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1. Elnöki megnyitó. 6. Hit- és Nevelési Bizottság jelentése . 

2., Jegyzőköny hitelesitése. 7. Szórvány Bizottság jelentése. 

3. Elnökileg e.\intézett ügyek. 8. Peres ügyekben jelentés. 

4. Az 1930-iki költségvetés. 9. Időközben beérkező ügyek. 

5. Gazdasági Bizottság jelentése. 
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10. Inditványok. 
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NBI Dec. 3. (kedil) d. u. 5 órakor. Gazdasági Bi zottság ülése. 

Dec. 4. (szerda) d. ' u. 5 6rakor. Hlt- és Ne-.:elési Bizottság 6lese. 

Dec. 6. (péntek) d. u. 5 órakor. S:tórvány Bizottság ülése. 



UNJl'Álnus ÉRTESITÓ 

MEGHIVÓ 
A budapesti unitárius egyházközség 

1929. decem be!;" lS-én (vasárnap) déli 12 ó rakor a templomban 

rendes közgyülést tart, 
melynek fötárgya az .1930.ik évi költségvetés megállapitás'a és a Kebli Tanács Mtal a közgyűlés elé 

viendő ügyek. Erre egyházunk n!inden kepefi1.etö tagját szeretettel meghivjuk. 

Budapest, 1929. novembe!;" 27. 
D,. KOZMA JENÓ s. k. JÓZAN MIKLÓS 

Bondnok lclk~z 

Megjegyzés : Dátumok at mindenki szíveskedjék naptárában elöjegyezn í, mert külön meghiv6t nem küldünk. 

Dávid Ferenc 
halálá,nuk 350. ~vf;Ol'dulóján az cgyedűJj ma
gyill' r efo l'mátor ~nlékéhez illő keretekben -folyt le II ~onlulmHgyul'OI'Szági wlitárius egy-
ház kegyeletes ünnepélye. Az elhangzott beszé
dek ("8 fölszóhl liisok emelkedett szellemű tar
tulommul tölt.ötték be a keretet. Díszes nagy 
közönség jelent meg a Koháry u. templomunk
ban. A templomban mi ntcgy ötvenen nem t ud
tak elhelyezkedni . E zeknck sziunára a tanács
terembcn áUítottunk föl hangszórós rádiógé
pet. A rádió nngy meglepctésünhe és sajná
latllUkl'a csak az istenti szteletet közvetítette. A 
templom piacát :I Z eb"Yes küldöttségek fo .... l<ll
tiik cl, élrén n. val l. és kÖ7.oktatíl..'3 iigyi mi~i3z
tel' és il székesfőváros képviselőivel. 

Az' ól·tékes b!YSzédekhez kedves, cleven 
sz ínt nclott if'juságu nk szereplése. A Bras3D.i 
Sámuel Ifjusúgi Egyesiil et énekével D. János 
Zsigmond cscrkészcsaput szel'etetrCl;éltó szol. 
g~i.lal·késl',.ségével járu.ll Hz ünnepély teljessé
~ebcz . A templomi kegyeletes emlékezésnek 
méltó he fejezése volt az emléktúblll leleple
zésc és mcgkoszorúzásu. 

'Ugy a." únlszt.1Iát, min t az emlék!áblát 
kcdvcs női kezek díszítették föl az ősz viráO'a i
~':l. l~('J~t a t.emplomban, lent a székház fabe
J~IJ~al~ln1.l1 (.1. m<lI:,'1'ilr llimnusz akkordjai zár
t.lk .I.te .az lIIHII' pélyl. Itt is, olt is kicsnlva elZ 
egYik JclC' lI levö erdélyi Íll'iasszony szeméből 
egy-cgy könycsepl>el ... 

" :~z ('mll-kiitbla stikzcdiel1 illeszkedik a 
r~beJarat gÍJl ikújába. F.l'tékes emléke '1 dévai 
~'{:rta n u tl'agikus sorsiihoz fiizödö ke < , I • • 
\'I"ZLOSIlCk. g) e des 

adassék érette a gondolat föl 
megvalós itójúnak - ,Jallc!>i 

Lás zló hitoktató lelkipásztor atyánkfiának 
és áldott jószívű adakozó hivein.knek, akik a 
kcvésbéíl olyan sokat tudnak adni. A szép em
léktáblát lá.tvfL kétsz~resen saj ná l.iuk, hogy fi 

Kohiu'Y 11tcát má.r most nem Dávid Ferenc 
utcána k hívják. 1.'alán ennck is el jön az ideje 
egysze.r. . 

A kü lsőségeiben és bens.ő megnyilvánulá
saiban olyan szép en sikerúlt iinnep~égekkel 
kapcsolatba n azonban rá keil mutatnunk egy 
hi á nyosságr a is. Ez pcdig s.1jtó h ír.,;zol.~álatunk 
r endezetlensége. E z u. l'endezc.tlenség volt az 
okoz6ja annak, bogy fi Dá.vid F erenc nevét az 
emlékczés napjaiban csak 3-4 lapban olvashat· 
tuk. .I\1"i unitliriusok tudjuk, h.)~y Dávi d F et'cnc 
úgy is, mint az egyedűli tl1 .:l,Q'Ul' v.1l1ásrefor
mátor, úgy is, mi nt ti mugya!' írásmiivészt't 
egyik legkiválóbb képvi sclöje, sokka! tiibbf't 
érdemel az utókol'tól, mint amennyire méltat. 
tük . D e ezt a tudatot bele licH vinni .1 mag}'3r 
közvélemén:vbe ! Ezt pedig csa k a Siljtó útján 
tehetjük. A sUJ'lót pedi,,' informálni kell mert . o • 
kiilönben a sa jt.ó vagy ha llgat, vagy olyan köz
lemén yekct ad, a mikben nem sok a köszönet. 

A Dávid Ferenc emlékünnep 
nű.lllO"ltk külső kereteiben de jcJcntöségéllen is 
'.. , 

ol":"zngos unn't'p volt. Az istent iszteleten az 
_.I.g<l~~a tó . • rl'; ~ ll,ícs d íszközgyíí lésén n~mcsak 
ugy unk JobaníLa i jc l{) IJtek IIIcg szép SZ~lInba~l , 
dc az egyes tcstiilclek ~ tcsh ,6rcgylll.lZ<lk IS 

k &pvisel t~tték maguka t. , 
Az El'tcs ítö Illás ik helyé-n mm' említett 

\'!! 1I; és közo kültí~"iigy i Illinis~tél'illm és széh.s
fo v~lI'os képv iselöin kíviil J~lell voltuk -
II ImnY:l~edileti eva ng. cgyl,lI:\ z. képviselctében 
d !". Raflu)' SlÍ ndor piis pök és K ovú,cs Sándor 
th{'ol. tanIII', 11 !"e forUl/itus konventet dl'. Reme-

• , 
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dck SámJúj" U 1C,~lÖk, Kovác.'; ,J. J.stv4n főjegyző 
és Hlllogh J CIl O, ti ~lugy;lr l 'udoman yos Ak<l
dénulI Jölitkára; 11 sl'"cgcdi F erenc J ózsef Tu
domíUlY ~:gyClcmct dr. Gcley J ózsef dékán és 
a 67Á'gedi "!Jit{ll·j U8 I; c?yhá:.:;kö7.ség ,g~II1~lnoka; 
,I hl'. HuldllCSI <llaplLvany Igazgalosagat dr. 
Uotlllí rd Z~igmond ny. államtitkúr, tb: el;~y~á7;
kÖ7.s~gi 9'0ndnok; az Angol és Arocrik;.l1_ ,~' n.! 
tiíri us 'llarsullltokat Mr. Wélkej ti .Prot. Noszo
vetséh"CL Gl"egcl'sen !--ujza fötitk~r képvjselté~ . 

J elen voiLak meg az el'dé lYl magyar Ulll
Hidus egyház I'és"él'ől Kovács Ká lmáfl fögim
názjwni t.<már és dr. Va rga Béla egyh. fő
jegyző. 'l'ovúbbá dr. J3oros G~öl'gyn~ pÜl>~k
né dr. Juhúsz Andor, II m. klr. cuna elooke, 
dl': ISchncllcr .!stvill1 nyug. egyetemi tanár,. a 
kolozsvúri egyetem utol só l'ektora, az Unitá
rius N&i7'övetl:lép,;l P,·né K ozma Flóra L eÍLny· 
ef:,ryesület, 11 David F erenc Egylet, az Lgazg. 
Tanúcs és pl'czsbitél'iuJll képviselete, A gond· 
noki és <I le lkészi kar. 

üdvözlő it'utot küldött: a rri szántúli és Du~ 
nántú li J'Cf. c~"Yházkerület, az O1'sz. Bethlen 
Gábo]' Szövetség IÓS II debl'cceni unitárius L 
egy házközség, 

Az Igazgató rl'IlUMS díszközgyillését dr, 
llikó .H'e rcnc fögondnok h. h. államtitkár 
atYlínkfia nyitotta meg, néhány szóval meg
emlékezve az eddig 1al'lott Dávid Ferenc em-
lékünncpehöl. ' 

Az emlékhcs7.édet az I g<lzgató Tanács (öl
kérését'o és m~gbiz[lSából dl', Tóth György 
cons istot" a m, kil', Curi a bírája mondotta. A 
fOl1nájában .& tartnlmálmD egyaránt mara
dnndó é rtékű emlékbeszéd az Unitárius Kis
könyvtár legköze.lebbi s7..ámában megjelenik. 

A Dávid Ferenc Emléktábla 
leleplezése Cl. templomi linl1epségek után volt 
II S;r.k.húz főbejárati foly o.:;.ó jú.n. ltt a be
szédet dl'. K oz ma. J'eIlŐ cp:yhúzköz.:;égi ,gond· 
nok, orsz. képviselő 1.1tyáukfin mondotta. Be· 
~zéd óbcn k iemelte Dávid j1"el'eI1C jc.leDtöseg~t 
és azt II lli1f,"Y cl'kölósi és '6zell cmi értéket, amit 
Dfl\'id FC'l'enc neve és munkásságaképvisel. 

Ut.-ínn (h. Ny iredy ,Jenő tb,' gondnok, 
aiyánkfiu, lJ Dávid l!"erenc Egylet elnöke ko
::;zol'úzta meg a táblát és áldozott púr szóva l a 
ma~'"Y,lI' püspök és re fonnátol" emlékének. 

Az emléktáhl a fe liratCl így hnngzik: 

EGY AZ ISTEN 
A MAGYAR UN IT,\ RIUS EGYHÁZ ~IEG_ 
AtAPITólA ts EI.SO pOsrúKIő A HIT ts 
I.ELKIISMERETI SZ ,\lMDSAG '-U:GDlCSÓÚI.T 

vP.RTANUJA 

DÁVID FERENC 
E:MlÉKERH 

ti ALALAN "K 11 ,\ UÚ MSzAZ()TVEN EDI to: 
P.VI'OIl OUI.ÓJ'\N 

lIALAs I( EG YIlLl<TTEt IlMEtTh: A 
CSON KA OuszA G UNITAulUSAI 

.A HIT ISTEN AJÁNDÉKA-
1579- 1929 

A z }'mléktiiblám kOS?.ol·úl hé!YézCtt a 
I gnzga lo 'l~anács ~!}gr.hazunk ala p ilújának" ..:... 
a bud:1PC:,h . cf,1'hazk07,Ség _ ,, \ 'ért a n\lnknak" 
- (~ n 1)uvld l 'C'renc E~ylC't Yallá<>tllnpit' k 
na k" _ f('lil"alt al. ,, < . < on -

Dávid Ferenc első hitvallása 
Dávid Ferenc 1566-ban lépett fel mint uni

táriu s reformátor. Hogy már a kezdet kezdelén 
is mily tiszta fogalmai voltak az unitádus hit 
rendszerérŐl , ,mnak ékes bizon yítéka az 1567 
február 17-én Tordán megá,llapított tételek, ame_ 
lyek Lampe munkájában (H ist. Ecel. Hung. 147-
148. I.) találhatók, Dávid nézctei a szcnthárom_ 
sállról már ekkor ls oly világosak, hogy csak a 

rosszakarat yádolhatta késöbben, öt ujitással (inn" 
ovatióvaJ). A hitvallás szövcge a következö: 

"Aka,rj uk, hogy az apostoli hi~forma (symbo
Ium) legyen a mi hitva~á~unk , mindazért, mert 
az az lsten örök; ig4iqvel megegyezi k, mindazért, 
mivel azon tudol1}ány összegét magában foglalja, 
mely az idvességre szükséges s mert hitünk benne 
megnyughatik. 

• 
J. Először pedig köteleztetünk hinni az egy 

Istenbe.n, a mindenható Atyában, mivel ó alkotója, 
kezdete, forrása az istenségnek és egyedíil ő a 
legfelsőbb, aki scnki t(~1 sem sz~rmazott és mind
enekfelett· van, Kiböl a "logos · -t, az igét soha ki 
ncm várjuk, Söt. hogy uek az Atyaistenben vannak. 
nyHvánítjuR, aminthogy o benne II kettő; a Logos (Ige) 
és Ulek htzdet és vég nélkül je!.tn vannak. Eltérunk 
azok magyarázatától, akik az egy jelzőt a lényegre 
s nem a Krisztus atyjára alkalmazzák ; és abban 
a lényegben három személyt keresnek a Krisztus 
magyarázata ellen. (János 5., I. Kor. 8., Eféz. 4. 

és másutt). , 
Elöször mivc\ a Icgegyszerübb Istent négy 

dologból szerkesztik össze, tudniillik egy lényeg
ből és három személyből. 

Másodszor, mivel a bölcsekkel és pogányok
kal oly elkülönőzött és meddő istent állítanak, 
aki nem ' a Krisztus atyja; és így négy báluanyf. 

alkotva. t. I. a lényeget és három személyt -
elvonnak bennünket az igaz lsten esméretétöl, ki 
a Krisztus ' atyja, és a lényegbe helyezik azt, aki 
minden lé.nyegen felül van. 

Harmadszor, mivel az az ellenmondás zavara 
és három isten felál1ftása. 

Negyedszer, mivel ellenkezik a tiszta vilá
gos igével. 

IL Másodszor hiszünk a Jézus' Krisztusban, 
a ml Urunkban, am int maga magát János 5., 14., 

, 

, 
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Róm, 3" 5" 6~ tIIüb hetyen Jl1ftj!ynrll.7.x ft , nkl! IIcn\1-
(l~nk /I mlt~unk , hunél1l mlndc n c k ur ll nnk vnllunk, 
t:1I o ~éri lJ ill iu I" é. u& ö ncvébcn Idruhmk "& 
1\ lyll ho7.: If ,W il/n t.~ d' .wlil "ta'WI h{I/Juk SC~lIs~)! 11l 
tI~ Al'yll l, e lh; lIlc rvéll, ho)!)' 117. Atyll mlndCI,ckct 
lJ llekl ndoll és Ö nckUnk mlnd cnckel nl cj!lld, ml~ 
vel ö bcnne vll1ns)!,!"U1Hlk CI II 1111 röpupunknnk, 

kíh,benjdr6nknnk - S n c m vl7,K)!d lJ uk s'tÖrS'l.dl
hMo).!n lóln).! U7. IIlbGlcsekkcl, vuJJon M, j\ lyr\nuk 

1~ I1Y (,sédö l va~y s7.c1llélyébOI i!7.l1rmn7.olf·e 'I mert 
ezekről II s:r.entfnls sehol ncm cmléks'tlk , Ells lll cr~ 
jUk P dllol, ho!!y n7, i g~~ , /I ~Ioi!os· Istenbe n elreJ

l ett titok , melyct' nz ufolKÓ Időben tlIciUclcntett. 
(Erez, 3" Kol. ll., Tim, 3, 2., '\'Illi. L , nóm, 16.) 
Ól 87.Cl1t Jdnos evon!!ellstdvnl. ho!!y titok VIIII nkijzt, 
I\ml nz Istennél volt és nml n1.utón telJlté l elt, 

miképen nl. apostolok lS ( scI, 10. és 13.) esc
lekszenek, 

1/1, • Hormuds'1.or, hiszUnk II t.elltlt~'ekbcn 
mivel oz Ö nevében keres7.tcllcltOnk mel:, MItnhl 

S1.cnl eltellll nk mc~ és szOldtUnk ujrtt nz örök 

t letre. HIlIstHk lovdbbd , hogy 6 Q1. Atydunk é!t 
Flunuk Icike, a ml vlgaszlnlónk és tnn ltónk és 

hl s!lzUk mindnzt, om ll 117. cl/ész st.entlrlls rőtn 

cllJt.d. vlli y t/Init. Dc nem hist{l nk hnrn\fldl~ s~e~ 
mélyl, vu~y ci:yélll. IIIlfrt !IZ ! nékUnk II szcntirlls • 
schol scm IllnltJa, · 

• 
Ennél vlldllOlwbbun cs bCIlMösÓgcscblH.:n illU 

sem tudlló k 'nz unU drlus hUvnlldst me)tfoglllnIll7,nl, 

1'I\lnt ahogy 117.~ Odvid Fe re nc fc ll él1csétöL 8zdll1110lt 
nem ls elly éven he im kHcj icUc, Il nlullllus M~IIJ~ 

el méjének nem kicsi blzony/lóku ex I 

1I1J..~EIC 
lUtraléko. d l'llh,t.'IÖlnkcl k('ri(.k ~th' \:8 k cd j\: lI \!k ,,1 cin. 

IIJ;CI(, ~ I u\l •• 1 In:kOI(knl, 

A cI~V6i 
novlu F\:ro'n ~ n"'. il ll(' lyclI , IlZ vmIUUI)7Ó "dr I'Kylk fo tkdl." 
I)Cn ellló !)~ l' lu 11efcnc 1l1,\I ,lkl<lbldl d,', KII/11I1I OyOftl\' 
k, I n. M'Hnlnuk ,.l y ~nldl ;1 kU ~ 1. unI 1, 1 \1 ln~lI, \1 ~IUIIl't\l(11'> 
u d!!1 Unlt d,l .. ~ 1-1I)'hdl n~ ,' tbcn , 1.1,'" O~ qn~l lo: .. k".;:\)" 
nm v .. 1I IIY"'eut a loll, 1'<11111 .1' "1(llIyM"r~ tdlll ll11ltdrlu ~r,k 
.,., IlIu ~~1I1I jd" lIklk fJ f'",, ~I C)ld'l(l k' f,' lh'lIl. }, LI'I ~ nkl'(I illO' 
!lYo. kOtön ~~1I 1I\ ~1I(" .. l IU u ~I.III1(111 ' ''' ~'f. éd~1 1. B."téldll 
."'nlll'"k' Vii I " k,I<1 U1 Uből Cll)' ki ~ ro' ~1;1 fIllllldvlIl ~ l cl l 
Iul II h~ llVt'k "n 11' ;\ 1111 \'~ kcd\' I: ~ ",1111kl. ,.11,1 IIHlM)·o,lr 
Ilu ~'lI k O' IlY \'lIilltH llum ls", ' , 

Adn"t 3 l'II ~,h"ullhln lLel. I , ~ l'~ I ~~n (I Ko. 
h .... )' 11 (0' 1111,1 .. ",1111" Jéluldn !'t Oflll k" ,jll ltct 1I11I'cul l I ~. 
1~"II ~/h' I\;1t k,·, l U' "IIIk 

1\ !)hld )'UIIIIU rllll~kOn n\)p<!kul ,llh'kl Itynh'kn'ch,:!nk 
I. "\\! '4I(1I I',1I1Ik . Ilii . ,.1 Onn~I,,\ IYilk 1, l u L )' ~ .(LI'I)1 Iul 
11,\III11Ufh ".ri, 1,,-1)'1 (',\ klIpI" Ilk , ül ,,, I n(l!l1-8ld III" kOl~'~ N ~' II 
" ..... pO!IJ ~1I~u . 1 ,u u" Ud, lu8\Jk k,,1 It 

• 

• , ' I~I" ...... . " ... I\ 1"0" " " '" ,.-,-,-, .,_,_" '.0 ' .- " • ,,'" ~r~" ~ IlyA" 

, Al UIIII 'rll,& Nlluhtld, Itl IMn I ~ kftr<\ <.:~unyfd l ~111T 
~7.fi! , tl\' I\''' t1 .. hi-It~o1"ol n 14ljil l< kel IIJU.dltl l:!tYI'.n L\lt, t <.Iti \' 
C~"tk,IU"I~pulV I , mCH"J cI"d<,kunn • .,. Itk " ld ~ \ty, r11l ~k,kt l 
I!, n ,zrM,' ny~kl:l , "' ''riCIk " kl!lI .. cJ; h'Lt~IH' r\;kl! l , hllMY 
llé l1 ~ ' ""ilY ' Crmé~70!Ibl· nl 1I,IOII\dllyukkoL tkÖl1yl' , Jd!~k, 
~lIkojr I!~ ,"honllnl ll) ICHy.k 1I;IIcl~v(' CC'.h,,,k ul~rt!~lÍl 
1"- <I\IO Ill<!u y. /k (ll 1ch l!\Okli ut"', \ !\o lll ko'rJOk II NO~iOvl! l: 
~éll Chm1rc ,\ k lk, .,1 ImulllM\ V" KVlnlr) II , 'I. 

A k"r~"~';l/\r(" n nn'I>i.!I)' ~k r ~dll " . rlUlul;!1 11& Unlt,l, 
rlll ~ t:r lt/ ~ It O ,h:c, 1.5, uMI'I(\hllll kO~Olll\k 

f'r. Un!!d.tln ~ NO~1 01'1~ 1 ~1'1t 
En r6tn, ".111., mAarar tOI"6rtl nk ~ \IOII.ot knltlolt 

110 .. '''& IIU!l1 u .,6rotleL , hOlY "1'1'111 I,dIlIllA",., 6\'011 Ia 
nH~lti .r,,61t1 Itnhhllnk U!l rul irnnt \! rdt!klMo lr.advCII lell. 
vCIrUnk IIdÖ,""",fil • "kO"4l1tl\\I".llOt ClIII011ulr., Al (lUr.Olol 
h"". kOn!)nolU"k. Inoll.ll , Ily 1""0' 1", i. "flllIAtl.uk, 

A m,~lIbtr ... ,t IInUlrl", 'nhhkOll611 .. l .olI .. 6ul r. II 
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