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hivatalos lapja.
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Az elölizetési dijak a lelkészi hivatal
eimére kmdendök.
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Hivatalos resz
Sz. 561-1929
A budapesti uni táríus egyházközség
1929. október 28·án (hétfő) d. u. 6 órakor a tanácsteremben

kebli tanácsi

tart,

melyre a Tanács tagjait szeretettel meghivjuk.
Budapest. 1929. október I I.
JÓZAN M IKLÓS s. k.
Dr. KOZMA jENÓ s. k.
gond nok
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JeJkés:z

Tá- jysorozat:
6. I dőközben beérkező ügyek.
Elnöki megnyitó.
j egyzőkönyv hiteles ilése.
7. Indilványok.
N B! Okt. 2 1. d. u. 5. Gazdasági Bizottság
Elnökileg elintézett ügyek.
Okt. 22. d. u. 5. Hit· és Nevelés,
Püspöki vizsgálat jegyzökönyvének
ügyi Bízottság.
rendelkezései.
Okt. 23. d. u. 5. Szórvány Bizottság.
Házbércsökkentés irá nti kérvények.

A felekezeti békéről
majdnem mindennap olvasunk egy-egy szép
beszédet , amit a k ülönféle egyházak vezető emberei mondanak el ellyik-másik gyülésen. Mindegyik felszólaló egyetért abban , hogy az egyes
vallásfelekezetek közötti békére nagyobb sziiksél!

van, mint ~ mindennapi kenyére. A vérmesebb
termés1.ctüek attól sem tnrfó:zkodnak, hogy a
felekezetközi béke megbontdsát egyenesen hazaárulásnak minÓsitsék. A szép beszédek. komoly
intelmek dacára vigan foly n torzsalkodás Kriszt us követOl között s némelyek még az öklök
emJcgetésétöl sem r iadnak vissza.
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A7.1 kell az embernek hinnie, hogy Magyar~
ornáil'on a j é zuSi tanítások már mi~den vonalon
megvalósultak. Itt nincs lelki és testi nyo~oruság.
nincs sötétség, nincs árvaság, csak a teljes bold gsál! napjának sugarai mcleglti k a földet, a

~ k et ,
sZIve

" "
I-Ikekef .
"

hel)'irt !u:ostromlottak (bthatoltak) is eltitkolt. (titlto.t)
uj H áronuagol taló.lvan magoknak, annyira rrwighamisito tták a s:wntirlÍst, hog) nem sok héja uolt, hogy
a oz. lsten felót vató igaz tudomán)'t ki nem uetük
hö~1ünh. (19 t.)
•

Arnde u kegyetlen statisztika
_

mást mond. i\ törvényszékek tárgyaló termeiboi
nem mindig a sorssal megbékélt emberek 7.50-

lozsmái hangzanak.
Ezek közfumomásu dolgok. És a Krisztus
k övetői mégis ugy viselkednek, mintha a világon
ncrn volna már se bün, se nyomor, se bánat, se erkölcsi halál. Igazán boldog ors7.ág. szegény Magyarország, ahol minden nemzeti és társadalmi nehéz
kérdést megoldotfunk már. Csupán csak azt kell
még eldöntenünk, hogy azt az ominózus ipszilon
betűt ti keresztény vagy keresztyén szóban II szó
végére vagy kö zepére he1yeuük-e s akkor aztán
nyugodtan számlálhatjuk ujjainkon, kik is vannak
többen, a kere s zty~nek-e vagy a keresztények.
A nagy viaskod ásban senkinek se akar
eszébe j utni a szelid lelkületű Ur Jézusnak mon·
dása - Aná! ismerntk liuket. hoe)' aoz. tn tanitva-

MostcJTI pedig csak e dolgoknak summajtlt akar_
tuk a kcru~tin)'dmek eleibt adni, hog) a megigme...
tett anycuUll.U:g)'háoz.nak t piti st! n t uak várják, de
kbit k is az Istmt. hog)' hamar beuljf.$(djt k, mnél
inkább peniglen. hogy immti r szintt. elöt(ünh va gyon
a~ idő. Stmmit nem Itt.zdt:tt tim el a z Isten, hit d
nem uigezett volna , Soha ntm uo H az lstt.n n étléne.lt
oly hoss zu ideig való fogs<iga , kinek szabadsága is
öröme nt.m left volna . " Megszabadit, a!yamfia e...
megnyugosztja a~ Ur az ő hi ueit. az ki aoz. eg'1iigyii _
ket (szelídeket) mondja boldogoknak lenni. k ik majd
dUlSzik a földet, mel)'et u. idei~ nagy keg'1dkn.s.!ggd
is fegyueTTeI mTtanak az. hitetlenek, L.O.tod aWt. hogy
az tgy ügyüeknek igú!.etetelt, h ogy senki u
gondolja
all Uma k uelekedel.tit embt.ri trőu d . hog) Itnnt.
El
kell minekünk, Ptl.t.n-tI 19Jd t.mben az kardot fenn ünk,
mert aki fegyverrel keru í, fegyver miatt kell elveszni
a .. Krisztus mondcisa szerint. (52-SJ I.)

n)'aim vae;)'tok , ha eg)'m á.~ t surelitek.

D á v id Fe renc , RO\ ld magya rázat.

A Krisztus nagy ügyének diadala és Csonkamagyarország élete pedig azon fordu l meg, ha a
Megváltónak idézett inteimét valóra váltják és a
Krisztus királyságaért folytatott harcot az egymás
terhének hordozas ával tudják megvivn; azok,
akik csak magukat tartják az Ur kö vetÖinek.
En nyit nagy szerénységünk mellett,
mi unitáriu sok is megje!!yezhctünk.

talán

GondolaloR
EUg a z mi idw$segünknt.k uljánalt mtgker tsisirt.
a próféták, euangilistáh is az a postolok irtisa. C)'Ön yöriisegu is mtnn)'ti i tel a~ euangi lium a~ hiueknt.k
$~í u(ltben , kihtz ha ualaki hozzá ( U UT! ualamit,
mirtggi uálik az mindjártisl. Mert a tu ti emberek
es«1c lesti dologbun bb1cstlkedhdnek II KrisztIlS nélltül
is a t fi laniluán )'i nélkül, (18 1.)

•
Hogy ptd ig mindt.n twdygrn knek fófundamm lumat Jobban m tgirthe...d , tudjad , hogy as a postoloh
után mindJá rást az I$len niflt. közibt. görög filo'loÓfu,sok
a uuta k !If, kih mtg nt.m eltgtd uin a" I." 'ennek igijionek 19)"ug)tI-Wgtutl (egyJ;~üMgiuel), a"l lslt.nnelt ssent

Dávid

Ferencről

Háromszázötven évvel ezelőtt, 1579. november 15-jkén hunyt el dévai börtönében D á v; d
Ferenc, a gondol atszabadság mártírja, az el1yetlen
- ugy eredete, mint gondolatvilága szerint vérbeli magyar vallásnak, az u nitárizmusnak
megalapitója, Elete a rendithetetle n igazságkeresésnek egyetlen megható dokumentuma, aki
vallásról vallásra imbolyogva, katolikusból
luteránus, ebből kálvinista, aztán unitárius lesz,
hogy végül a saját h ivei vel is meghasonoljék,
mert dogmát nem türt meg a saját felekezetén
belül sem, - kutatja az Elérhetetlent_ A magyar
és az egyetemesen emberi !izeJlemförténetbclI
pedig külön e mlékezés IIlcfi meg a nevét, mert
az ö befolyása alatt mondotta ki óLZ 156B-iki
erdélyi országgyülés a világon e l őszö r az elvet:
.az prédikátorok az evallgéliumof prédikálják,
hirdessék, kiki az ö értelme szerint " ; majd az
1571-iki országgyü lés még jobban megerősíti ezt
a tanitást, mondván: ~az confessióért senki meg
ne bántassék, se prédikátor, se hallgatók", Klnszszikus formulázását azonban 1571-bcn nyerte a
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go n do l a l s zaba d ság tana , ami kor is az cz
év jan uári usd ba n hozott törvény elrendeli: ~A.
mi birod nlmunk b an m i a d akarj uk, hogy szab ad.
ság Ic~ycll . Továbbá tudju k , hogy a h it Istennek
3j rtndé ka és il lelk iis m e ret erős z a kk al semmire
scm vitcthctik ". Dá vid Fere n c püsp ök m á rtírhalá lt halh afott a l eszmé iérf ; d c eszm ék e t ta rtosan bebörtö n ö zn; so hasem le het. Ma Angliában
és föké nt Am e riká ba n Dávid Fere n c vallása
tisztelt és dö n tő közé leti tényc1.\); ottani hivei
é p pe n il? u tób bi é vtized id ejé n is hath atós tanu s á~ot te ttek ame ll ett, hogy te ljes e n tis 7.fáhan
van na k ana l, mit k ö szön het il vilá)! ól magya r
vallá salapit6 nak. A magyar gonclo latszaba d ságért

!Ilert a beldogdl; nak nem lebet hamil",
, .
O
at. 'apla. Aki, . O " ."
ne l a ..... ye I nem okoz neki gondol, hogy mit
é
gondol nak felő le m' l ok. Meri nem r eme, . enki nck
" .I.
lerné nyétÖ I. .Aki nem ki ..án l okat mbok'O' . " er, et.en
tökéletl
on .
nem kivAnhatu nk l enk'ItO" u' k" e, esSél;el.
Ak ' .en
. 'I'IIá,.
I mmd lg a JÓ tu lald ons'col ke reli máaokban. )Ierl a
lökéletlendget könny u relredetn i mi ndenk ibe n. Aki nem
lUrclmetlon. Mert tudnunk kell, hogy ko.l Önböz ők I Z idé.
aek éa nagyon unalmas le nne at élei, ha minde n e"r
1
K' k'
orma
",n,e . . •.
ma~a idbét kő l'essc és becao.lje meg
tn •s l .s . ij lulaj donsAp,ok el ősegi tik a boldogságot és
akibe n ezek me , t aIAlba lók, boldognak mondbatja ma;:á\.

folytatott mal keser ves kii 1.dcle mb c n nc m le het
az igazság mell ett még e~ y ol yan erős é rvet felsorakozta tn un k, mint Dá vid Fe re ncnek vértanuhaláll,, 1 ll1 e ~ pec sételt éle tét. A s zelle mi élet eseményeinek króni kása pedig nem mehe t el észrevé tl e n c mellett az emlé knap mellett, amely
becsületes ne vet biztosit a ma~y arságna k az
egyete mes e mbcriség eS7.lll ci életéb e n.

Üzenetek. Az t::rlesltö szep t. t , s7.ept. 15. C$ okt.

(LUe ra i ura, 192'J. 10. sz,)

TORNYOK A KÖDBEN
Ha a mély köd ök
Völgybe szélcdnek .
K ödb ő l II tor ny ok,
Elbeszélgctnek .
E!!ynck ke resztje
M essz i rő l lát szik ,
Másnak a cstícs,\ n
Csillaga játs1.ik.

Egekbe látna k ,
Hegyekre nézne k,
Le d ő l te k sokszo r
Emberi vésznek :
Hadban is járta k :
Bört ön is voltak ;
Le hordták élök
S felhordták holt ak .. .

,

lcmplomuk völgyb en,
H iveik ködb e n.
P apjuk palástj a
Imákba rödtcll De t ul imáko n,
Ke~yes füleknek :
Tornyok a ködben
Elbeszél!!etnek,

De ha a ködök
Völgybe széledne k,
Az öreg tornyok
Elheszélgefnek .
- Nyujfózzunk feljebb,
Ködök föléb e,
Hajtsuk fejünket
lst e n öléb e!

MiR/ós Jenó.

Ki llIond holtji llI ~ g.it boldognak? Egy anl;ol ujsá;: felele·
tet ké rt dr. Bertra m Po\l ack uorwiehi pUa pOklOI , a ~i re s
teoI6i: u~ tól ar ra a ké rdéll rc, hOI;Y ki ne\' c1heti ma;:át boi·
d ognak a földi élet ben 7 A püspök e d v!t.laszolta a ker ·
dés re;
Aki .terény 6i kópcs megreledkezni ma:;ár ol.
Meri lU Ontudll t sok esetbe n llyOt relme t okot. Aki Öszinte .

I.'
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HIREK
L S7. <lm alt ' ,mcs\

L.!s7.1ó a t)'i\ nk Fia . il felelös szerkesz tO
á lll10 tla egy be. !3<l rnb ds Ist" á n szabadságo n \'oh. Jan csi
Lás zló ci kk eit (JI) b et ű\'el szok ta megjelölni. Az emlUCH
c ikk al att is ö lt áll a jelt.t~,
Istentisz teleteinkne k rádión való közvetiltse m<1jusban
a mlnl~z l e relnOk bes7.~de mialt , (hösOk emlé kunnepe),
juniusb a n il "í t ~zilva lás miall, sze ptemberben il ko rm.! nyzO
ma kól besz~ue mÜ1 1I mar<lut cI. Juli us ~s i1ugusztu~ba n
pedig n yd ri szimelOnk volt. A studió vcze t ősége mindig
elózt keny módon Intéz te cl kérdései nket. I la valami közbe
nem jOn a legkozelebb\ kőzvcl ltés ok t. 2O-iln les z. Prédi·
kál dr. Csiki G.! bor mls,ziós lelkész.

Es:yik ol vilollk pa naszosan emlJtelle föl. hogy az t r'
te s U őben iRen soka t kérO nk ol" asÓink tö1. Ugy igaz. ahogy

mo nd.!. Dc há t mit csináljunk. ha akkora a szuksé!! és
a.nn yi a ké rö sz.!J és h ~ a jó sors nem hasí tott ki egy·
hll zunk szám.!ra legalább 10;).) hold földel ? A D.i vid
Fere nc Emlekt.!bld ra Inu ítoll SyOjtésíl nkcI most fejeltÍlk
be ~S már is JclentkeZik az ui - a KOzala p. Kér o
is mint a tobbi intézményCl nk, ho!!)' egyk or adhass~n . Megnyugtatj uk olvd~ónk ul , hoSY ezulAn is k~rÍl nk,
mert e z kOle lelS~8u n k és Ill CTl ké rni 3zab ild.
Al Ullit.irius f(i , ki)lI yvUr fOlé l c~zt é$e ul ban \' an. Az
eudí g! ter vek i zerinl 11 Kí$ KOnY" l<!r nemcsak rni ss;o;lós
célokat szolg'! lna. ha nCll1 vala melyes i a K ereszt~ny I- Iag·
vetőt ls pótol ná. Az OSZ fol yil mdn hihet őleg mar megjel~.
n lk az első foze t. Igy 1IZ1.in elesi k némel yeknek az a k"
vd ns.!ga hogy az egészen más ira nyu és rendel tetésO
Unil.!riu's !:rtesltobe kl v.!nJanllk ptldáu l bOIcsészeti c íkkeket
Sziveskedj~k hJ t a m agat Du nil nlu llnak al.!i ró k. olvasó nk.
az E"'hb l
·, '
kis lOrelemmel Icnni. amig a pres bII num
Igazga tó Tanacsal egyetértőleg a k~ruést megoldhil jja. Re'
mélJnk d legiobbat.
Róm. kath. d ófi:d óokll tk BudapeSI. H.!I'!1 koszonell~:
ismerem cl r. ho L.s.il n kel t és hoz:z.!m inté zell nb. sarill
koszonóm JI fd~nk s még ink<ibb il Kdh'áridl id~O sz~~e1~
testvéreink fc::lt lugJ n: ó uerele lének meleg sorillb;m eg
nyllv.! nult bitldt Jsdl. A dolog vdlóba n úlh' áll, amint.[e~:'
lem be n ,S (r tillll. Eruély\ tes t"éreink k~rnek arr .. lIlIIlke,
hogy hll " diamit tehetünk tnlekÍlkben, erről II nrih·.!noSSJ~
előll ne beu~1!lJnk. mert nekik mi nden bClúé rl soka t
szc n\'edniOk. Ig)' voh aual II két cikkel is. illIIll a~ n
i' olviln regen IrI.
, ' ,
<l ItiI I emlltell llI ugrdr les'" ru n ne m s .
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' ' ' _ •• ö , II mOMdndbull illl/lkult cscrkt'...z" nil ,<Im c\ u v 1' ~-crfl"~('rc
(ordilom. ~1('1t6"to!s~(' k Cll ijoll'
,
'
(":'411)/1'"11 '
~~
•

,.'

...r;ln·~en

, II"
d ,."",1

'cnni

t'$

!ólndllllllJt

CI!,I)'llnk lrJl'I1

'(H,lb!>ra i~ mcg 'IITHml. maGraT tes,,'crl u .crclcl'cI
BlJrolNis Isto.in, fószerkl!!:szt6.
A: U.. i,.i:riu t N 6."ö\·fll~~ luci elso tcat~ t t<lyét <Iii Or'
~zdgoS ~l"iI).,r TI!lZt,'isclOk Caslnój6b<l" t,m la. Az cst!!lyr;:.
(dhh j"" ohas(\lnk nh'cs fillrl'lmél . J\ N'ŐS10"!tS ~F: ill
est tlrrt. il" dl6bbl mcgh.\ Ól bOCSJU Oll il kj,
~rcllhh ó a t lIn it.Hlus NOszO"e,ség '61'1ccal q!)"tx> k().o
'ou mlls{)ro~ ,e<lu!!!I)'':rc. Ido , IQ'lO. ok tOb..-r hó IQ'l:o,
Mlttlt!n cl dr,]!:or. I-Icly I Orszdgos ~laSP,l.r Tist,-, c/lsinó
Bud il p~s t. VIII. E~w,:rház)"u(,Ci\ 4 . sz.

TCiljl-S)'

lkil

Lev

Ktrdtm. ,,\ z lIn ltárrll~ t: rtc ~i IO okl. 1·('n nwgickn l
~1.im"'blln I..Ou. étel! k (' r(! ~Onkct ~lcrctCIlCI oió nliu k ked"c$
i1~$lon)'lursol n k fIS)"flll1 (,bl'.
Kér il nk nlllu!cnncmO és renlIli honnJIt ruhanem ul,
cipő!, hog)' ~..:cgli n yc lnk n ck. főkg g)'er nlfkeinknck ;u1l01'
h/ls~unk - o bcérkező a:dományok bőt

AZ UNIT.ARIUS NOSZOVETSt::G
VRMöSS\' SANDOR alurede s ur

na!,!yobb kOn)',"
adon,án)! !f1l ;,I Já nos Zs igmo nd unUdrlus cserkészcsapal
Sldm a ra. A parilncsnoksdS o:u hálas nh"'d kOszöni meg
ez Illan is. !swn áldáso ksren a jóked, II adakozOn.

ARr;! rs kíilföldi Bibli ... T.irsul ... t 125 én's fenn<ill;i$<inak
aikalm ábOI o lllil8)'dT prO les tdn s h1rs.adalom nas)'obbsza.
básü emlekiinncp('ly l rendez oklOber '2\>dn (" asárni!p) eSIC
' , IQ Orilkor a fO' Mosi VigiIdO nag)'lcrmébc n. Bclépödij
nincs. A nlusorszómok kOzt szerepel cg)' 2.50 la gli. e8Y'
hJzI ('nnel..l..a r ls.
A'N krrjiik k. oh'asOln kal, hll bdrho1. báTlu clyik I/lp'
bon fMold Fe rencre "omukOl-ó ci kket lót nak , szi\'eskedjenck
altl l'clOnk kOzoln.. },II nl01 sltá munkban il UterillUra il)"en
c; kkt<t ho nuk.

A

D ~"id f tu nc !!mltkl~bUra ulabbon Il d ll koz tok D iménv

~I01.cs, Dr. KOltmIl G)'Orgy,

Dr. KOZIll II Jenő, Dr. },UkO
Ferenc, Dr. Miko G4bof, . Dr. Szinle }Jlnos 10- 10 pengő ,
tk ke M Ól-e~. Dr. Csiki G4bo r. Ur. Da niel G<lbor dr.
Dr. Piillfy ~Iónc, Stenlann ... 1 Sámuel, Szcntil'anyi JOzsef ,
Dr. TOl h G)"org)", OrnlOss)' Zol!án 5-5 P.::ngő, Gá l K<l l.
miln 4.- \)tnl:\ö, Dr. l1 .. rdbll~s)' IStl'án , I-Iack!er Arthur.
M.tlhé l ajos (R.tkospalollll 3-3 pengO, Dr. Z~llkO ISh'á n
'2.- pengő, Réd l\l."-f BélI!. 1.
pengő. Eddigi gyllj tésil.nk
eredmé n)'o;- 3·N.
pengő.

I:: I~TE S IT O
A D,h ; d ftr~nc tmlik •.ibl<il no " cmhcr 17'~n délután
t c) rakor lORluk leleplcl-nl a T. Onncpélycs Is tcntlulelel
II l Orol I t<s Ol Igol-ll-I!.IÓ Ta n!ics Jls zkOzf!yll1ésc /12 óra)
1114n o Kol llirr-utc;l.1 sz:ékhál-unk fOlx- jiiral,jl"al szemben.
,.\ z cmlékmílr.::, ilm il"l l oh'asOlnk a nyu gliizasokból 141hal.
i~k , .. ddll:\ ;l. jOuh' ek Oldi!k()ziis,\bOI ..i49.pengő sr{l"l!
,'''S1.e. Alábia '25 mnt . ' as IilS !ehlr ca. rorlli miin.,jn)" bÓI
kt' ~ z(ll . fdOI gótikus, nucs II'cs slllu~ban. Nég)
bronl-r(juo I~ill ., lalho:/: cró~lteni, "melyek kozül al- alsó
I..Cllu e~)'s1.eu m i nc.l kosz o rukn a k szolgill IQgseszló hel yíll.
Az cmlt'kta blü fcl1rásJbiln mM az Illo.l zsa ló Ta n.ics meg
IS o.lllilpodou. Az il nne pél)nek mim.lc nképcn llIéllOnak
1..('\1 lelln l Il Z eg ye tlen lllIls yor "i!II<1Sil lllj)11ó emlt<kéhc..: s
"pen e zé n hlv. tnknek Sl. elO(!lye~ é rdek l~désukk c' és meg.
jelenésíl kk el ke ll Illmoltdln iok eZI d nll llpl'.i1bdsunilk igél"'
I..e:.t ó ílnn epM~ sekd.
ujalJ!; ildal..o!la1r"
~ I ol n os
Jóltsd 5lX) illI., Go.ll Kálrn ,ln "",~"IQ fil!. , 1IIálhé Lojos --IC\)
fill . Edd igi SYll)Iés\)"k <.).') J60 fili.

A D,;vid

fertn ~ t"ill ';rJl~)"I u

A B. it· ü Kiil fO ldi Bibliat.irsulJt oz Idé n íl nnepH fenn'
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aki egy kis képessége t é rel m.g Uan az énekbez s timogahl i ludná al unil i\riul irjusAgi ve gyeskarl rés:r.h·élelénl,
leg)'onek olyan jök II vuA rn nponke nt lU iste ntisztelet ut{m
\' ej;yenek réut a karé nckprób4 kon II IUkos utcai lernplol1lban.
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d. u. fi órllk ot tartja Illésél.
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