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VIII. é vfolyam 6 .• z6m BUdapest, 1929 6prllla 1 

Szerkesztőség es kiadóllivatal 
Budapest, V., Kohary-utca 4. 

Alapitotta 
JÓZAN MIKLÓS 

Megjelenik kéthetenként 
Elö'lzetésl ára 

Telefon lipót 974 24. 

A budaputi unitarius egyházközség 
hivatalos lapja. 

Főszerkesztő 

BARABAs ISTVÁN 

egy évre • . . . . . .. 4 pengö 

Az elöliz&lösi dijak a lelkészi hivatal 
eimere kiildendök . 

Az örök ember 
• 

órök kérdése - Kicsoda veszi el nékünk a kö-
vet a koporsó szaját61 'i ~ Ők \\ ~/Z ' Urnak testét 
akarták látni. f'vli ezer alakban bár, szintén csak 
azt szeretnők látni. Kutató szemünk, nyugodni 
nem tudó elménk mindig azt keresi, az után 
kutat - ami elveszett, de aminek eltünésébc 
belenyugodni nem tudunk. Gyötrő kétségek kö
zött közeledünk a sírhoz, ahova életünknek egy
egy darabját temettük. Lát juk-e még egyszer a 
kedves arcot , lesz-e valóság a hit álma, éled-c 
parázs a kihmt hamuból? .. 

• 

Milyen jó, milyen me)!nyugtató ilyenkor 
a tudat, hogy a becsület, a ti sztaság, a jóság, 
az igazság a nagy kő alaft is becsület, tisztaság, 
jóság és igazság. Meleil fényű bolygói az emberi 

élet belső világának, amiket máról-holnapra e1-
taltarhat e~y-egy átszálló '~~gypénfeki "' felleg -
de mögötte ott mosolyog az örök élet Husvétja 
a feltámad ás reménységének kéklő ege. A. nagy 

• 
kö, amit rá!!ördit az élet a kedvesre - önmagá-
tól emelkedik fel azok előtt , akik hisznek 
aNailypéntek szomoruságában is érzik szivük
ben a tavasz melegét, a Husvét vigasztalását. 

Ha nagyon nyomja a kö a szivedet édes 
unitárius testvérem , csak tarts ki még egy ke
véske ideig. Ne~ érzed-e miként mozgatják erős 
lelkel< irányitottn erős kezek azt a követ. amit 
egyházunkra hengeritettek. KéteIkedeI benne? 
Lásd és olvasd alább, mit tett éretted egy Asz
szony, akinek szive mej!telt Istennel ... 

Gróf Batthyány ona 

&ac a néwn ismn"te öl MagyaToTszag. FéTje, 

&:riialty Gábor , (lilivel h,haSS'.ígltölise allmlmaval 

tért 6.t fgyha~unltha, mÓf tigm ml/.!haU. Ugyszinltn 

ebből a h'haS$á~ból s::..iildttt l.. e a lean)'a is 3 iws 

kotaban iUhagyla ede.w.nyjtit. HO$.Sz,1I évtizedeken ilt 
özwgysigben: mindennap siratla igbl.'ór.állt kisluin)·at. 
allit a dnllotai ka.sWy parkjában temdtet.!tt el. Ehhtz 
rt .~iTkertht.:. jart nnponta imádkoz,ni. K(lSfé!,anak 
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egjib tertnlbcn . ahol a ua/cidi enkly;.I!et öri~l'e , baL. 

doch/n a/oli dllott felejthetetl eJl hi5 LtányanaR élet.. 
nagyság" képe. Ert. volt (lZ ollcirhip,t. M~g vbtanu 
atn ának h;p~ , am~lI}eI It/e volt a sziue-Itlhe tS min_ 

dl!Jl szobája . ' 
ViniguastÍTl1apján temettük Cinkota hözségéból 

a kl!1'tpesi"uti Balthyán)'-mauwlwmba. Kopcrrsoja elOtt 

kis Itanyanak koporSÓja haladt. Kishte Cinkota tgész 

népe. amdy fÖ/lli gonllvisdój,u simtta bennt. A 

mauzóUum körül tÜ~l!zem)'i tömeg vá'Tta a t!,!artir 

lean)'ál. Fél öLn járt. az iM. amihor a Nagyasszony 

keduts cinkotai dgá:n)'ban,lája hegedüineh hangjai 

hözbIm CI koporsót lassan leengedték a sírboltba, a 80 
éuen át slraloH éd e.~ opa koporSÓja meUé. "Kitettik a 
holttestet az udvarra . .. " minel halkabban szálU a 
dat és az elsó (eltlas magyar miniszteretnö~ fáradt 

t.e5tü leánya eltünt az élők sumei előt. 

De nem a lI:lke, a példaadása! Kiiwnös , ' es me-

gis milyen érthető az Isten k,unek ujjmutatá.~a. Uni

tárius uallá.s:kö~ön$igünknek nagyrisze gyaszheretbe 

foglaLva olvassa eW$~ÖT, hogy a mag)'ar nemzet nagy 

fianak erős lelhii, hö.~ sziuii leánya - unitárius uoU 

50 wen keresztül. A halála aUwlmabőL tudja meg. 

hogy e-uwtt 4 éwel már gonilolt a Nagyasszony a 

szegb'!y unitárius gyenneki!k1l' , akikn ek '-ntvelUtisére 

rendelte. a KLotild .u. 16 is a Koháry.u. 17 sz. há.rom-

• 

emeletts ~arokpalolájanah jövuldmét. Upésben kímélVe 

uj palolank ép/Jen pnnyi m oÍ lerre ts ik lemp1vmunhlól. 
mint a BaUhyanY-ÖTöhig'ő mic.~ tmlck. H átha eppul 
ez a véletlen adta neki a gondolatot OTTO. hogy a 
szikhásunkkal egyídőbm ,;pü/t palotájat . annak at. 

egyhaznoh hagyomanyozz.a, a mely Trianonnal. min~ 
dent elvesz.tett. Ki tudja l' 

Éri e ~orok irá.s:1l kö~ben c.«tk azt mel1'l. hogy 

az a lündöhlő nev a gyá.s:z.her~tból la5$an átlilJ t.gy 
ragyogó aranyheretbe. amdyben az. unita1iu.~ nag)' jol
levők (inyM sereg' sorakozik , 

Ahár éTV~n')Ie.~iil az 6 v~gakarata. akár nem -

a gróf Batthyány Ilona npue ma 

törten elem Legfén)'e.~ebb I.apja ira 

felénk : ne fa j, k ic.s.in)' .sertg! 

Imadhozzunk érelte ! 

, , 

, 
mar az unitárius 

heriilt. Onnan int 

• A kegyelet anJját egyházunk később meghatá-

rozandó időben is mótlon rójja le ti. Nagyasszony 

sun t emléke előtt. 

Tentetisén egyhá.zunnat D iminy M Ó"'e5 posta- és 

fávirdaföigazgafó, kÖTi feliigytlőgondnok , a Brassai 
SamtleL lfjuscigí Egyesületet pedig Borbét)' András 

szigorLp orvOl a&ycinhfiai képuise ltén. 
(b) 

, 

Vitéz Sim enfalvy Tihamér honvéd.tábornok, a 7. sz. vitézi tö rzsszék tőrzskapitá .nya márc , 20-án 

5 1 é ves korában vára tla nul elhunyt. A férfikora delé n álló de ré k fé rfiut a szive ö lte meg . A szíve, 

amely tele volt a hazaszerelet lángjával és székely fajtájának imádatával. Daliás lermetében nlintha a 

legendás Forró Rapi/dny 'jelent volna ujra meg. Megtes tesi!óje volt a széke ly ka tonai eré nyeknek. 

Igazi katona, aki a nagy há boru után is folytatta Erdélyé rt a háborut az ut o lsó tö lté nyig, mint egy 
ujko ri Gcíbor Áron. 

• Ta lpig székely-magyar ember, áldott jó szivvel. Nagylelkü pá rtfogója az e rdélyi ifjlIságna k, amelyet 

egész lelkéb61 szereteIt , I"mogatott. Jó unitárius, inkább tettel, mini sz6noklattal. A Ráko!JIfUtca i kápol

ndban a gyönyörG szép Úrasztala az ő élő hitének bizonysága. 

Most már nem várják többé Székelyorszagban a tábornok urat . A Csaba vezér seregében vi

RYáz a földön vergődő széke ly testvérekre ... 

Á ldiuk emléket ! 

, 
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A husvéti istentiszteletek sorrendje 

J. ri Kohtirl/611lCaf lL'flIplombtu't: 

I lus\'ét első napján délclött 11 órakor préd ikál és a~el1dál Barabás h;tvdn. 
Husvét második na pján délelőtt II órakor prédikál Jancsi László . agendál Barabás Islván. 

2. JI rrilWS~lflCdi tcmplombnn: 
Husvét cls() nnpjún dé lclöft 10 ó ra,kor prédikál dr. Csi ki Gábor. agetldál Pethö b>tván. 
Husvét második napj.irl délclötf 10 órako r prédikál dr. Csiki Gábor. 

3. Pes/szelltlórinceo,' 
Husvét második IHlpján d élelőtt 10 -órakor prédikál és .. !,!cndál Pethö István. 

-I. Debrecenben: 
Husvét második napj:ln délelőtt 10 ó rako r préd ikál és agcnd dl Fe re nc? József I c~atus. 

A KO/"lry_utclI/' tcmp{ompdn h llSfJét elsó flapj/1II délelótt 9 órakor nCm lesz istentlszte/ct. 

HJREr-i' 

_ Az Értesitö kedves olvasói nak, és hitbéli 
atyánkfiai nak kellemes husvéti ünnepeket kivanunk. 

_ N~gYPfnltktll. Osl rendtiITllI~unlt- .... rtclmc:'bcn a Ko· 
hJq . utc ill templomunkban az id.:!n is clÓ<lt.l iák II P.usi6t. 
A főbb ~crepeket Sikó l:>':zs6, dr. SUllilnt.ly Zslgll, József 
János, Oézsl ZoltJn. Johb ~1i1ri~k" és Péterffy Gyula 
ill)',inkFial ,,in,,lt.tk. A , ' egre~ kIIr t <lZ iHu~Jgból állitöUJk 

CSrbe. 
r ü"spökünk Bud .. p~ s l ~ n . l'1ull $:amunkb.ln 

m~r m~gi rtl1k, hogy föp.is:torunk dr. Borol György püspök 
ur Om~ltol~g .. jpri1i~ d ,ö fd~bcn Angli.ib.l ut.lÚk U ott.lni 

n.lgygyü l~ lre . At111.l:1~b~ n rövid idör~ pihtnöt tart nálunk. 
Bud~pt~IR tddigi irltsil lhiink I!t rinl ap rilis S.~n trkuik a 
fll tis:ldendö Ur. ~kit 6.';n a Nr;,:övrl!ig ttaN 9:ándeknik 
mtghh'[1i. A fö p.iadart nereIeIIti várjuk. • 

- Jóan "" ikló. I)O~p<,>kt \'Ik,\tius ur ké l hét óta .1 

Bethesda k.\ rhtizolln fekszik bele!,ten. ~ lcllh<\rt )'a !lruit(ldJ~ 
1i1llladt<1 mC~. OrOl1uncl ér lc~lt iClk olvasóinkat (lrrOI, hot:l r 
(I belegség enyhe lc1olyJ~u s abetes ,11I"I)Ola 'lI;n)'irol 
)a\'nll, hO~)' I"lus'ét kOrül el is hllBrhollJ" il korhaza t. Az 
nnnepeken olzonblln olligh" szolgálhat. TiszteIO;vc! eg)'Cln 

ml is IdJcs Syógyulds,st kér!Ok btentOI. 

- A: Eg)'h~z i Ig.:g.to T~ni~. évnegyedl rl,:ndes ülése, 
amel)' l1lilrclus hó 'ló-Jn ku 'olnl:l Jozan \\liklós jl1Hpokl 
'ikJriUl> ur kOzbcjOll hell,:~sége midlt elmarad. 

A íU.,id Fennt K. r~c.onyr.iu uiola!,! ildakoztak , 
I)r. SClkOsd lenőné S1.{)lnok. ón . Seb6k Ernőné TOrOk 
Piroska tlOV--l).).) fm ., Ozv. BelO .. 'I" Imréné MJI)".1sfOld 
5l'J IHI., Székely Ferenc. Ó,-z. I'ecl Samuné, Elekes \\!<idll 
400-400 IUl., 1'.1lff) l"Jö" 100 fm.. BOIJr Jc1IlO:> Szolnok 
• '.6.5 IUl., B"rlOk Gél-il 1'0lgMdl IO>."\) lill., Berki Ferenc 

PolRárdl 370 lill .. Dr. 51.lnle Iilno~, Dr. Szint" J.1nosn': 
4(.\) -lN 1111., Imre JÓbdné I>é~ 'A"\Xl Mt. A !/yilih!' 

eddigi c rcdménye 42'MS fill. 
_ Radión kOJ:,·c lilcndö , lhlrmdt!il "I\'.fltlstlc/eICmk 

Jprm~ ho '''. én d. c. II órakor IC51. il Kohliq··Ulcai leiu· 

1110mból. 

A miisodlk iSlenllsztcleuel kapcsol"IOCln ol)'an ~ok 
Ism erOs és Ismerl,: l len helyről és kézből kapl~m el ismer';. 
kvelel, hO~)" azokr;) - mini slercUcm Hllna ](:,·élbcn 
m él-! nem Il1dl<lI11 "éUi.l~lolni. Kérem szi\'es tilrclrnOkct 
kOIOIlOsen u 11ld~ ,·"lIJsfc!eke1.eIO m"8r~r h:sl\'úelnmek. 
akiknek Cirnére az l~r lesltO j ·len sz.1n1,11 Illeskúldöm all;:!l 
dl. IBéreltc1, hog)' lekötc1ező flgyehlli)kel, hll mJs uton 
nem, talán a legkozelebbl r.ldló Istentisztelet alk~lmJ· 
' ·al fogom I11 cgkóHOnnl. • 

8(/r<J,btis istO/in 
tclklpd<l10r 

_ Dr. C.iki G~hor missziói lelkész illyonkfiil " kOl eI I 
napokbim Amerlkábll indul oltani hilrokonaink MlOg"id' 

~dr,' . A hosszu ulOn lsten ol talmdba lIi~nIJu k . 
Ihloll~ink . Csizmad ia Silndor \'oh nernzelttr01üi 

képviselő 57 éves kor.1ban hO~S~dS szenvedél< ulJn d· 
hun)'t ~ ld lrasfOldOn Ol.1rclus Qo.:! n . ~IJrclUs 11·~n lerucl

tOk él c inkol<li e\'"ng. temetóbe. 
Kélmpf ISI\'Jn tű é "c:> knr.1b"n Kispesten rnJrc. l'l·én 

mc~hlllt , A kl,pesrl ullen1etObc hc1rezliol OrOI.: nrl~' <Isr,] 

mJrclus '2»40. 
Gróf IkrehlOld Arlhur elhal! UUdal)C~lcn . ,\ ~cr(·pe$l· 

uli temetOben I)ihen. 
Oz,'. dr. Enlld Irnr~n'" ,zOl K01.I1l<l Ann" hO»l:il,. 

szenvedél IIIJn meJ,lhlllr IIlJrc. I"·cn él R ó~us.kOrhdlb"n. 
\\Mrclus l i.én leInetIOk" kercl>csl ·utl temetóbe . 

• 
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Derzs i János 50 éves ko r,1.ba " meghall m 6rc ius 150.:!", 
l í .Cn IcmctlOk CI il kcrcpc$l·u ll temetőbe. 

Szederjes i Sándor má rc ius II·én hunyl e l, mardus 
160án Icmcuok il rJkoskcrcs l lurl u jtcmclöbe. 

Itjl/sigi iste nt isztelet minden hónap második 

vasarnapjáfl d. e. 9 orako! a Kohiry-utcai templomban. 

$imtnfalvl "lh! Z $Im<infa]vy T iham ér lábornok már' 

eius 2Oo;!n elhuny t. Március 230án tcmeuok il Farkasréti 

tem e10m:. 
ŰZ\' , Beniczky G áborné, szOl. gróf Bauhyány Ilona 

mMcius 2 1.én elhuny C Inkoliin. Márc ius '2~·én tcmellúk 

11 kerepes i' u ti Bau hyány.mlluzo!cumba. 

Pe s tszentl6 r incen az allami telepen a polgári is

kolában minden hónap utolsó vasámapjan d. e. 10 órakor. 

Debrecenben minden hónap elsö vasárnapjan d. e, 10 órakor 

az imaházb.tn. 

- A le lkeui irod"n il hivolalos ór~k Q-\ ór~i8 vannak. 

- Penl liri órik a lelkészi h ivalaiban uélelóu Q' lól 

Nyugoujano.k békében ) 
_ Istentiszteletet tartunk Budapesten il Koháry-utcai 

templomban vasárnaponkénl d. e. 11 órakor (havonta egy alkalom
mal ,ádió közvelillissel.) A Rákos-ulcai imahazban vasárnaponként 

d. e. 10 órakor. 

délut iln 3 ó ril ig. Adót , adomilnyt, előfizetéSI li lvesz G á l 
Miklós pénztárOs aty~ nkfl a . 

- A P~r(elml Kotma Flóra Uni lárius le~n )'egyesQle t 
minden hó nap első és harmadik vaS~rnapjiin d. II. Fél 

4 ó rakor lOTtja cgybejOvcte1eil a Koh.1.rY·\l lca 4 sz. I. Citi. 

_ Nyilvános köszönd. A Brassai Sámuel Unitárius Ifjusági Egyesület a nagy nyilvánosság előtt is 

halás köszönelél fejezi ki mindazoknak. akik mind a nyagilag, mind erkölcsileg lámogatták az Unitárius 

bill megrendezésében. A hozzánk küldölI és juttatott nagylel kü adományokal az adakozókkal együtt itt 

közöljük : 

Barabás !slodn 
Bárzu liO/fiS dr. 
BenczMII ldszló dr. 
BorbCly G1I6rgll, Z(l fl1eguszeg 
Borbily Gyul" dr., Miskolc 
Borbély Sindor, Vac 
Bottir J6nos, Szolnok ,. . 
Boz611y Emil 
Csiki /Jal 
Dézsi Ferenc dr. 
Enyedi R6bert dr. 
Vitez Fábri Ddniel dr. 

• • 

Fekete Gyul(l dr., ""'flros06s6rhely 
Vi/cz Felszeghy Ji nos dr. 

\ GII6rffll IstO/fn dr. • 
G/liJflI /(lthy Móze5 
Gyulay Tibor dr. 
I !tJlII Dezs6t(Ir. 
Imreh Sandol 
k S(l i Ern6 
frs(li Eroinné 
J-foroáth Ka mill6 dr. 
Jancsi U n ió · 
Km Gy6rgy Scfndor dr. 
Koncz j ónos dr., Csepel 
Koo6cs Gabor • 
Koo';cs Klliro/y dr., Izs,ik 
KaN csi :'ándor dr. 
U sz/ó A lbert dr., Pécs 
lAszló Domokos 
l6sz/ó ,\IllI/6s, '\/15l1olc 
l6onc: I)énes 

Máhler S<indor dr. 
MiM Gyula dr. 
M ikó l ,,/ os dr. 
,'tózes András • 
KaJfi N"gy l órdnd (B"I"ssdgYiJrm"tj 
"'Ute/ly Domokos 

':'l1gl/ Gy,uli né ~ t" ", II 
Vitéz Nyíredi Gézl1 dr .. 
Qrbók Ferenc 
Pill Ferenc 
Pilffy M óric dr. 
Pe/hó /stoán 
Péter/g Ggul(l 
Pulnoki L6s:dó dr. 
Pozsoni 
Rdnzenhoffer Hug6 
ld. Rédiger Béla 
Rédiger Elemér ( V8s"d) 
Rédiger Zoltán dr. 
Simindy Tamas dr. 
Simon Mih61y Pál dr. 
Székely ,\f6zes 
Vitéz Szildgyi Dt!nes, Debrecen 
Telmdn Stindor dr. 
Tibofdy Gyul(l, Szolnok 
Ujoi ry László 
ZolMn Emll -

/0-10 peng6. 
Brunooszkyné -

9 pengó' 
Baldzs Ferenc dr. , ,\ I,skolc 
Kootics józsef 

• 

lászló Oy/l/8 
Kincses Li szl6, Füzesglldrmal 
Székely Ji nos. Deb, ecen 

8-8 pengó. 
FiJzekl1s l ,,/os, N yirM tor 
Gitffy jános, Eger 

{'1,dty! ,r ,SdI,rlUj!( , dr. "N .dBIIII.IJIl{ZSll, 
Szent(lnn(lY Dénes 

6- ó peng6 
A nonimus 
Vitéz Filep j ózsef. Gy6r 
Gdl kilmJn 
Gli! M ill16s 
Imreh Pál dr. 
Keméf/II Gabor dr. 
Kiss M 6zes 
Máj(lY Férenc dr., KapoSOdr 
N agy l"jos dr. , Cegléd 
.sz(lbó Míh6ly 
Tibo/dy Béla 
B(ll<Ízs A f/drás 

5-5 pef/g6 
Gy6rgll Dénesne 
Cseh Mihály dr. 

4 - 4 peng6 
Adorjáni G yuld dr. 
AdorN ni Fere f/c dr. 
F"nk-Kis jen6 dr. 

J - J pef/g6 
"(lckler Arthur • 

2--9 peng6 
GerenddY ZoIMn dr. I pef/g6 

• S.epCS.nn,rnd .. , AU":>lmAn Y'ut" 8 1.5 
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