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Anyák napja.
f"lájU 5 ö töd iken. Ityönyörli, tov08z1
VIIsá mli!) linncp! ruhába ű lt 87.ik !Ólok lI)!yoll~yötörl.
fflul1káuu, )!ondhu Ő!l1.i.llt, lll. é le i nehéz terhe
lllatt Illcllrokkani UU'l.ony. I<lkcféli lI'dncvcszlell
ruh ájllt, 1I0j:ll clshnllJn u fcjkcnd6 nló, Clluk lll.
IIren ncm ,,,d lIl cllvá ltozn i , IIc!tol/yscm hiljllk ol
fon nyadt száj rél! clfelcifc ll li/mcpi mOlIolyra,
amin! IllcHe
IllÓjlU1

lIllIllIk,

ötödike

11'1.

kit ÜIIIICpc IIl Ck, mivel

ö

1l1l 1lCjlUk ICII1.,

h0i!Y

II I1lC~ lly{\

lijrlcké, lll. őrő kkén :l ldozóké. U1. nnydké.
Ilyc rmck kl.
M:ljulI őlőlllkén liok rllllal
pirult nrceul , cll lll o~ó lw,emmel !Sl cl Ul. lskoldbu,
lll. anyák napjllnl. KcúikbclI C1I01l1111l, melyei (Ily
Óvtll OIUtn visznek, minI II IIzcl1tlléllct . Ez fil.
iS el ső Illl!!y ál doz1lf uk .
1101lylln, milyen őrdŐII)/ÖII módOIl hldoH
mindegyik Ok Ci!ypl1r IlMa"l lIleil'"kurltolll II lIemmlből'/ E~. m~ rtJ:lndék, pár koronát érő
vlÍlldrl
holmi , mlC!lodu nallY :l ld07.fllokrÓI rel/él. El:lllott
O~.8onmlkeny erekr61, I:lbd:lkról. bubáról, melyre
hónllpok Óln kuporlllltlák II ntlgyrltkáll kupo tl
fl1lén:kct, tulán elly pdr c!lepp könnyrt'll ls é8

nally mérhetellell bn!lzkellégrt'l1.
Mcrt illU ök IIzok, nk lk udnuk. 'ft. I-!ycrckck
t,klk rnl1l1kor cAnk k:ll)nl Izok lok , az egyell enlől,
lIklU~1 klivetclhclllck, IIZ IIl1yMól.

KOIlclkl

l/lknhlkbulI, /lZclléllycII ilyermekfOilllllko~.liltÓkhUII nu\jlHI ötödikén őllllzellyU ln ek

IIZ rlllyllk . HllyelleHIII. 1Z(~ycnkczve . ktnyllttrcdell mOlwllyll1 {I ln ek JI 1I"l yf,kklll éke.Utol! d hlz-

helyekre éli IIzc mben Y(' lnk rllllyogóllll, blhtzkéll.
I~llntollun feM lln nk II lIycrmrkck. (:IJ verllcket
rnondonnk, dIllokni CIICkellltk . 1l111~·O l lejtenek.
íinllcpc.:!vc IIZ IIlIy l1 lll11. ((il ehn oudjdk " fOj.flldú lIllIIt. melyet n nHI ~yll r I IlUl 1ólolllrdll t·gylk l c}tlelkc~cbh 111.1111, S ugl1r l1élu rOIl'l,1t !lz/lyuk!)ll :
Kedveli, Jó IIl1yl1l1l I Ol1llCI)élYCIICII rllN1Idom. 'ho~y e11llcdclll1CH ilyermckc ICllzck. Sohll
mell IICIlI lI'I .0morllOlll II rn llldCll 1 (·JklSvel ek. h OIlY
tlri}lllét IcIJt! herlllem. K/,lIlZ{\lIijlll, hONY fdllcv clt :
killl~, Önőrn. hONY IIl1l,t dll lurlOtt: kUllzön{\m, hogy
nnnylll:tor ItI cWhocll tltOIl I l :o,::ndoll1. hOIlY hu bllJ
éri. ulc)!véd cl1l: 11:0 hcleil lellZ, :fpolom : II IHI
mClliSrcllllzJk , vlI!!y IIdJklSlkiJdnl fo)/, mro~limhoz
ve~l1.cm éli CNéllz t:röll1mcJ nZOIl Jenck. hOJly
IIlCIoIIIOlIlIZlIbhlllllllll CA boldOIlN~ I lIyclIl clrtlllll
éh'fét I IlItcn cnllcm lilly IIcttélJcn I
I:M :ltudjtlk II IllulInk vclTe uJlIndc!kot éli vl-

rllllol IIz6 rlluk 111. twytlkrn.
Az II111Z0ll yok IdkéhcII l)edlJ! Iw llUl. oldódik It k érel!. m eJlyt:! II Il1CllllZOkáll vedőn hefedte
IIZ élei lilűllc lIok IIcbet é. mlvcl lIdilIk 111. érr.é.
r ég elfeledle II 1I101l01yl. rnc~lll lldlllt II .zOkiJII ut ..
jdll. Sirni m ét: ludll uk. A z ő örömilk CllUpu k önny.
A Kohllry-ul cu l Icmplomuukhlin 111, ld én
Ill Ó}1I1I 5-ére ellŐ vlIlórrlllllOU ellllék('1,Üllk mcll 111,
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Akik meg szem től,s1.embe láthatják
édc~:lIIyjukll t - há lás örömmel , akik csak a
távolból sóhajthalllDk az a nya i szemek meleg
anydkr61.

•

sugarai' utá n - sóváqtó vágyódássa l, akik pedi!!
egy·egy sirhantot Járnak körül testben vagy
lélekben, könnyes Imádkozással.
(ó)

.....----

A grófnő végrendelete.
A Cinkotán 1929. évi m árcius
elhalt Öl,V. Bc nlczky

Gá bo rné,

szül.

hó

Az e lidegcnitési

2 1·én

1925. o któber

hó

s

al

örök

:llapitványi jelleg il kitClzött cél fcltü nte _
fé sével il tulajdonjog átirása kapcsán

Batthyány

IloJJa )! rófn ő, a bud upesti unitárius egyházk özség
leJ/Tlugyobb jóltevője

tilalom

tc lt:kkönyvlleg is ki lesz tűnldc lldö.
E7.7.c1 kapcsolatban azon óhajomat fcjeze m ki. hogy ö rökösöm il jelenlegi
h áz),!ondok Le hm an ll Ká lmánt a szolgá_

22· én

kelt végrendelete ezt mo ndju :
l3 udnpesli há:-.u nwt, Illet ő leg 1145- 11 54
(1_7)1 J3udupest fövl'\ros pcsti részének
1136 s:-., betétében 5 so r alatt felvett
Ko hár y.ulclIl három em eletes lakházam·
lIIut az unitári us valláSI! szegény iskolás
1!ycrmckek támollatásárn szolgáló örök~
alapitvnnyké nt
11
Bud apesti Unitárius
E!!yházközségnck lut!lyo m ányolOffi azon
korláto:-.ással, hO!ly n ház állaga érintct·
!cniii fc nlllartilssék és csak az évi tiszta
jövedelem fo rditassék a kitiizött célra.

J

•

lutban h alálom után ts m cgha!!yja.

Az örökösö k, !I1ctölc!:l r okonok egyik reslc
előre l át h atólag m e~ t á madja II vé!! rendeletet. Az
ilyen term észctii perek éveki!! szoktak ta rta ni.
Az esetleges pcr eld ő lt élJ! a nemcsszi vü grófnő
haj!yaték;inak :I jövedelme n em fordi tható a
megjelölt c é h~:I . Azok , t ehát, akik az egyház.
k özséghez akarnak fo rdulni segé lyé rt - vá rjanak
addig, amig a presbitér ium idevágó hivatalos
értesitése megjelen ik .

----~
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Emléktáblát Dávid Ferencnek!
A z Unitárius J!:rfesifő (dőzö számában felhivást intéz/ünk olvas6inkhoz az iránt,
hogy adakozzallak (InIlak (IZ emléktábláIlak költségeim, amif a székluiztJllk elöcsam okúI/ak f alába sZó,,{/dkszik a budapesti egyházközség beil/l!sd(Uli.
Ké,.(j s?l1JJlfllkra megjöff a viss7.lwlIU az e{sö :20 pOl1gönek képéhen, amit BOllcza
Ferel/c kedlJ!!,'; atyánkfia hozotf a /lemes céft·a. Bizton hisszük es (!rre igen k érjük is
ked/J(!S unitárius tes(IJéreillkd, hOllY az első adakozót kÖJNJfik (1 föhhiek is . Ezf lIll/uíf is
inkább kérjiik, med az cmléktó bfáf I éJJi 1101Jember hó 15-en óhajtollá aZ egyhózközség
jö/sumfelni aZOIl ll? t7uuepélyell, allle~yfl(!k kerefébell hddol/fnk · majd DÓ/JilI Fuellc
szel/elfle (II/Hf.
Bármilyau összeget köszöneffel fogadulIk és az Édesiföbell nyifJJ(illOsal1 nyllg(lÍwk. íh emlékfábIdra odal.'Odak: BOl1eza Ferenc 20, PavfoszRY Ida 1, ]ollcsi Lószló 20.
Ö sszeSIUl 41 plUlgÖ,
---~
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Dávid F

Ert e:s!t ő olv asói bizonyára

nl, hollY urnl ko r !IZ é v

elején

e mlékeznck
IIlcginuitottalll a

gyOJtést est y SCIl1t611Iup Cllyhchozdsdru. m ár akko r
megcllllltclt CIll , ho!! y II Il év, !Imely ullllt II Ilyüj~
t CII folyt c:suk Idcl glenes , mivel II11n1lk vé~lcllcs
nevel ad,,1 II mugyurorll7.dgl Unllnrlus
11I1l1.li!lItÓ 'J'U lldCIUl ll llk áll jowdb ll n.

Ei!y hn z

..- - -

alap.

Az I gllz~lI t ó TlIndcs f. évi á prilis 30-án
tartot t re ndes eV ll c~yed i ülésén tárgyaltll az á ltalll klk(ildött adhoc bizo ttság j elcnt ését a z addig Dávid Fe ren c Karácso nyfa néven szerep l ő
ulup fclhusznáhlsu Iránt. l"Je~n lkoUa IIZ ulap
ulll p s7.!lbályítit és mCl!jelőlte a cé lokat, amelyek.
nck nol)!lIlllt:l rü
óhajtja
rl)nlUnul nz
alup
jövcdelmét.

•
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Ui\:ITÁR l llS I~ RTESIT()
Az Qla ps1.abályl III ' érlcsltö másik helyén
adom.
Most
Ut csak
annyit jegyzek meg
rövidell, hoj.!y II gyiij tést to vá bb (olylatjuk az
cddi j.!1 módon. Szeretettel
kérek
minden
jó
un Itáriu s em be rt , ne vonja meg filléreit a nagy
célt szolgá ló alaptól. Az a lap hivatalos cime,

neve ezután:
DÁ VID FERENC.FILLÉRALAP
Az alapot ;17. Igazgató Tanács határozata ér tel·
mében c7.IItán II budapesti egyházközség
pénz,
tára kC7.cli, amely al, Unitárius Ertcsitöben nyil-

3

vánOSfln fOl! 87.ámollll és c1nál1lolni il befolyt
adományokról, é rpcn ugy. mint azt edd ig il ste r_
kesztőség

cselekedte.

Dávid Ferenc halálának 350- ik évford ulÓját
cz év november havában ünnepli meg egyh ;h unk .
Arra az idöre a Il l,lgy naph07. méltó összegre
kell növeini az alapot, hogy ünnepeltetésünk a
a mult megbecsül ése mel1ett cselekvő biztatás
legyen a j övő re.

l\tyafiságos s7.crctette1

Barclbiis Isfoiin

---~.~,---
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Szegény tanuló

gyermek ei nk nyaraltatása é rdekében kérjük il
jószivll emberek támogatását. "Mint az e1öző
években, a ránkk öv etkcző nyáron is szeretnénk
elhelyezni 30-40 unitárius vol1ásu szegény gyermeket a Balafon mel1ctt nyaralfatni.
A budapesti egyházközség 10 tanulót, Józan
Miklós vikárius tir 5, a Misszió Ház 10 tanuló
nyaraltatási kö!tsél!eit vállalják. Még 15 gyermek
nya rallatósának költségei hiányzanak . E~y gyer-

mek nyaraltatás~ 80 pengőb e, utiköltsége odavissza 7 pen gő be kerül.
Testvéri szeretettel és bizalommal kérjük
unitárius testvéreinket segitsenek minket, hogy
mi is segith essünk. Bármilyen összeget clfogadunk
é s nyilvá nosan nyu gtázunk. Szives adományokat
a lelkészi hivatalba (Budapest, V" Koháry-u. 4.)
várunk.
Testvéri köszöntéssel
d

szerllesztóség.

---~. ~---

A Dávid Ferenc,fillér alap alapszabályai.
L

IV,

A.Z alap neve: Dávid feren c-fillé r alap.

Felügyelet.
Az alap fölött a felü gyeletet II Magyllror.
szági Unitárius ~gy h áz Igazgató TlInácsa gyako.
tolja az dIta!:. delel!á lt és az alap közvetlen
kezelésével megbizott Választmány utján.

IL
AZ alap célja és rendeltetése.

AZ al:ql célja és

rendeltetése az, hogy
fökét !lyi.iJ tsön a mll l!Yllrorszá).li Unitárius Egyház
jllvá ra. Az 1Il apjövedclmét kap:
a) A magyarországi Unitárius Egyház "Köz.
1IIap".ja 40 százalékot.
h) A. magyarországi Unitárius Egyház "Lel.
k észi Nyudijintézete" 10 százlllékof.
c) Az unitári us .. Lelkészi bctegsegélyzö
alap" 20 százalék ot.
d) 30 százalékot kap a "Segél yező alap"
amely életpályát kezdő vagy sorssujtotta egyének támogatására szolgál. Innen kapnak "erkölcsi
kölcsönt" azok, akik révb ej utásuk után té ritik
viSsta a kölcsönt, amit becsületszóra kaptak.
Ili.
Ha az évi I!yüjtés összege segélyezendők
hlányáhun nelll használtatnék f61 telj..:sen a meg•
mnradt rész_összeg a Dávid Ferenc fHlémlap
javára tőkéslicIIdő.

V,
A. választmány':
, A válllsztmányt az Igazgató Tanács állitja
egybe a Csonka_Ma).lyaro rszág területén lakó
unitárius hivekb6 1.
A. választmány tagjai :
A püspök he lyettes, a f6gondnok helyettes.
a budapesti unitárius egyházközség egyik lelkip ásztora, II budapesti unitárius egyházközség
egyik gondnokll és egyik hitoktató_lelkipásztora
a köri csperes, a hivatalában idősebb köri fel·
i.igyelő gondnok, a
duna_tiszamenti unitár/;.s
egyházkör puroc hus_lclkipásztoral, uz egyházkor
filiái nak gondnokai, az Un itárius Nőszövetsé!l:. a
a Perccln é Kozma FlÓra Leányegycsíi1 cf dnoknői, a Brassai SámIIci Ifjusági Egyesület eln öke
és a 1ános Zsil!mond cserkészcsupat vezetője.

,

,
.

.
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UNI T ARIUS

.

t:RT E S IT Ó
A válasz tmá ny pillanatnyi segélyeket 500
I)Cnf!öi~ utalványozh at.
Magasabb összeget az

Vi.
A. pénztáros.
A:I: alap pénzfá rosa a

budapesti

IgazI/aM Tanács utalványozhat.
VI11.

unitárius

egyházkö1.sél: minden kori pénztárosa.

Kérvények.
. Segélyezés iránt II kérvények az ü gyvezető
választm ány; tag utján a p iispök-hclye tfeshez,
ill etőle!,! az Igazgat6 Taná cs hoz nyujtand6k be.
Vi d é krő l a k érvények ef II k ő rl esperes utján kell

V II.
A , rálasl tmány ülései.
A vtiiasztmany ülései I C\'llcgycdcn ként tartja

Budapesten.

Ev

,régén beszámol

nács nak.

:IZ

Igazgató Ta-

......- - beadni.
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f 6p.is;tonmk dr.

B o;lf OS

Györg)' O méltós<lg(l AnSli".

- Kincl u U s:d ón é, fu zesgYolrmat i Iclk ipászto r test.
\ é r O"k felesége, gyarmati ; sko l~nk tao it6nOje sulyos bete~en fekszik a g yöri-\LII Erzsébet V őrOs Kereszl k6 rhdz.
ban. A nehéz operáció ut4n rem élni lehet, hogy megbir'
kozik il betegséggel. Jószi\'\'el kiv4n unk neki teljes fel.
g)'óg )'uld sl.

bOI jű" CI B l.Iuilp~Slc n néMn y napOl tohotl hi\'el korében.
Hészk lcscn l.tjékol la llil magrarorszdgl hiveit <l Z ango l
Im itdriu s mozgalmakról, ameirekn e k lén)'egérOl az ~rtesit 6
m.!sik heJ )'én hozunk r O, 'id tud6si tást , fOpdsz lorunkcll
nas)' szere tett el Fogadtak angol hitrokonaink és a tesh'ér~
bi~ t<lhb SZdl'dit kCl ldOtték nekíink a tensertulr6L Paspők
Un,mk m.!jos 'l'dn u ta ~ott \'i ssza SZé khelyére , Ko lo zs varr<l.
- Uztoet. H íveimnek i.$ banitaimnak ~ivból.

kfuiirlöm, hogy bf.teg.ségem alatt m~gJatogat!ak, ttl ...
fonon, vagy 'ev(I utján érdeklódt~k állapotom iránt.
Alos! m ár lsten keg)'dméból tS aPolóim jővoltabál
a nn)ira jobban vagyok, hogy llemsokára álvehclem cl
hivalal ue:uté.s.?t, Isten áldása leg)'Ml a Hívek g)'ülekuetrn !
S~erdttldjf.S iidvöz,IelteJ.
Budapest. 1929. április hó.

JÓZN" AII KLÓS
Konnnn.illdllS ifjaink iinne~ l )'u kiki rdt:ist is ur.
l'U $IIUI'Hdt .ildo:ótsütortökön (m.ijIlS 9.in) uildott ll ora.
kor lu: a Kolt.iry'lI. templomIInkhan, dmtly ~lkatom ra a s: iio
löket il érdtklouöht at)'aris~gos s:trttctiel mfgltiI'j~ a: egy.
Itl:kil%l ég e1öljirits.iga.
- R~d ión kOz"l'litendó iS h.:: nt lSz l\::le teink szánHl május
ha,·.! t O~ kezuódoicg ha l'on ta eggyel rnegszapo ro uik, A
Hád l~ IgazgiUós.1gdtól llldr meg B kd plUk az errOl szóló
é rt esr tést. Il yen fo rm~n m djusban ké t Ilbcn kOz,'eHti a
r.Id rő a Kohd ryou. tem plo mu nk b61 az is te nt isztelet. A
mil lU$ l~iI \'I el ~ö i~tcnll Szt eletunk 12-1.'0 11 ' 15 6rolkQr kezdOd Ik, !)~Qlgollnilk J6zan l"-.I iklós és Pé terIf)' Gyula.

Meghivó.
A budapes ti U:-':: ITAR IUS N ÚSZOVETSt:G f. c" 1 m.Ijus
hO \2'é n, I·as.!,rnap d. u. :; órakor a~ unt t~ r;~ templom'
ban ( K oh~ r \ _u , 4 . sz.)

tisztujitó közgyülést
tilf t. a melyre. minde n érdeklődőt ~l(crct e U d v.ir.
TÁRGYSO ROZ AT,
I. hnil.
J. Elnök l mcgny itó, Til rt ja J6zan 1\l lklósn c,
3. TUk4r! jelentés.
4. Pénl ldrosi Jelentés.
!o. Az u; tb ztikilr megl'.1.laszt~ ' a,
to. IndUl oln}·ok.
7. Z4r,}l mil,
Blldapesr, i~, m.! jus I.
A NÖli: ilvctlig elll oksigf,

-

fu. Ullitirius Noszönbig " oilasztmán )'a f. évi má jus
h6 So.1.n, sze~ddn d. u. 5 6rakor a IX., R.ik os-u. .:;, sz,
hel yiség ben Olés t lart , amelyfe
szeretettel rneghil'ja

ol

tagokat ezen <IZ uton is
az elnOkség.

•

- A föv.iroli tanügyi vá lasz tJso ko n két deré k <ltyá nk.
fiát \'.1.la sztották be ápri lis Jodn. A z eg y!k LOri ncz INnes
polg.! rl Is kola! landr, aki Igaz ga tól' á lé pett ~ Ió, á mási k
J6 zse( J<l nos lan!ló, akiI m os t q il<lsztoUak be a fÓl'arosi
tan lt61 kar ba, Os zinte örOm m el adu nk errol hirt oh'<lsőink ·
na k és uj áll ds ba juto tt a tyá nk ftai nak sok szerencsét
ki".1.nunk.
- N)'ill'.inos kÖs;olld. Pelri k $dndor úr az un itá rius
bal illkahn á"al véd nöki d ij cimen hat pengőt ado miJnyo ZOtl ilmelyet há l.1.san kOszö n a Br<lssai Sámuel UniTáriUS
Ifjusági Eg)esoleL

A jubil.i1ó protes tá ns test" ére k dprllis 21 ·én unne'
peh ~ k a

spc)'eri ország8 yulés 4\X\oi k é d orduJója t. A z
ü nne pél)'en il mdg}'a rországi Un itár ius Eg yhá z nel'é ben
d r. :>'l1k6 Ferenc fOgondno k h., a Duna.Tfszillllcnti Uni.
t,; rhh Eg)'házkor ké pvisele tében Dl/nén)' ~I ózes k. f. u.
Ro nd no k, il budapesti egyhdz kOzség ne\'ébt:n dr, PáJrl'
:\10ric z egy hJzkOzStgi gond nok jelentek meg.
- U~ lott~ink. :>'Iárcius 2 4.én dhal! Breznyik Ist\dnn é
V á ri Esz t.:r srmé nfa h 'i szíiletésü testvénlnk. A z uj t emetőbe
teme tt ük marcius '.!6oá n.
Kis ko ru Székel)' Fe renc .:) hó napos csoppség, A me '
gyer i te me tőbe t('mctl a k ápr. 100én.
Pálffy M drto n g yOgysze rész at y.! nkrid ..w é ..es ko rá ,
ban megh olt. A priliS 24.én temelI fI k /I Farkasréti temeTObe.
Kek m en Re zsO iá rás birósd gl Irod atisz t Jó é \'es korJ'
ba n h48yta 111 fcJcségét és ké t J rváJoi t, Á pr. 'l4·én temet·
tnk ilZ ujtem etóbe.
l.tn8)'~ lf~l \i b• •ó O.b.in Bod~8 m , k ir, cse ndó ro rnag "
a ty.! nkfl a 4Q, él'ében á pr. 'l;.én B,tlatonfClrooen dhun yt.
.,\ pril!,. J;..)o Jn temelJ ük a R á ko~palolal temetőbe.
l'\)'us odj<lna J.. cse ndesen '
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