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VIII. évfolyam 7. _z"m 

Szerkesztoseg es kiadóhivatal 
Budapest, V., KOhéry-utca 4. 

Alapitotta 
JÓZAN MIKLÓS 

Megjelenik kéthelenkent 
Elöflzetésl 'r. 

Telefon lipót 974 24. 

A budapesti unitarius egyhizközség 
hivatalos lapja. 

Föszerkesztő 

BARABAs ISTVAN 

egy évre •• • ... " 4 pengő 

Az el61izelési dijak a le lkésl i hivatal 
eimére küldendök. 

• 
Főpásztorunk -

d r. B o r o s G y ö [ g y püspök urunk Ö méltó
sá!!n, Angliába utaztában két napot töltött b uda
pesti hívei, rokonai és tisztelői körében. A rö
vidre szabott idó alatt szombaton délután il 

Rákos-utcai kápolnában és il Koháry-utcai tem
plomban vasárnap délclött jelent meg hivei kö
rében, akik nagy szeretettel fogadták. Amott 
imádkozott, em itt prédikált. 

Püspökk é választása óta ez volt az elsá 
alkalom, amikor a magyorországi unitáriusok 
szemtől-szembe láthották a Főpásztort, aki a leg
zordabb idöben ül a Dávid Ferenc székében. A 
trianoni bölcsesség szerint nem lehet a csonka
mOl!yarorszá)!i un itárius hívek pöspöke. An
nál inkább az o :;zcretet törvényei ' szerint, 

amelyek nem ismernek országhatárokat. Ez a 
szeretet fogadta a szivünk szerint va ló Föpász
tort Budapesten és kiséri most angliai utján, ahol 
- ha közvetett uton is - de egyházáért és 
hazájáért dolgozik. 

Örömmel adjuk hirilI kedves olvasóinknak, 
hogy P üspök Urunk teljes jó egészségnek ör
vend és sok jót vár angolországi ut jától. Ö röm
mel vállalkozott a hosszu utra, hogy mint a vi

lágon az egyetlen unitárius püspök áldását ad
hassa arra a Szent szövetségre, am!t angol hit
rokonaink kötni készülnek nagygyülésükön. 

lsten vezérelje szerencsével és tartsa meg 
az unitárius eszme szolgálatában. 

Ad multos annos! 

HIVATALOS R É S z. 
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Sz. 201 - 1929. Meghivó. 

]l. BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG KEBL! TANÁCSA 
1929. április hó 23-án, kedden d. u. 5 órakor a ta nácsteremben (V., Koháry-u. 4.) 

, 
rendkivüli ülést tart, 

amelyre a Tan ács tagjait atyafiságas szeretettel meghivjuk. 

Dr. PÁLFFY MÓRICZ 
Homlnok 

Budapest, 1929. március 16. 
JÓZAN MIKLÓS 

lelkén 

s. k. 
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Tárgysorozat: 
5. Lak(isiil!yck a Székluizban. 
6. A házfelügyelő díja. 
7. Esetleges egyéb ilgyck. 
8. lnditványok. 

t. Elnöki megnyitó. 
2. ]Cllyzókijnyv hitelesités. 
3. Elnöki bejdcnlések, elintézett ügyek. 
4. Gróf Batthyány l1ona~félc hagyaték. 

---~.~---

Az angol unitárius gyülekezetek szervezkedése. 
Erdély - Angliában. 

Az Értesitő egyik korábbi számában em li. 
tettük volt, hogy angol hifrokonaink, a){ik eddi !! 

szabadegyházak, egyi k a másikátó l fiiggetlen 
gyülekezetek kere tében éltek - az idén egyesí
.teni akarják a7. egyházközségeket . . illetve az cd
digi két nagy egy házi szervezetet egy födél alá 
akarják hozni. Ugylátszik, hogy a nagygyűlés. 

amely nagyjában a mi F6tanácsunk minfJjára 
alakul meg, a mi törvényein ket veszi a lapul. 

Az egyházközségek függet lensége azért to~ 

vábbra is me~marad_ Csak a vallási és az egye~ 
temes egyház érdekkörébe , rágó ügyeket intézi 
majd a központi vezetőség. Nekünk, az ősi uni~ 

tárius egyház tagjainak. mindenesetre figyelmez
tetés ez az angol megmozdulás. Figyelmeztetés 
abban az irányban, hogy egyházunk egységét, 
amig azt a földi hatalmasságok engedik _ min_ 
den áron megfartsuk. Kétséj!telen, hogy a Trianon 

; 
hozta fé lszeg helyzet sok nehézséget okoz min_ 
den téren. Dc. amikor azt látj uk , hogy az egy_ 
ségbe tömörülés az egész világon mind ig nagyobb 
és nagyobb tért hódit, ki kell tartanunk és szí_ 
vósan védelmeznün k minden egyes intézm ényt, 
amely hajdan az "egységben az erő" jgazsa~ának 
talajából nőtt ki. 

Angol hi trokonaink nagygyiiléséről később 
részletes tudósitást ad unk_ Ezuttal csak orven~ 

dezünk azon, hogy il kicsiny Erdély az ő gondo_ 
latáva l bevon ult a nagy Angliáb a. 

Itt em litjük meg. hogy Főpásztorunkat, aki 
április 7-én éjjd utazott el Budapestről, elkisérte 
Bors rvlihá ly k. f. ü. gondnok atyánkfia is. Né
metországban I)edig hozzájuk csatlakozott a most 
Marburgba n tanulmányuton levő rvláté Sándor 
ujszékelyi le lkipásztor társunk is. 

---~.~.---

Dávid Ferene emléke 
Halálának 350. évfordulója 

La punk egyik megelőző szá ma ismertette 
már - hacsak röviden is - olvasóközönségünk~ 
kel, hogya Kebli Tanács márciusi ülésében e lső 
püspökünk és val1ásalapit6n k vérfanuhalálának 
emlékünllepére vonatkozóan igen fontos határo_ 
zatokat hozott. 

Elhatározta a Kt:bli Tanács, hogy f. évi 
Ilovcmber havában országos jellegű ünnepségei 
r?lldez a Koháry~utcai templomban, amelyre a 
hIvatalos világot is meghivja. Ez a határozat igen 
Ilagy jelentöSégü . . Utóvégre a magyarság vezetó~ 
fé rfiainak ls meg kell tudniok végre valahára, 
hogy ki volt Dávid Ferenc. Ma már nem lehet 
csak annyit vagy még annyit se tudni felőle 
amit a középiskolai tankönyvek emHtenck me~ 
egy-két sorban: t . i . hogy ó volt a magyar uni~ 
tárius egyhtlz mcgulapitója. Ennél sokkal több 

volt Dávid f c renc. Lánl!clme, aki ha Ilem ma
gyarnak szü letik, ma a neve világszerte ismert 
volna éppen ugy, mint Serveto Mihályé, vagy a 
SOcinusoké, ak iket fi sztánlátásban nemcsak hogy 
megközelitett, hanem magasan fu i is szárnyalt. 
Dávidot ma a XX. században bíiszkén vallaná a 
magáénak minden nemzet, csak mi magyarok 
nem tudjuk még, hogy kit adtunk a világnak. 
Angol történeti róna k kellett róla me!!állapitani 
azt, ho!!y lS a reformációnak legmodernebb szel
leme, hogy benne ideá lis tisztaságban valósult 
meg a modern ember eszméje a hit és tudás 
harmóniájáról. Amiért a mai em ber csak eseng, 
s amit é letének tusukodásaiban csak a kételke~ 
désnek ködén keresztiil óhajtva sejt, az ész~ 

nek és szív nek tökéletes összha ngját megtes
tesiilve S7.emlélhet!· Odvld Ferenc a lakjában. 
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Azért mod~rn D4\'ld Ferenc. meri ed a legége
tőbb k(!rdést oldja meg, ami néJkiil sem a tudás 
nem békül me~ a hittel , sem a hit ncm lehet 
ösz;intévé és a babona vádjától mentté. 

Ennek a nagy szellemnek az emlék ét. aki 
ma már az egész világé nekünk magyarokna k 
fokozoftab méri ékben kellene megismerni. Es 
ebben az évben ezt kell hirdesse templomi be
széd. rádió, ünnepség sth. Dc még ezeoful egyéb 
is. Az 6 cmlékét nem csak egy élTre kell felele

veniteni, hanem minden időkre. Hadd lássa a 
feln o,.6 nemzedék minden nap maga előtt az ö 
mcgdicsöült alakját ! Éppen cz indifofta a Kcbli 

Tanácsot a rra. hogy elhatározza, hogy márvánY. 

táblával jelöli meg szék házunkban. az ott lefolyt 

ünnepségek: emléktt. Ha már a dévai varban 

A tábla a Koh4ry.utcal b('.i4raltal u('.mbcn 
lé\'6 falon a gótikus kiképzésnek mcgleleM alak_ 
ban lesz felállitva. És cbbc II. .c_·o b . m ... ", ny a 
att akarjuk - al. unitárius kezck ,·b.sék be. 
bctUket és unitárius uh'ek adják hOtt.á a lllélt: 
kcretet. Ennck a táblának ncm a h· t I 1\'a a os cgy_ 
hát. ado"?dnYából kcll fennállnia. Azt akarjuk. 
ho~y minden unitárhls szivének szeretetéböl 
adjon egy darabot annak emlékébez, akinck ál
dot.atos szeretetéből a mi szcretetünk is f k d 

T 
a a t . 

ehát gYlij tést inditunk a D4vid Ferenc 
emléktábla költségeinek fedezésére. Akármilyen 
szegények vagyunk is. att az örömökben val6 
gazdagságot már senkinek scm engedhetjük át, 
hogy elmondhassuk, mikor a tábla mar állni fog: 
ezt a táblát mi állitottuk. 

t--'linden fillért nagy szereiettcl ,·arunk. 
szentségtörő kezek por rá zuzták az ott fe\áll itott Várjuk és gyüjtslink, mig elég nem lesz az ösz. 

marványcmléket. legalább itt a szabad hazában szeg. mel}'böl a tábla elkészül Istennek nagyobb 

hirdessük vértanupüspökünk áldozatos é letét. dicsöségére ! (jI) 
---~ ..... ---

A F ópásztor a N ószövetségben. 

Április 6 · án este kedves ,'e ndége volt az 
Unitárius N5szövdségnek. Dr. Boros G yörgy 

püspök urunk Óméltósága jelent meg a S zö,'et· 

ség tcáján. 

Főpásztorunkat a Nöszövetség ne\'ében 

Buzogány Anna polgári i$kolai igazgató atyá nk
fia , a Percelné Kozma Flóra Leányegyesülef ne

·,'ében dr. En}'cdy Róbertn é dr. Pünkösti Nária 

e!nöknö pásl-torolása mcllett Nadler Alice kö

szöntötték. 

Fötisztelendő püspök úr megilletődve haU· 

garta a köszöntéseket és kitartásra buzdiíotta a 
nöket, akiknek lelkes munkássága nélkiil - ugy· 
mond - nem tud e.Igondolni egészséges egyházi 

életet. 
A Főpásztor tiszteletére nagy számban egy

begyült vendégek a Szövetség teritett asztalai 

mellett sokáig cgyütt maradtak. Köszönet a Nö· 

szövetségnek és fáradhatatlan munkásainak. 

---......... ---

Azt 
egyik róm. katholikus vallásu magyar tesh'érem: 
• . . . a lelkem sugalta köfe.lességemnek teszek 
eleget. midőn majdnem 3 évre megküldöm a leg
nagyobb örömmel is készsége!. jószivvel az em
litett napi egy fill ért. i'-1cllekelvc 10 P. Esetleges 
nyilvános nyugtáz.ást ké rem mcllözni.-

.. Qeformátus vallásu vagyok ugyan. - irja a 
masik _ de mert a kolozsvári unitárius gimmi
ziumban tanultam. ugy érzem nekem is köteles
ségem annak a hifvallásnak tanuló ifjuságát tá
mogatni, amely hit\'allásnak kollegiumában nyer· 
tem el6készitést az életre. A napi 1 fillér helyett 
utalványon ma 5 Pengöt küldöttem. ami.t kérem 
kegyeskedj ék az emlitett célra elfogadni s egy
Szcrsmind mcgbocsátani, hogy önmegadódatásom 

ily csekély összegű. dc szolgáljon mentségemül 
az. hogy oláhék mindenünktől - még ruháza· 
tunk és butorainktól is - megfosztva utasitorlak 
ki szep hazánkból, Erdélyből, miből kifolyólag 

nem tartozom a tehetős emberek i<Özé. ~ 
" E hó 14.iki prédikációjában han~ztatott 

eélokra küldöm fillércinlct. fogadják olyan szi· 
.. M W 

vesen. mint amilyen szeretettel kiildöm. . e e-

kelve 5 pengő. Ez se unitárius. 
Azt hiszem. szolgálatot teszek a mag}'ar 

testvéri érzés ápolásának ezeknek a soroknak 
közr eadásával. Talan a legelfogulta.bb emberek 
is Ilondolkozóba esnek az ilyenek olvasására . 
. I .. , r sors csak Es belátják, hogya kegyet cn ma ... ~ a 
a szeretet által rorditható meg. 
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Qemélcm ad is. hOll)' azok az \mitárius 
tesh 'éreim is, akik eddig még nem kiildötték be 
filléreiket a D.h'id Ferenc Karácsonyfára, más 
vallásI! magyar testvéreink példáján fölbuzdulva 
_ nem késlekednek sokáig. 

A fentebb idézett sorokat az április 14~én 

rádión kilzvetített besr.édemre irták az én ked~ 
ves magyar t esh 'éreim. Kétszeresen becsesek 

I, RTE SITÓ 

előttem az írásaik. Mert arl'ól győznek meg. 
hogy a fe lekezeti villongások álta l fölkavar j por_ 

felhőből az emberek tisztább légkörbe kiván_ 

koznak és másfeh~ 1 a Dávid Ferenc fillérek olyan 
célt szolgálnak, amit a más egyházákba tartozók 
is pártolás ra érdemesnek tartanak. 

Bdrdóris IsfDdn 

---.. ~---
HJREK 

_ Dr. Boros Gyorg)' pQspOk ur, aki most "\n~];auan 

Viln - ha csak valami akadály kOzbe nerll esik - április 
23-'l~.ike lAjcin érkezik viuU! BuJapestre. ahol néha ny 
napol hívei kOr.:'ben tOl t. 

- J ónn Mild ó. pliSI)Oki viklirlus úr egészségi állapota 
.lI1nyl ra ja\'ul1 , hogy a napokban elhag)'ha lta a Belhesda 
kórhAz.aI. Pár hétig IIlég házi ápolásra szoru l, de a hónap 
""gén már ('lfoglalhatja hi"a l<lIál. 

A hUI\'rti ilnntpckff a Koháry·u. templomba az 
ur\'acsorai ken)·uet és bort Józan i\ liklós pQspOki vikiirius 
atyánkfia auományOZla. A z egyházkOzség kOszOnettel jegyzi 
fOl az ujdbb adományt. Az ünnep első napján a Kohár)" 
ulcai lemplomban ur\'aesorát \'eH '2i~ fér fi, IS-J nO, egyült 
43os. ~lJsodn~pJ cin y; férfi, 50 nO, egyutI Si. A ktl unnep' 
napon 54j \"olt dZ oildozók száma. 

A: UniUriII' MisSIió Hi: koipolnájában a hu~"éti 

i,n'acsorai bon Re tkes Ferencné Ir kalh.) és Buzogány 
Anna lunilAriusl polgár t iskola i CanJrnO úrnők adomá. 
nyozlá \.. . A kenyeret dr. Csiki G áborné tiszleletes asszony 
adl~ . Az adakozOkllak a \Iis~liói 11,iz \·t ~e tOsége hálásan 
mond kOszönetet. 

- A Biró B~l d.its)' oll .. pih·~ny igazgacóságdnak IQ-2S. 
é \; ii!le nlé~él éli tQ2Q. ""I kOltség elOlrán)'7.atá t most 
kí\!JOlle meg az alapllvány kezelőségc az érdekelteknek. 
A mull él"! OSZI.1Iék 154 ezer pengő , amelybő! a II egp 
házkerü!et mindenike , iBY a miénk ls 1 ~ ezer pengö osz' 
Iilh"kol kapoll. A 10\'0 é\'Te el ői rányzot! kOltségvetésben 
Szintén 1~ ezer pengő O~1141ék " an fo t,·é\'e. 

- A lIonlirm;indllS ifjak szOlOli a rra kérjük, hogy 
Myermekeikel \'ol~Arnal)()nkénl délutiin" OrAr<l kCJidjék el 
a Koháq"UIClli lemplomullkba, mert a konfirmáció ko. 
mul) .ag,h al nem r" r Ossze dZ a felfogiis, hogy a g.yermek 
készll lelleniJl il> konfi rmálhdl. 

. - Clnk~s:t inkd alyaf,s.1~os szerele ltel dj.ínljuk uni, 
lánu~ teSl\éremk ,Zl\CS j őmdula t ába . A lános Zsigmond 
curkéHC"dPill ilnnepj! lyes fOla"atása május hónap elején 
le,z. fólszo.:rel~~u kre kOl>ZÖnellel fogad cJ il<lomán) okat it 
Jelkeu, hn·atd\. 

- A n .i."id t'true ".u~"onyr.ro1l u jólag auakoz!al< , 
S1.ahó JÓbel, \'OrOs Erz~be l , BU i!:d I'erc.ncné Polgdrdi 
~~$I \ I;lna, Bá n fai Er:stbcl Iref.) lOJ-lOO fiU Titk.1c~ 
h~/'cn, PoljiArtll 200 il II., OZ\·. Rend Dornokos~t, Nagy 
~t~ Annt, T"kdl ~" ferenc fCel1dómOkJ 3<,"'O-.30..,\) ftU ., ~Ióze.. 

dr".., Gdl G)",t" 1P0m.1zl, dr. Potaky Ferencné Dimén)' 

Ilonka, T olk.ícs )Jnos, nerkl J Jno~ (l'ol~ár<Ji), dr. Balán 
feren c (}. Iiskolc), Preyer \1árla, Csegezy Arpád, Csegezy 
Arpádné. C~egezy József, C~cgczy Scindor 400-MX"l lill., 
I~rl ali ~ Áron (rel. Harkán yJ, Albisy G<'za frel. PaspOk. 
ladány. minclke\ló r ,ldh~ besz<,ure). N. N . .s...~5C\) fm , 
Imre.h József (A lsóJabasJ tS.""lO fm , P<' terfl)' Gyula és neje 
Kispest) &XI fill., Barlók Géza 1P0IgJruf) K\."\.'l fm., dr. 
(Binder Emiln é ,5,.'0 fill .. Kiss Irén, Ki!>S Jolán (Peslerzsébel) 
.3ó.5-~5 fm. A RyOJtl's eddi~i eredménye. 5+-4iS fill. 

Nrmdh Ish';;n toroczkói lelkipásztor társunk"l sulyos 
cs<lp.is érte feleségének, szül. Bodolai ZSuzs<inn;!nilk ápr. 
i · én 10rlént elhunytával. A ós évet éh jó <lsszonyl dpI'. 
90én temellék el a loroczkói kOZlemCIObc. 

~),U8odjék c sendesen ! 

- A: I g.ng~tó T ", n.ics '" f . .:\; d sö é\'ntgytdi illiu! 

.iprilis hó Jo.;in, dillltin S ór"'; kt:dtlttl to1lrtj'" ol tin.ics. 

tt~mkn, 

- Kirtltm. 1' .11 JuJIt, bccéz,"c Juel vagy Juliánna, 
esehé tf ... !"l születésú, I~'\.\ Pet i Zsigmond ~ycrmcke , aki · 
nek mindkét szedő)e clhal1, egy ,JO óla eltünl. f::kárt Andor 
c~ehétfalvl Iln i lJri \1 ~ lelklpdsztor at}ankfia kereslcti OrOko
sOdési itgyben. Aki esetleg tud róla, érteshse lest véré! 
l'dI EszleTl. Lakik , Buu ... pest, V. , TúkOT'lI . 5. lll. 'lg. 

Istentiszteletet tartunk Budapesten a Koháry·utcai 

templomban vasarnaponkenl d. e. 11 ó/akor (havonla egy alkalom

mal radió közvelitessel.) A Rákos·utcai imaházban vasarnaponként 

d. e. tO órako!. 

If j usagi istentisztelet minden hónap masodik 

vasa/napjan d. e. 9 órakor a Koh.iry.utcai templomban. 

Pest szentlőr i ncen az állami telepen a polgari is

kolaban minden hónap utolsó vasarnapjan d. e. tO órakor . 

~ Debrecenben minden hónap első vasámapján d. e. 10 órakoI 

az jmahazb~n. 

- A 1~lk":j irod.in ol hh a !alos ÓrJk .:)... 1 óraig ,·annak. 

_ P~ n:t.iri Ór.ik d l el k é~z i hivol ia iban délelölI o,)olOJ 

dclulan 3 órá ig. ,.\uót , auomán~· t, clofize!csl .:i n ·esz G dl 

i\l!klós pénzl.lrol> .1I yánkflo. 

- A PerceInt Kozm~ FIóro1l UnJ1a nus lean ~ e8yeslllel 

minden hónll ll d ...o 6 harnlllú tk \'lIsJrnilPldn ú . u. fi l 

.. órakor !arljít c8yln jO\'<:leleil a Kohdrp utCd -I sz. I. cm. 

I 
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