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Sterkesztösé1l es kiadóhivatal
Budapest, V., Kohéry·utca 4.
Telalon lipót 974 24.
A budapesti unitirius lt9yhukiinég
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hivatalos lapja.
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Alapitotta
JÓZAN MIKLÓS

BARABÁS ISTVÁN
•

Sz. 302-1929.
ft

főszerkesztő

Megjelenik kethetenkent
El6flzetésl4ira
egy lllvr. • . . • • • . . 4 pengö
Az el6filetesi dijak il lelkwi llivatal
timere killdendók.

Meghivó

budapesti unitárius egyházközség k lane.csBn8k f. évi junius hó 8-im. szombal d. u. 5 órtlkor a tanácsteremben tarlandó

negyedévi rendes ülésére
amelyre k. !anticsos atyánkfiait szeretettel és tisztelettel meghivjuk.

Budapes!. 1929. junius 1.
D,. PÁLFY MORICZ

JOZAN MIKLOS

gondnok

lelk~~z

TÁRGYSOROZAT,
•

I. Megnyitó.

2. Elnöki jelentések.
3. Bizollsilgok jelentése.

5. Indilvenyok.

Sz. 301-1929.
ft

budapesti

4. Folyó ügyek.

Meghivó

unitárius

egyházközség

f. évi junius hó 9-én. vtls8rntlp déli 12 órBkor

ti

Kohriry utcai

templomban ttlrt6ndó

közgyülésére,
amelyre az egyházkÖZSég adMizetö tagjait atyafiságos szereteUel és tiszteletlel mcghivjuk.
Budapest. 1929. junius l.

D,. PÁLFY MORICZ

lelkén

gondnok

TÁRGYSOROZAT,
5. H&t:gondnok lemondás6.
6. Tiszteletbeli gondnokok választása.

1. tvi jelentés 1928.ról.

2. Szémadss 1928-ról.
3. Költsegvetés I 929·re,
4. Általános tiszlujilás (42 presbiter cs 3 gondnok
vé.16Bztása.)

Junius 6-én d. u. 5 ó r6kor
BlzolIságok ülései.

JÓZAN MIKLOS

ti

7. Inditnin}'ok (irasban el6rd.

- ó rakor
Gazdaság; BizoUsál!. jun . 7 ·én d . u. :>

ti

Hl!' es Nevel6iügyi

,
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Székfoglaló beszéd
A Po.gérdlban 1'9 29 méjus 30-én tarlott ~örl közgyUlésen elmondta
dr. Kozma György kir. közjegyzo, k. f. U. gondnok
•

MI'ó'I'U {isz{tllr ('!l)'hd,,!:iiri KÖ7.f/)'li!tis!
Alllldön ti ~6J..e Tiszll cs l\ Mll ros.~z6Ge \'i·
dekén~k Icshcn ud\-6zldcl lolnll.\cl/.olom. C'Z ü nnepeire.!! pilllJlltllbnn elrOgodv6 őszin te köszönclet
mOndok l\ ,elem .nemben már egy év"eI ezelőtt
megnyiJ \'o!lull mt"81is'l.tdó biZIlIomert. II md~'ben
cS)'házk6ri felü!.')'d6t.'O ndnQkká vnló W\It\szll\som
álllll Debrecenben rés zcsüllem .
E bizt110m, U!;')' érzem trndiciókm vo tt ulti·
pilw.l és Istenben nlegboldollult édes /lIy6 m és
unillwus 6sdm emlé kének is Sl':ólt. s iHm s tlrkol.
1108)' nemes példájukon okul"lI. - nz utódok is.
hfibt\r szere!\)' It.'hCIl/.é!:u:eI vegyék ki részü ket oz
Ei!:)'hilz mai küzdelmeibe n,
Osi hU(lnkhöz \'tlló mguszkodósunk e nehéz
•
tö rténelmi idókben eg)'ellt' n \'igaszunk és remé·
n),ünk. ez vi!ilgi lÓ loron)'ként fény lik be fl mlg)'
mftg)' flr éjsz6kábta.
A csuk egy édizede elmult rorrtadulom. s nz
nzt követl5 \'örös órülel ll. hitetlen lelkek muve
volt, e hitellen lelkeket semmi igazabb kötelék,
scm hilükhöz, scm haza.;ukhoz nem kötö!le, s
villigbolondttó beleg levttlnaikktll ti több min t ezer.
é\'es hnztlt és négyszáz éves hitünket né há ny óra
talal! feUlldoztt'ik.
Hftzlmk törté netének e legsötétebb korszak"t
átélvc es lIzokból oku lvta, most nni r ismerjii I. és
érczz(1k ll. felelősség suh'át. tlmellycl minden j óm.
vllló unitárius Egyhö.zö.val. hnzt\jl\val és berces
szül6fölc\jével szembe n lnrtozi k.
Az Egyház kül- él/. beitIleIében vtlló közvel.
len rC!lzlvétclt. ma ne mC8nk lelki l/.zUksegle1. hune m
nemzeti kÖlelesség i!/..
Nemcsnk ft rOmoko t kelleti ellukttriluni. hil.
nem ti ledöntött tcml)lom és huza ö rö kké é l ő
rundwncntuml,hoz, ki II mogtl léglt\jál sUjálkez(l leg
kellell le rakjl.\. hOMY nl. ól. egykoron ujb61 bekö.
vetkezhető nehéz idő "iszontogSóg8inuk kön nyen
ellenáll husson.
nagy épitőmunku ne mcsok e rÓ.!! lelki
készl:llÍge1. hanem 8n)'68i illdozutot IS követel,
!lmelyt61 még (l moi nehéz körülmények közölt
l/.em SZUblld llenkine k !lem viSszllTindni.
A mui ifju lIellw:edék nc k, it jövő virilgtintlk
lj lelkét kell l' :\.o:örnytl idökböl (llmenteni, II h/IZO.
flt~Agllul 1){ITOl:lu h 1111 t'-8 6ldoztltkél/.zség ho.tol1l1 á t
egykoron uz AU8uszllllovlcs Zsu ki és Berde Mózsu
nemCll lelkél. lllJ)Uncz h~\' itelle II 110W)' m(.rlir mi.
ni8~Jcre!nOk BUlIlu't.nyi grófl1ük u le{Ul)'{,1 ti nem rc!!
elhUll) l 13t1l1hyt\n)'i !tanu NrófnlSt h, fejedelmi 11ft.
IIYOlll(inyu núl

Ez

II hil, IImc.l)'l1ck vu!t6,u belsO me!NY(t.
z6désen Ul6Pllzi k mc'rsékli nl! Indu lulo! és nen.
\'('dcl)'l. nU~tlnellleslli 67, ' érzelmeket és meglil/.I.h\ja
és II IeIkonkbe mél)'en bdétl:)'ökl're'l.ik.
i \ 1!

A ml \l\!tt\sunk, (tmi nt tl7,t Ey)hozI6r1éneliJnk
is i8/\lWUtl mély lN-nl/.óséyt':!I meg-g)'lSI!6di's .... n, h!len
Illapll1l:ik, lIz.o n /I hiten, tlmelyt61 el
ntlgy püspÖkünk tlzt mondla, hotO' IIZ uz Islen ajándéku.
Eln'htizunk lörté netét ncm kell szeretelt Atyámfiai
el őtt il/.lIlertcsscm : ulJ)' t i mullbOn, mmt ti jcl~ nben
öSl/.ze volt és vun forrvn Erdél)'nek, timi szükebbkörll bércell hll7.nnknuk Iörténeté \'cl.

Vele e melkedett. , , . tizonbnn .!!ojnos Erdély
bukófél ben \'nn, ti nn bnd:5t'it; jogok, ti gondolat és vnllásszobfldst\g kl ll sl/.zlkus földjét dun'tI
Il'bltk th>orjt\k, dtlc{ITIl t\l':onbtul, hogy (I másfé l
évczrcdes kulturájál s7.ét is rombolju a vudnépek
esztelen önkén)'c, 6'1. erdél)'j lélekben fekete gyém{mtkénl rejlő mé!)· és igoz keresztényt hitet $oh8
senHnt ki nem ötheti, meg nem ing8thu!jll. Anny)'
6l/.6k161 örökölt nemes trod icióknlil fOI;\'o. ti n)'om6s
sulyu 0 1011 ft hit még er6st'bben ltingol fel 6Z cr·
délyi lelkekben, II megteremti 6 különböző hilen
levöknek is lelki szö\'etségét, .. , nmel), unió emsebb 117. f'lIenségcs repOlóg~pck, lunkak. t\8yuk.
geppu sktík és IIkntl\'ctök c rdeWnél.
Illa

V"jht\ ez

e rdéh,j ldki un ió. tlZ Erdel)'i
m c nt tllil{u~, umely re ez ulols.ó ('vtizedben nnll)'jt
hi\'tlt ko7.u nk t' 8Z0mOnJ/ln cI/ln'u lt csonktl h/Jzá btln
is visszhongrn tulá lnu 1

VOj lw

ti

/IZ

hit vuJt Astlntlk

k(l l önböző módju ni:

ZllV{lrnll (' llehé;,<, i d őkben ti ml'sérlbll és össze..
tmtlisl. s politikIIi céloktó l hevitw cg)'ik E/oI),hAz sc
c róS'l.ukolntí oz ,.(8)' ukol. es)' ptÍszlor" igéjét, hll·
ncm "issztl ct11 l ~kt.·zvc 6. okul\'1l ti kö.o:c1Olullon ti
mindn y/íjunkut összí'lflrtó Krisz tusi szerelt'! lobognll
nemestlk hil(lnkbell. luull'111 Il.'Ikmkbcn is.

A lclkiinkbc mélycn

~n, üke re:.'./}

hi! I!S wIlllis
kell tchát It'- n)'(l nki't kitöltse, ('Z imt11uni zlÍI II jö·
vőben is minden ti bolsevizmusblll1 rdl/) bt,tescl!,
blir néhn keclles t clŐ('1I Illln(:z!'l lévlllllokkul "zelll·
ben is, ug~'szintén cll61 várllllliuk cg)'koron I I nnS)'
R c v l Z i ó I. umikor 1\ keresztén)' nil);)' hutulmuk
Iel knk és Idkii!lmerclilk SugAltuttlTII hllllgtll\'lI
milliók s orsAt ne m !>us.o:\I\n hllllllm i tl-n)'t"zlík l17.el/.zélye és kl- nyc·kcdve szerinI intt1zik d . htllll"fII
(IZ iwnzi k..r(,:lz t ~nyr lIil \'lllll\s hu UII mll,id lit itt.\le·
tdke\.
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Enll~lrOil"(\
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leli f\'lIc h:dl'
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IWIIIZdi I;':lil ukll!'k .'Ie n ~wdht'ld ·
rélt ud utCl!l és b('IIi!JÖ vlIllul'l nll tilt·!•
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Mi II magyar uniláriusok számarányunknál
fogva iU II csonka htlzáhan csak egy csepp vo-

ma már az cgész világ szeme fordul. cM k az
Egyházon át tudjuk ennek fl nogy nemzeti gOndo_

S'yunk

letn8k megnyerni.
": mull ~8gy történelmi i dő kben Egyházunk
fl • haz~nk s ~lvál1képen szült'íföldünk a bérces Er-

II

tengerben, ez azonba n

kishilüvé

senkU

se tegyen. A Dávid Ferenci meggyözooésse! valljuk bátran hilűn ket és legyünk mustármag e meghasonloU CSOnka hazában, egy aranyhid, mely ti
világ legnagyobb hatalmát. Amerikát igyekszik
összeköini "szánkkal. nyugalon hadd ismerjék meg.
hogy mi négy évszázados lelkiszabadsagban élünk
és az 1568-iki tordai országgyülés nemcsak szimbolumként felakasztva szerepeljen az amerikai és
angol hi1lestvérek templomaiban, hanem ez a lörténelmi nagy tén y a lelkükbe is be legyen vésve,
had legyen Erdély, még egy világhata'lom prolektorátussfl ártin is ujból a vallásszabadság és szabadsagjogok klasszikus földje,
Nyugalon ma már nem kardcsörteléssel és
görögtüzzel, hanem a laposan és gondosan előké·
sziteU propagandával tudunk csak a R e v i z i ó

gondolatának Iért hóditani.

\

i':RTESJTÓ

d:[y lorlénetehe a rlÍny betükkel irto be nevél. Egy.
hazunk. amely II hszánkkal mindenko ron szoro_
san vo~1 egy~erorrv8. annak nehéz és Válságos
helyzeteben IS a wilsoni lévhmokkal szemben
kellő pillanatban konditoUa meg a vészharangol
amelynek hangja az Oeeánon Iul 7000 kilométerr~
is elhal1alszol1 és megértő visszhangra is talált.
Ma már nyugat felól várjuk a nap- fe ljöttél.
s reméljük (S hisszük. hogy a nyugat felöl felkelő
nap sugarai ujból életre Fogják [akasztani fl máT
megdermedt keletel és az Igazság győzni fog.
Ennélfogva csonkamagyarországon kiCSiny Egyházunk, iskoláink és kulturintézményeink fennlarlása ma már nemcsak belső lelkiszükséglel. hanem

~A~m~,;,~ik~.;·I::;P=,=
d '"='='"h~o=v=.====="=,=m=z=,="==k=ö=,,;1=",,'='="=",,1===

Elnöki megnyitó beszéd
Polgárdi, 1929 május 30·án elmondla Dimény M6zes k. f. ü. gondnol(

Tiszte!f Közgyütes!
A hagyományos szokásoknak és az egyházi
törvényeknek megfelelően, minden évben más
helyen összeJöttünk, unitárius egyházun k egy évi
eseményeinek tudomá5ul vételére, a körl köz~
gyülés elé tartozó ügyek megbeszélésére és e lintézésére.
Ezek a közgy ülések lennének a mi évi nagy
összejöveteleink, de sajnos a mi körl közgyü lé~
sünket sem a fővárosban, sem a vidéki egyháza~
inkban nagygyülésnek a jelenlevők csekély
száma miatt - nem nevezhetjük. Mindenesetre
sajnálatos, hogy egyházunk közügyei iránt az ér~
deklődés nem nagyobb, mert hisz lélekszámunkhoz képest is az sokkal nagyobb lehetne. H ogy
mi az oka a csekély érdek l ődésnek, enllek a
kutatásá val jelenleg foglalkozni ne m kivánok, de
mindenesetre szükségesnek tartanám, hogy egy~
házközsége;nk is fog lalkozzanak azzal, hogy m ikép
lehetne a közgyü1ésen részt vevő k nek a számát
minél nagyobbra növeln i.
Az anyagi viszonyok és az elfoglaltság ;5
bizonyára lényeges szerepet játszanak a szóban
l évő kérdésben, de ezzel
szemben egyházunk
nagy érdeke, hogy ti hivekben a közügyek iránti
érdeklődést fdkeltse és azt állandóan ébren is
tartsa. Ez szüksé~es egyebek mellett főkép azé rt
is, hogy az egymással való érintkezéssel, egymás
megismerésével és lehctő támogatásával az össz~
tartozandóság érzését ápoljuk s ezáltal az 'unitárius szellemet fenntartsuk, növelj ük, erősitsük.
E fontos érdekből kUolyólag kivánatos volna,
hogy minden köri közgyülésre minnél többen
jöjjünk cl, de hogyha ez ezidÖszerint bizonyos
nehézségekbe ütközik, arra kellene törekednünk,
bogy legalább a budapesti köd közgyüléseink le~
gyenek népcsek látogatottak. Azt hiszem, hive~
inknek egy jó része meghozhatja azt az áldoza~
tot, hogy minden ötödik évbell Budapesten tar~
tandó közgyülésrc eljöjjön és ar.r.al egyidejüleg
kÖlelebbről mcgl!lmcrkedjék a s'l.ékesfövárossa1.
E teki ntetben t(lhln célrovcletö lenne a buda~

pesti köri közgyűlés napját a nemzetközi vásár
idejére eső vasárnapra tenni, mert ekkor hiveink
k edvezményesen utazhatnának Budapestre s igy
gyengébb anyagi viszonyok között élők is eljö~
hetnének a kőzgyülésre.
Az országban annyi menekült és szétszórt
h ittestvérünk van, ezeknek bizonyára l elkiszíi.k~
ségletük is az, hogy időnkint összejőjjenek hlt~
illetve illetve erdélyi testvéreinkkel is.
Ezekre a kedveS összejövetelekre nemcsak
egyéni és egyházi, hanem magyar nemzeti szem~
pontból is felette szűkség van, a nagy magyar
lelki integritás épitése. megteremtése szempon~
jából, mert csak a lelki integritás alapján épül~
het feJ az ország fizikai integritása, amit más
szóval Nagymagyarországnak nevezünk. Ennek
megteremtése é rdekében mi nden becsületes és
tisztességes magyar emberre sziikség van, ha
te hát az egyes egyházak az ö hiveiket a fele k e~
zeti békesség j elszavával és követésével ebbő l a
szempontból sofakoztatják fel és nem az egymás
elleni tüntetés szempontjából, a magyarság gon~
dolatának teszik a legnagyobb szolgálatot!
Milyen szép és lélekemelő egyházi fe1a,da~~
nak teljesitése volna az, ha minden egyh~zfo:
minden lelkész, az egyházi ügyek minden Világi
intézője, ebben az irányban fejt,~ne ki ügybuzg~
tevékenységet, a mi darabokra tort országunkban.
Mily gyönyörii és lélekemelő Iátvá~y l~nn:, ,ha
egyszer az összes egyházak az o puspokelk,
IcIkészcik vezetése mellett e!!;ymásután menve
vonulnának fel a főváros utcáin s igy együtt~s
tömegeikkel tüntetnének az lsten tagadás, a hl~
tetlenség ellen!
,
IllY minden egyes egyház hiveinek, táboraba
megszünne il más egyházak hiveivel szemben
táplált féltékenyséll, e!lymásban minden ember,
csak il becsületes hivőt és az igaz magyar,t ke~
(eSlié és tisztelné, ami elvezetne mindn~~Junkal
él mCllllya lázoft, mCl!llyöt3rf. dc egy jobb Jovóbe~
blzó
sziklacrós táborába, amely tábo
és hitévelIlz elkövetkezendő

II

•

U'NITÁRIUS

Egy ilyen irányu munka elvégzése elsősor
ban az egyházakra hárul, mert ezeknek szava és
keze ér cl a paloták tól az utolsó kunyhó k ig.
Ha a nemzet egységessé tételére hivatottak
c;zt a nemes munkát elvégezni ncm akarják,
megbocsáthatatlan mulasztást és bűnt követnek
el ugy önlllagukkal, mint a nemzet legmagasztosabb érdekeivel szemben 1
Meg vagyok győződve, ho~y minden unitá.
rius hiUC,1tvérem igy gondolkozik. Dávid ferenc
vallása követőjének a hit és lelkiismereti szabadság eszméje és követése mellett, ncm is lehet
más meggyőződése. De ne: elégedjünk meg ezzel
a mcggy6ződésunkkel, hanem minden unitárius
ember legyen szószólója, apostola is ennek a
meggyözödésünknek s igy legyen mindenki elszánt munkása a magyar lelki és fizikai htegritás megteremtésének.
Mikor e közgyülés alkalmával szivben és
lélekben áldozunk a nemzeti érzésnek és gondolatnak is, megemlékezni kivánunk e hclyról az
elmult egyházi évünk kimagasló eseménye iről is.
Egyik fontos eseménye . egyházunknak az,
hQgy a misszióház temploma elkészült és lélekemelő ünnepSégek között, magasztos hivatásának
át is adatott. Hogyamisszióház, hogy jött létre,
mi II rendeltetése, e rendeltetésnek h ogy felelt
meg eddig és hogyan fog megfelelni a jövőben,
erre itt nem kivánok kitérni, esak annyit jelzek,
hogy ugy maga a misszióház felhasználása, mint
az abban lakó fiatalság gondozása - püspökünk
nyilatkozata szerint elsOsorban a budapesti
egyházunk presbiteriumának hatáskörébe tarto.
zik s Igy mindenki nyugodt lehet a tekintetben,
ho!!y egyházunknak ez a kincse az ö magasztos
rendeltetésének megfelelő kezelésben és gondo.
zásban fog részesülni az egyházi élet megerösilése és fejlesztése szempontjából is.
Mikor erről, II kápolnával még értékesebbé
tett nagy kinesilnkröl megemlékezünk, lehetetlen
megfeledkeznünk azokról, akik minket ezzel
megajándékoztak, a nagylelkű angol és amerikai
hIttestvércinkrói. akik nagy áldozatokkal. tehát
c s elekedettel mutatták meg azt, hogy a mi
nagy nemzeti szerenesétlenségűnkben velünk
egyi/u érezlek és gondolkoztak, velünk együtt
voltak. Ezzel szemben nekünk az II kötelelezett.
~él!ünk. hogy a misszióhdz lehető legllemesebb
haszn(t\ásdval mutassuk mcg tengerentuli hitrokonainknak . hogy érdemesek vagyunk és leszünk
II IIckünk adott nagy ajándékra.
Egy másik nagy esemény , miről itt szintén
mc~emlékezlli kivánok az, hogy budapesti tcmplomunkba bevl'.Zettetetl a rádió s Igy az emlitett
t('IllI)lomunkba c\hang7.olt prédikáclót havonta

ERTESITO
kétszer a rádióhullámaink hatótávoldgá.ban min.
den magyar ember hallhatja. é lve:theti az lsten
dicsőségére és a magyar érzésnek fenntartására
•
növelésére.
Az a lelkészünk. aki II beszédet felfogó
mikrofon elé áll, telitve kell hogy legyen unitá_
rius hittel, krisztusi szeretettel, erős magyar ér_
7.éssel, a szónak és gondolatoknak szépSégével,
hogy ezeken keresztül az a több szá~ezer em.
ber, kik hallgatják a rádiót, megismefjék a mi
egyszerü vallásunkat, hazafias érzésünket és gondolkozásunkaf.
Mikor ily nagyra hivatottnak értékelem a
mi rádióadóállomásunkat, arra kérem lelkészein_
ket, akik bizonyára mindnyájan részt kivánnak
hogy
a jelzett. magasztos nagy munkában
szép és lélekemelő beszédek alkotásában és_
mondásában keljenek egymással nemes versenyre,
Dávid Ferenc vallásának megismertetésére, de
egyszersmind annak dicsőségére is!
Megemlékezni kivánok arról is, hogy első
f elelős
miniszterelnőkünknek,
gr.
Batthyányi
Lajosnak Istenben boldogult leánya, gr. Batthyány
Ilona, őzv. Beniezky Gáborné az unitárius vallásu
szegény iskolás gyermekek segélyezésére a buda_
pesti unitárius egyházközségnek hagyta Koháryutcai háromemeletes házát, ami a végrendelet
érvényre emelkedése után II nemes célra évi
15- 16 ezer pengő jövedelmet jelent.
A Mindenható lsten ' az elköltözött nemes
grófnő szívén keresztül segitségére jölt a trianoni
békeszerződéssel darabokra tépett szegény egyházunknak.
Fenkölt Ielkü nemes hagyakozó legyen halóporában is áldott!
Végül emlékezzünk meg arról is, hogy e
köri közgyülés évével esik össze vallásunk ala_
pitójának, első püspökünk nek Dávid Ferenc halálának 350-ik évfordulója. A már fett intézkedések szerint ennek az évfordulónak alkalmából
minden egyházközségűnk kegyeletes emlékünnepélyt rendez mártirhalált halt vallásalapitónk
emlékére.
Arra kérem a lelkész urakat, hogy Dávid
Ferenc életének és munkásságának minnél hűebb
kidom.boritásával ezt a7. ünnepet sziveskedjenek
minnél nivósabbá, minél é rdekeSebbé tcnni, arra
a helybeli hivatalokat, hatóságokat és más va llás.
felekezefeket és a nagyközönségcl is meghivni.
hogy igy minnél nagyobb közönségnek lc::gyen
módjában az egyetlen magyar vallásalapitóva l
minnél részletesebben és minél behatóbban
megism erkcdhctni.
Ezzel a kivánsággal a megjelenteket szivé·
Iyesen üdvözölve a köri közgyiilést megnyitom.
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