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HIVATALOS RÉSZ.
Sz. 34 - 1930.

MEGHIVÓ.
A budopcstl unl1MiulI cfn,ht'l:tköZ8ÓW kcbli ttlnt\c8U f. tlvi 111M·

clul hó 3·6n délután rél 6 órakor lnrtju nC(I)'cdévl rendee 016. ót (I
T ö n6csleremben, 1111lc1yrc k. tnnt'lcflo8 Olyánkfinit tlsr.lele1tcl él .:te rcleltel nlt!lIhiviuk.

BudllPCllt. 1930. február hó 12-én .

DR. KOZMA JENÓ •. k.
1I0m !Ju)k

•

JÓZAN MIKLÓS •. k.
Iclk;!u

TÓffYlorol:nl : I. Ar. 1029. évi

•

2. Jtilentcsck .
3. Indllvonyok .

NB. Február 17.én, délutón II 6mkor fl
F'lIbru/u '244:n. délult\n 5 omkor cl
FebruAr '25.61'1 d~l ut6n 5 Omkor II
Februnr '26.6n <:WutAn 5 6 mkor h
tQrlju alé.ét (I lelk6ul lrodf\bnll.

SzArl'l\'!ngálóbi:wtliu\ g.
Cu:cdo.ál{i B!:cotl tdg.
S:tOrvt'in yb!1.o U1dll.

I lii· ~a Nevel6.0ayl bi:r;oU.tI,

,•

UNITÁRIUS J::RTESITÓ

Istentiszteletek sorrendje
1. A KOhtiry-utcal tem plom ban s zol g á lj
F e buAr '6-60, délcUiU 1 t órakor :
BARABÁS ISTVÁN.
Február 2:>-6.0. dé l e l ött I t ó r a kor :
JÓZAN MIKLÓS.
Márc iuS Z-án
DA.R ABÁS ISTVÁN.

2 . A Rákos-utcai ká poln6 b a n szolgál:
F e bruár t6-án. dll!l e l öU tO órakor :

DR. CSIKI GÁUOR.
Február 2.3-6n. dél e l öU t O ór&..k or:
Pesjszcntlörlncen PETHŐ JSTV ÁN.

A második par ancsolat.
Amikor Is le n örökké vll16 l)llrllncIIOlll[ai! kiadja a:.: e mber 8z6mdrn, elslS 8WVl.l II nagy figyelmeztetés : Én vagyok, II T. Ura(l,
vagyok. Enge"l soha ki ne m hagy haiS:': lerveidb61, sZ6mih\ssidból
II nekem. minde ne k felcll nekem tartozol rclel6sséggel. EzI /lZ els6
intelmet n ~'omon követi II mt'lsod ik. me])' 8Z Orö kkévaJóval szembe n vuló helyes ma.ga la rlt\snak üijót jelöli meg . .. Ne csi né lj magad Ne imádd éli ne li$Zleld 8Z0k81:- Az els/S
ntlk forogolt képel ilIIe ni inldem tlZ, hogy földi e mb er 8zú m(lrt\ nincs fontos a bb kérdés.
mini Islen. til. Örökkévaló. II má sodik 8fra filO'e lmezlet. hogy Is te nt
8Z O lényé nek megfclel/Sc n, lé lekben éli i!lllzlI(\gban kell 1i9zleJnUnk,
Egy nulD' vCllzedelclnl6 1 6v ez Isie ni IIz6. egy sulyo9 kisérlésl /S1. mely
min den id/Sbe n megl>róbá llll a z emberI.
Ez mo: Isteni szó 8rnl fIgyelmezlel. hogy ne mi em bere k pró·
bIlIjuk kitul6lni. megalkoini mO llunkIlOk blen ké pél. hnn e m IllYe kezzO nk mC1l1sme rn i II megllód olni llllen cI/S1t ÚlC)'. ahogyan O ri1t.1I'61
Izt\m u nk rn kijelenlcUe . Dehál lehe lst':ges ez? Eljulhnlunk-e és miképe n uz 1 ~len helyell meyls meréllé re? MéllmulaUl'I -e nekOnk vaJtlkl.
hogy klc,adll (I Z 1,len é, mil kIvá n lö lilnk a z J, len? !-Ifi m8gunk
ne m a lkolh"lu nk. 161 nem is sztlund képel ulk oll8unk Jlllenrllt, kl
mu lu lJ o meli nt:kü nk til'. At yfI l. IIZ Illlent ? Mit felel ünk e kérdé~ re',
A tn ulC unk uko.kod {'lIn éli leve leI! u t mututfl ~ n he lyeit odu mulut un k
1. len leMlI.en tebb kijelentésé nek. II Szenllr6s nnk IMéire. I,tent kere.iS

,
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lelki vlukada.unkba n nnnyil lusekodlunk. ennyi I~esbe es caalóde.tbe sodródiunk. hogy ideje lenne egészen re6biznunk maaun.
kel Arr.,. ekl évezredeken lit %enIJÖ

uóval

mondj a

nekDnk il:

.Jn vegyok a z úl, az igazság ét 'z élei ; senki aem mchel az
Aty6ho:t. ha nem énéltalalam :' Uénos XIV. 6). Ezen 87. uton ezrek
hl e:o:rek találtók meg I.l lelki felemelkedésnek utját. Ne magunk
akadunk cainá lni magunk nak Isteni, ha nem hódoljunk mcg Az ell5tt,
aki melJénk .zcg6d ik, megfogja kel.ünket és 8Zt igéri nekank. hOlI)'
lsten Igazi megisme résére elvezérel bennünket. Az els6 parancsola t.
ben /s len azt mondja 8 Z e mbernek : tn uagyoJt. Jézus pedig erre
tanitja 8 Z embert : Te ped ig. mikor Ja ten meglzólitásár8 lelelu 9
imádságodban Ohozzé fo rd ulsz, igy imádkozzal : Mi Atyánk. Id lIGiJ
fl rrtCIn,ubtn. ta 8Z ember, Ilki meghajoU
lsten elött és reábizta
magát Krisztus vezetésére boldog ét diadalmas szivvel, örven d ező
önatad6'8a l feIeU ; HimLR IlO blt1lbcl, mindmMtó AlJába". Isten
megismertsének, lisztelésének, 87. Orő kkéval6 p8rancsolatai helyes
teliesiléséne k bizonyá.ra ez az egyedül helyes útja. Ha teljesi1eni
akarjuk lsten törvényei!, ak ko r IcgaJabb is meg kell prób6l nunk eJindul nunk ezen az uton. Az Apostol hi tével kell elindulnunk, mely
nem kétségeske dik afelől. hogy lsten az, aki munkálja bennunI< mind
ez a karato t, mind a véghe zvitelt jó kedvéből.

Az Értesítő olvasóihoz !
A budapesti unitárius egyházközség közgy01ése 1929 dec.
15·én tartott 11Iésen az trlesftO alakját megváltoztaIta. Ezuián az
Unitárius Közlöny formájában jelenik meg havonta kétszer.
A sok hálralékra valÓ tekintettel azt a határozatot hozta, hogy
1930 április l·t ől kézdve az trtesltOt csak azokna k részére kCJIdi
meg, aki k addig hálralékaikat rendezik és továbbra is előfi zetnek.
Akik nem tudnak elOfizetni, de az ertesllOt mégis járatni akarják,
uiveskedjenek a szerkeszl6séget l ev elezőlapo n éricsUeni és ingyen
példányokat kérnI.

Hallgasson-e az asszony
a gyülekezetben? púl apostol ~ vele sokan még ma is ru:t tartjilk
- ha l1l1os80 n l Oe na nró l-nanru llYurapodik a zoknak számn, akik
bl mondják ne na llgasson I sót vellye ki ti részé t minden teren
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munkából. UID' igtlZ tIZ. hog)' a nök tevékenységét eddig i8 8ztveeen lállák mindenek tIZ ekldézsitl körül. Törvényeink azonooll
c811k két esetben tldnak jogol ti szólásra. Abban az esetben. ha
özvegységre jul vagy önálló. ?zólási joga az özvegynek is c8ak a
közgyüJésben volt és van. Vála8ztá8kor. De mlÍr presbiter vagy
t!ppen kurátor nem lehetett nő, a Biblia kifejezése szerint - az
ti

tl8SZ0 ny.

Most ezt ti helyzetet is megváItoztatta a parancsoló szükség,
tImelyegy asszonyt - megnem dZ asszonyt - egyenesen a gondnoki székbe ültetett. Erről az eseményről az Unitárius Közlöny f. évi
februá r havi száma igy számol be olvasóinak :
A Medgyesi leány-egyházközségünk f. évi január 26·án közgyűlé8t tartotl a hivek nagy számának jelenlétében. Külön is kiemelendő, hogy a megürült gondnoki tisztségre a közgyűlés egyhangulag Gumdn Jenőné úrnőt, a medgyesi gázgyár igazgalójának nejét
választoUa meg. Mini egyházunk elsö nöi gondnokát. de meg mint
családi hagyományai révén is buzgó és lelkes hitlestvérünket igaz
szeretettel köszöntjük lapunk részeröl is s Istennek áldását kérjük
számára munkakörenek hivatásos belöUésében."
A Közlöny köszönlőjéhez mi is atyafiságos örömmel csatlakozunk és hangot adunk abbeli óhajtásunknak. hogy bárcsak minél
!öbb helyen láthalnók a nőket a gyülekezet kormányzó testületében
- minél nagyobb számban I Pál aposlol kora óta nagyot fordult a
világ és forgásában olyan helyzetek adódtak, amikröl minden élniakaró egyháznak tudomás! kell vennie.
KQzelebbről a debreceni 70 ezer lelket számláló református
egyhá~ nyijol.! ajtót a nöknek. V.'-SdrnéJp c. gyülekezeti lapia szerint a
hp.Ie.lmas eklézsiét 10 egyház reszre osztják fel. egy_egy rész élére
60-60 !&gu tanácsot állilanak. Tanácstaa-ok nők is lehelnek.
Bizony-bizony mozog a föld I

BINER:.
,
,
A Dávid FeNnc Egylet január havi vallásos eSIjén dr. Geley ./
József szegedi egyetemi tanár atyánkfia tartott előadás t az öröklés
neMny kérQésétő l. A mUsor befejeztével adta át a T. E. Sz. elnöksége a szövetség keresztjét Józan Miklós puspök helyettes és dr.
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Csiki OAbOr minziói lelkész atyatiainak társadalmi munkAaságuk
J.taIn. 'ukinl Elllély utan tea voll.
Gy.Jlay Pap DODlonlcos atyAnkfiál. Kolozsvári f6gimn aziumunk
egykori tanAtál, aki mOit ~PdszlortiJz és Magyar N /p· timll

ujdgQkat szerkeszti KolozsvArott. a Kisfaludy Társaság február
4-én larloll kOzgyülésén tagjai sorába választotta. A már régen
megszolgáll kitQnleleshez jó szivvel gratulálunk Gyallay atyánktiinak.

A lIbgyn Lutber.Túswg február 7·én ünnepi diszülést larlol! az egyetemes egyház székházának disztermében._ A 9 .pontból
álló programmon szerepelt Szabolcska Mihály liszleleli taggá avatása és felolvasása és R. Kiss ,'slván egyetemi tanár el őadása
Bethlen Gáborró] és az egy.házi rend közjogi helyzetéről. A szépen
sikerült disz.ulésen egyházunk is képviselIette magát.

-

Tordai [reós Borbily György fllgimnáziunri ny. tanár atyánkfiának fáradt testét f. hó IQ-én adlák át Zalaegerszeg város társadalmának igaz részvéle mellett az édes arJyafÖJdnelf. Messze a
bálvanyo7Í$ig szeletett ErdélyiOl, amdyért ann~ü küzdött es harcolt.
A fanatikus székely· magyarok közül való volt, aki fajtáját tartoUa
a legelsÖllek és a legjobbnak. Tanárí mükOdésen felül ujságiró is
voll. Alapítója és éveken át szerkesztője a zalaegerszegi ,.Magyar
Paizs" címU ujságnak. Kíváló spollférfíu, JÓ tollu iró, becsületes
magyar és boltáig lelkes és hU unitárius. Talán legutolsó cikke
volt az, ami a Magyar ValldsrOl az t;rtesítö jan. 15-i, számában
jelent meg. Megilletődött szivvel állunk meg koporsója fölOlI k
Uszla érzesekkel áldjuk lángoló lelktl magyar lesivérUnIc kedves
emlékét. A boldogultat felesége, 1 gyermeke, 2 lestvére kiterjedt
rokonsága gyászolja. A gyáSZOlÓk sorában áll egyházunk is es
minden jó magyar em per, akinek. fáj a jók, a nemesek, a meg
nem alkuvó magyarok elmulása. Nyugodjék békességben. F.ijószivU szeretteinek adjon a jó lsten vigasztalást!
Kökösi Sigmoad Karoly presbiter atyánkfia február 2-án hirtelel], elhunyt. Temetése február 4-én volt a Gyáli- uti katonai kórház halottas házából a Rákoskereszturi temetőben. Ösi unitárius
család egyMzszeret6 sarta voll, aki vaJlásáért és egyházaért nai)'
uer.elettel dolgOZOl!. Halálát fe lesége, két fia, kilerjedt ro konsága
éi. egyhhun.k gyászolják. Pihenjen csendesen!

•
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Az Unitárill5 t:gyhh Kolozsvárott Sir. l3erde l . (Bttde-u. I .)
szám alatl iratterjcszlO irodát nyitolt. Aki az unitáriutl iratok után
érdckJ6dik, a feoli helyen megveheti az unitárius kö nyveket és
fOzelekel. Eddig 63 faze l él kOnyv jelent meg hazai é, kOIfOldi
iróktól. MegemliljOk itt, hogy az unita,iul iralokat rövid idOn
belOl Budapeste" is meg lehet szeretni az egy ik kOnyvkerclkedhben
_ ha valami • kOzbe nem jon .

Uj püspöki titkok ürmösi József lelkipásztor atyánkfia, aki
Homorószenlpálon huszonöt éven át szolgAIt, a na pokba n bucsu·

zotl el gyUlekezelétOI. ü rmösi az ismét yjluaállitotl pÜspöki titkári
állást foglalja el Kolozsvárott.
Torockón az uj lelkipásztor, Benczédi Domokos, januar 19·én
foglalla et uj állásál.

Adomany. Csákány Dávidné úratlwny a Percz.elné Kozma
Flóra Unitárius LeányegyesOlet könyvtárának az Uj I dők 1929. évi
sumait adomanyozta. Köszönettel nyuglázzuk és rendeltetési helyére juttaljuk.
Halottaink. Kökösi Sigmond Károly február 2·án 58 tves,
Fekete Gyula Ujfehértó febr. 6-án, B(lrbély György Zalaegersug
febr. lD·én 70 éves, a boldogabb hazába költöztek. Píhenjenek
békességben I

A Divid f ennc flllúabpra adako%uk : Bozóky Emil OOO fill.,
Faluvégi Áron, Jakab józsef 500- 500 fill ., Dr. Kozma György
520 fill •• Létay Gyula 400 fill., Székely M6zU 200 fíll., jancsi
László 500 fill., Dr. SOkosd jenönt 600 fill., Dr. Peterly Gyula
Dr. Tóth józsef 400-400 fill., Dr. Sándor Balázs 366 fill .,
Antonya jános 1000 fill, Goihárd Laj05 365 fill , Dimény Károly
510 fiU., Dr. Balán Felenc, Ujvári László 400- 400 fill., Somly"y
Árpá.d 100 lill., Mitéffy Domokos 500 fill. Eddip gyiijteurnk JJO, 179flJJ.
.,totbs könyvet az ifjllÚp.dr::" mozgalom céljaira egy-egy
ének.eskOnyvet ajándékozott : Faluvégi Áron 2 éneket;kOny. ára 5 P.,
Ptl.erfy Gyula 2 drb. énekeskönyv, ára 5 Pengő, fekete ZoltJn
I dib. énekeskOnyv fs TIboldy Béla 5 P., or Jakab Zoltán 2 drb.
5 Peng6, Kin Jinos és Dr. Mahler Sándor 2'50--250 Pengő,
OrmGsy Sándor, Bot.tr János, özv Lipkay Artbumé, )(odc. Jóud
2'!JO- 250 P.
KOnöneHtJ nyugtbzuk.
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A I-=tftJ ~ 1929. DOY.· dtc..·j nima a rw:pok bln
;:10 .., DWt.- Az búhs szám bona a Kokrnvátoh ls Dérin dmondob & Dbid Fen.oo61 SZ6I6 On u s bn:zldd~t b fdoln sb okll
A fQUt bpbaIÓ KoIod o,-itott. u UniWius koll~llmbaD .
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" . V.rp 1& qybhi

f6jt:gyz6 atytntfia fdolvasha [).jrid
Fertnctöl ktllOo ta:z.et alakjában is mqjekoL Kapb:afÓ a kJkénÍ
itod'Nn. Y. Kobáry-u 4. d m. Ára 30 filtb .
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A D~vid reru/; EsJltlbe ltptek ts tagdgl dijat ibettek. Rtn.
du 'Igok: Polgár Lipót 2 pengő. Polgár Lipótné 2 pengő , J6un
Miklós 2 pengő, Dr. Harabás József 10 pengő (193\.l- l g34~ re).
Schey ErnO 2 pengő, Lókod! Sándor Zoltán 2 pengő, Dr. BognAr
Dénes 2 pengő. Dr. Szinte Ja nos 5 pengő (tagdlJ és felUlfizet6s),
Cserey Emilia 2 pengő, Fodor László 2 pengO, Dr. Ko ncz János

2

pengő,

Székely Mózes 2 peng6, Dr. Pákey Lajos 2

pengő, Ré~

diger Károly 2 pengO, H:lntler Ferenc 2 pengő , Pál Ferenc 2
pengö, Ozv. Wi nler MiMly"/!, Kállay Etelka 2 pengő, OrmOssy
Sándor 2 pengő. Baloviclmé Tompa Lili 2 pengő, Kiss MÓles
2 pengő, Biró József 2 pengő, Szabó Sámuel 2 pengő, Özv. Benkő
Ákosné 2 pengő, Kiss Irén 2 pengö, Kiss jolán 2 pengő, Dr.

Máhler Sándor 2 pengo, Or. Tóth György 2

pengő.

Alapító is pirloló l.lIgok: Szende Gyula 5 pengő (pArtoló tag),
Vilh Kozma Ferenc 5 pe ngő (pártoló lag), Benedek Dezső 10
pe n gő (alapiiMag részlet), Dr. Gyulay Tibor 50 pengő (alapitó
tag), Simon MihAly Pál 50 pengő (alapiló lag) Radicke Harryné
10 pengő (adomány). - A kUlc' .... lItagdljakal köszönettel nyugtázzuk,
Az Egylel regi tagjail pedig .:rjUk, hogy közöljék lakascimeiket,
mert az Egylet tagjai nak po .JS névsorAt csak Igy állIthatjuk önze.
Budapest IX. Rakos u. 3. a J . F. E.
ElnlJksrgt.
A Dávid Ferenc Egylet februAr havi felolvasó esMlyil febr.
28-an, délulAn 6 ÓrakOr lartja a tx. Rakos u. 3. sz. a. kápolnában.
Felo)vas Józan Miklós puspök helyettes.
Dr. M.ihalovits U sdól1I!: szUI. Jéger Gizi szkfövarosi polg.
leanyiskolai tan amő atyankfiAt sulyos csapAs érte édes atyjának
89. hében törtent elhuny taval. lsten vigasztalását kérjUk gyászoló
testvérUnk fajdal máral
..
A 8.án megtarlolt Unitárius Bálra a helyszinen a következő
felUlfizetésekel kaptuk, melyekért ez úton ls hálas köszöneiUnket
feJeuük ki:
Csiky Pál .
20 P
l O P U sz16 János
Or. Déssy ferenc
12" Lő ri n cz Dénes
20 "
Dr. Zukó Gyula
] l ..
15" Kálmán János
Székely MÓzes
10" Ozv. Or. Pollári Kovács
Madary Sándor
2 ..
Lajosné
5"
A lelülfizelések nyuglázását oz Unitárius Érteiltő tov.bbi
námaiban 10lylafjuk.
A rendu6slll .
•

