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A JÓ PÁSZTOR

"Miképpen, hogy az Istennek igéje tökél etes és igaz és ör ökké m egmarad , azonképen az emb erek dolga bizonytalan és
minden k or
sá ntikál,
avagy
ingadoz ."
(Dávid Fe r enc: Rövid magyarázat.)
•

. ••E földön
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.,Es lakorik a ,f ark as a bAránnya,l és '8 párduc a
ket:skefiúvaJ fekszik, a borjú és 82 oorowánkőly ők és
a kövér barom együtt lesznek és egy kisgy ermek őrzi
a1.okat." (Élsaiáis XI. 6.)
•

Keresz.tény

hitünk tanítása sze rint

karrácsony

na pján, mint Is'a i törzsökéből sa rjadt virágszál,

,ez a
kisgyermek szü.letett a világra. Születése piJiloan atában

•

•

amenIlly ei serege;k sokaság;á,nak éneke zeng~tt :. "Dicsöség a m agasságos mennyekben az Istennek es e
. fö ldön bé kesség és az emberekhez jóakarat!"
Azóta 1950 eszte nd ő telt el s vajjon -a pr6fé'tai
lCl lo másb61 m i vált valóra? A békességbő l vajmi rev.és: egy harmadik világ háború félelme tartja
remegésben az emberiséget. "Békessé~, békessé.~ és ?~~s
békesség" ----=- keserűen panaszolJ uk JeremIas profe taval mi is. (Jer. XVI. 33.) Nincs békesség, mert vo'ltak
és vannak olyanok, akikről l'ál ap'ostol ez t mondotta:
,.Labaik gyorsak ..a yérro.ul:ésra. .. ÚtjaikQu rom,lác; ~s
nyomo rúság van, Es a békességnek útját nem ismerik." (Róm. Ill. 15- 17 .) Elvakitja őket a kapzsiság és
a hatalomvágy.
f!\:z Úr Jézus ezt mondta: "Boldogok a békessé-gre igyekezők , mert ők Isteru fiainak monda,tnak."
(Máté V. 9.) Azt la lán mi~dnyájan tudjlllk, hogy békesség nelkül e f,Ö!ld ön nincs boldogság.
Azt azonban so~an elfelejtik, hogy a békességrő l
nem elég
csak beszélni, de amint az úr J ézus is figyelmeztetett,
minden jóigyekezetünlk:k.el törekedni is .kell reá:
imádkozni, küzdeni és verejté'kezni kelll. érette.
Erre
inte!t't P:á!l apost.d1 is : "Azért törekedjiink azokra , aplik
a íbéklességre és egymás épül ésére valók." (Róm, XVI.
19.) A róma.iakhoz küldött intelme mi!nden idők ern- '
berének szól : "Ha lehetséges, amennyiben rajtatok
á ll, minden .emb'eTrel békességesen élje tek." (Róm.
XII. · 18.)
••
Az Úr. Jézus, a.mikor egyik túlbuzgó híve Mes'"
, tere védelmében sz~blyájll.t kirántvaru, a főpap szolgájának fülét n.ev!~ga, azt mondta: "Tedd hely",e szablyádat, meTt akik fegyvert fognak, fegyverrel
kell
v eszniök." (Máté XXVI. 52.)
\
Ez azt jelenti, h ogy az 'úr Jézus aZ emherek
között fel merü l ő e1lentétek m egdl.~ásá r a a f1egyyte.r
has1..nálatát nem tarto tta ,alkalmas és megengedhetQ
esmc.öznek. Ö v,al6ban a Békesség Fejedelme volt.
Tarutlványainak is
ezt
parancso1ta : "Valamelyik
hazba bementek, elöször ezt mondjátok: ·,;Békesség e
n&nak." (Lukács X. 5.) Ele,t e vége felé pedig idvezítő
tllnítllsa ira utalva, mondta tanítváp.yainak : "Azért
beszéltem ezeket néktek, h ogy békesség'ebek
legyen
én bennem." . (János XVI. 33.)
.
Httte, hogy az ö eva ngéliumában minden elk epzeflhetö e l~en.tét, ami emb!e:rek ,k özött tlámad, békés
megoldást talál. Ebben a tl}-datban hivogatta magáboz az élet megröviditettjeit: "Boldogok, alkik. há borúságot szenvednek az igazságért, mert övék a
mennyeknek országa." (Máté V . 10.)
I

•

Karácsonya

hála ünnepe.

békességre igyeltező keresztények

Dr. Csiki Gábor.

(Egyházi beszéd a november 12-1 közgyűlésen' tartott
lelkész-szentelésjc:or.)
Alapige : )lm. X. 27--30.
(Folylcrléts.)
Lelkész vagy pap. vagy lelkipcisztot. MIndegy.
hogya történelmi, a tUozótial. vagy teológiai szakkUejezések közül melyikkel neveztet jük
magunkat.
Jézust azonban Hitvallásunk tanítása szerint mint
tökéletes embert nem állíthatjuk híveink elé eszményképül, ha mint jó pásztort magunk nem tudjuk
kövp.:tni.
,
I
Mert az eszményi lelkipásztor Ö, akinek hang..)
ját ismerik az övéi. ö is ismeri öket és követik öt..
Aki örökéÍetet ad a~ övéinek. És aki meg tudja tattani az övéit, mert az Atyától kapta a pásztorlevelét
ef. akr teljesen egy az Atyával, mert nincsen más
gondja. mint hogy az Atya akaratát cselekedje mindenben.
Ha ldzáróla9 a mi szent könyvünk. a Biblia világán belül maraduilk is, megállapithatjuk, hdgy
már az 'Ú testamentum is három különbözö tipusát
ismeri a papiembe,r nek.
Az egyiknek Mózes a megtestesitöje. ki inkább
vezérnek nevezhető.
Robusztus
alak. Különleges
megbízatása van- EmberfeleHi küldetés, emberfelétti
erőkkel. A bokor tüzéné l leég lelkéről a
félénkség.
•
IDaamvadnak 9yari6ságai s az égi- n:.elegtól m in tha
ércbelzzott volna. nyomdokaibanl új világ sorsa dübörög . Tekintete elött hatalmas Fáraók félszeg párI6kká , törpülnek. ts · kezének intésére aszildából
víz fakad s a tenger kettéhasad. Könyörgésére
man na hull az égböl. Délceg alakJának láttán megál1 b'á mulni a rohanó Jordán. Különös. kiváltsága.
hogy közvetlenül beszélhet [stennel és parancsolatait ltőtáblárQ írja.
A másik típust a Leviták képviselik. Kik a szertartások.at végzik az istentiszteleteken és
áldozato~
kat mutatnak be a Haragvó lsten kiengesztelésére ..
Habár szivvel-lélekkel végzik hivatásukat,
lassan_
ceremóniátis megszokott szertartássá lesz
minde~
ténykedésük és maguk is rideg szertorlássá válnak ..
A harmadik renden a próféták vannak. Isteno s tor és gyógyító balzsam ök. Perbeszállnak istentől elpártolt népükkel. Minden próféta élő til'alomfa
ott. ahol az élet utja elkanyarodik a bün felé és
ellenállhatatlan vonzóerő . az lsten felé vezető irányban. Különös kiváltsága. hogy ha nem is látja tisztán, de ,ösztönös sejtele,mme! megérzi a jövőL
Ott
van mindig, ha a ~ é pe sorsában nöni Itezd a veszély. L6tmafája a történelmi fordulatoknak. ts a
fel\ödés rendjén jogeUSdJe 'a z úJtestamentuml istenembernek. \
Ez a három típus sürüsödött össze Jézus tanitváDyaiban és az első keresztényidök apostolaiban.
Hogy aztán a múló századok során ismét megosztódjék s lstenSzolgó1. a különbözö keresztény egy:..
házak keretein belW. egyháZuk tanftása és kívánalma szeridt az egyik, vagy a másik vonásaival
ralzollák meg hivatásukat.
Igy vannak ·a keresztény papirendben. akik maguknak
emberfeletti eréSk logalt kívÓDjÓ'k. Ezek
Krisztus n.evében. Krisztus . belyett bünöket bocsáfd..nak meg. Oldanak és kötnek. Aldást osztogatnak
éa átkot szórnak.
csodátévö szertartásokat gyakoroJnak.
V'cmnak tud6s-tlpusu lelkészek, akik elméleteket
áUftanak tel. VizsgálJák a lélek mélységeit és a kB-

'UNITABIUS tLET

m . 15. 1

IliDbö.& elmélelek 610 , ..Ilii klioBtt bllltOlcD láJDuI<.
A ....lIem vUágdbac c .belcdáo 61mWlkÓllel Bt. De
a gyako"r1atl élet BokllZOI alhó meUettflk '~6k ott
maJcc!Dck c kategóriák. vUágábcm meg6rtél1ecGL
:ts vannak lelké.zek vagy papok. akiknek 88:1m6cyképe J6zus: c ló pÓIIlltor. Akik vclllák, , bogy
nekik is szólt a Mester. amikor ezt mODdotta: .. ED
példát adtam néktek:'
ct
(FolytctJuk.)
Petb5 IltváD.

'a 125 éves
Magyar Tudományos Akadémián
•

Selmecbanyan 1817.) Kelemen Lajos ny . muzeumi es
levéllari fói.ga'Lgató (Koloz:svtir) l aki egyház.törtooeU
és családtÖTténeti kutatásaiva! te~t egyi\.:h:án,\k és
nemzetének megbecsülhetetlen sza1'gMatot. Dr. SupJt.
Géza (Sz.ül. Budapest 1883) régész és múvészettörténés'Z.. "Motivllmvándorlás
a
kor.albbi középkorbau...
"Lehel kürty.e" ismertebb művei. Dr. Gelei József a
szegedll egyetem biológiai professzbr& (Szül. Árkos
1885~, egy,ik legjelentöseb\> munkája: ~eib..s'llrukt\U.,.
einzel.'1iger Organismen." Dr. Gyulay Zoltán múegyetemi tanár. (Szül. Pipe 1887). Múyei közül .. A f,izik.ai
kutatás határai" cimü munkáját említjük itt meg. Gyulay aJfua egyébként az Akadémia jubiláris hete- .
nek keretében "Kristálynövekedés és hatarréteg" mmen tartott é rték!es előadást.
E díszes n év soron végigtekin tve örömmel állapitIh.a tju.k. meg, hogy k i,való atyánkfiai az alkoló szellem legkülönbözőbb terü le tén minden idöben megbecsülést és dicsóséget szereztek nemc sak. nevüknek, de
og yházuknak is .

Unanepi lhét keret~ben a napokb:m ,ülte meg . • a
MagyaI Tudományos "Akadémia alapltásanalk 125. e vfor<lulóját. Ez az éviordu~ó ki:m~e.~ett ' a, SZQká~~~
ünnepi megemlekezések keretei k~~ul s nemzetkozl
viszonylatban is Ihangsúlyt nylert a'21aJtal, hogy aZ,on a
•
világ különbözó rés'lIeiböl össz.esefeglet.t haladosze1'- •
]emu tudósok is nagy számban vettek Tesz·t. •
"Nem lesz éfldekelen, ha ebből az alkalomból. Jel•
•
elevenítjük azoknak a kiváló unitári':l's aty~nk.fl~n.~~
150 évvel eZekltt föllobbant géniusza e1'Ótt hódoit
emlékét, akiket tudomanyos érdemeik ehs:ner~~ül
kegye lettel ha.lá s népe az elmult napokban. Férfilasaa
egy és neg)'leds7lázados fennáHása alatt a tudostestulet SlJemérmes .lítáj1álnak leJkünket megejtó varaz.sa, mint
tagjai köre iktatott.
.
.
ifjusagunk ·s oha vissza nem téró álmai még mo st is itt
Br.assai Sámuelnek kinrek azületése 150. evforárad, hullámzik körülöttünk e szent évf.orduló áldott
•
dulÓJát 3 nyár folyamán ünnep.el.te :gyhá:.u~ kÖZ~4
küszöbén.
!ége az Akadémia .1e~ele~ó t~.~)al koze tort~t bev~
,Zalán futása. Cserhalom egy hó si küzdelemre itelt
lBsztásáról az "ErdelYI Huado 1831. okt. 24-1 számanép roppant erMeszítéseit idézik dübörgó strófáilk pánban dr. Schédel Ferenc "titoknok" (a .k.ésóbbi Toldy
célzengésű piiltoszában.
.
Perenc a nagynevű irodalomtÖlrténetiró. ~zerk.). m~ga
Az ébredés szabadságharcában elbuko'rt, s a császámo'1t be részletes tudósitásban. Brassalt egyebkent
szár.i zs arnokság nyomasz tó bilincsei kÖ'Z.ött sinylócii
az Akadémia 1884-ben tiszteleti' taggá is választotta: nemzet ha.Jottá dermedt lelke sikoltott fel .,A vén · ci_ BóJöni Farkas Sándor (Szül. Bölön 1195.) az erdély'
gány" "nyűtt vonójának" jajongó IDuzsikájában, kancel.1!~J1Íán viselt hivatalt 1830-ig. 1831·b<en Am".rikáhogy aztán új remények !l!&'ngjaitól ismét . izzó tüzek
ban tett utazást, amelyról ren d ,k ivü11 érdekes Olaplot ut
lázában égjen.
Ezért a művéért emeibe az Akadémia tagjai sorá~a . Unitárius
vallásköz,önségünk
megkülönbÖ'ltetett
A magyar szövetkezeti mozgalom úttörój~. K~jza
kegyelettel adózik Vörösmarty I~bály emlék.~z~té:?-_e~t .... __
Jóna, püspök (S2lii.1. Nagyajton 1811.) Legkiemelkedobb a rra a ' s'z eblemi - befolyásra való ftgyelemmel IS, ame,
lI1.úve a "Vadrózsák"
székely ,n épkóltési emlékek
lyet Vörösmarty kö)tői ki~ont~o7o<i~ára n~ai na~~
gyujteménye. 1841-ben lelt akadémiaIil tag. Be!de Aron
neru püspökünk: AranyoSr&OS I Szekely Sandor ITOI
v . kolozsvári egyte.temi tanár (~zül. LaborfalVlálnl 1819.)
működése gyakorolt. Irodalomtö;lénetíróink
m.egállatermészettudós. Nevezetesebb művei: Légtünemenytan
pítása ·szerint ugyanis Székely Sándor "A székely.e k '
.:Mit tegyen az erdélyi gazda, hogy jólétre jusson. - Jakab
Erdélyben" cím.ü 3 éne kes kis éposza, amely versmerElek történetíró, országos levéltálrnok. Nevezetesebb
téke s a benne slierepló mitológia'ril alakok (Hadúr.
művei: Kolozsvár története. Dálvid Ferenc emléke-oElóbb
inirut a magyar.ok föis tene s Nemere, mint a gonoSE
levelezö taggá, 1889-bem rendes taggá választották.~ megtes tesítóje) folytán az elsó teljes magyar eposz .
.Kőváry László történet és ' statiszti.kai iró (Szül. 1;'ordán
_ Vörösmarty "Zaliáln futása" címú époszának nem1820). Említésre méltó művei: Erdély története, El1CI!élycs&k elódje, hanem ihletője is.
<lTszág statisztikája. Erdély termésZJeti ritkaságai. 18033Mos t, amikor születésének 150. évfordulója a1~
o an lett akadémikus. Orbán Balázs néprajzi és röldkalmából a ,kegy,elet hófehéren izzó áldozati lángját
l'üjzi úó (Szül. Lengyelfalván 1830). Fóbb művei : A
meggyujtjllk az Ú. n . reformkorsz.ak legnagyobb kooSzekelyföld ~eirásaj A székelyek származasáróI és intŐjének emlékezete elótt, mint ormokIól felze;ng!
tézm.ényeiról. 188?-ben lett az Akadémia tagja. - Fekete
érckürtök szava árad felénk soha' el nem enyesw
Lajos erdészeti .szakíró, fóiskolai tan!álr, k.ésöbb miniszszellemének lélekbemankoló · t'estamentuma :
teri tanácsos (Szül. . Tordán 183?) Nevezetesebb mun"Légy bíve rendületlenűl '
kái: A · mezóség 'k opárainak fásitása, Erdóértékszámítás•
Hazádnak óh, magyar,
'tan. 1910.ben vá1~z tották az Akadémia tagjai közé.
Ez é ltetód s ha elbukál,
,
- Kozma Ferenc (Szül. Csekefalván 1844.) Kolozs megye .
Hantjával! "eZ takar."
,
'V. tanfelügyel'Óje. Fómunkája: A S7kkelyföld közgá7.da,
sági és közművelódési állapota. "Mythológiai el~ek.
,
•
•
a -s zékely népköltészet és nép léletében" éímmeL taIlotta
akadémiai székfogJ<llójat 1882-ben. Dr. Jakabh~%y
Zsigmond v. egyetlemJ orvostanár (Szül. Kiskedén 1861)
múvej,ben fóleg- a gyógyszerohatástan kérdéseivel foglal_
.'l.z 1919 előtti évekről csák annyit sikerült _\1kowt!. - Póllly Mór geológus (Szül. B~gyon 1811.) A
áUapUani, hogy Gyulán ' mintegy 4 5
léleks>cl.o
~ Magyarb.oni FöldtAni Társulat volt elnöke, a Földtani
szerepelt. ~.919 őszétől kezdve mind siil'úbben érke~Közlony v . szer.loesztóje. Fóképen az erdélyi érchegy_
nek unUárius9k ErdélybOJ.
.
ség, a gya'l ul havasok és a B~ hegység fö1dtanl fel_
Az első istentisztf;tletet 1921-ben BClrabós Istvó.
vételeivel fogLalkozott. - Bartók 'Béla (S:z.ill. Nagyszent_
h6dmezővásárheLyi
lelkész tartotta a Kossuth L.-u.
miklós 1881.) a vil'iighirú renes7erző
és zoo.goramuvész,
24. 9Z. alatt levő óll. elemi isk. termében. A növe•
aloi tudvalevóleg a magy:ar nép és a környező ~
kedő léleksz''I UI szerint eleinte l-2, majd 3 ,t alkcr•
ca1kincséne:k feltár,;sAval szserzett magának alig felhelommaI is volt évenkint unit. istentisztelet, mslyeket
csülhetó érdemeket. - Dr. V.arga Béla v. püspök és
a ret. templomban fe1váltv~ tartott Józan Miklós, Dr'.
egyetemi tanár filozófiai és neveléstani kérdésekik.eJ · Csiki Gdbor, késObb Biró Lajos é. Fereccz 16••.04
foglalkowtt. "Hit és Vallás" clmü' munk.>ja egyház;
bUdapesti lelkészek. A besz.olgá16 1eUc.észeknek ' melrodalmunJtnak egyik legÜlékesebtl' alkotása. Ezleg otthont 1923-t61 Szász' Domokos és családja:
Sdószerint öt Uni.tárius !tagja vall:' Aks:démiánknak.
nyujtott. Ez évben a hitoktatással J6zsef Dezsőt bizta:
Dr. Fekete Zoltón soproni müegyetemi tanár, (Stül!..
meg J6zan MiklÓS p<lsp. vikárius. Hivetot

Vörösmarty Mihály

-

Szórványaink : Gyula

•

•
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.land6 e~elkedést mutat, ugy, hogy 1933-ban, "mikor
1hr6 La)os, ~kkor már h6dmez6vásó.r.helyi lelkész.
beszolgál1, már a lélekszám 23. Ez. évben osztatott
Bz6rványunk Hódmezövásórhelyhez 8 ugyancsak
ebben az évben tartottuk meg első szeretetvendéqségünket is az Uf~ároBi Kőr termében, mély alka-

1_

be

lommal önkéntes lelafánlással oldottuk meg az
llázi ad6zást.

eqy-

Grieg Grieg

Edward

unitárius

Hagerup

(1843--1907)

nagynevú

norvég zeneköltö, több hallhatatlan hegedll-, 'ZOngora
é:: gordoIl!ka sz'o náta ihletett lelkű szerzóje volt. Az. ó
1934:-ben Biró Lajos hivatalosan
is
megalakigénius~ hívta életre többek között a közisllzerl Peer
'otta rSz6rványunkat. Első sz6nráIJiYlgondnoka rózsel
Gynt "Zenekari sui te-t is. Rólla oLvassuk .az "lnquirer"
Dezső volt, ki ezt a munkakört ma is szívvel-lélekc. f.o lyóirat legutóbbi számában az alábbi -figyelemre.
kel tölti be .• A hívek rádiós istentiszteleteken vettek
méltó s.pennünketó uni,táriusokat jogos büszkeséggel
.rÉ>Szt. Ez évben Pusztai Rezső evang. vaUásu jbakaeltö ltő sorokat.
zónk úrv-acsorai kelyhet ajándé-kozott sz6rvánYUDk"Szerkesztö Úr ~
1lak. Egyben' elhatározta a vezetőség, ho.gy minden
Vajjon tudják lapunk olvasóin kivül, hogy (nekem
vasárnap délután egyházi énekeink tanulására ös ze pillanatban fog a1mam sincs róla) a világ egyik leg.
SZ El gyűlnek .
nagyobb zenekÖ!ltője n évszerint is uni~álriusnak vallotta
1935·ben SzáJiöz Lenke és nr. Bifó Gábor hivein.k:
magát. Mos~ .o1vastam Madye Robertson fordításában.
Jcenyéro s ztó ezüst tálcával ajáddékozták meg szórD a.v id-M 9,nda-d-Johan so nna~ Grieg éle tér ő l és
mun_
ványunkat.
kálss ágáról való nagysik e rü kritikai tanulmányát. ' (Tu .
1936-ban a lélekszám már 33. Az egyházi énekdor k ö nyvkiadó vábla'lfa t, Newyork .) Alkotó szelleme n
sanulást havi két alkalo-mra redukáltuk, áhitat tartákívül minden más tulajdoru:ága fe le tt h:áirom tény jel.
sáv.al kiegészítve.
.
lemz i személyé t : politikai radik álizmus, a természet
1937-ben az úrQsztali felszerelés ünk egy boros·
őszinte szer etete. (különösen szü l őhazája hegyvidéké•
.lcancsóval é-s úrasztali teritőkkel egészült ki. Elóbnek szereteteL továbbá eg ysu~ rü és ,bátor, vallásoi
hite.
.
bit József Dezső, utóbbiakat Szósz D()IDJokos és neje
.aJ4!ldékozták. A következó évben Szász Domokos
Ime, ez utó bbi két kifejezése az ő sajál sz.a.v aFJVat
·a lia házas s águk 25 éves évfordulója emlékére
a
(d m ásodik h a lála előlt egy évvel tö rtént) .
kelyhet újr·a ezüstö ztette. Ez évben tartottuk második .
"Mint unitárius ~j ö rn so nhoz á llok köze l, bár az i
.szeretetvendé gségünket a Nová.lC1-utcai
ref.
iskola
fogalma I s tenről ne m e léggé világos , előttem. Term é>1elmében, h o l Biró Lajos igen gyakra~ tartott istenszeti erő, jól van, jól. De an l)ak kérl e lID.etetlen megnyil tiszteletet. Ez é-vtól kezdve több imaköD(Y'Vet,
énevánulása mögött y . ' meglátni tudni a nagy szeretete t
- ez a nagy müvészet.
..keskönyvet és egyházirodalmi füzetkönyvet
szerez.
!ülik be .az Unitárius Iratmisszi6 útján.
Mikor t BBS-ban Ang1:iában jártam, m élyen megU:ta1936-ban (lélekszám 36) harmadik szeretetvendégtott az unitárius hitvallás (hit az egy Istenoen, al. egys égünket rendeztük meg a ref. kulturházban, amib en har·o m Is ten es vele egy lénye gü fiú hitének el~j
ko r vetítettképes• előadást
tartott a gondnok
Sz&tése) és azóta is az e lmult. t9 eszten~ő alatt e hitben
•
.kelyjöldröl. Ebben az évben csatolták szórványun·
szilárdan megá11tam."
'
kat Füzes9iYarmathoz és szolgált először szórváVerdi unitárius volt, a nélkUl, hogy' tudta. Tolma,
.Jlyunkban Oarkó Béola lelkész:' .
Grieg azonban tudta és meg is nevezte hitét . Basl/
1939. •évben új istentiszteleti· h91yül az áll. el. isViney ."
•
•
•
Jtela Károlyi-utcai egyik teImét választottuk. Ez' év ",
II.
,
.ok t. 31-én, a
refoImació em.lékünnepén Darkó Béla'
"Az Ot" CÍmú teformatus het ilapban olvastuk az
lelkÉ>Szünk tis belekapcsolódott a közös ,ü nnepélybe
a lább ia.,kat :
egy alkalmi beszéddel, mely <I ref.
kult'lrházJ>an
"A p écsi református egyházközség tö rténf€te k et
jolyt le.
részben tárgyalható. Az egyik kezdódik, de be is fej e.
1940-ben a lélekszám 40. Ez .é·v karácsonyán tmző dik a r e formáció és az azt köve tö protestáns hitviták
iottuk meg' első műsoros k.arácsonyfaünnepélyünket,
korá ban. Volt i·tt református e gyUiáz a XVL századba •
.amikor szeretetcsomagokat • osztottunk ki a szórvány
i s , melyet a Ih ttvitázás tett tönkre. Az unitáriusok
gyermekeinek. Ezt 1942-ben is megismételtük. 1943ugyanis a nagyhp,r sányi hitvita ál~ nyert,~k . meg a
ban (létszÓil)l 42) 3 tanul6 konfirmált . A 'hitok)atásk öz ha ngulato t. Itt egy olyan sz.omoru eset tortent, me1~
1::an ré szesülök száma ll. ,1944 évben vesz búcsút
egyedülálló a református egyház tö rténetében. Veres.sz6rványunktól Dark6 Béla lelkész s követi ót
•
marti Ill és refo rmátus püspök Alvinczi Gyö rgy nagyutódja, Bajor János.
,harsányi urnitálrius prédikátort fel a.kaszt~tta a .. hl~vita t
1946-ban (lélekszám legnagyobb : 47) vesz
bú·
ve"u~tö török bég;g eL A né p rokon szenvet a tortentek
-csút szórványlinktól Szász Domokos és cs·a ládja, kiaz unitárll"lzmus irányába fo rdították. A pécsi reformá·
.nek m':Iradand6 érdemeit jegyzököD\YVamk is
megtU 50k így lettek unitáriussá és naswá lták még p4 e sz:
.örökítetté k. Ez évben egy második hitoktatói
meqtende ig a Pécsett, még
is fenná rI'ó "MiDidensz.ent~
..hízásra lS sor került. Az als6 tagozat tanítására
templomáIt". A tö rök álla,m hatalom felelősségre vonja
Szótsné Deák Piroska tanftónéSt bizta meg a püspöki
Veresmarti Illés püspö'köt Alvinczi kivégz~séért s cs~
llelynök. Ez évben ruhasegély;t is o5zthattJJnk szét és
az unltárjusok közbenjárósa m entette meg ót és kel
,csendesnapokat is tarthattunk.
társát a halálos ítélet végrehajtása elóI.
1947.1\öl sz6rv)5:nyunkat Gyarmathy Gergely ali::!
111_ .
.
,
:képviseli a központban. Új istentiszteleti. helyünltÖn.
A moszkvai "Pcttriocchatusj folyóirat " foglalkozik
.az i. számú áll. általános isk . .. (volt áll. elemi isk.)
az állam és egy.ház viszonyával RomántáJb~ A rom~n
XOBsuth-utca fe~öli lermé-ben igen sokszor hallgatállam alkotmányának ~gyik jel!l'egzetes vonasa, - i!J&
·tunk közösen rádiós ' istentiszteletet.
.
a lap, - hogy az á.~'lam és egY'há~ szétválas~sá~ tör1948-ban' Gyula m. város - d.g.en szép helyen v,ény nem szabályozza, az iskola ~ egyhá~ szetválasz.. gy 395 n-öl területfl templombelyet ajándékoz9tt
tásáról azonban külön rendelet mrézke<tik. Az ál.egyhóz~nknak azzal a kikötéssel, hogyha 1954 dac:lilm az egyházat olybá tekinti, mint a hi~~ ~.zeIVez~
'!JI-ig nem kezdünk hozzá az épitkezéshez, a telek
tét, amelynek mas szervezetekhez hasonlo JOIll sz~e.
"VifH:özaszá!l az ajándékozóra.
l'viségét az állam elismer.i , 'Ilyen ' körülmények kőzott
A fclyton awd6 léleksz.'''' (elltöltözés, áthelye~ ál1apilja meg
lap - • vallá.súldOOk. le!:letOsége ki
265, halálozás) docára ts 1949~ben még 3 !anuló
:k.cnfirwél.
.
van zárva.
.
Ismerteti a folyóirat Gr6za Péternek, a , rom~ 3li1~5.0-bep a lélekszám 37. Az
Ulritó:rius Eiel o.
nisztertanács elnök.émek cikkét is, amely,ben az iUlam-egyetlen egyházi lapunk 8z6rványu n kba mos.t Je 24
az egyházzal szemben táIrlasztott követelményeivel
"példányban. _jár.
Sz6rványunk lélekszó:wa átté,é8sc:il
.egy latket sem veszit~tt. . ellenben hozzánktélés
4
foglalkozik. "Alapvető követelmény , az M'lam.és egy:
.esetben volt. új istentinteleU hely11nk most a
Kál.ll&7. viszonyában ' - írja Gróza - a' hit és lelklb".slilereti
-vin.-u. 4. 8Z. alatti rel. qy(UekezeU ház eg tik kisterszabadság elvének· az állampolgári jogok.kal és ' kötele,;;mében van. (16_)
6~gekkel 'la.1ó koordinációja" Az állam u~an.1s, amely.
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mindeR demokratikus erot koordinálni akar, miM reá. lis életjelenséggel számo l az egyházzal is.
.
.
Justin ián a román orthod ox egy1há.z patrlarchá]a
ugyancsak a' fenti lapban az a lábbiakat áilapitj a m eg :
"Mi, Krisztus szolgái és az ó egyrháza a m ateri á lis
elelfelf.ogástól távo l áDunk , ez ~onban ne:m akadá!y~7.
meg t-~nnünket abban, hogy ml~?azt, amIt a szoClahs
jgazság meBköveteJ, cl ne Ismerjük. A l elk ~sz aposto1l
h iva tálSát ma a nn:ál hiv ebben telj es iti, m entü l ínkáblJ

s.:oJgálja népe érde~e!t és t ~oga tja a népet ..az. ig.'lzsagosabb é'letrend klalakulása~rt rolyt3tott kuzdelm é-

ben."
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Botb6l, PÓ! 8zerzemétlyeiblll adott ele 'longorán.
nagy sikerrel, Tordai Pólma. szép szavalato
utd.
az összejövetel Szolga Ferenc zár6szavaival 6rt

véget

A buc1apelll egybá'község Január 6-án d . u . I;
órakor tartandó össze1övetelét •nagy n é pdalqyüjt6
püs pökünk : Kriza Jánoa emlékének sze nteli.
A Pes'szentlőrinci Egybázközség december 3-iki
összejövetelen Huszti Jánoa lelkész tart o tt
lélekemelő áhitatot, Alkosl Bona szép énekszámmal szerepelt, majd Gyallay Domokos
hangjátéka került
elöadásra az ismert sZ9'r eplökke1. A hauCJjáték elött

az illuszhis sze rz ő mondott b eveze tőt. A
sc rt Huszti János naqyhatásu szavalcrta.

m(iCzirmay

s z~p

Erzsébet szép énekszá ma és szavalata 'egészítették
ki. Pethő Istvtm zár6szav.ai
után a
nagyszámpan

m e.gJe lent Mve k sZ9r ete tvendégségen vettek részt.
Bencze
Márton
dunatiszaköz.!
sz6rvMylelkész
.túla és fe,1989ge házasságát az ú r 1iúgyermekkel
áldotta meg. A bold og kis család nagy ö röm.ében

Kedves olvas61nknak Istentói áldott karácsonyi
ilDnepeket és boldog úJ~vet kivánunk.
EgyházközségeiDk mélt6 ünnep's ég keretében áligaz szivvelosztozunk s az örvendezö szülőkre és
doztak nove-mber 19-én vallásalapft6 nagy püspö a~ újszülöttte lsten gazdag áldását k érjük .
künk : Dávid Ferenc e mlékének, márUrhalála 371.
Haló1ozás. Tóth Mlhó1y ny. rendörliszthelyettes
evfordul6ja
alkalmából.
Budapesti
egyházközséaUa Vácott elhúnyt. Egyházunk hüséges fia volt.
günkben rádiós istentisztelet so rán Bencze MÓTton
Aldo t! legyen emléke, - Blás István a fia Morosvóbelelkész mély gondolatokKal átszőtt , ta rtalmas
sárhe lyen ell).únyl. A családtöTté>neti kutatás tudo szédben emlékezett meg Dávid Fe renc reformát ori
mányának egyik leghfv.a1ottabb múvelóje voll. Mun:
érdemeiről.
Az ezt követö szokásos istentiszteleten
kós egyéniségének emlékét kegyelettel őrizzük .
Ferencz József prédikált, ,aki Dávid Fe renc és a gy,ülekezet viszonyá ról tarto ti é-rdekes e lméLkedés t.
Az
Gyallay
ist entiszteletet követő s a jtónap keretében
Domokos, a kiváló író Dávid Ferenc és Bogáti FaKarácsonyi és újévi istentiszteleti rend
zekas Mikló$ költői munkásságát méltatta. Az
éra Koháry-utcai templomban
deklödést mindvégig le k ötő érté-kes előadást
Sz.
Tompa Márta Oávi"d, Bogáti és Balassa költeményeiból vett szemelvén;yekkel illusztrálta .a tőle megDec. 25-én d . e. 10 6. Prédikál : Or. Cs iki Gábor..
szokott művészi készséggel.
ágendal : Szolga Ferenc, Ilr". 26·án d . E:: . ICI 6 . PréA Duna-Tiszaközi Sz6'rványegyházközség Rádikál : Szo lga F., ég~nd(jl : Gyödi L, ürv. 31-én d . e .
kos palotán a r~1. templom gyülekezeti termé--ben tar10 Ó. Prédikál: Györli L, délután 6 Ó. Pré dikál :
tott emlékünnepélyén Pethö István egyházkori
lóSzclga F. - Január l-én d. e . ID ó . Szolga F.: Győjegyzó mondott maqasszárnyalású imát,
Dávid Fe·
rött, december l1-én d. e. tél ~12 ó . urv. Szolga F. :
renc énekét " Székely Béla énekelte művészi átélé-sBudaőrsön, decembe r 25·én d . u . 4 ó. Stefá nia -u. 13 .
Gyödi I. úrv . Pesthide9'kúton~ december 26-ón Ó . ~, ~
sel. Dr. Csiki Gábor püspöki h elynök mélyenszqnt6
beszédben - idézte föl valIásalapitónk
e mlékezetét,
4 6. rel. templom Szolga F. úrv. Gyülekezeti gyer...
majd Beke Tiborné, Petbö István, Bencze Márton,
mekdélután (karácsony'foünnepély), december 23... á:D
Hus zti János, Uj. Petbő István, Pethő László és Jakab
d. u . 3 Ó. Koháry-u. tanácsterem.
Dezső adták elő ~yaUay Domokos
"Dóvid Ferenc
Unitárius Misszióbázban d ec. 24-én d . e. 10 ó.
búcsúja" cimú na~hatásu hangjátékát.
Dr. Csik i G., 25·én d . e. 10 ó. Ferencz J., Bencze M.,
Huszti János szép. szavalata, gyülekez~ti ~nek26-ón d . e. 10 6. Dr. Csiki G., 31-én. d . e. 10 6. Banszámok 'és Pethő István ~.áró;;:zg:vai egés'~ítettél( ki
eze M., d. u ,. 6 ó. Dr. Csíki G. Január l-én d. e. lD. Ó.
Fl s zé-pen sikerűlt ünnepél;lyt. .A . szóTványeg'VifózközBe ncze .M. Karácsony első és másodnap ján úrvaség újpesti hívei ugyancsak méltó m1ódon röUák le ". csofa osztás. Szeretettel kérünk: kenyere t és borI. A
kegyeletüket nagy püsp'&'k4pk .,-emléke e.liltt._ 'i\:i em_ ~:.~ fOOnplom fútve . .
lékünnep élyek a1kcrl.má?~,l ,a :·. t;1Yül1ekezeteknél r
~ Duna-Tiszaközi
Szórványegyházkőzség:
UIfolyt perselyp é nzt a gyuleke~gtek az idén ".a püspöki ' ,' pest: dec. 24. d . e . ll. Szt: István-téri rel. temp. Bencze
helynök felhivására az </JJiíi~~iius Elet" céljCrlra forM. 'Rákoscsaba: 24. d . u . 4. ev. temp. Huszti J. Rádftottá~. Eddig az a1áböi .,~S,Jze gek lo~yiak be: Bukosszentmibály: 25. d . e. 9. Ó. ev. temp. Huszti J.
d~t:esh .Unitárius Misszióhóz . ISB frt.
Duna-TiszaRákcspalotán: 25. d . e . II Ó. MAV-I elepi rel. temp.
k~zl .. Sz~rványegyhÓZközség ' 150 frt, Budapesti EgyHuszti J. Mátyástöldön : 25. d . u . 3 Ó. ref. temp . Huszti
hazko~se.~ 40.37 f~ll:! Füzesgyarmat 34 frt, Budapesti
1- •Felsőgödön: 25. d . u . '3 ó. re f. 'temp. Bencze M~
Egybazk~zség
külon ad ománya 300 ITt, Kocsordi
Rakoshegyen: 26. d . e. fé l 12 Ó. ref. imaház Bencze
e~!~ázkozség .14 f~. A többi egyházkőzségtól
a
M. Szolnokon: de c. 17. d . e. II ó. ref. temp . Huszti
9~ult ~s eredmenyéről értesítés nem érk ezett. A sze rJ. Mindenütt úrV'Qcsoraosztással.
~~~ztoSég ezúton mond· köszönetet a gyülekezetek
Pestsze~t1őrlnc: d ec. 25. és 26. d . e. II ó . Pethő
a ozato~ szívű, névtelen adakoz6inak, valamint
L, Husz ti J. •
BUd?kPeSh
Eqyhózközségünknek
n emes
adomó.
Pestszenterzsébeten: dec . 25. és 26. d. e. 9 Ó. Pet~yal é rt
hő I. és Huszti J.
v~m~::16g~ai lD.t~zetünk . elöadásso.roza.tában
InoVecsés: evang. temp. éiec. 25. d. u . 3 ó, Pethő
A k
17 pén Gyorfy Istvan tartott e rdekes előadást
I. Csepel: 26. d. e. II ó. ref. gyülekezeti terem Pet'í-é-n ~rres~s~Y Istenhit .. ki~l:rkulásáróL"
De.c embGl
hő 1. Soroksár: ~6. d. u , 6 6. ref. temp. Pethő I.
Istenbe~" c;~la. Gábor pusp ok:i h elynö.k " Hisze k egy Minde nütt úrvacsoraos ztás. Pestszel1tlörlnc: dec. 31.
közö é h II mélye~s.zánt6 előadását nagyszámú
d u . 6 Ó. szilveszteri is tentisz1e let.
Karácsón)daüntmr ns g K .a g~a, .veglg. December IS-én R. Filep
nepéLyek mindenütt iste ntisztelet után
ú jéov
első
H:15~
;ls~1~logla kér~ése" cimen tart elő adást.
~apján a szokott időben Pestszentl6rlncen Pesterban"
\9 n GDr. CSiki Gáboi: "Hisze k Jézu szsébeten és Y.ec sésen istentisztelet, 'Pestsze~tlőrincen
, an.
n ~ yödy István: "A lélek az ember
ó.
vallásában címu elő adásaI kerülnek sorra
..
ad~50kat dé-Iután 6 órakor tartjuk a Mi;sZi~Z ~I~U ~ I T A R I U S
L E T
fűtött gyo'le kezeti termében.
z
LaptulaJdonos a Ml8gYM"országi Uno:tárius Egyh.ázköio~
kA Budap.e sll Egybázközség ,dec. 2-án tan otta
Felelős szenkes1ltő és ki~dó: Dr. Csilci Gábor,
szo á-sos gyüleke~eti · összejövetelét. Dr. Csiki Gá~Vl előfizetési díJa: 12 :torint.
'
bor püspöki helynök fele melö áhitata után S N
Budapest, IX., H ögyes Endre-utca 3
L4sz16 tartott sdnes előadási SZékeIYk~re;ztú~~r
.... Távl>.: 1-84 602.
.
.
.
Nyomta: u_-~ --- ,da. Bpest. F . v.: Becket
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