Az
Unitárius Misszió Ház
.Tiz Esztendeje
•

•

•

Irta :

ferencz József
unitárius lelkész.

Különlenyomat az Unitárius Értesitö XII. évi. 12. számából.

•

Budapest, 1933.
Máté Ernő könynyomdája, VIII. József-utca 61.
•

•

,
,

,

•

•

,

.

, ,

•

,,

-

•

•

,

•
'

..
"

•

l

•

•

,
•
,,

•

,

..

"

;

'

,
•

~

•

,

"

•

,

.

,

•

..

J!

,

•

,

.'
,

,

. .:

, ,.

,

. ' "\ ) \ '

...
,

,

,

,

•

•

"

•

•• . ,

•

.,
•

•

, '.

,,

•

••

•

,

,

, 'j

.,

..,

Az Unitárius . Misszió 'Há;z . fennállásának
t izedik esztendejében ' vezető ' és egyben , al~pltó
lelkészét dr. ,Csiki, Gábort" . Magyarország . k(H.;
má llyzój a m. kir. kormányfőtanácsossá nevezte
ki. A kitüntetésben ia .személyi érdemek elisine-.
l'ése mellett egy intézmén,}' .tiz esz.tendős ' mlln~
kásságának lI)egbecsülését is kell látnunk: .• ;'J "
A világháború . befejeztekor bekövetkezett
SZOl1loru események fl a;.. trianoni kényszel'Qéke
megváltoztatta a. magyar ' 1.il1itáriusság al'c.u~atá!t.
A ' kilencedik ,'unitárius .'e gybázkör leszakad' .a~
a.nyaegy ház testéről ' és '. b'a tezer ' lételd{~l Il1agá±'~
Íllarad. A változás percében ' Budapest~ 'melyre
most· óriási ' sulyu feladat nehezedik,mert a I?eg,(l~onkitott országban az unitárizmus szell~m\a~-'
c ~latát kell, hogy ' megmutassa, egy. l~ll~e~zey~~
nez szembe a feladatoknak: Három ' vldeln egyházközségünk saját gondjaival vatl. elfogla~va, .~é ~
ex panziv jeJlegü .mullkáSsággal !foglal1rozlll k,eptelen; Az unitariusság száma ' Bridapes ten meg:szaporodik, j ele ntőségé ben ' megerósödilt s talitn
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az egyetlen az efszág protestáns gyülekezetei
közül, mely legnagyobb részében intellektuel
hallgatóságból áll. if. gyülekezet legnagyobb részben ki cserélődik. Vezetél!e is teljesen az erdély il
menekült hivek kezébe kerül. Ezek 1920-ban
Bir6 Lajos személyében másod-Ielkészt állítanak
Józan Miklós lelkész-esperes mellé éppen igy a.
hódmezővásárhelyi köri közgyülésen, mely 1920ban az unitárius ság számára lelki vezért választ.
eddigi esperese, Józan Miklós püspöki vikárius·
személyében, a . vezérszei'epet már az erdélyi
unitáriusok viszik s belőlük alakul ki az Igazgató Tanács, mely ma az egyház legmagasabl:J.
kormányzó testülete. Budapest környékén, az elő
városokban lassíliD gyarapodni kezd hiveinknek
száma s a nagyobb- vidéki városokban gombamód állanaK elő a 20-50 lélekből, állá szárványgyülekezetek. A világháboru után megváltoz@tt
élet uj formákat és munka módszert kényszerit
reá :az egyházakra, melyekhez minden élni akaró>
egyháznak alkalmazkodnia kell. Az erdélyi hivek
gyermekeikkel együtt telepedllek le Budapesten,
akiknek részére m-á r az uj vezetőség gon-,
doskodik két hitoktatói lelkészi állás szervezéséről. Az egyházra felildatok nehezednek, a miszsziós munka mellett nyers- terület ~ar~d. ~Z
egyre nagyobb jelentőséget nyert belmISSZIÓ} es
egyháztársadalmi munka . az. általános nyomorusag fellépésével együtt Jelentkezik a karitativ
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tevékenység meginditásának szükségessége.
Ebben a légkörben érkezik meg Budapestr~
t921-ben dr. Csik.i Gápor aJ>kor még kolozsvári
lelkész, aki a magyar unitárius és nemzeti ~rdll
kek védelmére és prqpagálására Angliában és
Amerikában hosszabb ideig hivatalos körnton
'Volt. Hosszabb ideig tartózkodik a magyar fóvárosban s utat és módot talál arra, hogy személyes tapasztalatait aN; egyház budapesti egyházi
és világi vezetőivel megbeszélje. A helyzet. tanulmányozása után jön arra a gondolatra, hogy
lépéseke t tegyen angliai és ~ amerikai unitárius
testvéreinknél, hogy külföldi mintára Budapesten
~gy Miss~ió Házat létesitsenek, melynek létesitésével az uj feladatok könnyen megoldást nyernének. Dr. Csiki elképzelése szerint a város déli
részében egy olyan épület volna vásárolandó,
ahová később egy második templomot lehet beépiteni a uleggyarapott hivek részére, akik részben a távolság, részben pedig a férőhelyek hiá nya miatt, különösen a nagy ünnepeken, nem
tudják a Koháry-utcai most mar szükké vált
templomot ,Játogatni. A megvásárolal1dó bérház
3lkalmas helységeket tlldua adni a missziói Jelkészi iroda, főiskolai aiákinternátus, egyháztársadalmi életünket
irányba decentrálizáló
egyesületeink és
. :lakás részére. A dr.
Csiki lelké ben megszületett gondolatot e lsősor
ban is Józan Miklós püspi;iki vikáriussal s ma

már sajnos elhalt nagy tudásu dr. Költő Gáborral
kiizölte . . Al tallácskozásokba ~S tervezgetésekbe
Msőbb b-elevonták. dr. " Barabássy István, . : dr..
KOÁma Je1,~ö, dr~ Mtkó Gá.bor és . néhai Nyiredv
;r~'iw vezeto ferfialiat.. Ez az ~d hoc bizottság riyujt
M 1922-ben a 4r . L. C. Cqrnish vezetésével, ' er4élyi és magyarországi :unitárius . t~stvérei sorsát
ta.nulmimyozó közös' angol és amerikai bizottságnak egy . memCirandumo ~,me lyben egy ilyen elképzelésü Mi~szió Ház . létesit;ését javasoJják. A
terv tovább érik s dr. Dr'ummond 1923 február ..
Jába,n Budapestre jön, hOgy annak realizálá"áról
tárgyalásokat folytasson. ; Nézete szerint a terv
szá,mára cS!J,k akkor tudnak barátakat szerezni,
ha az angol és am eri'k ai" hivek előtt mUllkásságáról előnyösen ismert dr. C~llü Gábor vállalkqzik
a ,Iétesi telldő Misszió . HM lelkész-vezetőjének .
A,merika és Anglia dr. Drumrp.ond jelentése után
elhittározza.magát egy Misszió Httz céljait szolgáló épület meg vásárlására és .még ugynnazoll
1923. . ev juliusáball 17.-;tOO dollár árban meg.,vás.árolják a lX., Rá)ws-utca 3. .,s zám alatt fekvő.
ingatIrmt, hogy. az a magyar . unitárius . misszió
·céljait szolgálja. A ritka előnyös vásárt dr. Kozm~
J ~IlŐ lelk~s áldozatkészsége tette lehetövé, akt
jnfiz.e tte . a. ház vételárának egy részletét, azzal
a~: e!l ge~m ényezéssel, ,hogy azt ; a .társ~lat a,ma~.a
resz ~re atválthas~it, ami . Jerenn'1.s S mtth nepszo,
vetségi pénrijg-yi főbiz~os~ .am.e:ril~i nnit.áIlius tes~-
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közbej!ittéve,l később meg is történt. A
gol és -amerika.i U1;Iitárius testvéreink telektulajdonává válik, s annak bevételitiiizta
magyar unitárius missziói munka ,s
.
!llsősorban végző lelkész fizetésénllk
mazására szolgál" mely utóbbihoz az amé.táfsulat még rendes évi összeggel is hozzá-

a

•

•

Angol és aIllerikai testvéreink áldozatkészjuttatta 'dr . .Csiki Gábort álIl).a megvalósulá-'- és a magyar unitárizmust oda, hogy e17
követ.ke~mények é pen a Misszió .Ház
és vidéki munkájában ma már két
lelkészt állit ar magyar ,únitárizmus anyagi megterhelése nélkiil, a magyar unitárizmus munkájának szolgaJatába. Dr. Csiki Gábor lemond kolozsvári áll ásáról, hogy munkásságát Budapesten, a
Missziő Ház ve?-,ető lelkészeként folytassa s életének minden erejét ez intézmény, s rajta keresztiil
a magyarországi unitárizmus szolgálatába állítsa.
A ház megvásárlásávál létesül egy intézmény, melynek . mJlnkásságli azonban a lakásügyeket korlátozó rendelkezések miatt nehezen
tud len9-ületbe jönni ' s mint életet tápláló erő ma
is a fokozatos · fejlődés és haladás képét mutatja.
~udap esten és vidék·en kezdi meg lelkészi 8z01g~l~tát dr. Csiki G!\.bor, a hó első vasárnapján a'
K9háry-utcai templomban szolgálva, ifjusági
Istentiszteleteket tart" a Csobánc-utcai iskola
,,

'

•

tan termében a kés.őbbi RákQs-utcai templom
lIiveinek hirdeti az igét i Pestsz~ntlőrinceI\
inditott Bzolg41ata jjllZl az első
Debrecenben végzett munkája. a~ első
millsziós lel~észi szolgij.latot. A le~dület
azonban nem csappaqnak meg. A mq,nka a
birtokbavétele nélkül folyik tovább_ A
Valéria és a Pongrác-telepen ideiglenes
qátjlso~ létesülnek, melyek 1~28-ban
hajlékuka.~ megtalálják a Rákos-q,tcai
Hij.zban. Ot esztendő küzdelme után
t!:lmplomépités és azt 1929. elején
ünnepség keretében a Kormányzp képviselője ma
már néhai gróf Klebersberg, llokkOJ;i vallás és
közoktatásügyi miniszter, Budape~t f9polgármestere és az összes köz hatóságok, testvéregyházak
és társadalmi egyesületek képviselői jelenlétében
üpnepélyesen felszentelték. Budapes~ székesfövf!,rosa különösen dr. Kozma Jenő atyánkfia és dr.
Ri{lka Ferenc akkori főpolgármester közbejárására
nagy áldoz:tttal segitett hozzá templomunk felépitéséhez. Örömmel szögezzük ezt le, hogy a
patronus főváros velünk kicsiny unitariussággal
is nemeslelküen jáÍt el, ebben a tényben vallásQs
életünk és munkánk megbecsülése mellett elsó.sorban is az összmagyarság érdekében kifejtett
s külföldi hittestvéreinken keresztül terjesztett
gondolatok megbecsülését és elismerését látjuk:
A templom mellett tágas szép gyülekezeti

·,
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termet létesítenek, mely azó ta qlár Illinden egyháztársadalmi egyesij.let megmozdulását otthonosan magába fogadta, s melyet a testy~ri szeretet
jegyében protestáns és erdélyi egyesületeink is
időről-időre használnak. A házban létesitett miszsziós lelkészi iroda otthont ad a mllnka lehető
légének a la~ások pedig a Misszió Ház két lelkészének. Az intézmény ma is fejlődőben va~,
élete a haladás jegyében született meg s vezetQ
lelkésze dr. Csiki Gábor az Unitárius Misszió Ház
Bizottságának lelkes támogatása mellett vezeti
tovább az egY.M-zi és világi elem harmonikus
együttmunkálkodása közben azt . az i~tézményt,
mely mai egyházi életünkben, értékében és jelentőségében egyre fokozodó ' méltánylás t talál.
I>t Misszió Ház Bizottságának első világi elnöke
néha nagyajtai Nyiredy Jenö dr. nyug. egyeteQli
professzor, akinek 1932-ben bekövetlj:ezett halála
óta dr. bó'ló'ni Mikó Gábor m. kir. kincstári fő-o
tanácsos, az O. K. H. ügyvezető igazgatója tölti
be sok odaadással és lelkesedéssel az elnÖ'ki
széket.
.
Meg akarjuk mérni azt a munkát, amit a
Misszió Ház, elsősorban is vezető lelkésze dr.
Csiki qábor irányitása és személyes munkássága
által vegzett. Az a.lábbiakban egyne hánY VOI)Íj.Ssal váz?lni kívánjuk a munka' sokoldaluságát, a
le~ető~egeknek szerteágazó me2;óít és elért eredmenyeit egyaránt.
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" , LA 8%óSR~ki szolgálat,képezi ,al,elkészi munka,
kqzponti feladátát. az ,~g.\' há~ életenek kÖzpOIÍ.t~
jában,' m:a , is al'! jgehird~tő. lelkipásztor áll. , A,
/vTÍsszíó Ház ' teÍDp10m~ban ,mmden vasár~a~on é~
ünnepnapon ,alkalmat ,: lJ.d arra" hogy hIveI lelk~
é)eti,ikben é)mélSUlés't ép imádságos szellem,et
tál~ljanak, • : Bqdapest~n még a , Máv. lakótel~p~
s~orvl}nygyülekezetünk lelki vezetésének a gondJát hOrdozzuk , sok ,szeretettel és buzgósággaL
Pestkörúyékén Pestszentlőrin Csepel, Peí)tszenterzsébet, és KIspest. uj~bban 'már Sashalom is e '
t,ein plom lelkéijzei ajkíÍról hallgatja vagy hallgatta,
~' szeretet igé~t. Hoss,zll volna felsorolni azokat a:
vidéki állómásokat, melyek Debrecennel kezdŐd
tek még 19~3-ban, . ahol a Misszió Ház Jelkészei
megfordulta~, 'hogy hitet és lelkesedést öntsenek
~ . ~zétszór t8ágbaI~ élő, magukra maradt, tengerbell csöpp kis szigetet alkotó Unitárius hiveink
Ielké?e. Ezek a vidéki missziós szolgálatok a
tÚunkamegl;lzentelődött ünnepnapJiú, ami~or a,
hi~~k és a szolgáló Ifllkész .lelke az igazi testvéri
szeretet jegyében összeolvad, hogy közös aka-o
•
rattal és elha,t ározással épitsen és alkosso,q.
, ' , ~2 . l1z; egyháztársq,dalmi mun,ka, ' vagy ahogyan ma nevezIIi 8zoktik ' a belmissziós sz<;>lgála~
a VlJ~ghab<!r,u után vároIli és ' falusigyijJek~~IE\~
tekben f;gyaránt jelentőséget nyert. A h,lvek
gondozása, ,Il: cura ,paHt{lr,alls pJa már kiteljesedet~
s nem elégszik meg 'ar. egyéni , foglalkor.ással,.
,

c,

-
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hanem a ,kollektiv,izálóqás felé , hajló társadal-'
munkban közöss'égi foglalkozást
foglalkoztatást
kiván Weg. A világhábop~ .eliítt. Budapesten csak
a DAvid Ferenc Egylet ~ükö~ik igll)l szép sik,e r:
fel, ' mint a}elekezetj együttmüködés és testvéri"
ség szin helye, de a töb~i kis,é rlet pem vezetett
eredményre. A huszas évek. gondolkozást átfor7
máló ereje egyre-hlásra hivja elő , fl külö'll~éle
~élok szolgál~tában álló ,egyháztársadalmi eg'ye ~
sületeket, melyek mi!ldegyike y&lamilyen formápan kapcsola,tban áll , a Misszió Házzal, közülö~
nem egyik, a,nnak lelkészi , munkásságában leli
gyökerét. Nőszövetségünk, . melyet néhai nagy;
11evü PerceI né, Kozma Flóra alkotott meg, az ifjuság szervezetei. és a legifjabb gyermek, az iparos és 'kereskedő kör otthont, ' hajlékot talal a
gyülekezeti teremben, alkalmas helyiséget ,elő
adásai megtartására sz~!le!pi ' segitség~t, s ha,
kell anyagi áldozatot is talál mU!lkássága, elő
mozditására, tervei megvalósitására. A belmiszsZió másik szép ága a különfélll társadalmi állásu
é~ , c soportokba tagolódott hivek , felkeresése és
beszervezése, melyek közül e helyén csak am.,
kir. honvédség kötelékében s:;,olgáló híveink érdekében végzett s ma még csak bimbójában
megmutattkozó ~ munl'ásságra . aka'rok reámutatl~i..
, ' , Az , idő é s"' fejlődés l\1ssan elevenebbé fogja..
tenm a, kórház és börtönmissziókba való hekap~s9lódiisunkat, is, am,eiy,rpa ,'k'ipsiritY lélekszámunk

es
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és hiveink nagy elszórtsá.ga miatt csak esete n'ként végezhető .
3. A karit~sz, a keresztél!-Y kegyeB~ég fogal7.
'mát és feladatat már a korai kereszteny idő~
ihiveitől örököltük s azt maga a názáreti Jézus
is gyakorolta. A megváltozott idők rengeteg embert tettek hajléktalanná, a menekültek között
hiveink közül igen sokat találunk, az általáno,!
leszegéuyedés, a gépkultura, valamint az egész
világra reánehe~edő s hazánkat kétszeresen sujtó
gazdasági válság hiveink köréb~n is szedi a maga
:áldozatait. Még nem áll a templom, de a szegények és éhezők már tömegekben állanak annak
-vezetői előtt. Avagonlakók panaszait elsősorban
is a lélek beszédét hirdetőnek kell meghallgatnia,
s meleg ruháyal, hajlékkal és tám()gatással sietQÍe
·segitségükre. De a családok nyomoruságánál,
mely az első időben csak szórványos jelenség,
sokkal égbekiáltóbb a szülólöldjét elvesztett s
'hazájáért éveken keresztül vérét és fiatalságát
is áldozó ifjuságunk sorsa. Ezek részére kell
hajlékot teremteni, bogy meleg födél alatt készülhessenek elő tanulmányaik végzésére, hogy a,
:kultur a emlőin meggazdagodva szellemi életünknek egyházunkban is egykoron vezetői lehess~ 
<nek. Ennek a munkásságnak áldáms és eredmenyes ~oltát a Mária Valéria és a Pongrá.c telep!
valammt a Rákos uccai DiákinternátuBok lakÓI
dgazolhatják. Ha a nyomoruság az első időben
•

•
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csak szórványos jelenség volt, a gazdasági helyzet leromlása magával hozza az elszegényedés.
folyamatát, a fizikai és szeÍlemi munkások 'nagyrésze munka nélkül marad, s ezek küzül első
Borban vesztik el kenyerüket hiveink, akik összeköttetés és családi kapcsolatok nélkül számukra ,
(a származás születési helyét nézve) . idegen környezetben kénytelenek élni. A megsegjtés munkáját a Mis szió Ház a Nőszövetséggel karöltve
és együttmunkálkodva végzi.
4. A csonka ország protestáns egyházaival atestvériség j egyében igyekszünk együttmunkálkodni.

•

A Bethlen Gábor Szövetség, mint áz ország'
protestánsainak közös társadalmi szerve ülései
számára hajlékot talál gyülekezeti term ünkben a
protestáns ifjuság szervezeteivel egyetemben. Az
ország különféle társadalmi szervezeteinek munkásságában a Misszió Ház is részt kért s azok
irányitásában és végzésében tevékeny részt vesz.
Első helyen állanak itt azok az egyesületek, melyek a gyermekek gondját veszik magukra s a
jövendő generációja épitésén és lelki és testi.
megerősitésén fáradoznak. Mint az édesanyja keb~léről le-,zakadt gyermeknek, a hazai föld éslelek gondolatát ápoló erdélyi és székeLy egyesületek mindig közel állottak a szivéhez, azok
érdekében mind8nnemü áldozatra és munkára
. készen áll. A szülőföld édesanyai hüségü szere.
tete sohasem mulik el lelke mélyéről.

14
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5. A világ tmitáriusai 'testvéri Itözösségbell
élnek, s közös szetvben munkálkodnak ri1Unl,ájuk, céljaik érdekében.;Ezekel1 a konferenciákOlI
il, csonka ország unitái:iusait Jó.zan Miklós vikáriu~
lliellett . a 'Misszió Haz lell~élilze képviselte: 'A.
testvéri közösségben , kétszeresen érezzük a hit
erején keresztül angol .és amerikai hittestvéreink
'felénk áramló szeretetét. Biztatást és hitet sugároznak mifelénk, de 'megértik nehéz helyzetünket,
meghallják a lét vagy nem lét kérdéseiről tanácsiwzó testvéreik szavát és a magyar hiveik részére
anyagi áldozatöktól sem riadnak ·vissza. Az .I,llli~
t~rizmus az evangéliu'mi szellem, az igazság éS
szeretet harcosa. Angol és amerikai hittestvéreink
az elsők, akiksegitségünkre sietnek, hogy igaz:
ságflalanságunkban és nyomoruságunkban
együtt
•
•
érzésüknek kifejezést adjanak, 1919·beJl , rüeglft7
togattak bennünket s azót(1 állandó 'és szerves3e
kiépült k,~pc301atokon keresztül érintkezünk 'egy~
mással. Ók az ~Isők, akik még a trianoni béke
előttfeleme1ik ' szavukat a magyar nemzeten
esett igazságtalan sérelmek miatt s a világ közvéleményének előkésiitBsében a reviZió gondo~
latának előharcosai mindenütt azok az unitárius
testvéreink, akik összeköttetéseiket és szellem i
~ulyukat felhasználJ~k a magyar 'érdek és ma,!!'yar
Igazság hirdetésére: . 'Ennek a munkának előké:
szrtésében és ' folytonos ' ápolásában ' dr, Csi kI
Gábornak is elévülhetetlen érdemei vannak. Ez
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az a szo lgálat, melyet lsten s'zolg~lat.a kö:tHen
hazajánák és a 'magyar IH~ÚlzetnE(k végzetb: 'i
Misszió Ház ' a magyar Jellöjsmere't , ébrlmtartój á
és ápolója, ,az erdélyi s~elleriihordcizója; a sie:'
kely lélek törhe.tetleri akaratával, ' az ullitárius
öntudat és sz'e retet szellemi fériye világossagáil1Íl.
lsten szolgája, de hiiséges fia (ajának és ' nemze~
téJnek is! ', , ,
.. , . .
..
. :;,
, " Szerény vOllásokkal vázoltuk az Unitatiu:~
Misszió Ház tiz e~ztendős' 'munkájának tétül~téit.
Mi, ákik mint dr. Csiki Gábor szolgatársai, vagy
mint az intézményt k!ll'rnálíyzó Bizottság : tpgjai
5é~zt ké~'het~ünk a, munkából ltziala: lélékkel 'é~
fuunkakeszsegg~l alltunk szolgálatba, mely most
rajta keresztül az ország első embere részéről a
szép . kitüntetésben elismerést és méltánylást
talált. A bizottság munkájaball ma a következők
vesznek részt: Mikó Gábor elnök, Józan Mildós
püspöki vikárius, dr. Csiki Gábor és Ferencz
~ózsef a Misszió Ház lelkészei, dr. Mikó Lajos
házgondnok, dr. Gálfalvi István jegyző, dr. Barabássy István, dr. Benczédi Laszló, Buzogány
A lill a, d r. D é z 8 i F e r e n c,
D i m é ny
Mózes, dr. Gyulay Tibor, Gyarmathy Mózes,
Kelemen Béla, dr. Kozma Jenő, dr. vii éz Nyiredy
Géza, dr. Putnoky László, özv. dr. Ráduly Jánosné, Szinte Lás7.ló. dr. Veress Pál, dr. bt'.
Daniel Gábor jogtanácsos, dr. Mikó Miklós ill~é.
zeti orvos, dr. Szabó Elek, az ifjuság képviselŐJe.

•

•

A bizottság Ellhnnyt tagjai között kell megemlékeznünk dr. Költő Gábor, dr. Nyiredy Jenö, dr.
Sándor Balázs és Székely Mózes sók és értékes
munkásságot kifejtett testvéreinkrql. Ma. a tiz
esztendős évfordulón dr. Csiki Gábor megnyugvással tekinthet vissza az elmult időben végzett
munkára. Mindnyájunknak örömére szolgál a szép
kitüntetés, melyben személyének megbecsülése
mellett, az egyház egyik értékes és eredményes
.munkásságot kifejtő intézményének a megbecsü1ését is látjuk, neki pedig saját . lelkiismerete
adja: meg a legszebb jutaJmat, amikor szól hozzá
az Örökkévaló beszédével: Jól vagyon jó és hü
szolgam, a kevesen hü voltál többre bizlak
ezután!
"Fe'rencz J6zsef.
•
•

•

•
•

••
•

,

