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Szerkesztoseg es kiadóhivatal 
Budapest, V., Koháry.utca 4. 

Alapitotta 
JÓZAN MIKLÓS 

• 

Megjelenik kéthetenként 
Elötlzetésl ára 

Telefon Lipót 974 24. 

A blJdapesli unitárius egyhazkőzseg 
hivatalos lapja. 

főszerkesztő 

BARABÁS ISTVÁN 

egy évre . . . . . . .. 4 pangö 

Az elóiizelesi dijak a lelkészi hivatal 
eimére küldendök. 
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Március 15. 
T dS1::t:t1 az Urmsk, hogy 184,8. má, eius 1-5·én 

megdicsőítse magát a magyar nemzetben. Felvitte 
a nagy QSlmék és nemzeti igazságok magas he
gyére és megmutatta neki az igéret földjét .. . 

Azóta közel három emberöltő merült el 8Z 

örökkévalóság tengerébe világraszóló diadalok és 
rettentő vereségek között. A diadalmas magyar 
élet szépségeibő! ma jórészt c~ak a romok van_ 
Il ak meg. Dc az om ladékokon ott ragyog az 
ezeréves mult örökéletű patinája, amely re jte tt 
erők rejlett mozgását takarja_ 

Mi unCtáriusok kétszeres örömmel 
jük a márciu si levegőben uszó ncmzdi 

szemlél· 
• 

lobogón. 

kat ~S ketszeres hálával borolunk le a minden· 
ható lsten oltára e lőtt március lS-én, mert ennek 
a napnak tiszta forrásából fakadtak azok a tör· 
vények, amik a magyart lélekben is egész ma· 
gyarrá tették és minket unitáriusokat e hazai rész 
polgáraivá avattak. 

A. márciusi törvényeket és hagyományokat 
a magyarok Istene kijelentéseiként tiszteljük s a 
magyar nemzet szent kön yvének tartjuk ma is. 
A márciusi eS7.mék teljes diadalában látjuk nem
zetü nk ujjáébredését és egy ujabb ezer évre el· 
je~yzését - az élet számára. 

_x_ 
A presbitérium gyűlése 

Egyhá1.községünk presbitériuma március 
5·én, délután 5 órai kezdettel tartotta meg év. 
ne~yedi rendes ülését. Ez a gyülés tárgyalta az 
1928. évi szá madást is, amelynek bevételi Ösz. 
lit.tge 38,142'52 pengő, kiadási összege 35,732-44 
pengő. Az egyházközség a mult évben 4676'72 
pengőt fordItott jótékony célokra. 

Az tilésen felolVAsta tott a dr. Gothtird 
Zsigmond és dr. NyJredy Jenő gondnok atyánk. 
fiai lemondó levele. A. pres~itérium sajnálatta l 
vett tudomást a lemondásról, al1.l it elfogadott s 
cj:!yuttal javIIslatba hozta a kés6?b egybehivandó 
közgyülésnek, hogy mindkét távozó gondnok 
atyánkflál áldásos és eredményes munkásságuk. 
ért tiszteletbeli gondnokká válassza. 
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ElhatároztIl II presbiléri um . hogy \lallas:.!:. · 
pitó első piisp6kiink Imldlának 350. é ... for~ulaf; 
évét hh'ataloSllll is és a Dávid Ferenc l:gylct 
keretében társndlllornilAg is mc!!iinllcpli ; II Koháry
utcai székh:hban II Dávid Ferenc em léket má r
ványfábl:h'al is mcgörökiti. ' .... ' ozgalmat indi t az 
iránt . hogy II székh:1;~ előtt elvonuló Koháry-utcát 

• 

a S7.kfövilros Dávid Ferenc utcának nevezze c l. 
Ö rö mmel vette tudtul a presbitérium , hogy 

fcbr. 17-én Koháry-utcai templom unkból meg
mcgkc7.dődtck az istentisdeletek rádión kÖl.veti. 
tése. Néhány - II nyilvánosság Számára még 
meg nem érett inditvány letárgyalása után a 
gyiilés véget ért. 

Bazédi Csécs István 
Uj né v az unitárius jólt cvö k diszes sorában. 

Egész vagyonát hag'yta II kolozsvári és székely
kereszturi fögimnáziunmink javára . . Maros-Járába n 
volt földbirtokos. l'-'l.:ir életében fölépitette a 

• 
maros-járai unitári us templomot. Es most f. évi 
jan. 7_én történt halálesete alkalmából nyilvá
nosságra került a végrendelet e és amelyben em. 
litett föiskolá inkat tette á ltalános örököseivé. 

Hagyományának jövedelméből szegény szé
kely fiuk fogllak tanu lní. A Berde I"lózsák , 
Derzsi Jánosok utain járt. Emléke is olyan tisz
telt lesz közöttünk, mint azoké. Temetése , jan. 
9· én volt I"larosvásá rhelyen. 

A sirnál Halmágyi János esperes bucsudatta 
Szép beszéddel, amelyből a záró sorokat ide iktutjuk: 

-' "Nézzetek végig faj unk gyermekei kö
zött: Szlotele n, sápadt hajtások ! Nézzetek végig 
egyházunk megrongált hajóján : hánykódik a vi_ 
harzó tengeren és nincs kikötö sehol! - S ha 
jö n olykor-olykor e!%y e mber, - fehér szemfedő 
alatt. fekete menföcsol nakon, - ki egy élet küz~ 
delmei árán szerzett kincsét. javát il faj, a oem
zet a nyelv, a vallásmentés oltárára helyezte el: 
álljatok meg levett kalappal, á lljatok meg imád_ 
sá!%os lélekkel e lőtte, mert az a fekete sajka. az 
a koporsó uj ra é ledő rem ényeknek, ujra támadó 
bizalmaknak, ujra derengő vallásosságnak szebb 
és jobb kilátások nak a bölcsője ," 

• 

Egy fillér 
(Akarat és egy persely! Porszemekból szikla.) 

A han gya szorga lmné rt bámulatos, a méhet 
szorgalmas munkájának hllsznosságáért értékcJjűk. 
Mindkét állat példakéllcn á llitható az emberek 
elé. Mi, emberek, ha csak a han~ya szer int is 
dolgozunk, te tszetős az élcHink. de nem hasznos 
mások számára, dc már a méhnek a gyűjtemé_ 
nyét {CI tudja használni bárki is. Én minde nesetre 
a válaS7.tásnál az utóbbi melle tt döntenék mert 

• 
ez a felfogás kell , hogy elóbb-utóbb teret hódit_ 
son az amugy is eléggé allyagias gondolkod ásban. 

Méhcs kerth ez hasonUtom és kell hogy 
anllak tartsuk \lnitáriusok mindnyájan ezt az 
egyetlen magyarországi unit. sajtót, amelyből 
mintegy ki kell hOlly raj zzék a gyüjtő méh ek 
táboraként az é letre való ideák lelkesitó és biz_ 
tat~. ~zóza l a. Miként a méh virágró l_virágra szállva 
2YU)h a tasokjába a mézcseppeket, akként ko-

pogtasson b e e lap ré ,'éll az emberi virágos 
szivekbe is t) szózat. ha ke ll jrirjon CI házrJI
házra. egyesektő l családok hoz szóljon 3Z érze
lemhez, értelemhez li ne akarjon elszalasztani 
egy e mbert scm, akiben megértöt sejt, hogy ne 
többet esak egy mézcsep pef j uttason az adakozó 
embe ri sziv nagylclküségével az unitárius oltárra. 
]I. magynr unitórizmus jövendő céljaira !lapi esak 
I fillért. Ez az egy csepp az öntudatos ragasz
kodásnak, n lelkes hi vségne k és a szi lárd akarat
nak is mintegy szimbolumává fog vállalli amely_ 
lyel mily hatalmas szik lát fog tudni nlaj d meg
gördi teni. Ezzel a juttatott mézcseppel nem lesz 
kára scm a virág sziné nek, sem az illatának, 
nem fog ártani az e mberi lélek csodálatos gaz~ 

daságának, hanem ellen k ezőleg , még inkább ni). 
vein! fogja lelkének szinpompáját, érzületé llck 
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soko ldaluságát. Mind enkitŐ l csak cgy cseppet 
ké rnek a mc he k , e szózatnak is helyet adó la
pok, hogy megfeJt tasakjuka t a méhéS:tnek, c 
lapok szerkesl'.: töjéne k a kaptárjába ürithessék 
ki, amely kaptárbó l később a cseppek juttató;. 
nak gyerm ekei Inkmár ozhassanak. Mert csak el
raktározza a m éh ész a kis cseppeket, hogy idő

vel az t engerre gyarapodjé k . 
Magadnak adózo l, áldozat nélk~li áldozatof 

hozol saját gye rmeked számára . De ha nem tá

mogatod il méhck munkáját. akk or már csak 
hangya munkát végzel : dolgozol szorgalmasan, 
gyüjtcsz is, il gyüjfeményből meg is élsz, de csak 
magad élvezhetcd. a köz nem részesül a külön
ben dicséretes munkád gyümölcséből. Azt akarja 

• 
az Unitárius Ertesit6nek minden idevágó szózata, 
hogy akarattal, á ldozath07.1ltal nélkül töltsük meg 
a perselyünket fillér..:kkel, hogy belöle erős fillé
reken nyugvó IcIkek templ omát építhessünk. Ez 

• 
az Egyházi Ertesitö ne csak unalmas és sutba 
dobott papirosa legyen a családnak, hanem annak 
minden sorát mindenki oly együttérzéssel olvassa, 
mi nt amilyen rajongással dol )!oznak e lap irói a 
munkájukban segédkezet nyujtó lelkes közönség
nek. A kicsinyes dolgok nem befolyásolhatják az 
embert , ha magasztosabb eélok fel é tart. Meg 

• 
nem állani addi g, mig a célszalagot el nem szaki-
tottuk . Igaz, hogy ezt csak egy ember szakithatja 
cl, de mennyire fényesebb a megérdemelt győ

zelem. ha a győztes mögött egy tömeg fut és 
sarkalja az eredmény si keres elérésében. A győ

zelem tehát ne m esak egy személyé. hanem ré
szesei annak a pályatársak is! A mi pályatársaink 
az emberek. Közelebbről az unitárius testvéreink, 
akik nek a jövője lebeg a szemiink előtt. 

Amikor elöször ujév napján meghallottam a 
szószékről a fillér akciót, egy uj életreke\és re-

ménye költözött belém. Már akkor e1hataroztam 
hogy a leglelkesebb a"itátora ·Iesz"k é . ' 

5' ... nlS ez 
életrevaló, lelk i és gyakorlati has7.nosságu akció_ 
nak és kén::m, hogy engedje meg az eszme ki_ 
pattantója, hogy közlegényei között én is ott 
dolgozhassam , ahol a legjobban lehet használni 
az ügy érdekében. Mint egyszerü templom láto
gatónak oly jól esi k, hogyaviSszhangzásnak ki_ 
fejezést adhatok, amel yben azt hiszem igen sok 
embertársam én ése és véleménye is kifejezésre 
talál, hogy ezzel az eszmét felvetőt erős hitében 
és ak aratában támogassuk. sark al;uk, hogy a 
célbajutás fén yes győzelm cben vele együtt öröl_ 
hessünk . 

Kell annál szebb gondolat, akarat és kivitel • 
hogy módot adhassak akár szegénynek, akár 
gazdagnak arra , hogy embertársán segitsen. És 
ugyanakkor az egyik embert köz.el ebb hoztam a 

• 
másikhoz, megértetem vtle, hogy egy másra va-
gyunk utalva, mert ha egyik embernek több a 
pénze, a más ikn ál ezt ellensulyozhatja az érzés, 
az eszme, a cél. De a legegészségesebb az, ha a 
kölcsönös ellensulyozásra töreksziink. Ez a fillér 
akció azt hiszem, még ilyen áldozatot sem köve
teI meg. Csak napi egy fillért, amit mindegyikiink 
könnyen megad hat. Akarat és egy persely kell 
hozzá. Akkor vedd délben a leveses kanalat a 
szádhoz, amikor már az egy fill ért a házi per
selybe tetted . Hetenként, vagy hónaponkénf, ki 
ahogy a templomba jár hozza be az obulusait, 
akkor aporszem ekből pyramis emelkedik ki és a 
kipattant szikrából támadt túdény mellett győ-o 
nyörkődhefünk a kolosszáli s épitm ényben, amely 
biztos várat is jelent számunkra. Ezért csak 
előre, mert bármily kicsi is a forrás ágya, ha 
onnan elindulunk és követjük a fol yását, egyszer 
csak a te~gerbe jutunk. Tordai 

FI I I"<.EK. 
Ridión közvetifendö 2. istentiszteletünk 

marcius 17.én d. t. 1 t órakor lesz a Kobiry.ufcai 
templomban. Szolgálnak Barabás István és Péterffy 
Gyula. 

- A Dávid Ftrenc Egylet marcius 22.én 
d. u. 6 órakor a Rákos.utcai missziói házban fel. 
olvasó ülist tart. Felolvas dr. Ujlaky Géza _Az 
unitárizmus modem hivatása« eimmel. 

A Ma gyarországi Unitárius .Egyház 
Igazgató Tanácsa március 26.án d. u. ~ . o,rakor a 
tanácsteremben tartja évnegyedi rendes ulesel. 

_ D;ivid F~rtne K. r;iCloo yf;ij.r~ uJólag a ko,·ctkezók 

a.dilkOZlak , "Ic~edils Szilárd 370 fiU., BodoczY G~~r, 
FOtJor I'.U. dr. Tóth József, dr. Ádám ~nC$, !.;iszló ..,r
geiy Klsbtr -lco--lOO fnl., dr. Kozm<l Gyorgy HOdmezO< 
vds4rhd)', Bor5o~nt Wendler I rTll~ .5OO-.s..."O fill., f~Jé: 
Domokos 1000 fil i ., Idhl Ndndorné 365 fill . A ..g)'O)lé 
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I3l'niCI:~t'1'It Wrlf n.tll"gJttll "o1'l~. 
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,\s 11f"·naJ. 
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