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A Magyarországi Unitárius Egyház alapitója és e1só püspöke 

DÁ VID FERENC MARTIRHALÁLÁNAK 

350. ik évfordulóján , 
Budapesten, 1929 november 15. és 17. napja in, az alábbi programm szerint 

Kegyeletes Emlékünnepet 
rendez, melyre 

Ked les Atyánkfiát, 

Ügyünk Barátait, 

és a Testvér.egyházakat 

szeretettel meghivja 

Budapest, t 9'29, X, 30, 
A RENDEZÓ.BIZOTTSÁG 

N ' " b ' [ !enl 0117. un i!J.r ius lelkészi BI Akik r "sz! óhajIMlak venni szi"t:skcu jenek t:bbeli szándékuka! 10 e urc cJc cn . 
, " k' h " ,ondoskodhassunk. hivatalba" (V ., Koháry,u . ..t. . és IX., Rákos' l!. 3.) hogy belépö jCHyekröl mlOu il t e )en 

Tcldont l. Q74-24 és Aut. SQJ-77. 



• 

2 
UNITÁRIU S ÉRTE S I TÓ 

Sorrend: 
I. 1929. november 15-én (péntek) d. u. 6 órakor a budapesti Dávid Ferenc Egylet 

Vallásos Estélye a MissiÓ·Ház (IX., Rákos=utca 3.) kápolnájában. Felolvasó : 
dr. Varga Béla, theol. tanár, egyházi főjegyző. (Hészletes mOsor cl helyszinén.) 
Utána szeretetvendégség a gyülekezeti teremben. 

JI. 1929 november 17~én (vasárnap) d. e. fél 12 órakor a Koháry=utcai templomban. 
ÜNNEPI ISTENTISZTELET 

(rá9ióokapcsola t ta I) 

a) Imádkozik: Barabás István lelkész 
b) Prédikál: Józan Miklós, püspöki v ikárius. 

III. Templomozás után 
Igazgató.Tanács 

közvetlenül - ugyanitt - a Magyarországi Unitárius Egyházi 

DISZKOZGYÜLÉSE 
a) Elnöki megnyitót mond dr. Mik6 Ferenc, fógondnokhelyettes, h. allamtitkár 
b) Emlékbeszédet tari dr. Tóth György consistor l a m. kir. Curia birája 
c) Üdvözlete k 

lY. 1929 november 17~én (vasárnap) d. u. l órakor a Székház belépő-csarnokában 

Dávid Ferenc nevét megörökitó 
EMLÉKT ABLA LELEPLEZÉSE 

~) Besz~del mO\lq ' .. ~!., K,pz!]'a .!~nő, 
b) Koszoruk, virágok elhelyezése. 
c) J-Iymnusz. Énekli a közönség. 

DÁVID FERENC 
(1510 - 1579.) 

Három el!y háznak volt első püspöke. Az 
erdél yi magyar cvaugélikus és református egyhá
zaknak szervező főpásdora , az unitárius egyház
nak vallásalapító püspöke . • Kétszer Hz évig swl
gálta a hazát s hivségét sokszor bebizonyította " 
(Dávid 7.) Hét évtizedre terjcdő életében látott 
mindent , amit ember a történelem panoptikumá_ 
ban láthat . harcokat, könnyeket, győzelmeket, 
bukásokat, a szolgaság százados igáját, a szabad_ 
ság pillanatnyi, de égbetörö lángnyelvcit, komor, 
fenséges és fájdalomtól zugó Játomásoka t ... 

A lélek és a hit embcre volt. A hitelvek 
d~adaláért harcolt s a hittételeket (dogmákat) csak 
kulsö keretnek tekintettc. Világmozl!at ásra hi va
tott lángész. aki párat la n energiával törtc át II 

századok Során fel halmozódott hag yományok és 
dogmák rétegei!, hogy at. evan gt:l lulIlok tiszta for . 
r4svi z.~hez juthassun. Es amikor az Irás krlstály_ 

az egyházközség l1ondnoka l orsz . 
• ~rr,c. t'öo ..... ~'\l1 

képv iselő 

tiszta vizét megérintette ajaka - rendületlcn 
elszánt akaratta l szcgődött II forrás őrévé. Öntcs
tévcl takarta be a forrást, hogy megvedje azt az , 
előíté letek földomlásától. Az ö nagy áldozathoza
talá nak köszönjük , hogy - hab<lr vékony erek..
ben is - a tiszta forrás Hditő csöppjci enyh ifik 
az igazságra törekvő lelkek szomjuságát. 

Beszédei, jrásai, remekei az akkori magyar 
nyelvnek. Szónoki lendülete, erŐs okfejtése ritka 
vcgyiiletc •• nemes hevü letnek és vlld!!os logiká
nak. Az uj hitbeli igazságok és mc!!lsmerésck nála 
nemcsak ingatag le lkek kilengése!. nem célszerú
ségböl vá lasztott á llomások, ha nem egymás fölébe 
emelkedő lépcsőfokok tij igazsál!ok, tij megIsme
rések fclé, az evangelium .. mezeje irányába. 

Az Isten-keresés utján sohase hátrál. mindig 
előretör. Míglen eljut abba az átsze llemült vllá!!ba, 
ahol az Istenllel szemtÖ I·szemben állhat, más köz.. 
vctih'H cl ncm ismervén. mint az ö szent fiát Ha 

me~ft:szült Jézus Krisztust"·. Ezen a mugaslaton 

cst:ndü l a szivébe , gyökerezik lelk ébe - _A hit 
lsten ajándéka· - örökszép igazsága. 

• 
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Az Ist entől ajándékba kapott emc hit védel
mé re h07.3lja mcg a7. 1568. évi tordai országgyü_ 
léscn H lelkiismeret szabadságáról alkotott tör
vényt . " A7. egy Magától való Felséges lsten" hiv 
és igal. apostola !!yőzedelmesen ostromolta meg 
az eget és a földet ... 

Slrja - mint a le~több vallásalapítónak -
neki :o;incs. A kegyeletes sovárgás Déva várának 
területé t jelöli meg a helyként, ahol nemes lelkét 
visszaadta A lkotÓjának. De a hely kérdése mo 
már nem is fontos . Neki nem is lt hct sirja, mert 
élete, példaadása annyira e leven, annyira elidege
níthetetlen része az emberiSég örökkön előretörő 
le lk ének, hogy vele szemben a sír csak üres 
s zimbolum . .. 

Csodálato", é le te , halhatatlan szelleme min
den Golgothán át - ész, erő, szív, tartalom, len
dület és szent áldozat, 

Áldjuk emlékezetét. 

Szemelvények Dávid Ferenc 

beszédeiből 

A bölcsek és közdolgokban Jártas férfiak 
.azéd vannak a testületek élére állitva, hogy a 
multbó l é s jelenből helyes dolgokat hozzanak 
létre. Nincs semmi fadósabb állapot és igazság, 
mint amik a szenti rás alapjaiból vétetnek. A 
proféták és apostolok tudományán épült tanokat 
szél és habok et nem sodorják s lsten igéje, mint 
élő fűz, mely élesebb a kétélű kardnál oly mély 
gyökeret ver az emberi szivben, hogy azt onnan 
kiszaggatn i nem lehet. Ezért szükséges, hogy 
lsten szolgai koron ként egybegyüljenek s a hit
tanokról értekezzenek. Ezért va n a mi egyhá
zunkban az a régi jó szokás, hogy évenként 
nyilvános közgyülések tartatnak, boi mind a hit_ 
tani cikkekrő l , mind a lelki tanitók erkölcséről 
vizsgálat vitetik végbe; egy beszél, a többick 
hallgatnak s a többség határoz : ami helyes meg
áll, aminek gyönge az alapja szilárdabbá tétetik ... 

• 
1\ világnak semmi oka azok ellen támadni, 

aki k az eltemetett igazságok nak a sötétségbő l 
el6hozásában fáradoznak. Amint a nappal és éj 
a világosság mt:gje1enése és eltávozása által 
ismerszik meg: szinte ugy azon percek és órák 

is. melyekben a meggyult iga7.ság ég , oly lángg I 
hogy azt semmi meg nem olthatJ" h " • .. . .. , ", ane m a sátán 
sotétsége lekoto7.tctik hogy " . . ' k . ' "yoIiJnna s vilá_ 
gosltsák meg a mindenségét a nap, a hold és a 
csillagok ... 

• 
Istenismeretével egybekötjűk az erkölcsök 

kegyességét és lsten parancsa iránti engedelmes_ 
séget. Mert aki tetteivel tagadja, S1:avával hi 'áb 
őTh I J ' O er SI \ , ogy stent ismeri s haSlialan m d' . . on Ja, 

hogy Kfls7.tusban van és él, aki nem jár világos
ságban és azon az uton, melyet Jézus megmuta_ 
tott. Mert ő nyilván mondotta: Amit é n tettem 
s tanitoftam, azt tegyétek s tanitsátok. Pál pedig; 
Legyetek az é n követőim, mint én vagyok Krisz_ 
tusé. Nem minden, ak i azt mondja: Uram, Uram! 
meJly be a mennyeknek országába ... 

• 
Allítjuk, hogya kegyesség cselekedeteiben 

szilárdan meg kell állanunk, mert az a7. igaz hit, 
mely a szeretet műveiben nyilvánul . .. 

• 
A szeretet a törvény össl.essége és vége. 

Krisztus szerint a törvény teljessége a szeretet_ 
ben áli. A szercte(' j(ir',Üy(" ttrrve.í}r'. I]t, szeretet 

a valódi szabadság, mihez a szolgaság félelme 
nem járul. A szeretet a világ éltető lelke, a 
jók legfőbb kincse ... 

• 
.. . Ha élni engedjük közöttünk nemcsak a 

törököt és zsidót, kik közül az egyik a Krisztust 
nem szereti, a másik megfeszitette ; ha nemcsak 
elfürjűk, akik káromkodnak, kevélyek. fösvények, 
dobzódok, hanem élünk, étkezünk, vigadunk is 
vélük: legalább o szabad léget és gondulkozást 
engedjük meg azoknak is, kik Krisztus felől 

máskép gondolkoznak, de senkinek se ártanak s 
el vannak határozva inkább meghalni, mint, hogy 
mást szóljanak vagy cselekedjenek. mint amí 
igaz. Nyilvánva ló, hogy aki errő l másképpen 
gondolkozik, más vérét slOmjuhozza. Lássa. mi
képpen számol érette Istennek ... 

Botár Imre : 
A vallásszabadság 

Dávid Ferenc 
Á r;, 30 filh!r. Vidékre 40 fl ll é r 

(levélbélyegben ls knldhet O) 

• es 
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Meghivó 
A h6dmczöviisárhelyi uniltlrius egyházközség, 

U· r '1' m" 'l r, püspöke DÁVID FERENC va 8sa aPIOn, .' 

halliliinsk 350 cves évfordul6jiin: \929, november 

hó 47.én (v8st'trnap) déluliin 5 ó rakor. az unitá rius 

templomban 

emlék-ünnepet 
rendez. melyre t. cimet és kedves családját szerc

tettel meghivja az egyhtizközseg 

ELNÖKStCE 

MÜSOR , 

l. .. Tebenned biziunk eleitöl fogva . .. " (Zsoltá r) 

2. t:: nekel : a Hódmezövasárht>l yi Da lárda. 

3. Imá dkozi k : Bi ró LlljOS lel kész. , 
4. Sol ó-ének : Boros Áron unitá rius kimtor-taniIÓ. 

5. Oráció: Terlja Bi ró Lajos lel kesz. 

6. t::nekcl 6 Hódmezővásárhelyi Dalá rda. 

7. David Ferenc emlékezete. Felolvassa : Dr. Kozmll! 
György, ki r. közjegyző . egyházköri f. gond nok 

8. Szaval: Dr. Gálffy Endre ügyvéd . 

9. H im nusz. 

A Btlhlen Gi bor Slövel5il: november q.én és !().én 
;i!dOlOH Bethlen. Gilbor fejedelem emlékének széleskorű 

ünnef)élyck keretében. A feiedelem Andrássy ' u. szobriH 
rnegkos7.0ruzták. A mllBy<lrorszilgi Unitárius E~Wház ko . 

• 
szoruját Dlmény 1\,Iozes POS l ilfőigazgato, k. felügyelő ' 
gondnok iltyjának fliI tette le. 

Helyrcig.uit<i •. Az f:rtesiló elObbi számaban a Ben' 
czédi Gergely kOnyvtárról szóló tudósil.isbil tévedés ker Olt. 
A hagyaték nem 143, hanelll 4.3Q darilbbó! áll. 

A D<ivid Ftrene emlékannepen a Kohdr~·'u. templom. 
b,lIl elöször szerepel il Ikass,d Samuel Ifjusagi Eg)"csolet 
vegyes' és férlikdTa rádlókOzvetitéssel. A daliIrda t Bor~ly 
I'ál a tydnk fia tilnitoltil be és O vezényli. Az orgonista is 
O Lesz az Onnet>é!yen. 

A: Unit.iriu. Ki, Könyvt;; . 73. SZdma mosl jelent 
nleg. A Kis KOny, Iilr szerkesztOje Józan Miklós, kiadója 
il budapesti Unllilrius cgyhdzközség. A most megjelent 
,.ziiln 8 0lil r Imre szolnoki Mgillln. tanár atyánkfia A 
"allási ~zaba<.l.ag és Dávid Ferenc <:. munká jilt hozza. A 
fOzet ilr .. 30 fillér. 

Divid Fuenc t ml i kt;;bU •• ujabban adakoztak, Szilárd 
Bé.la Ic, Brös~al Silmue.l lfju..tigl l":gyesillet 10, Vitéz Kozma 

Ferenc 10, Dr. Ürmossy GyllLil 10, Jahl Namlor 5, Bor. 
bély Albert 4, Anlon~'<l János '2, Andras Gi~a é S Tibor 
t Pen!!ö, Csiki Eszter ,;O, Fenyédi Vilmos 30, Fe"yédi Jó. 
lse! 30, Székely István 30 fUI. Ifjusági adako~ás reform lin
nepén 11'40 I>. GyOJtéllOok e.ddigi eredménye 467"65 PengO. 

A Peredni KOlin. Pló •• Leinytgylet tagjai t, nemkülön. 
ben C1gyOnk baratait értesltem, hOl1Y Osszejövelelelnku 
minden hónap 'l.lk és 4.ik ,'as<irnillpján J. u. fél 4 órakor 
tartjuk il Knhliry Ul<:lIt székhilz toln<icstermében. Dr. Enyedy 
Róocrtné. 

Az Uniti riuI Nöuövetsig egyik magat megnevezni 
nem illkaró illdozalkéu tagi ... 35 P ... dom<inyt jUlia lOt! a 
Nőszovel ségl1ek. ISlen megáldja a jószi""e.l ildakozót. A~ 
UnltJrlus Nöuovetség. 

D.ivid Fenne emli:ktihl. kOltségeire eddig OSHesen 
'4ó,'M "engo gyClIt Osue, ... mln t az t lapunk hire i kOzt ko. 
~:r.Onetld nyugtilz tuk. A:r.onban még mindig folytatnunk 
kell a gy Cl jlót, mivel a lJ.b ln kOltsége t összesen 550 Pen. 
göre rugnilk. A !tibia u!lyanls nagyobb \esz, mint az ere' 
deti le rv 1'0 11. Méretei czek, szélessége 1'20 cm, magilSo 
sága 180 <:m, vas talls<iSiII 30 mm. BetOi is ennek megfele' 
10en nagyobhak, SOl széle~ebbck ls, mivel fra n<:i<l karak. 
ten), sz"'esitctt belOk lesznek. David FerenCnek ne"e 
ped ig több mint 10 c m nagyságu \esz. A tábla nagyobb 
alakban való eJkélzilésére azért volt szűkség, mivel a 
lOOX ISO cm'es méret kicsi le li volna azo n il falon. melyre 
kerülni fog. Kér jOk mar most mindazokat , akik még erre 
a valóban szép és nemes cmlékre nem adakoztak, hogy 
mielőbb rójj.!k le kegyeletOk adój<i t az"ltal, hogya hiilnyzó 

·00 P~~ terheil elhordozni segítenek adománya~kkal. A 
láblat Boros köipari·".1l1alatil készi telle (VIII. , Fiumel'ut 
10.) ol)"an szép kh'ilelben, hogy az valóban hiveink lelki 
gyOnrörOsCgére fog szolgáln i. To"ábbi kegyes adományO' 
kai kérjOk a buJa]lCSII lelké~zi hivdia] <:imére killdeni 
Jelezve, hog)~ a Dávid Ferenc c mlé kláblára szól az ado· 
mM)'. 

J ón n Miklós i , J óun Deuö vcg)'észmérnOk atyánk. 
fial a 345 ST.. János Zsigmond cserkészcsapatnak kb. 1.')0 

kólel kOny\'el, h álizsákot, oll}róbb cserkész felszerelésI ajan' 
dékOl iak. Isten illd<isa legyen IIZ ajilndékon és az ilj <indé. 
kOT.Okon. Jó munkát ! 

J ó:an Mik lósnc \'Ik<iriusné úméltósJga egy J<lrab 
piros bdr~on)'bú] készOl t, i1Tanyroil1al szegélyzet! szószéki 
kőnyv tartót erllól aiilnJék07.OIl . Az iljilndék01 mAr haszniÍ' 
lil lba ls vectC,k. Halá s kös:r.ónCI. 

Kildi j enCi úr n. Förster lajosné elhunyta alkalmá· 
val 100.- Pengől kardOt! ko~zor \l mcgvaflils eimen az 

'vu ember' el:l)'házkozs"g szegényei részére. A nemesszl 
bar<ilnak dZ cgyhdzkOz~ég e]ólj arosága Mfils köszOnettt 
nyilvánitjil. 

Vári Albert: 

IMAKÖNYVE 
kapható 

rapi~ölés r 1.50 
a lelkészi 
Sel rem~Glés r 5.50 

irodában. 
BarsonrkGlés r 6.50 
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