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Szerkesztóség és kiadóhiva tal 
Budapest, V., Koháry-utca 4. 

Alapi tolta 
JÓZAN MIK L . S 

Megjelenik kéthetenként 
Elö f lzetesl ára 

Telefon Lipót 974 24. 

A budapesti unitárius egyhazkózseg 
hivatalos lapja. 

Fószelkeszló 
BARABAs ISTVAN 

e gy é vre • • • • • • • • 4 pengő 

Az elófizelelli dijak a lelkészi hivatal 
eimére küldendók. 

I.LI~~A"'rAl-,OS Rí~sz. 

A budapesti unitárius egyházközség elöljárósága nevében, az elnökség 
! 929 február hó 3~án (vac::árnap) déli 10 nrára a ten"'plornbCl rendkinüfi l'F'.hfi 
Tanácsot és folytatólagos rendkimili közgyüfést hiv egybe. Mindkét gyülés 
egyetlen tárgya, tiszteletbeli egyházközségi gondnokok vál.sztás •. 

Budapest, 1929 január 19. 

• 

Atyafiuí szeretettel az Elnökség 

----------....... x ....... 

A Missziós<Kápolna 
• 

fel szentelése februar hó IO-én történik meg 
unnepi~s keretek között . A meghivók mar 
szet mentek a szélrózsa minden irá nyába, 
hogy hirdessek angol és amerika i testvéreink 
és Budapest székesfőváros nagylelkűsegél. 
Men csak az emlitclI két tényező bökezu 
adom,inya teile lehet6ve azt , hogy ezuti'ln 
Ola r két hely/uI is egybegyulhetnek dZ uni
tá rius hivek il fóva rosban lsten nagy neve
nck tiszteletére. 

A fölszentelés tényé vel remélhetőleg el
simulnak azok az ellen tétek, amik az 
egyes intézmények elhelyezésének sor
rendje körü l támadtak. Abba n a reményben , 
hogy ezzel is szolgáljuk a helyzet tisztázását, 

ideiktdtiuk az elő t tün k isme retes egyetlen 
hit eles okmciny vonatkozó részé t. 

Az 19-27. évi ok tóber 25'cn kelt okmány, 
am it a két adomlmvozó amerikai és angol , 
Unitá rius Tá rsula! állitott ki. rendelkezo resze 
ezt mondja, 

,. ... il RiÍkos"ulCd ,j u.ím d/aIti hcÍ:zal 
a Brit és Kiilfö/di Unitárius 7(ir.m/dl és dZ 
Amerikai Unitdrius Ttirsulat /9fl,j"hdl/ il RÖ~ 
Delkező célokrd odsároltJk.- részben lemp" 
loml/ui {J/dRilfdssék istentisz/eleleR: céljdrd, 
részbenle/készi lakcis, részben erdélyi mene: 
kül/eR, egyetemi hdl/gdlók és faiskoldi nő; 
oendékek részére diriR;olfhon, resz6en pedig 
hiDelld/Os hellJiségek tetesi/essenek dbbrJIl.· 
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. Ezitzéptilct. mini didpirodny d I\!dgl/<U 
(/niltin"us Egyhtimdk add/oli ál dU dl. hog!! 
neoezell EgyI/tíz it fentflcoezell cé/ol? megl 

Od/6sitdscim d sziikséges lépésekel nIL'P' 

lehesse. ~ 
A szöveg I('hei l \"iliif!osnn megmondia 

azt is, mi az cpfilcl rendchelcse. d z l is, hOBY 
ki annak htlszontkczói ... " 

1-.1051 111,' r az il teendő. hogy külfö ldi 
hitrokonai nk fci('cklmi aln plt\'c'mylll <lZ ö k 

intenció/uknak cs egyházunk lIagy céljainak 
m cgfdel61..'1l gylllnö lcsö zlcssÍlk. ~ li ilZI Óh.1j. 
lanók, ha ét Kápolna árn yck6ban mcp:
huzódó L)iil k·O llhon rö videsen kibóvfllnc 
ilZ Unitárius Oitlk· r..'lenzaval Szeret nők, ha 
il fóváros forsaldg6bi.l1l egy darab Kolozsvdr 
nőne ki a ~ lissziós h.hból s ilhba n örö k. 
Inkllsl1ahUna diá kjaink ne.mc.sitésérc az aido n 
cllllékü Benczéd l Gerg ely, KO\lács János és 
Nyiredy G~Zd szelleme is. 

Unitárius Misszió Ház felavatás ának A Budapesti •• unnepe. 
Az Angol es' Amerikni Unitárius Eg)'luizak 

8nnak a testvéri \ iszonyntlk örök emlékéül. 
amel)' öket a Magyer Un ilá riuso kkal össze· 
köli s ameh' viszon)' a nehez idökben a 
magyar nemzet nek is oly é rtékes gyümölcsö
ket termelt, ti magyar u niltt rius hitélet fej lesz
tésere és fl magyl\T vall t'iserkölcsi kultu nl 
szolglilataro Dr. Csiki Gábor lelkesz vezetese 

Az ünnep 

1. Gyülekezeti enek: Hozzüd megyek Uram ... 
1. és 2. vers. 

2. Angol es a merikai himnusz. 
3. lma : Dr. Csiki Gábor, lelkész. 
4. Gyülekezeti ének: Világosság sze nt Atyja ... 
5. Felovató beszéd : Józan Mi klós püspöki 

vikári us. 
6. Gyulekezeli ének: Hozzod megyek Uram ... 

3 és 4 vers. 
7. A Misszió Ház alapiltisánn k rövid Ismer

tetése : Dr. Csiki Gilbor lelkész. 
S. Odvözlctek. 

818tt Buda pesten ox .. Rákos-u. 3,) 1923·ban 
Unitá rius Misszió Hilzot létesiletlek. 

A Misszió Ház templomát és gyuleke
zeli termet 1929. fe bruá r IO-en d . e. 10 ÓrA

kor o\'8t.iuk fel. 
Az ünnepségre 8 hivek szives megjelené-

sét kéri. 
Az ELNOKStC 

sorrendje : 
9. Áldils ; Barabós István. lelkész. 

10. Himnusz. 

• 
Istentisztelet után a gyülekezeti te rem 

relBvnlt'lS6 szeretvendégseg keretében. 
Az ebéden való veszivetel ké rjük legké

sőbb febru á r 5-ig Dr. Csiki Gábor lelkésszel 
OX .. Rákos-u. 3,) irásban vagy telefonon 
(Aut. 893-77) közölni. 

Mi nthogy HZ ebéd hez esnk korlátolt szam
ban te rithetlink, ti ielentkezöket 8 jelentkezes 
sorrendjében ves7.lik fi gyelembe . 

Csak egy fillért l • 

A Dávid F erenc.6I1érek. 

f'. 'lult szúm unkból 1\ nyomda hibájából ki maradt egy cikk, amely nélki.lI II fill érek alnprll 
tt'.cndÖ adakoznsm "aló felh ivÁs jórészt é.rtc1mctlcnné váH. 

AZ olt c1mo ndottakhoz ezu ttnl annyit kivánunk hozzátenni, ho~y ezt 31. alapot minde nki 
ugy képz.e1je el, mint egy !!1\zdagon megrakott k llr:l.csonyf:iI , amely ről jut ajándé k 

az: i':gyhá:nak 
a segélyre s:orultaknak 
a jótékony intézményeknek. 

l'1i {\ DórJid Ferenc: KariicsOflJ/fiiía cim et adn ó k neki kCrt::S7.tné viil. Igy óhujt:Hlók {il'ök 
e mlek ii\'é lenni ti O,\v ld Ferenc \levével kapcsolnfban nzt ti szomo ru kanlcsony cstél. mc
Iyen ezelőtt IQ évvel az erdélyi és kolozsvúri magyarok me)!dcrmedt sz iv\'c1 á llolh' k körm 
u kaTácsollyfát. Nem szabllduu I'ohu elfelejtcnl nlll~yaT cmbeTnek 19 ,1$. dcc. :l4· ét. (unik (l t' 
a t-·tótyás kiTIUy és O:l.,' id FeTenc lI'Úil ötte ,.dTosdba be \'onuh TTajdn utódtll nok IHlda. 

• 
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l'-1ások m~sik nevet tarthatnak esetleg jónak. DiménJ! LiI;os jó test vérünk példá ul E ~i 
karácsoll yfárll eimmel küldte be a maga 1000 fillérjét. ~ ~ gérö 

Most 81. a fődolog, hogy amig az egyházi fóhatóság kellŐ formába önt. Á • d" 
" d k " r d" C11" az ln !tványt 

ITlUl en I oga Ja magáévá azt és gy üjtse a filléreket arn a ka á s r. ' , r c ony ra , amelyet Dáv id 
Ferenc halálának 350 évfordulati évében akarun k fe!állitani sze nt Karáe,o " . ny napJ.m . 

Örök világosság! 
(St. Anselm, 1033 1109) 

Én lefkem~ megfafáffad-e végre azf~ 
(lkit o/y buzgón kereste!? Istent keres= 
ted és meg is tafdffad őt. Ö a leg/óbb 
lény, l1khlélnagyohbaf és jenségesebbef 
e f se gondolhat az emberi sziv. Ö az 
étet maga, és annak teljessége: vílágos
sau, bölcseség, jóság, örök üdvösség és 
áldott örökkéva/óstig. Ö mindenűtfjelen 
11011 az egész viMgon. Mindég és min= 
óenütf! 

Hogy' lehet az, Uram Isten, hogy 
az én lelkem mégse érzi tillandóan a Te 
aldott jélenlétedet? Hogy' lehet az, hogy 
mégse boldogifja őt a Te igazstigod és 
a Te világosságod, aki magad Igazstig 
vagy és Örök Világosság? Oh, bizo' 
nyáro az emberi gyar/óstig homtilyosi
totfa el az én lelki szemeimet vagy taMn 
elktiprázfafja a Te ragyogó tekinteted? 
Ez is, amaz is, írigyelhet. 

Valóban Uram, az áldott világosság, 

megköxelifheteflen. Senki aZOIl át lIem 
hatofhat, hogy Téged szinröf-szillre fás
sun. Va/óban Uram, tufsdgosan fényes 
a Teriindök/ó világosságod: nem pi!fonf
hatok be/e je. S mégis ugy érzem, hogy 
amit fárok, azt á/fafa látom. JI napba 
sem nézhet a gyönge emberi szem; de 
amit lát, azt a küfsö világban mégis 
csak a napnak köszönhefi. 

A puszta értelem ef nem hordoz~ 

hatja ezt a ragyogó jenysugarat. Be se 
fogadhatja. Még felki szemünk is csak 
lassan szokja meg. Ragyogása káprá- • 
zatba ejt távolsága lenyügöz, végtele11-
sége lesujt, kor/árfan természete elöft 
porba hull az emberi akarat . .. Óh, 
áldoft világosság! Oh, örök igazság! 
Vezérelj engemet. hogy - ha nem is 
ltiffak - érezzem magamban, tirezzem 
körülöttem, mindig és mindem1t!. a Te 
lelkednek isteni sugallatáf Amen. 

llmelynek fénykörén élsz és uralkodot, _x_ P. b, 

A budapesti egyházközség külföldi ösztöndija. 
, 

A budapesti unitárius egyházközség pres
bitériuma legutóbbi gyülésén évi 1000 P-őt 
szavazott meg olyan egyetemet vagy főisko
lát végzett unitárius ifjak részére, akik tanul
mányaikat külföldi egyetemeken kivánják ki
bővíteni. 

Az ösztöndíjat csak diplomás ifju nyer
heti el. Tökéletesen kell beszélnie annak az 
Qrszágnak nyelvét, amelynek valamelyik 

egyetemén vagy főiskoláján akar tanulni. 
A tanulmányi idő 1 év, amelynek költ

sége legalább 2000 pengő. Ha az egyetemi 
ifjuság a hiányzó '1 000 peng6t nem tudná 
előteremteni évenként, az ösztöndij csak 

2 évenként adható ki. 
Amikor az ösztöndij szabályzata készen 

lesz _ a pályázat m ó do zatairó l is hirl 

adunk. 
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Iskoláink állapota Erdélyben 
Beszedcs számok. 

A Magyar Kisebbség cimi.i lap nem 
regen bozta Kelet sta~sztikiti ad~tait a ma~ 
J!yar is kolá k 1928. éVI állapotáro]; Az ada
tok'lt az ille tő egyházak szo l~"lt att:í.k a 
lapnnk. • 

Az Erdélyi Magyar Unitárius Egyház 
adatai szeri nt 1928-han volt 2 középiskolánk. 
Ezekben 39 tanár miiködötf. Tanulók száma 
a 2 főgimnáziumba n 366 volt. 1910-ben 
_ amikor a székely kereszturi {! imnázium-

nak csak 6 osztályu a növendéke k 
száma a 2 fŐ1!imnáziumban 535 volt. 

Elemi iskolánk 1928-ban 37, a tanitók 
száma 92, növendékeké pedig 2096. 

Ezekh:z ~ beszédes számok hoz még 
csak azt fuzzuk hozzá, hogy az erdélyi ma
gyar iskolák részére az á ll ami költségvetésbe 
egyetlen fillér államsegély t sem ,'ettek fel 
az 1929. évre. 

_x_ 
:n IREK. 

_ Az Értesitő mai szamat a presbitarium hatarozata 
ertelmeben minden adófizető atyankfianak megküldjük. mert 
ez a példany egyullal meghívó is a febr. 3-an tartandó 
kebl itanacsi· es közgyülesre. Felhivjuk azonban a hivek 
szives figyelmet az Egyhazi Töl't'enynek arra a rendelkeze
sere, hogya közgyülésen csak azok szavazhatnak. akik 
1928. évi agyhazi adójukat a gyülcs napjaig az egyh az
község pénztii raba befizetik. 

- Kine\"eús. Dr. TÓl h Gyorgy kllr ial biró. 
al)'<I nkflal az ig<l2Soigugyi minisztc r dZ IQ2Q--31 
~vckrc 0% egységes birói é~ O~n'\'édl \'ls%galóbizOIl ' 
~1If( Iilijiilvd nevezte. ki. 

Dr. Os\'áth Gibar all'<I nkfi<l1 }-lödmczOvds6r
hclrcn JiI1l\ldr 16-.1n varoSl i1ljcilyz6"é "tililS2Iot!i1 d 

101\'l'n}lwtósilgi kOzgyolés. A jól mcgérdemelt elő, 
lél)1Cléshl:z grdtul.1lunk O s,,<llh barátunknak. 

- A l\ olo~S\"ári Unitirius I--ollimuá: illm volt nő' 

I'endékci febr. -.).én este S órakor d Kodra·fél e 'I:n' 
déglObcn H. Krisztin.vlér) OsszejOvetelt lilr!anil\... 
amelyre minden volt no,-endl'k szi l'cs megjelenésél 
kl'rik. VdcsQrdra ielcntkezni lehet Dr. ~Iikó Lajos 
p. il. tancksosnJ:I (BudapesI, V., SZilla}'u. 100\4 "2. 
Tcteloll At,t. 115-'~5.) 

- Az lijusagert. A bu tl ape~1i un!\Jrim egyház. 
kOZM:!:! d buduPIlSIi l'roCc~ldns Di,lkmC1l2:ában C lkező 
unLl<Írius egyelemi hallf:lulók d\jilba il I. cvi hozza
j..iru!dsilkénl 5<.\) pen9ől .ldományolon a I'rolesldns 
Di.ikmcn1.Jnak. 

- EI;)'hazalkoiman)'unk fo n-.isa. Irli! Dr. Tóth 
Gy()qW. AT Uoil<lrius e~yhJz illkollll ,\oyiin.l \.. tOr' 
1':00.:11 kilc)lödé~l'el .;" .lZ c~)hJ zi!,(tlzijalás tll.lpeh·cí. 
ld fOl-tI~lkoZI\. Dr. Tóth (;ror~) ill)'ánkfia s'üjlc, 
ml'nrc.... rnunk;j idnak 111 . kOl ele, A z E~)'hiÍzi Rend
hlfl;jS IUiso.:lplin il Ecch'SlJsli~,I.) A Ill ll megrendel. 
he l(\ d Slcr1.i'mél (I~L1d,lpeSI, 1\'., VJd' \L\X il 'J.) ,·,lgy 
Kolozs,-MI dZ e~)"há 1.1 l)énztJrosnJ1. .Ara I~\ 
I'cn~O (\~ il poslakOh~é8. 

- A Mis5:ios.Uat Kipllln ~j ,; h;! n d rende" l"lcn
I h~lelCIcl.: ',,~6rnaponkénl c~ il "JIOro~ fmncpckell 
d":klOI! 1\.\ or"kor \c~znck. ErrOl kulCmbcn il kJpolnil 
hdYI,CR'.'llo.'n í\l- lurdCl6d. lalckOZlilll;j\. a le lllplom' 
1d1ottdl(\ h1\d.el 

- A M.isszios Ha: kilpoll1djának folsze nleléséróf 
jO, 'o számunkban adunk részlet cs 1\1([65116sl. Ebben 
it sl<lmb,m adjuk a musori és ill ali bevezető so' 
rokat. 

- D.ivid Ferenc karáu onyfij.iu .dako:bk fillin:k . 
ben : Józan }' !ildós, JÓl an Miklösné, If;. Józan ~ I iklós. 

Józan DezsO. Józan GyOrg}' . OZ\". Borbély Lajosné 
~365. OZI'. Barabás Fer~ncné emlékére, J3arilhiis 
István, 1$i1rtlbás Istvá nné, Ifj. Barah6.s Isl\'án, B<lra' 
bá~ Erzsike 5(X)-SOO, Pol~;ir ~ Lipót 3C-.s. Frölich 
/-l'ia r la 100, ~ l ilHl l ol'ich !,;iszlö né, BL1Z0~.íl1Y Anna . 
Kov<lcs )ózsd 5(X)--500. Bul,1zs Fen:n.: :-d iskolc 2t\.\ 

l.<i,,<Ir Já nos, Jdncsi László. Ol\'. J'lI1ko J,lzsd m" Gil! 
},lJklós, 13010nl Józsd 500-5o.'lO, Ohnény Lujo" I~,\) , 

Slckd y ~ Iózes \(\), Dr. l'léuerl"<\ry IllL~Ó.3t:<:t, Or. 
~Iahler Sándor Dunakeszi .;t..;. O~slescll Il\l''21 fm. 

_ U.izassagkÖtes. Varila Béla r. k,l lh. és Bencze 
Anna unil.irius I'<lllásu. buda\)csII ItIkosok f. hú 
'200ün e~rm;issal IOn'énycs hJ1.i1ssc1HOI \.."IOllek l's 
cRrházunk ti ldás6.han is r6zc~Ohc\.. . 

lsten áh.lá~a n)ILHodiék mcS hJ1:usságl SZÖ\t,!!· 

sé~(lkOn ) 
10- 14 o!vn szegény - csellcij Jn'a - ILnil 6riu~ 

leoin)'! \ Idéki unilárius csaidd lSdldulil~nak mdgi'ihoz 
venne. Jelenlkczése a I dkl'~zi irodábil (V., KohJq-u.·U 
kCrOnk. 

Ualolt.Jink. Oz\'. Fazeki!~ Jáno~nc, sz. Gag}"l 
Rebeka JillI. hó I.én hosszas szcIl\ed(i~ ulJnól é\'es 
korJban elhun)'t. - Kr!zil JJno~. uniláfluS l'<lp110' 
yendék KoIOl"",lr, né haI KrlZd J Jno~ unUilrlus pO~' 
pok dl'dunok.ija f. il'; 1<llludr 1'l.Cn Bcszlc ro.:én 21 
é, es kor,ibil ll c!ll t1 lt. _ Szl.in SJmlor ;'i(.) cves korii' 
h.111 \}Udilpc~len jan. hó 1/:,-.1 n II jobb h<lzJba költOlOU. 
_ vlcéz ~lIhiily L.ljos JS él"": ~ korJu1L!L "zl\~zél. 
h(\d~'sb cL1 jan. h6 '1':;'do mel-:halt IJlLJcl l)C ~lcn. 

N)'ugodjanak békes-"_'l'b..:n ! 

A konfi.miindLls ifjak szülóit ké.1 a lelkeszi hivatal. 
Iwgy sziveskltdjeoek gytumekeikel az irod;iba küldeni III
htnlhze!.e. A bOjli istentiszteleteket leb •. 17-en déMan II 
a templomban é! a kapoinaban III idco is meglarta tnak. 
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