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I. t:VFOLYA-~(, 4. SZA.lU. 1947. MAJUS 1. 

Egyházköri közgyiílés előtt 
Az esperesi viz,sg:ilószck kináJlasai v e,ll:ct é rtek. 

D r. Csiki G :ibor esperes aria emJ itette lapunk sze,:,
kesztöjének. bogy egy ittcki::Jtést ke llen e adni azokrol 
T " CSt..nlenyekröl CS Crec.lmeDy~kröl , mcl:rck az esperesi 
~·ízs"áhi~ek rendjen relmerültek . s melyekről ö :lZ es
(H~ I"~i cl/i jelen tésben fog majd számot adni. Megál
bpít3.sainak neru ak:U'unk elcbe vagni, de ezzel lU 
egybázi munk:ival k apcsolatban n ébány m egjegyzést 
nir mosl. tehetünk. A kilencedik, duna tisz.amenti egy
hoi.zkör ter ülete. mint a tria noni b ékekötés utan, újra 
clrybeesi k :to n13gyarorsz:i; i unihi riuss:ig területéve l. E 
:ény erre az egyhizkörre és annak v C'letöire n3xyobb 
felelősséget ró m ajd, m int a többi nyo lc egyhá:t..k ör vc-
7e(iji rc. akiknek egyhizköriik meg oldandó ké rdései 
mellett nem kell eg)'c temes egyházi k érdisekkel má
!:d1i fclelösse~vallalas:l nelkül osztozkod.niok. A közel 
haram esztendó utan m egt:lrtoU esp eresi vizsgalatok 
a gyülekezetekben jó benyomást, építö munká t keltet
tek. A gyülekezeti istentiszteletek az esper esi viIsg;iló
szek Itiszállásai a lkalm;i, 'a l látogatottak voltak, ami 
annali bizonysága, bogy 3. hivek örvend ezn ek, ha 
m:isunnan jöH egyházi vezetó is belctekini eleij.ikbe. 
A gyülekezetek es pásztorok között nagyob b ellenté
tek nincsenek. A jelen alkalomma.1 tartoU v ilsgálatok 
alkalmából a munk;it n agyrészt (Ir. Csiki G á bor es
peres egyedül v égezte, elsósorba n anyagiak hiánya 
m iatt. Az egyhá zkö1.Ségek képtelenek a m..agas fuvar
költsiiget az e '!Csz " lzsgálószeknek megteriteni, és az 
egyházi központ sem r endeikelik erre a célra elegcn
dó fedezettel. Jó h atással lenne, s erre a jövóbcn JDár 
feltétlenül ügyelnünk kell, hogy a , ' jzsgálatok a lkal
m ával a hivatalosak sorában legyen jelen mindig egy 
\' il:igi is, aki a felügyeló gon~nokot a vizsg:ilószék::i 
m unkában h el)"ettesítse, mint te tték czt Szasz Domo
tos és dr. Bölöni András egyhá:.::i tan:icsos afiaL 

H a írni akarunk az erryh:i.t.kör életének elmuU 
két.-h.irom évi fcjlödéséról. altkor eredményuek elsö
w rb ll. n is ad kell elkönyvelnünk, amit a gyülekezetek 
cpitcse t erén , elsösorban lelkip:isztori szolgálatuJI: 
m egerosítéSinél elértiink. Debres.enben és Dunapa 
ta jon ma. m a r állandó lelkészünk w n, akik a hozz.:i
j uk fűzött. remenységeket, muukájukkal beváltott:ik. 
Az egyes gyülekezetekben, kUlföldi segitséggel kerék
fI~rokat :i. lIítottunk be a gyülekezeti n\isszió szolgála
tJ.ba.. a. lelk.ipásztor munkája megkönnyítésére. 

Elsórendü eredmény, hogy-a p estSTenUórinci gyü
lekezethez tartow P estszcnteruébetcn Zoltan Gyula 
:ofiEl hazában, adományából és l[luDluioja ré,'én uj is
tOlihajlék emelkedik, MUl bizonyítj3- azt, hogy hiveink 
~ háború után sem tordultak el az egy Istentől , cs 
f:Ryik pest kömyekJ mnnkás" á rosban, munkásember 
t;l"Úlball. építettek, saját aka ratukból és saját erejük
ből űj otthont, ahol Isteubez imádkozhatnak.. 

1\ külföldi, els6sorban amerikai unitárius testvé
reink adományából neiGSztott élelemsegély II legjobb 
idöben érkezett, II az nemcsak szociális segItségkén' 
"01$ ~rték, banem Ja\'itotta a belmJsszlós buz.góságo' 
b. Kfltröldl h.'stverelnk ,"á.rt, remi lt ts nagyon is sz.OI;;-

sé~es pénz.b~li_ segits:ege még nem érkC'ZeU meg, arról 
~eg é~Jtesunk slBcs.eD. A h ábonis e.selekmenyek 
kovetkezteben m eg rongalt templomainkat, II gyiileke
zetek .pásztorok és gondnokok lelkes es fáradtságot 
nem ismerö munkája. reven mindenüti újra hasznil_ 
ható á llapotba hOlták, s a legutolsó és egyben leg_ 
jobban megsériilt polgardi-i templOmban pünkösdre 
újr3- tarthatnak istentiszteletet. 

t\ külföldi segiCSCg teren meg kell emlékez.nünk 
arról II barit.ságos és valóban eungélinmi szellemi 
tamogatasról, függetleniil annak összegszeru érlékétöl 
melyben egyh:izunk, gyülekezetek, lelkipásztorok é~ 
hivek az Egyetem es Egyh:iztanács magyarországi bi
zottsága újjaépitési osztályán keresztül j utottak. A 
magyar unitárillsság ügye e réven a protestáns ma
gyar egyházi kÖZÖsség elött, és a külf9ld protestáns 
világa elött is ismertte tilt, az 1ijjáépites közös mun
kaja ban az egyházak nla egym:ismelleU dolgoznak, s 
helyi jelentöségű kisebb ellentétek nem befoly.isolják 
ezt az együttműködést. 

Az angol és amerikai nnitáriossag lapjaiban az 
e lmult évben nehány figyelemreméltó éikk foglalko
zoU életünkkel. Az amerikaiak elismeressel írták meg 
Józan Miklós n éha.i püspökünk küzdelmeit, nagy örö
mökre szolgál, hogy Szent-Iván)'i Sándor egybizi el
nök személyében képviselŐnk körükben dolgo2.ik. kiiz_ 
delmeinkről képei l!d. Reméljük, hogy munkijának 
l:itharo eredméDyei ról nem sokára tájékoztatást fogunk 
kapni. Re v, G. Grieve, II báborU óta körünkben Jart 
e lsó angol unitárius lelkész, az Inquirerben hü képét 
adja egyhizunk életenek. 

:\7. esperesi vizsgálat alatt :illott gyülekezetek 
örömmel h allgattak a prédikációban megnyilatkozoU 
egyházépítő bidatást. Dr. Csiki Gábor espe~ buda
p esti prédikaciója az épités és felelősség tudatának 
kibangsulyoz:isa volt. 

E felelösség azonban n ézetünk szerint, minden
kire egyarant kötelező. A vezetés ma nagy köriilte
kintést es me ssze Qvlatokra kiható felelös.séget je
lenI. Csak azok vállalkozzanak erre a munlcira, akik 
azt ,':1.Ióban " égezni is tudjá k. 1\la már a presbiterség 
n enl lehet egyházi kitüntetés, családi hagyományOk 
S7.olgálata., vagy régebbI érdemek elismerése. CseleJ"...,,·ö 
presbiterekre . van szükségünk minden vonalolL örven
dünk annak, bogy az örségváltá.sok aJltalm:\val, cse
lek,·ö emberek ke rültek gyülel,~eteink gondnokl s:z:e
keibe. 

A gyülekezetekben - II , 'Iz..sgálatok rendjén - min
denütt feljegyez tetett azoknak neve, akik az elmult há
boros idóben, vagy ennek követkedében elbunytak. 
Az édesanyák és feleségek, gyermekek ls rokonok 
féltö aggodalommaJ várják bau. a badlfogság kenye
rét evö bozz..:\Lartozólka.t, aldlt.re a gyÜlekeztJ.i mun
k:iban ls Sl:ükségünk -van. 

Az cgybázkijri kÖ'lgj<ülés letárgyalja majd rend~ 
lárgysorozatát. de e ta lálkozás alkalmával telUUenOI ki 
kell érlelnünk egy-tH gondolat körül kÖzös épftö 
és cselekvö elhatároz:isuokat. A lelkipiut4rok !(4)rsá-
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r6I val6 pndOlkodás. IileUlk rendjének blztoaíUsa 
."Ik el nem baDyagolbatő kötelességünk. A1; esperesi 
.tuP1ómk (I UJ:CII Dlq'relelö utasi~sokA' adoU oU" 
ahol ennek szükségo megmutatkozott A kOUilldl unl~ 
tária.dg segitő készségének, anyagI támogatásának e 
két kérdé,ben kell mellénk állnl~ Egyeterpes egyhhJ 
feladatot képez a magyarkntl gyermeknyaraló·t.elep 
mé, a nYir beküszöntése elöUI helyreállitása., vala.
mlDt • sárbogirdl voU püspöki JavadaimI blriok meg~ 
maradt épülejében egy unitárius árvaház és aggmen
bjz mielőbbi leliJJítása. NagyoD szeretnénk, ha ame
rikai testvéreink nagyvonalu segítő munkájuk rend
Jén o két kis uoltárla, ké rést ls figyelembO vennék, • 
egyházunk vcutői rámutatnának arra, hogy Magyar_ 
országra küldött U1USl.tris képviselői e téren c.II'yáUa_ 
JáD nem Jöttek scgítségünkre. 

:E:vek óta hangoztatott álláspontom ma. még vilá
gosabban áll clűttern. Feltétlenül folytatni kell egy_ 
bá.zl életünk deeentrall~lúsát olyan értelemben. hogy 
minél több vidéki gócpontban álland6 lelkészt alkal_ 
mp7?uok. Ezzel párhuzamosan "ell haladnJa annak a 
nevclö munkának. mely a hívekben öntudaiosítja a 
lelkJpásztort eltartó gyüIokczd felelösség6t. AlJami 
kongrua segítsége nélk.ül ls el kell tudnia tartani a. 
m.a.gyarorsZlÍgi unitárlusságnak. nemcsak annyi lel
készt, mint. aki ma körél!.cn dOlgozikj - hanem ha 
RlclJénk állnak az egyház iráni közömbösek, vagy régi 
egyházunk kereteiböl WnöU. do másho·"j iii így mé~ 
bozzánk Bem csatlakozottak, - még sokkal többet. 
Meg kell értenie ma minden felelös enházi vezető 
embernek, hOKY a régi eJ:'yhá~t.61 lélekben elszakadt, 
Mzal legfeljebb csak ~gyházi adó fizetéséhen köwsse
Ket vállaló hívek, más egyházba való áttérése nem 
jelent JéJekJIaJászaiot,. és- nem jelenti a közöS ügy 
SZOldiatának megbonh\sát, hanem ellenkC'Loleg, jelenU 
régi egyházának keretei köz.ütt megmaradt, de egyhizi 
élet nélkiil élö magyar dolgozó és gondolkozó WOO!!

gek lsten felé vC'Let§ útjá nak megkönnyítését, teh.ít 
szolgálatot 

A magyarországi unUáriusságnak arra kell töre
kednie, bogya ma.:. mutatkozó 19.,he1öségek · adottsilIa.i 
69 korlátai között, de atoktól Jekijtötten II kialakult
nak látszó gócpontokbau minél elóbb lelkipásztort 
telepítscn Ic, s. hagyjon fel a távolból való misszióna
lás csődöt moDtlott eredménytelen eszközével való 
kisérlctczéssel. E gócponiok, h9..G"Y esak uehanyat em
litsünk me" az ország területén több belyen önként 
adódna.k: Oroshá.1a hiveinek pásztorlás&, s veliak 
együt~ Békéscsabára és Gyulára újabba.n is letelepedett 
enlélyl hívek gondozása Orosháza központtal, _ Ege:r 
van Miskolc központtal a debret;eni egyházközség 1',
smtól északra esö területeinek gondozása, _ Rákos
IlalOt.a-Ujpcst központ mlelöbbi IdalakltásM és o hely
'! lelkipásztor letelepítksét a. peshrtenUőrinel gyönyö
ruen megerösödatt gyUlekezetünk példája parancso-
1611tt f~J~ elö. - Pécs r égi unitárius központjának fel
t:le"t"Cnllcse és a környékre telepedett erdélyi bányá
szok, va.lam~nt a tolna- és baranyamegyei teleJlitések 
rendjén, elsosorban a völgységi Járásban letelepedett 
erdélyi hivek ~ondozlisa e,ltylk mutatkozó feladatunk.. 
N6bft.ny év mulva a postBzenterzsébetl is1enhaJlék 
mellé kell legal6.bb egy s.. lelkészt LelepitenOnk. Emli
tett kU7.pontokban és II hozzájuk temlészetszcrülcg 
;:t\a;ow , . swrványterületen mindenütt legalább 
ko á 00, ,~lVli~ él, akikkel vali bensoségesebb foglal-

z s e sorendu feladatunk. 

bUd~~el~~~:= r 1,;~G~t.é 1\ budapesti gyülekezetben 3 , 
1l1ssUJ, m ká. e .PI sénck gondllla~, s egy dl",kO
reladl\tokU~al!~k á.1~1~ scm felj\Jtödött el. Tervo!, és 
vc.nnflnk és 0.7. éf'(le~~;I: d~" ezeket ls flg)'clclIlbe kell 
kor a.nliko' Ol Q9 ·uzponUába vetít.c.nünk ak
kij' ül " r 1\ jelen kérdéscivci fogunk az egyhú.zkörl 
it6~t e~~no~Otil;.llI.!kO"llnl , lj, önmagunk fcleti eltYbeu 

m. 
At. cgyhbküri küzgyülh elött rcksl!ik 

InditváDl' ko.pc$:\n el;Y l H é j . egy konkrCt 
urv ny nvasb.t U~. m ely 0CY-
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hA:r.l kÖSpontunkhoz és erdélyi testvérelnkhn l . 
Jtapcsola~lnkat kívánja rendezni. 9a o 
~ . emlUett, vagy megemlítdiennI maradt. e".. 

bbkorünkei érdeklii kérdésekei megbenéljUk 
házkörl közgyüléscn. A demokratikus Wbbség ~~~~ 
legyen a:r. lrány~6, abban megnyugodni mindnyá. 
Jl.lnkna~ kiUc lessegünk. Elhatár0'Z4saink felett pelUg a 
kolozsvarl Egyházi FÓUnács fog --jd .", I I ~.... 1"", C. e mondan I. 

FERENCZ JÓZSE.'. 

Néhány szó a szórványéletról 
S,:"ak-Dunánlúlon, Győr központtal, 16 évvel ez

elö,tt, I.ndult ~eg az unitarius swrványgondozás. ERY 
unl~rlu~ paDl családból szannazó nötestvérünk dr 
JOSSIPOVI~S Istvánné-~émeth IrTllil vette gondo;ásb~ 
ott élö~ hiveinket és 'ö látja el a hitok~tást ls. 

Idok folyamán az élet elszólította hiveinket régi 
kedves otthonukt61. elszakította templomukt6l. s ~ 
sz~ts~órtan élnek, messze J,lDitarius testvéreiktöl. lelké
SZi hlvatalo~t61. A hitélet. erősödése, egyházunk gya. 
rap?dasa szukségessé teSIl az intenziv sz6rványgon_ 
doz.as kiépitését. 

. Az éle~épes, fejlődő ,erősödő györi sz6rvanyról 
álljon előttünk néhány adat- A szórványban ma 76 
l,elJ.<et tartunk nyilván, ebből Győrött él 33, Magyar
ováron 9, Levélen 21, Csikolaszigeten 3: Mecséren 2, 
Csanakon 3. Szentmártonban a. Héderváron 1 és Gö
nyün l hivünk. Sz6rványgondn.okkal való kapcsolatok 
folytán budapesti lelkészeink évente l-2 istenisztele
tet tartanak a szórványban, ott érö hiveinket latogat
ják és részesilik egyházunk szertartásaiban. 

A~rilis 19-20-21-22 napjain Kereki Gábor b'Y 
dapestl lelkész tett látogatást györi családoknal isten
tisz.teletet tartott Magyar6vá r on és Levélen, u~acsc
rát adott Magyaróváron 6 férfi és 4 nö testvérünknek • 
ugyanennyien és ilyen elosztásban vettek urvacsorát 
levéli telepeseink is. Ugyanezen alkalommal Magyar 
óv{u·on konfirmált két ifjú testvérünk. Levélen ke
resztelt lelkész alia 2 fiút és 2 lányt, Győrszentmár
tonban pedig egy leanyt Egyetlen s~6rván:ylatogatás 
adatai mutatják, 'hogy vannak, élnek unitáriusok min
denfelé és van tennival6 bőven. 

:B:ppen a győri szórvány élete mutatja, hogy ered
ményes sz6rvanygondozáSi munkába bekPpcsolódhat
nak nőtestvéreink ls, kiknek tapasztalataival. taná
csaival örönunel áll r endelkezésre a győri szörvánv 
gondnoka: dr. Jossipovits Istvánné, Győr, Rákóczi-út 
8. szám. Jossima. 

LAPUNK OLVASOmOZ, Végre sikerül~ lapunkotl 
kerC9rlül is egy Ujabb kapcsolatot teremtenünk unitá
rius testvéreinkke1- Ennek a kapcsol3tnak nagy jelen
töségé~ muiatJa az a szerkesztö~gOnkböz érkezö szám
talan le\'él, mely kUeje"Úsre juUatja, hogy a l3pot 
minden igyekezettel fenn kelt iar~nunk. Minthogy ez' 
a feladatunkat csak abban az eseiben tudjuk t!tlJesi ~ 
teni, ha hiveInk is segítségünkre Jönnek, ~:l231 a ké
réssel fordulunk minden kedves olva.5Ónkboz, bogy 
elöfizetőink sorába belépni sziveskcdjenck. A I~l) elö
fizetési dUa egy évre 12 forint. ez az összeg bekOld
beto ldsebb r ésr:ldekben ls. L3punk április 15-1 és 
m ajus l-i scim6.b:m esekkJapot küldöttünk, iJleivc kül
dünk, hogy 3:1 elöfiletésekct megkapbassyk és a be
folyó öSS"Lcgbiil kioolisainkat red.czbessük- Az elöfize
(ési dij blanco csekken is beküIdbet4 az 50.561. számü 
csekkszl'i ml.ira. Arl'a kérjük 3:.z.onban kedves olvasóin~ 
kat, b~gy erre a cseJt".kszámJára egyéb egybázl befi~e · 
téseket, ol. egyházI a dót. ne tegyenek, mert a köny· 
velesek sodn ~av:lJ'{Jk k~letkc:.z.nek. A havonta két.!;Zer 
mejr ielcnlS lap rninduSSl:o havi 1 forintba kerül. Ez a:.:: 
lIssteg egy kis a ka.raUM bisszük, bogy ch'Steremtheto li

blvelnk lIlegsegitlk n eb';,; munldnkal., m el,. mun!.:;3. as 
unitárius r:ondolat 5ZolgiUau. Ir.iyún leoni, 
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A magyar unitáriusok 
Ezen címen lrja m eg magyarországi látogatása 

alatt s.zcr.:ctt élményeit DZ IOQ uircr á prilis 12-1 szá
m ában George Grieve londoni uniJtirius lelkész 
atyánkfia, okit r övid 2 heti ij,tart6zkodása alatt "a 
magyar unitáriusok" koov(!s , rokonstenves egyénisé~e 
miatt ls őszintén mcgszeretlek. 

J!:rdckes beszámolóját ponasszal kezdi. Szemrehá
nyást tesz a. Iap szerkesztójé.nek~ "H ogy kIváDhatia 
tóle, hogy az elmult hetek tengernyi élményét bele
S'Wrltsa kJ:!t r övid cikk szükrcszabott ker etébe? " 

- A rengeteg tapasztalat közül mégis m elyek 
azok a legjclenWsebbck, melyek mélyen bevesódtck ft 

lelkembe - kérdezi - lJlelyekrő! angol unitárius test
vércimnek'szer<!lnék bcsz.amolni ? Az első, melyet m eg 
kell cmlítcnem, ügy vélem, ha nem is mon.,dok vele 
ujat. DZ II rokonszenv, melyet különböző nemzetiségű 
.egyszeru embereknél tapaszt.altam. Másodszor a m ély 
val1ásos érzés és általános érdeklódés a szabad. embe
ribb élet jelentőségét kihangSÚlyoz{! liberális keresz
ténység irá nt. Es hannadszor Angliának, 8.Z angol 
népnek és az angol életeszménynek Oszinte megbecsü-
lése. • 

- Magyarországi utam alatt a legtávolabbi pont, 
ameddig eljutottam Kocsord volt. nem messze az 
orosz ha tártól. Mintegy 2000 lelket számlá ló nagy
község. Itt alakult meg a magyarországi unitáriusok 
legújabb egyházközsége abból a 300 lélekból, akik 
1938-ban a kálvinista egyházból kiváltak. Nemcsak az 
orthodoxia állal támasztott szám os akadalyt sikeIiiIt 
legyőzni ük. hanem egy ősi, székelv stílusban ékes
kedO templomot is épitettek maguknak, melynek bel
ső berendezése pompás szineivel, lzléses faragványai- ' 
val a tiszta népmúvmet remeke. 

- Kocsordon is, - mint mindenütt, ahol megje
lentem - lehetetlenség volt elkerülnöm, hogy nem
csak az angol unitáljusok, de az egész angol nép kép
viselOjét lássák bennem. A fogadtatás közvetlensége 
és 6~inte megnyilvánulása mélyen meghatottak. Két 
és rél óra hossza t tartott, amíg az eklézsia jelenlegi 
papjával. 8. Manchester College egykori diákjával. 8. 

.k özséQ fO utcáján végig mentünk, annyian jöttek 
hozzám n h áza,!<.b61 minden felol. bogy ü.Qvözöl.ienek. 
KocsordQn. Debrecenben és Budapesten. amikor pré
dikáltam, annyi ember sereglett össze az unitáriusok 
-templomában, hogy a hallgatóstiJit egy része az utcára 
SZOr:\llt. Es ezt nem öndlcsekvés képen emlitem meg, 
tn itt kiküldött voltam és akik eljöttek ide en~em 
üdvözölni. az angol uni tárius testvéreim és az egész 
angol nép iránt érzett meleg r okonszenvüknek adtak 
kifejezést. Az Qllgol unitáriusokna.lt tudniok kell n mi 
rha~yar barátaink Oszinte, mélv szeretetéről. 

- A kilenc magyar unitárius templom közül öt 
lIulyosan megrongálódott és három kisebb sérüléseket 
e·envedett a harcok folyamán . A budapest-i templo
mok közül, mind a központi templomot, mind a Missió 
Ház templomát bombatalálat érte és bár mind a kettö 
hasznalatban van, de további nagy arán yu javitásr a 

'S7.onil. Ha nézzük azonban a szorns~édsagában lá tható 
sulyos rombolásokat, különös szerencsének kell tar
tanunk, hogy ezek o.~ unitArius épületek ennyire meg
rna.z;a.dtak. 

- 1944 karácsonyát61 Budapest 51 napig csatatér 
volt. Az orosz hadsereg utcáról-u tcára nyomú!va szo
r llotta kl a németeket. 194~ január 18-án a budai .;ll
dalra visszavonul6 németek felrobbantották az összes 
dunai hidakat és ott folytatták az ellenállást febnlar 
közepéig. Eljen harcok alatt 11 lakosstag hónapokig a 
plncékb.cn élt. Nem volt világltfls, tíités, élelem kevés 
é9 viz is csak annyI. amennyit súlyos kockázatok 
tarán éjsP.aka II Dunából be tudtak boo1anJ. A polgári 
lakossflgnak 8 köztUk 8000 unitáriusnak II szen't'ooi:
:;eI ről r~aéuyt lehetne ImI. 

- Bjir Pest több ulvonalalnak nagy részét mar 

rendbe ty>zták, de lll': épületek lel 
sok helyen m ée: hiányoznak s 6~bb emeletei il(en 
mutatja· a pusztítás nYomait. AII.~Udatal6nos kép élesen 
~ rOO)b~lás mérve minden kéozelet I trés~.n ell:nben, 
ugy énl az ember rnagllt minth c telul mul. :tI 
A történelmi multú háza~_ a klr~l ~atatéren iám .. 
varoshaza. temolomok, a rninisz.téri VI palota. az ős i 
letei: Magyarország egykOri büszkes~~k ~Iszes f!IlU_ 
ban hevernek. Tankok. pancélkoesik ge~ m,lOd romok_ 
maradvanyai láthatók minden felé' (2''::: rozsdás 
idel.~lenes sírokat lat az ember és . a haiot~-~o~o~ 
fekusznek ma ls a romok alatt Bár a tiszlogatá szazal 
kája nagy lendülettel folyik, de ennek nYOTDa.it sBm~
még nem Igen lehet észrevenn i. Sok házat ki' ~t n 
tak már, d e azért a lakáshiány erósen érezhe~~VI ot~ 
ly~t kényszer intézkedésekkel és lakás meJ.!o~támei 
probálnak atmenetileg enyhiteni. ssa 

- _lu. élet Magyarorszá~on , különösen a városok_ 
ban ket;;~g~lenül i~en nehéz. A borzalmas inDació
~ak az UJ pénznem bevez_etése véget vet ugyan, de lll': 

a.rak, legalább ls eey angol ember száma ra. Canta;;z
tikusan. f1l:3gasak. Ez ~ ~~zdasági helvzct legsulyosab _ 
ban érmtl az értelml~tn és egyhazi elemeket. akik 
kénytel~~~~. tulajdonaikat eladni. hogy megélhes3e_ 
nek. Kulonosen nehéz az anyagi helyzete a lelkének_ 
nek. nyugdijas I)apoknak és az elhalt lelkészek ÖZ'/e
gye~ek, melyet. mé~ súlyosbít az a körülmény, ho!!:y 
a kozponti szervezet vagyona, m elyból némi segltsét!et 
kaphatlak volna, az infláció folytán teljesen megsem
misült A lTIagvarországi unitáriusok kétségtclenw 
n.ehéz pénzügyi helyzet elött állanak . melynek belát
hatatlanul s úlyos következményei lehelnek. 

(Grieve lelkész beszámolója t lapunk következö 
számában foly t at juk_l 

Hirek 
Ortut.&y Gyula dr, vall:~~- és közoktatá~ü:;Yl mi

nisz\~r urral egyhaz.unk vezetöi ápr. 16-an m e.li:i)e:iié
lést folytattak. A megbeszélés rendjén a Cakultativ 
vallástanitás kérdése is szóbakeriilt. E~vhazunk veze
tói felemHtették azokat 8 gyakorlati -8.E:godalmaka:. 
melyek e kérdés kapcsán II lelkekben égnek. Miniszter 
úr megnyugtatta képviselóinket, hogy e kérdést a par
tok programja és az egyházak álláspontja között Cel
merült ellentétek kiküszöbölésével, megnyugtató m t' 
don kívánja rendezni. 

Presbiteri értekezletek. Budapesti presbiter atyánk 
fiait április 21-re presbiteri értekezletre hívtuk egy
be. m ely alkalonunal idószerű egyházközsé~j kérdése
keJ, beszéltünk mee_ Ezeket a persbiteri ér~kezleteket 
rendszeresitettük és ugyanezen céllal minden hó első 
héUöjén, legközelebb május 5-én d_ lL 5 grakor tar
tunk értekezleteket. Az _egyházközség elnöksége hi
veink figyeimét felhívja arra, ho.l!'Y az értkezle:teken 
minden kedves érdeklődöt szlyesen lát. 

Egyeiemes egybá%tanác~ magyarországi bimt1sá
gának ujjáépítési osztálya dr. PaD László re!. teol(l
Riai pr.ofesszor főtitkár vezetésével. a háboru:i cse
lekmények befejezése 6ta csendes. de eredmén.ves 
munkát folytatott a protestáns egyházak támogatá
sára. E munka rendjén külföldi. nagyrészt an;::olszász 
eredetű pénz és tennészetbenl ado.many érkezik. me
lyek az egyházak lélekszama arányában az adományo
zók különleges kívánságainak figyelembevételével 
nyertek szétos:dást. A ml kis unitárius eaYhazunk ls 
részt vesz az egyháztanács magyarországi ujjáépítési 
bizottsága munkájában, s részesedik azokb61 az . IldG
mányokból. mely~k nekün.k jutottak. Hála :és ehsme
rés illeti mindazokat, akik a mások megsegltésc érde
kében fá radoznak és dolgoznak. 

MAy-telepl ls$enUsz\eJet.ek. A X. kerületi M ,\V 
telepen legközelebb május It-én d. u. _ 4 órakor tar· 
tunk istentiszteletet a orotestllDs imahazban. 
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A B .... eI 86mael VDIt4rlas ItJ6újfl E,,?,es1iJd O 
februárban tartott unltltrlu8 t!.tnccst..ély védnöki dijal
nak jövcdcJméb(Sl I'C'Ddbchozatta az Uplá.triu..s Mlss:d6 
Ház gyUlckczeU tcnnN. mely egyúttal az egyesület 
otUlori(tul ls szolgál. ~ l!.prilis hó 20-á n tar tott öss:(.e
jövetclcn Itj . Gid6 Béla C'J..'YcsilleU c~Dijk értékes ~on
áol3tokban lo.l!laltu össze egyetem! fl3t.alságunk PJYg
ranunját.. N {:q1CU1)' Ferenc hegedűmüvész magyar és 
iinn darabokat adott 016. CslkJ Sára Ady verseket 
;ldotl e16, Csllú Gábor esperes adta á~ pá.r sz.óval a 
termet újra rendellctésének. A megnYItó ünocp~yen 
szép szál]'lú érdekl6d6 közönség vett r észt. 

Ujúúgt össz.eJüvetclekd rendez a misszi6házi he
lyiségében a Bra.'jJ>a1 Sámuel Unitá rius ltjúsflgi EKye
sillet. A vasármlpl táncos délután,okon ha~ 6rá tól . U
zemegyig kedélyes hangulatban telik el az Idő a mlSz
szióhtW asszonyok es más n6szöv,:ts~gi tagok .?-domá
nyaib6l üsszcl'lyűl\- bü!!" as.ztalalO?l. A .. l.egkoz..elebbt 
titncestét május ll-én rendezik. A hsrta ]ovedelmet a 
~egénYSorsú eRYctcmi hallgatók seRélYezCsére forolt-
l .ik. 

ISTENTISZTELETEK BUnÁN. Minden hú eb'lti 
vasá.rnaJIJán lstcnUszcle'c& tartunk a XI., Bocsk.'\;r ·uti 
rctonnátU!!I tcmpolmban d. e. II 6rakor. - A IL, To 
rock6-téri refomlátus templomban minden b6 harma.
dlk vasá.rnapJán tartunk istentiszteletet ugyaDcs;lk d. 
c. II órakor. - Pünkösd ünnepén pedig mindkét he~ 
Iyen tartunk Jstentlszeletet úrvacsoraoszt..issal: ünnep 
clsö napján " DocsJi,ay-útl. másodnapjan pCldig a 'fo 
rock6-téti református templomban. d . e. II órakClr. 

Unitárius Istentb<tteJetek II Szórványegybázkö .... _ 
!>égben : Ujpesten május 4-én délután 4 órakor a Szent 
István-téri református templomban. Bákospalotán má
jus ll-én délután fél 5 órakor a Máv. telepi reformá
lUS templomban. Sze retettel hivjuk és várjuk ujpesti, 
r~kospalolai és pestujhelyi hiveinket. , 

"Debreceni Unltárlu3 Szórvány" eimen unitári 'J.a 
lap jelenik meg. SzerkCSttöje Buzogány Killmim deb
receni lelkész atytlOk!ia. A havonta. megjelenő lap fö
ként s:t6tványkérdésekkel fo~lalkozik. Egye3 szam ;lra 
40 fillér, előfiz.elés\ dija egy évre 2.40 frt. A szer
kesztösél'l és kiadóhivatal elme: Debrecen, H atvan 'i.\. 
24. A lapot olvas6közönségű.!lk szi.ves figyelmébe 
ajánljuk. . 

A debreceni eg)'bbk6zség lelkész~ az e lmul t h6-
napokban a következő helyeken tartott szórványisten~ 
tiszteletet: Miskols:; gondnok: dr. Imreh Dénes ; Eger, 
gondnOk: id. Göncz\ Mikl6s; Egercsehi. gondnok: Or~ 
bók Sándor; TiSUllz-ar, gondnOk: ifj. Szabó Lá szló; 
Beretty6üjfalu. A legközelebbi jövőben Nyíregyházán 
fo~ia meglátogatni a hiveket. Pünkösd masodnaPián 
EgcrcsCc.biben oszt urvacsorát. 

Biró Lajos hódmezővásárhelyi lelkész a!ia. aki 
hosszabb ideje betegeskedik. javaslatunkra az egy bá
za k világtanácsa üt ján külön karácsonyi segélyt. ka
pott, mely az angliai egyházak adományaként érke
zett betegeskedő magyar protestáns és görög keleti 
lelkipásztorok támogatására. 

A dunántúli vidék pásztorl:isa rend jén az elmult 
őszi és téli időben polgárdii lelkeszünk Szombathelyen, 
Nagykanizsán, Bázakerettyén, Pécsett, Sopronban és 
egy kis tolnamegyeJ faluban tartott istentiszteletet, 
ahol erdélyi telepesek körében talá lt reá több unitárius 
családra. A dunántúli szórványgondozói munka új 
erőre kapott, hivek most akarnak a lelkipásztornak 
78Y motQrkerékpárt vásárolni, hogy látogatg.i mun1\,á
Ját euel is mel'lkÖnnyitsék . 

. A 34.5. sz.. János Zsigmond Cscrkés«:sapai J ózan 
Mtklós cs<!rkészfiúraja május 4-én, vasárnap d. 1.&. 5 
6~ai kc-zdctlel míísoros ünn<!pélyt rcnd<!z a~ egyh;i~
kö.zséJil: Koháry-u. 2. sz. gyülekezeti tennében. melyre 
~nd<!n érdcklödöt neret<!ttel m eghiv a parancsnok
~~~ja~Z ünnepély a v l2:lcserkészillunka céljait szo:-

4 UMITAR1US eLET 1. 4. 

"UROKKI. TARTO ELLENSI!GESn.OES'I' PO 
GADTAM A ZSARNOKSAG MINDEN )'ORMÁJI\ 
ELLEN, MELY GUZSUAKOTI AZ. Ii:MDER Lt:LKET 
ES A GONDOLATOT" . 

loIre.raon. 

Gá.lna Sándor Idkblll éta Nag,. Moirta 19\7 . ópr 
6-fu) Mztlsságo\ kötöttek. lU eKyhá,,1 eliketés\ dr. 
Csiki Gábor esperes V{!I:C2.tIJ. l s\eQ áldása I<!gycn jö
vendei boldoltságukoll. 

A Duna~T1BUlkö:d UnUiriu.l SWTV~n,.ellybbklh .• 
aégben. annak megalakulása ó ta, mel, 1941 március 
5-én történt, esak ~OSl 1947 április 4--{-n, az CSp<!red 
viz.sgá I6s.zék kiszáUása alkalm!lVal tartott köz,i(y (ilésen 
volt elöször t isz.tújiLás. A megalakulás óta eltelt rnfI r 
három év s ez ahtlt az idő alatt lejártak 8 gOndnoki, 
presbiteri stb megbizatá.sok. A tis.z,tújí tás n:ndjén a 
következők választottak me~ az cgy.es tl.s.l.tsét!ekrt!. 
Gondnokok: Nemes Nagy Sándor újpesti, BuzQl!ány 
Lajos kecskemétl és Tiboldi Tibor szolnoki arial. 
Presbiterek: Szép Gyula, Kovács l á nos. N~y ;József 
újpesti, Máté Sándor, Benkő János rákosu.alotal, Cliá~ 
ka J{tQ.os pC!01.újhelyi. Paget Albert l'ákoscsabol, id. 
F'ooor Ferenc rjkoshegyi, Demjén Endre rákossz.e.nt
mihályl, Har m o3 Árpód mátyásföldi, Kiss Géza liali-
halmi_ Péf.ertty Tamáll r ákoscsabai. Daniel Elek: eö
döllöi, Sz(ike Gergel y fels6l'löcli, Ce~lédl József alsó
gödi, Fekete Lajos , Gál Sándor, Olaios I stvá n kecske
méti~ dr. Kovág; J ános szolooki. Szász Lajos cefMdi. 
Zilahi András kiskúnfélegyhá:d , Meze i lstvfm ~ol
noki, dr. J akab Zoltán balassagyarmati aliaL EJ;Yhás..
községi fegyelmi biróság tagjai: dr. Sándor Ákos szol
noki, dr. Jakab Zoltán balassagyarmati rendes, Gálffy 
Dezs6 gödöllői, Barabás Dániel kecskeméti póttagok. 
A Szórványeg,!b;'izkö:lség egybázkilri kÖ1.gy(ilésl kép.;!
selője : Csáka J ános pestújhelyi ufia. Jegy2.ö éi péD'l.
táros! Bencze Márton m1s,Szióházi lelkész. 

• 

Fejér Domokos szOrványgondnok. helyébe, aki ez 
ostrom után Rákospalotár61 Budapestre költözött iO tgy 
ncm tartozik a Sz6rványcgyházközsé2 kötelékébe. él 

közgyülés Nemes Nagy Sándor Q.iDCSU a!iát választot
ta meg, (Lakik: Ujpest, K inizsi-u. 21.) Fejér Domokos 
eddigi nemcs szolgálatát megköszönve. örönunel üd
vözöl jük Nemes Nagy Súndor sz.6rván}·gondnok aliá t 
abból az alkalomból , hogy hosszas és SWyj>s betegsége 
után most már felé;pülpben van. Eddigi munká.ssfi.2a 

kezesség számunkra, hogy megfelelő ember ker:ill! 
e rre a sok nehézséagel és munkával járó Usztséere. 

UNlTAlIIAN LIFE. Tabi, of conlenl, J 
Ferenc8.- The year"Vy assembly meetill{} j - !I1rs. B. 
Jossima: Our life in the diaspora, -- Bev .. G. J. ~ 
Grieve.' Hungaria11 Unitarians - trans~alton ol 
an (/,rticle (rom the lnqttirer, - A quotalton froltS 
Jefferson , - News. 

UNI'rÁRIUS É L E l ' 
A Lap tulajdonosa a Magyarországi Unitárhuö Egytúz. 

Felelős szerkesztő és kiadó: K e r e k I G á b o r. 
Budapest, V. kerület Kohár7-~tca 4. 

J!:vi előfizetési díja: 12 tonnt. 
Nyomatott Máté ErnO könyvnyomdájában Budapl"ll't~ 

VIII., J Ó7.ief-u. 41. - Telefon: 137-{j26. 
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