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KARÁCSONY 
Es monda az ang)IU.I nékik: 
Ne fél jetek, mert ime hiT
detek néktek norm örömet, 
m el ll at egész 1J.épnek örö
me lészen: Mert született 
nektek ma a McatQrtó, ki 
az Or Krisztus, a Dúvid vá
rosában. 

Nincs cl történelemnek eoyetlen 
('semenl/l'. me/y annllira magán v i 
seine a :: isteni gondviselés égi j e
wér, millt az Or Jézus születése. 
ifa Julius Caezár, Napoleon, New
ron, Kant, vaglJ történelmünknek 
bármelyi\ mé.s k iv,ilósága. soha 
meg nem született vol'l'l4 is, mi 
a::ér t méo élhetnénk s meo boldo
gok is leh.e tnénk. De Ilo. az Or jé
zus Bethlehemben meO nem szüle
Iett v olna, csak VI!14sztalan gyász 
lenne életünk, mert amikétJén meg 
V4QIIon i rva "ama boldoff bethle
hemi éjszakán vci,!t nyilvánvalóvá 
h ten szeretete mihozzánk." Nem 
csoda tehát , horm a születés áldott 
;1i11a.nataban az onglJo!ok az éuben, 
az emberek a földön szent aUelu. 
j át zeng1ek: "Dicsóséa a magassá. 
cos 'I1I.ennyekben I stennek!" 

Karácso11Y a keresztény világ 
legszeb/) ünnepe. Annyi szépség, 
metegséa, annyi köl tészet és öröm 

• v an benne, Mfm emberi. éTtel. 
r. JÜnk: eoészen j el se foghatja, Az 
esztendők jönnek, lovatűnnek, ifjú. 
sdgunk szépségeMl és erejéből 
mindennap elveszítünk valami t , de 
karácsony varázsa az emberi szivek 
N lelt v áltozatlanu l megmarad. Sót 
m~~1l1 ri~O'ebbé és boldogtalanabb6 
l l(d l k körülöttünk a vUáa, annál in. 
kább vágyakozttnk utána és amuH 
,.nll l lle~ben át tudjuk bezni anl'Ulk 
jclentos~gét. Varázsa még a hitetle. 
nekel. i s megfogja, Ez az ünnnep 
nnulltra eglJetemes, anntJira ember i 
hO(lJJ nem kelt . volokinek keresz~ 
t~lIl1ek tennie, hOfllJ legalábo 
klll~6lefl - kar ácsonll! ünnepelhes. 
sen. Mi.nden'l\e~ ·, titka az, hogy 
m indnyúJunk SZlvet megérinti ezen 
a napon az az égi szerelet. melluei 
l sten ennek a világnak l dve:tlt5t 
Ildc.tt, 

A .szent eltére a cwlád Izétszór t. 
tagjai hozarietnek, hog1l o kara. 
csonu/a meHett, o IZetetetnek €TM 
WőnllöT11 szimbóluma mellett CC11l
mést l1H?l]Csóko!ják. S ninc. enn!!1 
fOTr6bb csók " ~i16Qon! 10140 azok 

• • 

is taiálko~nak ezen a naPQn, akik 
egymástól távol, eLszakÍ!1.'a élnek . A 
s%ent estén lelkük ÖSSZÉ!j§r, ealJ
másra gondohlok em/másért áldó 
imádsagol mmldanak. S könnyes 
kegyelettel flondo/unl, azokra, akik 
karácsony ünnepein ket a multban, 
- mint valami ans;,yalok - úgy 
megszépitették s aztán elmentek, -
.:uzmarás hantok alatt pihennek. 
Szivünk enY na1'ra átmelefledik, 
harag. gyűlölet, bosszú, mind-mind 
elszáll belőle. Szeretetünk jeIéül lá
sebb-nagyobb ajá ndékokka l i gJJek
szűnk egyik a másiknak örömet 
szerezni. IfllI adunk hálát öntudat
lanu l is l stelmek azért az örömért , 
melyet ka't(iCSDnIl napján szerzet t 
ennek a szomorú vi láanak. Az éa a 
földdet o1elkezik, az élet zaján cit
szGrődik és srlviinkben visszhanara 
talá! az angliaI üzenete: "Ne félje 
tek, mer t ime hirdetek nektek naflY .. .. 'u oromet, . " 

De attán eltehlek az ü nnepna
pok s mint karácsonyfa diójár ól az 
arany füst, elszáll szivünkró! az ün 
nep szent varázSO, Folmatódik sivár 
életünk ott, ahol efJY napra mefl· 
szakadt. Visszatér szivünkbe a ha· 
rog , a g1JÚlölet, a bosszú, 1r.indaz, 
ami az életet megrontja. s a magfIOr 
sorsot szh,tc elviselhetetlenné tetle , 
Mire jó. mit ér {QY o mi ünnep
szentelésünk ? 

Unnepszentelésiinkön Csak ak
kor lesz Isten áldása, ha ezen ' O na
pon szívünk Bethlehemmé válik s 
benne meas~letik 'és állandó tako. 
zást vesz a szeretet és a béke ál
dott f ejedet"'!!e, az Or Jézus Krisztus. 

Rodostöi árvasáaban kese'rgó 
unitárius testvllreim ideút a ma
gvar honban! 'Soklln vagvtok, akik. 
töl a sors méa azt is meflta'gadta, 
hog" őseitek s~ent hitével templom. 
ban mondhassáto J.: ct szívetek ka
rácsonyi imádságá t. Temp!om ball. 
v agy csoládl t úzheLYfink m.el!.ett 
gondoljunk ezen a nopon efllfl1lrurG, 
gondoljunk a székelllföld~ fehér 
((.'11lplomok hívő Sereflére, minden 
magyar testveronkre és mondjunk 
e!;'Y1j'lÓsért áldó imádsá!;'o t. Fénye· 
sltse m !!:g lelkünket az elmult idök 
karácson1/Ünne!lebek szép emléke, 
s vigasztalja m ea csüaaetefl sz:fviin.-
ket oz angya' üzenete: " Ne féLje
tek, mert ime hirdetek "éktek nagy 
örömet, melll ' az egész népnek örö· 
me lé:zen. Mert született néktek ma 
a Megta1'tó, ki az Or Krisztus, a 
Dávid városában!" 

Amióta megjelent a csillag a 
bethlehemi mezők felett, sorsunk 
nem reménytelen! 

Dr, CSIKI GABOR 
püspökt helunök. 

A nemzedéke 
Nekün k; unitáriusoknak ősi nem

zeti és vallasi tradicióink vannak 
Ezek az ör öklött és a nevelés á ltal 
kapott hagyorruinyok erósítették, ad
tak biz.; lmst és el netT! csügp;-edö 
akcl'at" elooeiknek a leg:nehezebb 
idekben is negy évszázadon kere-sz
tili.Az Alma ·Materek, B erde-Mózsa 
és a többi nemcsszivú adakozónk 
lehetöve tetU!k. hogy egyház:mk 
mindig k ineveIje és kilennelje ma· 
gából, _ bánnilycn mostoha körül
mények között is azt a testileg és 
l~lkileg [e!készült nemzedéket, amely 
fenntartotta m zgát. az ősi intézme
nyeket, - ha eieket erőszakkal el
vették, helyette közoo c..-ővel ujat 
ép!tettek -.:.. és tovtJbb 4>pltette II 
ha::tYoflÚlnyolra t . 

• 

Az idők változása folytán az 
Alm l-MEterek és a Berde-Mózsák 
nagy és neme::; bivatásat, nekünk. 
késői utódoknak kell válla lni, 
egyenként és összesen, hogya mai 
nehéz id6kben is tudjunk kinevelni 
egy nemzedéket, amelyik fenntartja 
hitünket, egyházunkat, intéuné
nyeinket és h agyományainkat. 

E n~ és nemes cél érdekéb~n 
h 'llcrta jóvá és karolta fel egyhá
zunk vezetósége azt az elhatározást. 
holt)' egyelőre a nehéz helyzetben 
lévő egyetemi és főiskola i hallga
tólnk nevelése, tovább-tanulbatasa , 
val Q.mint jobb !elkészültségük Jehe
tó\'é tételétrt egy unitáriw össze
fogó segitő l'Jkcl6t h ivjunk életre. 

, Ez részben 1947, no\'ember 30·iin 
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~.etj ""oU or (.MOd O"ÖfA' ~~ 
WW"j";;Jhl:IYfkA' é$ ur. """ Jt.'rW ~ 
wnidN>í' _ l.l1 .. e 4. JiAL li mejOC-
1C1lk)". lki3jfanlUlt. k ta.if.t.l .f<.,nánlUk
ból, aMa ;.:! hl:-Iy..wtl: l (A(!;t!.-t1I/:edhc.
tő&fI &í/J -(.~1 ú,y"n b u:;tCl!'l • .me
lyet rflindc;n hÓmrpfr.m J:)(1r1t.WWI cl
IIJUoii ,V~Y ~~ {-vr':, ",,,,gy kL-VC: 
J(:bb ftWre 1$, dc tn i1s:;.~~ )-.1 
fjztlJ az ('J(ynW-.nu", V'~ a n6tzá
.... et. tlllW"t: lUíik .Jo:.ciú. v ... .Ir( m. .... c!é$J 
t>C1tL.Jy dmt:n, A wfd'onWft.bb az, 
hogy <J rm;H" .. jíÍnlú~t ou-t.eí(ct, h:O(Y(:f1 
az vlliakltlf..'7. !>firrnL\yL->n ,,~~, vaU)' 
Ik)k. Ik W'.~ m1tuk.-n hó c1c~(.'71 pon-. 
WtIWl ~.zt:,H:, mert Cá;k. fJoty 1.(;

het a kic.;f, de ",now. ~ ccl
ff/,(.-rlu.'t1 éJ érL.cJml'l1Yf..1ICn f,cl}u:.at

ná:ln1. 
A ootfutl" módját kl:zó.obcr. 

mlndc:n(tlékL-p mCglr.önnyítjűk caCY.Y.
tap, h:lt.'éit.u:Y., pCL-1Iblterck" diákok 
lbto~ W.!lóI .tb .. uddt~ I. kt:-rJUk ,~!r.~ 
dtn cgylÚlzk.&MkiUnk I(;lk~kt {.:;.o
kd k6rlL--vélb[-n mép. bwcbbtn th
jl:1w"LtalunY.J. és hivd~t •. MaY 
nentCS<lk fl fn",," rl>to.l-f"l. h"ncfI, 
Úl'rtI.::t'Oz,e1 (~b..-rátl JWtéhcn v:.ló 
félvlláAl'aitó. Jt1(;l(er6rltli munY.&v~1 
tl;Wón ~>tltt1l1:R:. hogy minél 8W
rru:lUlbb ~y,U.ő tasciu b~,,'11 l:~ck 
~ ncrr1f'8 (:;I. JTU)14 zzt,,~ ci!lt f;I.ÓlO!.<lI(, 

;:.ke1ónak. K i':'vescn Iti. tk:. l'hWs .... ul)
vel könnycblx-n é!: maAunkna.. ~
"yt>bb f'Jl(;;tcrú1tdL-ut o(,lkUI !>Okat ~ .• 
MR" dolgÚ'!-..... l tudunk vé;.!hc-.tvlnm. 

Pl:Idául aw11l311on, ho~ n,o'ltln
ber 30-án. I':;ltrUlbt-lül :i3·-40-i':'n ~ytll
t Unk ü'nA: ÓlI mInt ~ l [j bb olva.hat
'uk. C't a kcvl .. 16W1.i.1m már hlzto
sit havl 250 rorlntot. K ell I(!otyen 
még ocm c"y~Z(:r. dl: h:~ IfLbb til.. 
'/BltV uzetlÖ1II1..őr 3' -40 alla. kik 
rl:$zt ukn.rrwlt venpl l.., rl.~t I. vesz
nek ebben ti nem~ célt mcgv.ól ló!5l tú 
munkában. 

flcméllU:k. hO"Y nemcsak az t;J!YC
l(.'TY11 1'Uo1lv;;.tók hCl,Yi'..cWn tudunk 
Jüvlt,fl i. h"I\I.:tn L-'ióCtleg arra érúc
f'n(.'11 éJj m."yrahlvalott unltflriU8 
i(ycrmt;y.ckct neveltetni éa t.an l\tat
nl. 

MInáannyian lw,ptunJt az CAY
há~tól. kl wbbct. kl kevcseIJ bL-t 
h~ őnlntl.! n mcgv .. UJuk , ha csak 
hi tben. l. .... lF.;! r:mhcn, élcttw,cmlélelbcn 
(::, lclkl bcalHlottsá.L!br"T\ !JI _ , kkúr 
út éreznUnk é3 tudnunk kell . hOA.v 
C'/. aoltat. maJdl\l;.m m ir\tk .. nt lelc n 
WU cltvl:ni és hivatali l:letUnlt kl
alaklt"~ban. 

Amikor örlútl61-'.at akarunk ne
vcbtl , CUYfÚaunk Inté'Zrnénv\:Ulk. 
híll~yOm.ánya lnk InCL!t:trt.á5úN~ nc 
zúrkó(\'fkk cl C.I(yct!cn unitárluH h l_ 
vllnk 8Cm. dc ,: '/.ok IIcm. ~ klk UM Y
há(\unknak, A1.mu- Mat-cI'Ünknck éli 
lntkzml.of\yclnknck so".p l köI:l1.8n h<:l
Mk. Iw.ncm ld-kl lchcl t é.l(c tizcrmt 
löJjűn tlC g! t.a~j( rc. 

'l'ölt.u bt'! Iclkúl ('1\ Utpl6llu (ln tu
!laWt minden 1IC.I(Itünck II'/. a mCI(
nyu"tn tO él7h1, ho.l(y munkóua Ic
hut Igy IM é,!yhlt'/.unk és u nllúrll,LlI 
hi tUnk lobb lövlWmck. 

Ht kÖ't,{)11Uk LI I.I c~cmb(:.l · hórI! 

2 UNITAu l UH eU':'I' I . Ill . ID, 

lx-tl:U;u:tt. v,uartHnt. a ~jio..nl '*7..
.U:""i(;(!'t, EzíAton kérjük li! ux.~w..Ii
lhk kedves .. tLall, hoa,y II nu:óUll~int 
Ö5,0.~(1Wt bclizetnl .1.í·/~.1t.-nt?". 

Wer:t!;:N AJr.oll 10, dr. Szto..nk.6czy 
7.oltbn lU. drl M.6rok- Jfm-"l <S. Y..o
váCI! Kálmán 4, PélUy MU-J~ 5. Pa.
uJ-.t<ilvy Sfmdor W. dr. Slmfmdl 
T .. mta. W. dr. Pl:U-rtty Gyula la, 
dr. Pe1hö y..tn.e. 2. dr. Barth. An
dorn& 2, JUdlKl:r KfaaJY:St N:.gy 
Sándm ~. ld. NaM' Arpt;d 5. '-blua!l 
Ui3zló 5. ffj. dr. Imreh Dfncs 5. Pán 
S{..I1doc 7. dr. BQrbély P..ndr'd 4. Kl&
györgy BHa 5, Kert{::gz Lajosné 2, 
dr. C yulay Zoltán 2, dr. Fodor 
Gyula 5. 'rurdatJ Tibor 2. dr. Su..bó 
Elek 5, ifj. dr. Csi~i Gábor 4. dr. 
György IslvW1 5. dr. Hegcdlh Gyula 
a. Hc~!:df.b InlU- 2, dr. G hspár Mó
zcm.é 2. dr. Mcn)'hátt Dénes 3, 
8enc'.u: "Air.rt~:1 5, BOO(; A.c;ujrn lD. 
W:.ka Gl:-/.. ... 3. 57.olgo. Ferenc 3. Fe
n-ncz J in'.sct 5, dr. Csiki Gábor 10. 
dr. Imreh Dénes 30, dr. D~nleJ Gá
bo!" 4[1 (nYolc Mnapra). dr. Cál .JenÚ 
W, dr. Balogh Pál 3, dr. M1k.6 La
jos 4. dr. Bcnc7.i:dí UunIó 10. 
GyórUY l~tvt.n 3. Simon Antirás 2, 
dr. Lft'dlr Jf,nos ~. Barabfts Istvan 
2, JVM:Ia Gyula 2, Pethő llitván 2, 
GyalJal P.!iIpp Domoko!l 5, dr. K. 
K iss Jenő 10, Kapo!!l Márl:' 2, dr. 
Márkos J enö, dr. BöLöni András 
5-5 rorintot, Csucs: László 2. 

Tovbbbá az alábbi mcí?~lInlások 
ls tórt&ntek: dr. Swmbatfalvy 
György 4. dr. Száaz Mihály 4, dr. 
Pap Adám 5. d r. Tóth Béla 3, PólUy 
I.4jos ,:s, DL-vavllrl De7.5Ő 2. dr. K Is
györgy r.~crcnc 5. MáLhé K álmlln 2. 

tlr. Sz.z.bö Elei, . 
Az unitúrJus egyetenti és főisko

lai h.i: llJ(J tok java ra, elsősorban az 
Unlt.firiWi Mlaszl6 H&.z diákotthoná
ban lakók részére. a bud. J>Ct>ti Unj
tári us NŐS7,övC tség vacsoráztatás! 
akciót kezde tt, m e ly re hlvclnk közul 
többen elküldöt ték Ic-rméS1:ctbcni és 
pénzbeli adományukat. Ezekkel az 
í1oomfmyokkal egyelőre Iwttő hónal>
r hetenként négy vacsorát lud Nő
swvct$égUnk a d iákotthonban laké 
25 unitárius fö lskolásnak blzto5ftani. 
E:zt a z akciót kivánja tová bbra LS 
b iztos itani o JtyámS'"l.ülő lflrsas",g 
r cnd/jzerrel mCllszcrvezctt s fentebb 
Ism c rlC\.CH megmozd ulás is. 

A v r 4(:oorázt<l1.flsi a1<ei6 j vál'o cd
d ll'! befolyt adományok nyuglflzását 
IL-I(közclebb közölj Uk.. 

A Nöszövetsé" tag!'l i közUI né
MnY<ln, pár hetc mlnd9n hél/ön 
délután 111 Ö3;Ze~yQ lek("Zne'{ d r . 
Colk! G[Lbornó lak6sán, !i blblloór fln 
vesznek részi. Az összcJotymekcwlt 
l.is!i?pnyok, ú Uy. a h ogyan azt a ku
l01..\1VÚrl u nitárlWl nécgylct! aS6Z0-
nvok is tették. cgybef(yijjtik tI dl:\)t
ollhonban I, kó flatalok ruháit. fc
hérneműjét, h arisnyált. s o ron/.tyost 
mcl(fol lolw.f!k, hll r ls nyát mC&'lIOPPOI
Iilk. !i érC't\ctlk vc\(lk oz édesanyol 
u.ondoskod(;1I mclc/.tél. E tö rckvés 
IJ'WPOn Cv.és1.1t1 kl nŐlIzövelsö.cd mu n
Itónlc !'Cld l,,1 ú.·té!tel! m cr.nyl lutkoz:' -

It. 

H l REJ( 
LAPUNK OL V ASOrl: 

l.mfult.en kérjük, auu df.rl..ldi. 
s üknfOk h\o'.t;bl tAi , el U-'~-.alDk 
~Dkji n.\tba n. Al: elaraeiési díj a l~_ 
k pnl blv04talokban. ns:á maponkinl 
n.emélyattl ls lu1t.zetbd3. 
B UDAPEST. 

IUricsonl' l b t f!D tinklmlt Bgd a _ 

pealen. A Koháry-utcai templam
ban és az UnitJi.tiw Mi' I iÓ Há., 
w mplumáhan. I-~cwny ehló es 
másodnapján d. c. 10 On.v..or Úl'rva
~<J03'".d{, ~fzrd egylx!y..apcsoll lsten
tl$'"t~~ l!tet tartanak. Az úrv~osor..1. 
,"--nyer é3 bor m.cgajánlfosára a hi
vei.:: szíves .u!ományát a l~i tu
vaulok v'-ciÓá.k.. A Koháry-utcai 
U:mplomot !ülik. 

O~%t.en.dJj napjá n d. u. 6 órakor 
Budapeatcn ;;; KOháry-utcd temp_ 
lomban és a Högyes Eundie- utcai 
1anplmnb&n Istentlszelctet tarlu."lk. 

UJeszt.endö napján d. e. 10 óra
kor ÚltentiszteJeict tartunk. 

Bölön i 8 éla. tÜÚ'LS'ázacJost a 
K ossuth Honvéd tiszti drndém.i.3; \4-
nárává ocvezle kl. a honvédeimi mi
niszte •. 

2.ádiö közvetíte tle Istentisztele
tünket dec. I+én a K oháry-utc"l 
templomból. imádkozott és prooi 
k~lt Barabás Is tván lelkész. Swr
vanyban L<.k6 hivcink h : v on ta hall
j.!athatják az unitárius cvam;:éHum 
uzenetét a studiúból köz1Jeitctt uru
tltrius vall ásos !élórÍ!k hallgatá'úvaJ 
is. 

Un itá rius nihzövetségiink kar.i
csonyi műsoros es t jet dec. 7-én tar -
10t ta Koháry-utc..i tmácstf:rembell. 
Az tinnepély ügyes músc.rát H~ej' 
Ivá n konferálta sok eredeti ötlettel. 
5 Ó moga is két vidám jelenetlel őr
vendettette a hall::;:atósáRot. Gyallay 
Domkos Zsuzsi level e c. jelenetét 
Vaday Agnes, Merész Zsuzsi és Ber
náth Gábor adták elő szép sikerrel. 
Bánócziné Balla Már!z én:!!unűvész
nő két énekszám és Tordav T iba: 
hcgcd úszám l! i .e;yönyörkődtették a 

• 
• 

Az Unllárius MiSSZió Ház diák
otthona e~y r és'te (elköltözött a Hő

.gyes Endre-u. 3. sz. ah Ui épUlet .UI 
e. 5. sz. la kúsáb2. , melye t n:lgyresz
ben az oda beköltözött fiuk mJ~u!i 
tettek közmunkával. legalább ~e!r~
bem lakholÓvá. A kormány segi tse: 
gét várJUk. hogy a még elvégz~~o 
iavitflsokat mcgoldhassuk. Ne~.;(:.: 
r, .:. uRyanezen <:z emletcn megűr.W. ~ 
U I. c. 4. $Z. lo!«is. s ennek ;ev~ 
i:liákollhonunk valóban korszeru he; 
!yiségekben ro,l:: elhelyezést nyel~." 

A diákolthon javára köz';'étICnu! 
adakoztak Bl~Gchek Béla atl ' 10 q 
fát adományozott. Nagy Aron ~szt'''I·-

. '_~".. orr:l cme-losmestel' atm. ..... ... 1 a MiSZ
kezvc. ho~y az ostrom : lati I . 

. "'b , ... Iált védc me .. szl6 li llz p inC".! Z;'I .'. helv-
150 {ol'lnlot adom!lnyozott n . 
l'cflJ][tú~ m un káj!lr3. 

! 
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meJdelcntekct. .'\ müsor zcncszamai 
k lsCrcté t V3dady Albertné, Nósl!:ö~ 
l'e tsegUnk ugil is i.lJtYvezetöjc )útl3 
el aki raradha tat.l.linul sokat dol.e.o
z~u az ünnepély és ál tzlab. n a No
szövetsé.e.i mun k.1. sikere érdekében . 
Mlncen - elismerést megérdemel. 
mert leleményesen l!s buz.e.6n fára
dozo tt az ünnepély sikere érdekében 
Seg!!ó aSS20nytársait is illesse kő-

... szöne t: Sepsy J ánosné. Be1oviu"y Is t
vánné. dr. Bölön! Andrásné. Torday 
l "ibomé. K ertész Lajosné személyei
ben. Az ünnepély bevétele a kani:-

. csonyfaUnncpség javára szob~ál t. 
Aki a megjelenésben akadá lyozva 
volt. adományét e célra a Nöszövet
sélthez még: cIjuHatha tja. Az ünne
oélven mestielent szészámú hall.e.at6-
saiban ott " olt egyházunk res,.kről 
dr. Csiki Gá bor püspöki helynök és 
dr. Imreh Oér.es fógondnok, a buda
oesti c,!!'vbé.zközse-J! képviseletében 
Bttabas Is tván lelkész es Kovács 
Kálmá n ji!ondnok. 

Dr. Butha Vilmos gádorosi orvos 
aliát Pécs város tiszti orvosává n e
vezték ki. 

A'l Egyetemes Egyb:izb; o;;cs ma-
2,Yarorszagi Újjáépítési bizottsill1:8 
l:özös e\'an.gélizációs program kidol-
20zásá t határ ozta el. E tárgyban a 
Drotestáns egyházak több közös er
tckezletet tartottz.k dr. Pap L ászló 
n rofes....'"Zor fötitkitr vezetésével. me
lyeken teljes m egegyezésre jutott:;.k. 

EgYh.:i:d e!n ökiink, dr. Csiki Ga
bor püspöki hel:rnök rendre látoga
tast tesz a többi magyarországi hit
lelekzzet vezetöinéL Dr. Ravasz 
László református. D. Ordass LaJOS 
t!van~élib."'US piispököket és dr. Wiu 
Béla római k&to!ib..'1.Is budapesti er
seki helyt<!r tót kerest fel legutóbb. 
A többi felekezetek vezetinél is m ar 
bejelentette láto.e:atását. 

Brnssai Egyesületünk dec. 20-an. 
szomb9.ton d . u. 6 órE:i kezdettel iX., 
HÖl!Yes-u. 3. sz. ahtti termében 
Brassai teiu re!ldez. melyre ezúton 
is m~hivja az érdeklöd.óket. 

ür:lcsolll'faünnepéIY Bud3pesten. 
A NÓSZÖ\-etség az unitarius is
kolas gyennekek részére kEIacsony
faünnepélyét, december 21-én, va
sárnap d. u. 3 órakor tarf:ja a Ko
háry-ut~i tanácsteremben. 

Bere) Mária, a genfi nemzetkozi 
ének\'ersenyen nagy sikert ért el . 
't:nektanitta.tásaban budapesti Nö
szö ..... etségünk is támogatta elindulasa 
idején. 

Hegedüs GYUla geológus, a buda
oesti ejO--~temen Adatok a pilis 
heiQ-sl!rr földtani viszonyaiboz c. ér
tekezésével doktori fokoz: t ot nyert. 
Gratulálunk. 

Rns"i Egyesw dün k dec. 6-án 
jól siker Ült Mikulás összejöveteit 
rendezett. Az ösS/ejövetelen Gldó 
Béla elnök üdvözölte a rDEgjelent.e
ket. akiknek soraiban ott volt dr. 
Csiki Gábor püspöki helynök. dr. 
Imreh Dénes fögandnok és dr. Gyu
l i Zoltá.n múegyetem,.i prof E .vor. 
az e~yesület t;máI"el.nöke is. 

EGYHÁZ 'ÉS ÁLLAM 
Lapunk olvasói t tájékozta tni sz<!retnénk azokról II !Onlo, . b'b ' 

há é - áll 'I té. ' . t- k ' d ' krö , 82. ~Il.} z s ... oz am.: e erm o cr ese l, melyek idóröl- időre felmerülnek 

A. ma~,!r törvényh ozas elfogadta a felekezetek egycnjogositásá.'""Ól 
s~16 törvénYlav aslatot. Dr. Ortutay Gyula yaUás- és kÖZOktatásügyi mi
nI~zter az elismert v~lI :í.~fel~kezetek ~átránY3.ra fe nnálló külőnbstgck meg_ 
S7.Untctéset célzó torvcnYJ o.vasl :! t mdoklasa bcfejC2ésében '" köv"tk .
me.!l:óJlupitást tette: - <.; e~o 

_ "T i.sztában vagyok á zzal, ,högy ez. a törvénY.lavaslat csak e~ ki:-a-
g odoU kerdés a! ;ru'ház és ~z allam Vls~onyán:lk kérdéskompleXt.uniiból 
Meg vagyok gyozödve aITól IS, h ogy egyhazpoUtikal törvényeink nem kor
szen lek és demokratikus szempon tbÓl is kifogás .,130 esnek.. Az az érzésem 
hogy az egyház és az állam v iszonyának mielőbbi demokratikus szellemci 
szal75. lyozasa egyenesen az egyhazakn ék is <:!rdekében áú és hiszem, hOJi(y 
ennek a Mrdésnek mielőbbi megnyugtató törvény hozási szab:llyozasát mir:
den 6rdekelt tényező szükséxe..;nek tartja". 

A rövid törvényjavaslat igy szól : ,.A törvényből vagy mas jOi!sza
baryból eredő mindazok;. t a különbségeket, amelyek a bevett és a törvé
nyesen t.>lismert vallásfelekt.>zetek jogáUasa között az elismert vaUa~!ele
kezetek hátr á nyára rennállanak. me~ kell szÜD.telni". 

A törvén y javaslatot. mell' a vallásszabadság teljesebb biztositását 
célozz ? mely az egyes felekezetek r angsorsolasat kívánja megszüntetni. 
unitá r ius ember örömmel ü dvözölh eti, h iszen a dA ..... id.ferenci bagyomán" 
erre mindíg e lkötelezett. De örvendünk annak. ha az all~m és az egyhu 
:~özött fennálló m ás .fiiggö kérdések, közöttük elsősorb!n a csaladi békE.i
séget bantó s nem egy súlyos családi es egyéni tragediat okozott. rever
zalis kérdes is végre a mai idöknek megfelelő. korszeru rendezést t -lilln3.. 

A magyarországi zsidósagnak nagy örömet okozott az UNO közg)ii
tésének határozata, :nely Palesztina kettéosztásával az önálló zsidó álla
mot megteremtette. Hosszú és nehéz küzdelmek után érték el ezt a z ered
ményt es reméljük, hogy a végrehajtas r endjén a ma még ellentétként 
jelentkező kérdések is megoldódnak. 

A magyarországi magyar és oros:myelvít egyh3zközségek életében 
fordulatot jelentett é.'Z a tény. hogy Alexej moszkvai pátriárr.ha dr . Varju 
J 2.n os görög keleti m : gyar föesperest pátTiarcbai helynökké nevezte ki, és 
egyben említett egyházközségek legfőbb vezetésével és adnúnisztráhisá\-.2! 
b izta melt. _ 

A l\iagyarorszagon levő szerb, r oman és görög alapitásu görög ke
leti egyhil.zkőzsl!gek tovabbra is eddigi egyházi .főhatóságuk alatt folyta t-
ják munkasságuk~t. • 

Az ,,Ember tiete" dmú aJtalimos iskolai tank"Ön vv körül vélemém'
k-ülönbség tá m :;dt a pedagógusok és a róm.. kat. egyház képViselŐ i közö!t. 
A könyvet egyik ismert u nitáriu s tudpsunk m ost olvassa es e könyVVel 
kapcsol.::tos u nitárius áI1.áspont leszö.e:ezésé.re. me~y az uni.tár::i~us ha.~y~
má.nyos és a fej lódéstörténeti elméletet elismero és vallo aJlaspontJab ol 
önktmt következik. m ég vissntérünk. 

Buth pest polgármestere, dr . B,:,.e:
n ar J ózsef forradta legutóbb dr. Csi
ki Gábor és dr. Gál Jenó afiait S 
velü a budapesti unitariussag ker
déseiról elbeszél.e:etett. 

Dr. Pesb. László mlniszterelnök
séJti politikai allamtitkár t látogatták 
meg az elmult héten egyházunk ve
zetöi. 

Bra' i EgJ'esillettink nov. 30-án 
tisztujitó közgyúlést tartott. A köz
J(YÚléS a jelen iSkolai évre is G idó 
Béla jogszigor16t választotta elnö
kéül. Alelnök: Daiibor Marianne. ró
titkilr: Benczédi F erenc:. titkár: Kiss 
Juli1l és Fome.r József. pénztáros: 
Pal~ka Zoltán, jegy2.Ó: Izsó LVla, 
háznagy: Gidó Géza, könyvtáros: 
Barabás Gábor. AI. egyesOlet tanar
elnóki tiszte elÜl.tisá.r.3 dr. Gyula i 
Zoltan műegyetemi profe szort ké
ték tel. Az ú~ tisztikar minden ma
sod ik csütörtök délután 6-8 kö"ZÖtt 
Br::ssa l D?lp'Ok; t láván Te:ldeUli. 

GyORBEN 
a rel templomban dec"'....mber 14-

én. úrvacsoraosztással egybekapcsolt 
istentisz:teletet tartottunk, a kl$ 
szórva ny gondját a r égi buzgósiig
g.s;l. dr. Josipovichné Ném<':th Inna 
tanámó vezeti s végzi helybeli és 
környékbeli gyermekeink \' . Uástd
nítasjt is. 

PESTvm~K 

Rikospalotáa. karácsony elsónap
ján d. e. II órakor 2- MAv tel~i 
ret. templomban isten tiSzteletet tar
tunk. úrvacsoraoszHissaL 

Rákosbegyea . karácsony elsőnap
ián d . e. 12 ór akor a r ef. hnahu
b :;.n is tentiszteletet tart~ urvacso
raosztáss' I. . 

Sa.h, lmoD., a Kossuti-téri aIta lá
nos iskolában iStentiszteletet tartun;; 
úrvac:soraosztással, karácsony elsó-
napjáa d. u. 3 órakor. ' 
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Ujpeste.a karácsony másodnapJán. 
d . eo 12 ór.lkor II Szent Istvan téri 
rcr. templomban istentiszteletet \ar~ 
tunk urvacsoraosztlls..<:.al. 

DEBRECEN 
Nyíregybl'izán DovembH 30-an, 

úl"I'a.:sor~osztással c~'ybekapcso1t 15-
wntiut.eletet tartottak. 

lliskolcon december 7-én isten
tiszteletet tartott besz.olgal6 lelkes.:, 
úrv'acsoraosz.t.lIssal. A swrvliny lel
kes Io!ondnoka dr. rtnreh Dénes {ő
)(ondnokunk. 

Debrecenben karácsony e!sőnap
ián d. e. 10 órakor tart istentiszte
letet és oszt úrvacsorát a lelkesz. 

Egerben dec. 26-án d . e. úrvacso
rát oszt és isten tiszteletet t 3r t a 
debreceni besw!gál6 lelkész. 

Debreceni unitárius szón-ány c. 
laptársunk novemberi számáb.,m 
több érdekes cikk jelent meg. 

POLGARDI; 
polgárdiblD az 

Jomban karácsony 
{..tuak urvacsert..t 
keretében. 

unitárius temp
elsőnapján O$Z

a~ istentisztelet 

..entiszteletet a 1ü7.esgy~nnati 

~ész. 

1c1-

GyuJalI, 1948. január 4-én d . e. 
tart úrvJcsoraosztással egybekap
csolt istentlszlcletct Ba.jcr János Icl~ 
kés;::. E lelkes szórványgócbaó, aho
vá Békés és Békéscsaba unltÍll'iusai 
is el swktak jarni a tcmplom07.a
sokra, J ózsef'lfP€zsö tanár, lestómű
vész szórv6.nygolld."lOkul".k ápolja az 
un!tárius buzgóságot a hivek köré
ben, akiknek l száma erdélyi új be
kölrozöttckke! ismét m cggyarapo
dott. 

Biharnagyba.jomi szórványunit 
buzgó tagját, Ajtai LászJó MASZO
VOL fómérnököt áthelyezték a lő
vflro~)a. Aldou:,tos munkáját a 
szórvány nélkülözni fogja, de remél
jük, hogy budapesti E,gyházunkban 
ugyil n .olyan buzgósággal fog közre
müködni -a gyülekezeti életben. mint 
mimHunk. Isten áldása kisérje. 

Füzesgyannato[l megala'ltult " 
nöszöveiség. Az egybázkö7..ség nőtag
j ai buzgón ie,yekeznek munkájukk:al 
és segíteni akarásukkal fokoz.ni az 
eJ:!yoázias életet. 

CsajágOD, karácsony másodl\2o,ián PESTSZENTLORINC: 
d. e. Bajmok Gyula szórvány gond- ~ P estszen"Uörincí egyházközségiiok
nok: házanál tart istentiszteletet és ben .a pes'..s7.enUórinci templomban 
oszt ú rvacsorát a polgárdii lelkl.'!sz. karácsony "1"6 é" má .. _...InapJ·án d. e. 
B3.laionfőka.járOD , karácson y ma- .... " " ......... II óraKor tartanak urvacsorao~tás

soc!napján Kocsi Lajos or3Zággyű- sal egyhekapcsolt istentiszteletet. _ 
lési pótképviselő. sz6rványgon.d.nok Oesztendö n a.pján este 6 órc.kor, uj
házánál d. u. tart istentiszteletet és 
oszt ürvacscr~t a beszolgáló lelkész. esztendő napján d. e. 11 ór.: kor tar

tunk istentiszteletet. 
,Polgárdi egyházközségűnk a hi- A pesf.szenttőrinci és környél,beH 

~~~:r~~~nY~~~~r~~a ü!l.h2~~I~~;~ gyermekek részére a karicsonyf .. -
ülmepélyt december 21~én. vasár

felavatására jan. közepén kerül sor. nap. d. u . 3 órakor tartjuk az ám-
Baranyai és tOlmJD<::gyei szérvá- w j lakótelepi gyülekezeti teremben. 

nyekb3n lak6 hiveinket lát.ogatta A karácsonyfaűnnepélyen s7..a.valnak 
meg dunántüli lelkés.:ünk dec. első és énekelne k a gyermekek, mesét 
hetéhen és ltisvtajita , Kéty és Gyönk mond: Péter Margit tanítónő. 
községekben letelepedett székely te- A pes tszenterlsébeti i!\.u.házb:.m 
lepes hivei nknél keresztelt is. , (R6zsa~u. 4.) karácsony elsö- és ma-

lt6szegen P á lfy Antal erdömér- s odnapján d. e. 9 6r .. kor ürVlJ.csora
nök a1ia házánál ugyancsak dec. osztáss31 egybekapcsolt isten tiszte
H-én d. u. tartott istentiszteletet és letet tt-rtunk. Ujesztendő n3pjá n d. 
osztott u.rvacsorát & szombathelyi e. 9 órakor Istentisztelet. Karácsony" 
S201~áIatból od~ kilátogató lelké"z faünnepél>' dec. 21-én d . e. 9 órakor . 
aria. Csepelen , a polgári iskola termé

SZOMBATHELYEN 
21 ref. templomban, ciec. H-én 

tartott istentiszteleten osztott ürva
~orát a dunántúli körlelkész, a h i
vek világi pásztora. dr. Tanka Dezső 
főorvos: 

FtJ"lESGYARMAT; 
Füzesgyar.natoD unitá rius népis

koláokban a taniUJ.::; a téli időben ls 
uwanalanul folyik, s reméljük, 
hogy .a tüzclöhiány sem fogja a ta
nhás menetkt 'zavarni. A gyermekek 
ooltfon készülődnek a karácsonyfa
iinlU!"pélyre. 

.FüzesgyannatoD karácsony 
napján tartandó istentiszteleten osz
\óm,;:k Úlvacsor át. 

DC:va.v4ny:in, FŰ7.esgyarmal lárs
egyházköl.Ségllben kar ácsony másod
napil),i az \loltárlus Iml!ohá2.ban tart 
úl"vacsoraosz.tt.€sol elQ'bek2J)csolt l::t-

.4 UNlTAR1US lU ET I. 1I._ U. 

ben dece:nber 26- á n karácsony má
sodnapján, d. e. II órakor istentisz
teletet tartunk. úrvacsor aoszt.ással. 

Vecsésen .:"l Z evangélikus temp
lomban, dec. ' 25-én. kal'il.CSOllY első 
napján d. u. 3 órakor istentisztelet 
Úrvacsol'aOSZtással. . 

Soroksá.ron a ref. imanázban a 
soroksári és dunaharaszti szórvány
ban l" kó hiveink részére dec. 26-an, 
karácsony másodnapján d. u. 3 6ra
Iwr tartunk I~tentiszteletet úrvacso
l"1aoszt.ássaJ. 
ERD~LY. 

Erdélyi egyházi életünk h aloltal : 
dr. Kriza J ános ny. ügyészségi el
nök. egyhfaz! tan2CSOs, besztereci 
leányegyházközséCün.'<: gondnoka és 
szellemi vezetőie 1947. nya rán eJ
hWlyt. Gyászo'Ijo. fel esége. flo. es 
lenny a. _ Vasko. Dezső tclsOkerei
kedelmi iskolai 123.:&:!16, eiyházi ta-

nf..csos, lelltészj nyugdijin t&eh.lnk: 
hosszu év~ken keresztüU e.löad6ja és 
a nyugdlJUgyek legtőbb irányitója 
1947. nyarán hosszas sron.vcdés ut.'\b. 
f!1h.un~l. Követte egyik fiát .akl a 
háborus cselekmények kövctkc%tében 
elhunyt. Gyászolja [e.lesége. lls egy 
fia és leánya. Munkásságuk és uni
tárius kőtelességteljesltésUk örökre 
emlékezetes m ar2.d. 

KOCSORD: 
. E lelkes kis gyülekezetiink ismét 

leljcgy2.ésI"éméltóan hallatt magar61. 
A háboru befejezte után hozzákez
delt és l sten segitségével tet.ö alá 
hozl:t lelkészi lakása épltését. A 
gyülekezet most két lelkes vil,h!;i 
vezető: Török Gáspár gondnok és 
Boros Sandor pénztárnok veze.tése
vel soralkQzott Cel papja mellé, s 
megoldotta Q lehetetlent, felépitette 
a lelkipásztor hazát, s mellelte a 
presbiteri ülések tartására alkalmas 
irodat. Szinte László szJv. műszaki 
főtanácsos. székely unitárius afiát, 
a templom ihletett tervezÖjét kérték 
tel ' a lelkészi lakás tervezésére. A 
rr.unka végeztével ujra köMi\tben 
járt s a vé~zett munka. verses kró
nika me~irására. ra~adt.a. melyben 
beszámol a kocsordi unitárius leiké
szi lakás építkezésérói. E sz60 ver
ses kr6nikábÓl. melyet ley,n!lJ",(yobb 
sajnál::. tunkra. lapunk korlátozott 
tetiedetme miatt. teljes e~észében 
közölni most nem tudunk. iMzzük 
&z alábbi m(!~aoó néhány szakaszt: 

Aldozat~7..ség himnueza 
Zeng i ze.01~ő s-z;J1l6 ~i.val 
Hallgasd Illeg az' imádságunk. 
Bolde.!lsá~~a l ad"km,unk. 

Adományban versenyeznek 
ny ör ömben gyönyöl1ködnek. 
Ra.lQ'og arcuk. ne:n csekéIvség 
Unitárius kötelesség. 

ö sszes hivők kik t~hetik 
Munkájukkal is se.l;itik 
Földet hordnak. laoatolnak 
.I!:s ha Itcll. hát fuvaroznak. 

Hatvanon ,tül az örcg:::k 
Fi ,taU:;.l versenyeznek 
Mit vé~eznek nem írják fel. 
Lelkük számol e,;:y Istenncl! 
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