond László és neje,
G yullay Domokos és n~ic. Nyiredy
Gé7..a é s ncjc. Jakabházy Z sigmondné és Hcr",'Zényi Irma a h'mdékoztak
kenyeret és bort, Isten szereti a iókcdvü adakozót, Aszt.aláról ne fogyion cl soha a ken yér,
A diákakció jnV'".i r~ 1949, december hóban a budapes ti egyházközséghez a következő adományok folytak be : Kutasi Es-der 5, P áJl Sitndor H, Na gy ArDtld I D, Ajtai László
10. Nyiredy Andnls G. E r ll K á rolyné 10. dl'. Papp Antalné 3, KeIOOle n Geza 10. Szilágyi Lászlóné 30,
dr. Semerédy Sándor 2. dr. G y ulay
Tibor 5. Mlkó István 5. Moesn ry Gézáné 8. UI'. Schey Ilona 2, Szinte
László 10 fo rint.
A d i:ikakció javam adakozlak az
Unitárius Mi&."Zióház hoz: Bálint Mihab' . Id. Gönt..'Zi Arpúd Ege,'. Klopeer
Sándor. pl'. Májay Dezső Kaposvár,
Na~y Aron és neje 20-20, d r. Csiki
Gábor, Gidó Béla. Hernády Pál,
Na~Y Ar pád l id. Péterfy G yula, dr.
Pétel'fy Gyula K ispest to_ l0 és
Szüsz Emö Makó 5. Benedek Vlad imir Rákospalota 20. S zékely L ászló
Rcsaba 10. Uzoni J á nosné Rhegy 30
•
forint. A nemes $ZÍ\'ü adakozókat az
Isk:n áldja melt. A még adakozn i
szándékozókat pedig arra kérjük,
hoJ!'v S'. dves adományaikat a nemes
célra az 57 .275. számú U nitáriu!;
MisszióMz elnevezésű csekkszámlára fIzessék be.

•

•

nUDAPESTEN :

fs tent l ..ziclct.et tarta nak :
B uda.pcst, U:oháry-u. tem plomba n
vasárnaponként 10 ó rai kezdettel I.
22. Barabás István. 29. Győr!i István.
Február hónapban 5. Barabás I . 12.
Ferenez JÓ~et. rádiÓközvetitéssel.
Hl .Szohra Ferenc. 29. Barabás I.
X , kel'. MÁV- telepl 111'01. teml)Iomba u 5. 16 órakor Gyóni István.
Bud nőrsön: 26. 15 Ó. Gyóríi I.
Türö ~bálinlon : 26. 17 6. GyörH I .
Gytilckczcti gyennekd é tutá n I. 22.
és II. 19. 15 órakor, a JO'Wekczeti ter embem.
G)·üleke7.etl összejövetel szcretetvendé~sé(>' lte1 n . 4. 18 órakor.
K ohál'Y-UJleal istentiszteletek u tan n
~ü\ckezeU teremben !,!yermeldstentlS'ttoletek.
d
t , IX..
J:J: " Misszi,.. IIbban • B uapes
Ol:!Ve!l. E.-u. 3. 10 órakor: 1. 22.
UNJ'J'AIU US f:LE'l' IV . 1.

Bf'nC'..:o Mártqp. 29-lm dr. Csiki Gábor. F'ebruárban 5- é n Ruszli J ános
12. és 1!1. dl'. Csiki C ltbor.
.
D:... Cs iki Gábor pÜSPÖki helvnököt ujev napján népes kUldöttséJt
I.ercsle lel ióklvánsástával. Az Cit;Vházkör üdvözletét Fercncz József. a
b udapestl egyMzkö~é t pcdill: dl'.
Menyhárt Dénes tolmácsolták. A
oüspök i helynök bizalom {ejében bi,:almat kért szolJtatársuit61 az egyhAz érdekében vwen dő közös mun_
.. '
I-',ho

_.

DUNA-TISZAliÖZI UNlTÁRIUS
SZORVÁN YJ::GYH ÁZ ltÖZStG:

Karácsonyko\' úrvaesorai Irenyeret és bort adományoztak: Rákospalotán özv. Elcke:; Mihályné, Ojpesten Szép Gyula és Buzogány MiMiy. RákoSS7.cn tmihá lyon Demién
Endre. Sas hal mon Hannos ArPád,
fUl'koshcl!'Ven id. özv. Fodor Ferenc_
ne. Rákoscsabán Székely László. Felsögödön bort az evangélikus hittestvérek, ke'llyeret Szőke Ge rgely. K eeskemÜen P. Buzo,ociulY Lajos, Szolnokon dr. Molnár Imréné. Isten áldása
legyen a iószívü adakozókon.
•
Istentisztcletek :
ltákospalotán jan 29. d. e. 11. Máv_
telepi ret. templom. Szoldl H uszt i
J á nos és Beneze Márton. Utána közgyülés. ÚJIJcstc ll febr. 5-én déli 12
SL;Cllt István-téri ref. templom. Szolgál: Ben~:le Mál'ton. Rákospa lotán
febr. l 2-én d. e. 11 MAV-telepi ref.
templom. Szolgál: Bencze Márton.
~lEG HtVO.

A Duna- 'fiszaközi Unitárius Szór"P_.l\yc,.,oryh3~~ÖZeé<>: ianvár '9~"n d. e.

fé l 12 órakor rendes évi közgyÓlésl
ta l't l~ ál{oSI)ll.l o hin a MAv- telep j ref.
evülekezeti teremben, melyre- a Szórván,yegy házközsé,g tagjait szeretettel
meghivja az egyházközség elöljáró~álto.

Nemes Nagy 'Sándor Bencze l\l ~i rto n
gondnok.
lelké$''':.
Tárgysorozat :
1. Me~mvitó.
2. Le l:-':és;:i jelentés.
3. 1949. évi zá rszamad3s.
4. 1950. évi. költsé.!!:vetés.
5. P I"csbiterek választása.
G. K ét eondnok vlllasztása.
'i. IndHványok
PESTS ZENTLOmNC :

Egy házközs éltünk mult év december 2-án tartotta meg havonkénti.
szokásos elsövasám:mi evangéli7...ációs családi összejövel'elét. pes tszentl őrinci iliveink rcndezésében. összeiövetelünk keretében emlékeztünk
meg 100. születésnapja alkalm..íból
né hai nal!y egy ház.i ének- és zeneszel-lő ·kolozsvárl kántorunkról, IszJal Mártonról.
Mint embert. nevelöt, szigorú. do
csupa szív tan!lr t és jó barMol. közön!;égünl< fig-ye lmét mindvégig lebilincselő előaclúsábah dr. Nyiredy
Géza atvfmkfia. m int zene és ének6'le!'Zöt ned i>! ótordai Weresfl Ákos
alY{lnldia mélt.atl'a. komoly és

y,::

em: 6'llnVOnal"U~;;.~:t:~'~~~i,~'~
sOl'{l n
I ' _~
_é
kckct

Péter MaI'Rit :1 néhai unokája SImándy Mftria és Uadu Magdolna
hozajárulva ncreplésclkkel a me~:
emlékezés Igen szép sikeréhez.
Mikor ezeket a szépen clőadott
énekeket hallJtnUuk. önként felvető_
dott bennimk . n kérdé~. hogy vtllIon mlért kel'Uh énekeskönYVünkb::'!
az 1sz181 bl<lrlcn lelkéből kitcnnc.;t
annYI rol: l~a,. J!VönJ{yből csak 13
s hclyet advAn benne kevésbbé érté:
kcsoknck.
A le:keket c.zuttal is sok S'l.ép
é:~é.n ~:vcl mcgtöltü müsott. eJ:!yházkozsegUnk szeretett IclklPásztorá_
n a~ S'lavai z.árták b ~ méltó berej\!_
~ésul a Idld vonatlL07..8sban szépen
slkel·QI . oMlZejövetc1ünknek.
Unt-trlUi asszonyaink és leánvain~ 3l<lv;::..to~ és támdhataUan
scrC'l!'e, élü!~bn r. mi szeretett oaunénk'~.\I, .!!:(', ndcsb:,dott a lelki mel
lett a testi táplálékról is. nt'mc.sszivü
adakozók ióvoltából. Az adakOZókat
és fárad hatatlanul mun kálkodó _lestvércinket sokszorosan áldja és kflrpó_
tolja a nti j óságos Istenünk.
Kal'ácsonyta iinnepélyeket tartottunk: P est.szenUÓrinccn dec. Wán. Pest,l,'Zc.nten:sébclen 25-én az úrvaesoraos7.tással eltybCkötölt istenUsdelct végeztéveL Anyag i erc.iUltet
mCS!ze túlhaladó iullaUlsban 1:e~ZC
sitelték ,e:yermekei nket vecsési szórvány h[ velnk. akik n:u~yo\,)b és értékcsebb csoma~okka l örvendeztették m eg és segítettek az erre reaszorulókat. megemlékezvén az evan~él i.kus
Itvülekezet szeretett lelkiI)ásztorn gyermeke iről is an nak háiúiúul, hog y ez a Ics lvérlrl'illekezet.
mindenkor annyi szeretettel látia
vendé~ill
itteni szórványhíveinket
CJtV há zi vonn t kozású me~:n.yiJa t koza_
sai n kban.
Onön nf'cr-mnc r 2fi~fm e!;lc l]
órakor tat'lotlunk úl'vac~oraoszU\ssal
e~ybekötött
istentiszteletet. melye n
oltani hivei nken kívül mús kereSi:ténv testvél'elnJ.;; is su\ rr:osan vettek
ré!zt. összesen mink!!:v 20-an élve
úl·vacsor3val.
. Út'\'3esol'al kenyeret és bort adt<lk: P~t.!'zent1Örincc-n: ÖZv. Szabó
Fer encnó Drerbitel' l'!ia t": családia.
PCf't.$"'..:e n terz~ébcten Réti János presbitel·. C~cDelen özv. Kuti J anosné retomlátus. Soroksáron Pá lfi Ferenc
~:z6rvanvl"'ondn ok.
Vec~.éscn
Ekárt
Gábo." üll őn dl'. F odor Arpád. a fi a i.
Ha lottaink: d r. Zsak6 Istvá nné.
Al'koss.v Livia mul t évi december
ll-én elhunyt. Neme!! lelkű. szel id.
vonw cl1Vénlgé~ének emléke .1!VáS7.oló családíának. barátainak. ismeróseinek széJ~ körében örökké élni
f Of!. A z él! Urának ViC'3sztalása le{Ncn a me~$zcmol'odott sziveken.

UNITÁJtlUS ~LET
A l ap tulajdonosa a Magyarorszdgi
Unitárius Egyházkö r.
Fel elős szerkesztő és kltldó:
C sl
Gábor.
Endre-utea 3.
12 forint.
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