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Bemutatkozó 
cikkemben tájékoztiltni ki"ánom az L!tlitárflls 
t,-tellitö kedves olvI\S6it a lap külső alakjáb.an 
beállott változások okai ról. 

Amint arról mult havi sZlllllunkb:1.Il szer
keszt~lódöm is már megemlékezett bucsu
zójáb.'lll , budapesti egyházközsegünk presbi
tériuma az trtesitöt hivatalos lapjá"á fo
gadta. Erre az inlézkedésre azért volt szük
ség. mert agyülések egybehiv.\s..'l sok nehéz
ségbe iilközött, költséges és célszerűtlen volt. 
Ezután a presbiteri és kpzgyUlési meghi vók 
az Érlesilö Hivai{tlos "ész c. rovatában je
lennek meg. Természetes. hogy II H1'vllla{os 
res=·l t.'u't,nlmazó IltP I>éldányt minden egyes 
presbiter és ndófizetó cgyhádng nt.yánkfiá· 
nak megküldjük, flkár előfizetője it lapnnk. 
akár nem, 

A Hivatalos re&z idejében va ló megjelen· 
hetésének érdekében kell adnunk az trtesítöt 
kéthetenként. Az egyházközség kassz:ijallak 
szükös voltára tekintet.tel félakkora tedede· 
lemben, mint eddig II havi szt\m volt. l\'[iub'lll 
havonta l ·én és l i>.·én jelenik meg, az Érte· 
sító, terjedelem dolgáb.l.m lehAt senki se vll II 
nagyobb kárt.. 

V6ltoUÍs esett a lap homlokán levő képes 
Abrbolatban is. Ez a vft ltoztatás egyházunk 
alapítója élete három neVC'Letes mOZUIIlIl
tAnak kiemelése rdekében tortént. 

Ja'}' kiván unk külsőségekben is hödolni 
Ddvid FtrMIC'tl(lk, akinek hnláln 350. ódol'-

duiuli évét kegyeletes érzesekkel nkarj uk az 
Ö esztendöjevé twatoi. Erröl ki.ilün ben lapunk
Ilak több helyén is megemlékezünk. Józan 
Miklós atyánkfia volt szi,"es beleegyezni abba. 
hogy ne\'ét - mint. alapítóél - il lap élére 
írhassuk. Köszönjiik és igérete: értelmében 
szell emi támogatását at.ynCiságos SIeretettel 
ké rj Uk. 

ts most Attérek ismét nz elsö ~zemélyben 
való beszéd re. ' Azoknak tájékozbtns.1rtl. akik 
ezen a kis knb.'ilo n soknlják fi lu\rom gombot, 
fi IUlrotll szerkeszt.öt bcjelentem itt., hogy két 
szer'kesztötál'samat Jan('si L:lszló és P ('t" Ö 
ISÍ\'nn b..'\rnhlimat azért kertem föl fi felel6s 
sze l'kcszlöi és felelős kiadói tisztsJg ,·Allalá· 
S.'i.l'll. hogy eddigi e redményes. nH1nk?s~guk 
honol'áláM Ill,ellett e rkölcsilej:! IS ho:u.akosscm 
öket. :\ la-phoz és 1llllHlk sOl's:ihoz. Két ir<j.nyu 
mej.!folltolás vezetett erre. Az egyik az, hogy 
belllliik komoly munknkészseget. egyházs~e
I'etctet és tehetséget látok. nk ik . tudnak. ~S. 
aknrnak is, szeretnek is dolgO,ZI1I. A m!,'s!k 
összefUgg ezekkel. tn ug~'nnis . c:slk rovld 
ide ig sz.\ndékozom II hll>ot "ezetm. A~t S~~ I'Ct
ném, hog~' _ tunennyibcn 11Il llnk IdeJ cn. II 
Jlresbil~ri\lm is . ú~· IAli\I\ jónuk - ók, l.lUnt 
n lap céJjfll tiszt.'i.n látó g~'a~orl~tt szerkesz
tök. "ehessék át ltzt bánnelYlk pll1nníltqan. 

KOlijn l'Ovutol nyitok az ass2:ollyok JUOll
dnni\'l\l .... i S:lám8l'3. mert uzt tartom. hogy le:
jlhl 11IAl' aZ,llZ idő, tuu ikor n 116ket .:lZ egyháZI 

I 



2 UNI T ÁRIUS ';'RTESITő 

élet terén _ az asszony hallgasson a gy~le. 
kezetben féle idézetekkel·· a gyermekszobaba 
lehetett utalni. 

Az ÉrtesilÖ iránya mal'ad a régi. A fele
kezetközi békét szolgAlom az Ur Jézus evan
geliumának szellemében. ... . 

Az erdélyi ősi egyházzal a szellemi, erkolcsl 
>ős testvéri kapcsolatokat mélyíteni akarom s 
am íg odaát a bérces hazában egy un itárius 
gyülekezetet tudok, addig ebbe a Ja pba e.~ye~
len betüt se engedek be, amely fi szent kotele
keket akár nyilt, akár burkolt formában la
zitallA. 

foglalkozni a gyakorlati kérdésekkel is. A bel
és külmisszió problémáival, amiknek helyes 
megoldásától , hitem szeri nt, Magyarországi 
Unitárius Egyházunk jövöje függ, 

Életbevágó fontos teendönknek vélem az 
unitárius ifjuság evangelizálása, fokozottabb 
erkölcsi és anyagi támogatása kürmünkre 
égett sulyos kérdésének a megoldását is. 

A kr itikától nem félek, söt kérem azt min
den jó unitáritl8 testvél'emtöl, akit egyházunk 
dolgai érdekelnek. H iszen egészséges közszel
lem csak a tárgyilagos birálat állandóan vál
takozó levegőjében élhet és fejlödhet. 

Erre az e g é s z s é g e s közszellemre 

• 

Hl\lározolt állást foglalok a budapesti uni
tárius egyházközség és gyülekezet egysége 
mellett is. Minden olyan szándék nak vagy ki
sé rletnek, amely az egység megbontására irá
nyulna, tőlem telhető minden erőmmel ellene 
állok és az ellen nyiltan agitálok. 

Az Értesitöt beWszerinti értelemben érte
síWvé .\karom tenni, hogy abból unitárius 
atyámfiai mindenről él'tesülhessenek, ami itt 
és odaát hiiünk I'okonaival történik. A hir-
87.olgli.lat mellett azonban tüzetesen akarok 

pedig a Magyal' Unitárius Egyháznak olyan 
szüksége van, mint a mindennap~ kenyérre. 
Ezért készséggel adok helyet minden javas
latnak, észrevétel nek, amely II nyilvánosság 
számára megérett és egyházunk javát szol
gálja. 

Igérem végül, hogy az UnUárius ÉrtesUö
mint az elmult hét éven át - ezután is ma
gyarr unitárius és becsületes lesz, 
• l sten segedelmével ! Bm'ubás l stvan, 

• 

Unitárius Asszonyok, Leányok! 
Az Unitárius Értesítő Nők Rovatának első 

szavait Hozzátok intézzük. Jöjjetek a mi tá
bOl'unkba mindannyian idősek és fiatalok, 
jobb, vagy szegényebb sorban élők, hogyegye
sült erővel jobban tudjuk szolgálni hitünket, 
fajunkal, hazánkat. 

Alapszabályunk l P. tagdíjat állap it meg, 

de a tagdij ne tartson vissza senkit közületek, 
akinek sok a pengö, ne fizessen semmit -
akinek tell ik adjon többet! Fő az, hogy min
denki közöttünk legyen, akinek közöttünk a 
helye! 

Jelentkezni lehet írásban és szóban: Bpest, 
V. Koháry-u. LJ sz. n. em. 16 . 

• 

Dávid Ferenc - é v 
Dávid Fer e n c vértan u l halAIAnak 360. évlordul6Ja , 

. " Az "l 929-es évvel az unitár ius egyház nevezetes évfol'dulóhoz közeledik. A magyal' uni
tUt'1lIS egyház megalapitója és az un itárius h iteszme lánglelkU apostola Dávid Ferenc 
ugyanis ] 579 nov , I5.-én halt vél'tanu halált Déva vál'ának börtönében. 1929 nov. 15·e 
tehát éppen 350. évfordulója lesz a szomoru, de mégis dicsőséges eseménynek. Ezen a 
napon egyházunk minden esztendőben megemléksziW ugyan a nagy re!ormátolTól, d~ 
ebben az esztendőben nem elégedhetlink, nem szabad megelégednünk evvel az eg!sz~rl 
alkt\lommal, ha nem az egyháznak, egyházunk vezetői nek, tagjainak valamint (lZ ifJusng
IH\k Illeg kell lahi.lnia a módot an'a, hogy az egész esztendö Dávid Ferenc emlékének legyen 
szentel ve . 

. A I~l i ':rmi szomOI'll helyzetünkben a magyarság annyi elcsüggesztő gondolattal, k.éppe/ 
tnl:\lkoZlk utoll-ut.fé len, hogy sokszor azt kérdezzük magunktól : vagyunk-e még, ~~ünk-_e 
meg? Van-e nekünk jogunk élni, van-e reményünk ana, hogy szomorú elesett.ségunkböl 
cgyt;ze l' fel lámadunk ? Ezekben az időkben erősítésért multunkhoz kell fOI·du lnunk. A ~~lt
nak nagyszeru képei vel kell gondolatvilágunkat felfrissitenünk, akat"atunkat mcgeros1te
nUnk. S ez áll nemcsak magyar életünkre, hanem unitárius egyházunkra is. Mi . IAtni akar
Juk, II multnak hősi tetteit, II multnak dicsőséges szellemi csatl.it és dif.da/millt," hogy be
l őlUk mcl'itsUnk Cl'őt il. további küzdelemre. A mu ltnnk szellemóriásai t nklll'Juk fe ltá
ma~ztani, nem mint félelmetes ki.sértetéket, kikre az utódok kicsinyhitüségük "cttcg~séve l 
leklll~nek, hanem mint megdicsőült mellllyei jelenéseket, kik mint vezér~k ben~ül1ket 
bAlorlta~ulk , védenek és diadalra segllenek. Van-e erre nlknlmnsabb s:temély~ség. mUll "!i 
megfeszltelt Krisztusnak Iwlgája" Dávid Fel'enc s van-e er,.e jobb idő, nunt ez a nuu, 
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mi,kor .egy ~egfeszitett nemzet és egy megfeszített egyház kezdi mozdilani sirjának má-
zsas sZlkJakovét. . 

Hogy ~i volt Dá~id Fere,,!c.a magyar.~zel1emi életbe~, ~zt.mi. magyarok nem t.udjuk. 
Még egyhazuJlk muvelt tagjai sem tudjak sokszor kellőkep ertekeIn i az ő páratlan sze
mélyiségé~, nem is szólva azokról, ~!k a .. m~g~~r tör~~nelemben tanult 2-3 soro~ kivül 
egyebet rola nem hallottak. I?e t';1dJ3;k kulf~ldon, .~u.?Ja~ az angol és amerikai uni táriu
sok, ho~y a ~,XVI .. 8zá.zadbelt :,mtártus. 'V~zer~k .~~~ot~ o 'Volt az .e9,yetlen , aki 8zellemileg 
otthon el"e:ne mafJat a XX. szazad unt~ártus.at kOZQ~t 1S. ,Ma ,ez (lZ o legnagyobb dicsősége, 
akkO?" 1Jcd1g ügyenek veszedelme, neki pedtg marhrhalála.' Ezeket a szavakat nem lehet 
leírni a XVI. század egyik reformátoráról sem. Csak Dávid Ferencnek nem ártott az idő 
sőt mint Wilbur történészünk fentebb megállapította, Dávid a ma embere, a mai valJáso~ 
felfogásé. a XX. század kereszténységéé. 

Mi azt akarjuk, hogy ez a nagy érték, ez fi szellemi fel sőbbség csendüljön ki az évfor
dulói üllnepségekb?I .. ~zt ~~arjuk, ~?gy tU,<ija t;teg az u~itá~i~s társadalom, az ifjuság, az 
egész magyal'sag radIO, sajto stb. ut]an, amit mar az egesz VIlag tud, hogya XVI. század
ban a magyarság egy világraszóló szellemi nagyságot adott az emberiségnek. Mert nagy 
egyéniséget sokat termett ez az áldott magyar föld, de olyat, aki négy évszázad ködén ke
resztül az élet legmélyebb dolga: a vallás terén a modern keresztény emberiségnek is 
világitó fáklyája legyen, olyat csak egyetlenegyet: Dávid Ferencet. 

(i) 

Karácsonyi krónika , 
Szer f(, (I Z országban valahol unitá1'i1l.Sok él

tek, megllivunk bemteteket, rwi budapesti uni
tá1'i-us asszonyok, hogy visszaemlékezésünkön 
keresztül éllétek át Ti is gondolatban velünk 
a mi kedves km·ácsonyi. ö,'ömünket. 

Szeretettel készültünk hitoktató lelkész 
atyánkfiaival arra, hogy CL szeretet ünnepén 
?Iti is megsegithessük és 'megö1'Vendeztethes
sük a mi kicsinyeinket. Dec. első napjaiban 
ké,.ő szóvul. f01'dultunk testvéreinkhez. 

Kérésünknek meg volt a foganatja. Egy
házközségünk 200, a Tébe 900 pengővel, ki
csiny és nagy, szegény és gazd~ egyanínt 
sie~ett tehetsége szerint szolgálni a célt, gyült 
a sok játék, könyv, 1'1thanemü és gyült a pénz 
is, - úgy, hogy dec. 22.-én csatasorban á,l~ 
hatott 96 pú,' SZé,) uj cipő, 900 szeretetcso
'»tag, sok képes- és meséskönyv, tansze1'ek, 
nthanc"tii. 

Dec. 22,-én d. u. megtelt a tem1Jlomunk Is
tennek legkedvesebb közönségével: gyerme
kekkel. Á hitat és várakozás ült ki a kis ar
cokra, miközben kioyultak a gyönyörüen f el
di$züctt h:arácsonyfa gyertyácskái és zengett 
az ö,'ökszép dal: 

M ('1l.nyböl az angyal, . .. 
Szeblm élszebb karácsonyi és irredenta ver-

3ek ha1!lJOztak el a parányi ajkakról. A tem1J
lomi Ü1W' Jég 'tIégével következett az ajándé
kok 8zéUn;ztása. Az örömtöl csillog6 gyermek
szemek (~ kipirult arco cskák mondták el a leg
szebb l.:öszönetet. Sötét este lett, mire elcsen
desedett az ünnepség szinhelye, csak a szi
vekben lobogott az öröm - egyformán _ 
azokéban is, akik kaptak és azokéban is -
akik adhattak. 

Dec. 28.·án d. u. a Percelné Kozma Flóra 
-leri:nlleyylet s a B1"a88ai Sámuel ifj. egyesület 

tagjait gyüjtöttük össze szeretett vendégségen 
mely előtt az ifiuság 'a templomban - majd 
az Egyházi tanácste1'emben rendezett alka
lomszeru ünne]Jélyt. 

Az adakozók neveit az Értesitő jövő számá
ban adjuk. Most csak annyit, hogy összegyiUt 
1020 pengö 50 fillér, 2.45 drb. kónyv, 19 ki
viinktől játéknemüi 12-töl cuko1'1temű, 49-tól 
ruhanemű és 21 púr cipő. 
Hiányos lenne az a felsorolás. ha nem nyug
táznánk (I,zt a kedves, figyelmes jóságot, mely 
raj ta nyugodott úgyszólván 1nil1denadomá-
nyon. , 

Nem zárhatjuk k krónikánkat anélkid, 
hogy Dalnwdy Juditkának és Jakab Carolá
nak külön ne küldjünk köszönetet azokért a . 
gyermekszivre valló aranyos sorokért, 1nely
lyel a magunk játékait - talán olyanokat is, 
melyektöl nehezen váltak meg, kedves köny
veiket - felaiánlották azoknak az unitárius 
gyermekeknek, kiket a jó l sten nem áldott 
meg nemcsak olyan tehetös, de olyan kedves, 
melegszivü szülökkel, sem, mint öket. 

És végezetül a név megemlitése nélkül -:-: 
jól esik megeml4keznünk ~rról az a~yánkfu:-
1'ól is, kinek gyöngéd ftgyelmessege meg 
bennünket, asszonyokat is, mélyen meghatott. 
6 i$ vegye még egyszer hálás közsönetü,nket 
nemcsak adományá4rt, hanem azért a, f'tllo;1t 
lelkületre valló m6dért, mely az a·lomanyt tS, 

de adakozót is jellemezte, 
A karácsony szent szózata: Dic8~ség ~. n~

gasságos mennyekben az Istennek es e foldon . 
békesség és az emberekhez 'jóakarat; . 

ZenoJen a szivekben az esztend? nnnden 
napJán, hogy az elkővetkezendö kara~0n.yk,or 
még több testvérünknek tud'junk segttsegere 
lenni. 

• 
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Csak egy fillért. Az Úr dézus nevében l 

CsunknmalfYll nmU;ngoll lakó Unitárius testvéreinkhez szólunk. l'I1indenkihez, nki kenyerét megtudja ke
rtsn i. ANNAK neyébl'n. nki ,ml'gtanitott minket n test\'(~ri szeretetre és é letét adta érettünk a GGlgothán. 

CSA K EG Y FI L~I{T 
K~IWNK NAPONTA 

Há"id fo'€'rellc emlékére, minden jti unitárius testyérü nktÖI. Gazdagtól Í's szel,\:ényWl, csak egy fillért. Oe 
lU:! mindenkitJI kérjük! 

Az unitárius Golg"thán kiszen"cdelt DÁ VI D fo'erenc ha lálának 350, ,,h' fo rdulati c,'ét tegyük ünnepi 
esztendő.'c. ötezer kellyérk e're!!ő unitárius test vérünk napi 

}~GY FIL~R ADO~1ÁNYÁRA 

s:t.lÍ.mihJllk. Senki ne kicsinyelje le az 1 fill é rt, mert a1. 5000 unitárius lélek nnpi l fillcrj e, l8,250 pengő 
egy IÍl'ben, A IJÁ\,ID Ferenc-fi llén;!k célja és rendeltetése az lc8z, hogy munkaalkalom hoz, kenyérkereset_ 
hez s('gi tse uzokut, akik 500- 1000 pengövei utnnk indulhatnak. mii ht' lyt. bolt ot, irodát nyithatnak. Sdrny_ 
'Iróbal gutó !('s t,'érl'ink sza" :1 szól hozzád, Teshé r ! Ha ll Sllsd meg II segély ki ált ast: MENTSÉTEK MEG 
LEKEINI\I~'I'. ih (isi ti,irzsriil h-tépett Magyurorszagi Un itarius Egyhlíz 

I{~H TőLIW, TESTVÉR 
NA I~ I ~GY FILLt ilT, 

hogy (Izzat LlIeg\·t'thelO!>c a la pj át a Közalal)nak. 
örüm nlcl adju'k hiriil, hogy az ujév d~ő napjan tOOOO DÁVIO 

f'iIIéreidet ",írjIL teI.lvéri kös1:öntésscl 

)1'F.RF.NC- fillér gyü lt a nemes célra. 
a Sr.erkesztőség. 

Olva.6lnknak aJ: új e5ztend4ben áldást, 

"6kess6get kivAnunk. 
Atyafiságos szereteltcl kérjük ,'idéki lplkipasztor 

társainkat, tanító atyánkfiait s általában mindenik 
unitarius tl!Sh'Í'riinket. hogy II gyülekezet Uk, család
jaik körében előforduló örvendetes vagy szomoru ese
menyekról szh'eskedjenek minket értesiteni. Minden 
érdekel minket, ami testvéreink és szeretteik életében 
történik. 

A szerkesztőség. 

I<'ögondnokunk kitüntetésc. A Kormányzó Ur öfő
méltósága fögondn okunknak bölöni ' dr. Mikó Ferenc 
h , államtitkár utyánkfianak II ll. osztályu magyar er-, 
demkeresztet adomanYOl':ta, 

A magyas kitüntetésh~z oszinte szivvel gratula
lunk , 

• 
Amit csak az lsten lát. Kedves szokása budapesti 

gYiileke:wtünk templomlátogató tagjainak, hogy is
tentisztelet végeztével nem mennek el a kegyes ado
mlÍnyok befogadasára kitett perselyek mellett szó 
nélkül. Va$ámapról-vasarnapra igy gyül egybe az 
ltz összeg, amit az egyhli,zközség az Unitárius Nő
s tövetseg, Unitárius Leányegyes'ület, Lelkészi nyug
dijint.(izet, II Brassai S\Í.muel l(jusilgi E.,gyesület és 
szcg{-nyel,,~ között szokott m,egoszt.ahi, 
~ e!!l'\\lt . 1928. év folyamán 891 P és 13 fillér 

vGlt a pcrselyo.dQmányok Q!jszege. Isten _ aki min
dent lát ""': fiz;essen meg nyil~án 'azoknak, akik tit-
kon vGltak. jök és kegyeilyivüek! , . 

. Az elsii unitárius katonai a'.taae. Korrruinyzó urunk 
V itéZ Flibry Dániel dr. veu!rkari szolgálatot teljesító 
-alez/:edes atyánkfiát a béc.ai n~U1gyar királyi követ-
6I!ghez katoolÚ attash'ú nevezte ki, 

Fábry atyánkfia, aki csak ,Pár héttel előbb jött 
haza ~ri l\i tanulmányutjáról uj állását január 
elejérI fOfj: lalta el. ..... ,. 

Igaz szívböl gratulálunk ujabbi kitüntetéséhez s 
munkájára Istenünk segedelmét és áldását kérjük. 

Uj klisénket, amely Dávid Fe renc születési évét, 
a vallásszabadság kihirdetésének esztendejét és Dá
vid Ferenc halálának évszámát tünteti föl László 
Gyula atyánkfia hasonnevü fia, II Képzőmüvészeti 

Főiskola kiváló növendéke rajzolta meg tusban _ 
gratis. Köszönjük neki szh'es fáradozását és gratu
lálunk a s ikerült gondolathoz és kivitelhez, 

A bpesti Dávid Ferellc Egylet január 18,-án, este 
6 órai kezdettel a Koháry-u. templomban felolvasó 
ülést tart. Felolvas dr. Tóth György kuriai bíró 
atyánkfia, A vallásosság és korunk vezető szelleme 
eimmel. 

A magya~or8zági Unitnrius Egyház Igazgató Ta
nácsa december hó 28.-íi.n tartotta évzáró ülését. 
Az ülésen folyó ügyek voltak napirenden. Ezen a 
gyülésen elnököIL elsö hben dr. Mikó Ferenc h, á llam
titkár, fögondnokhelyette s atyankfia, akit ebból az 
alka lomból az Igazgató Tanács tagjai meleg szere
tettel ünnepeltek, lsten áldasát kórjUk munkájára, 

.'\. szegény özvegyasszony olajos korsója, Köve
tendő példaadásul idejegyetzük özv. Jankó J ózsefné 
test"érünknek nevét, Háztartási alkalmazott. Egy
magában él. 5 pengő egyházi adót fizet. Előfizetöje 
az Énesitönek. 500 Dávid Ferenc fillért adott a se
gélyalapra és 2 pengőt szegényeink segítésére. Isten 
fize sse " issza neki ezerszeresen. 

Karácsony 2 napján 3 izben volt istentisztelet 
templomunkban, Hiveink nagy számban látogatták a 
templomot, 650-en járultak az Ur asztal:ihoz a szent 
jegyek vételére. 

A perselyekbe 170 p, kegyes adomány gyült egybe. 
amit az egyházközség a Brassai Sálnuel Ifjusági 
Egyletnek juttatott. Az úrvacsorai kenyeret fötiszt. 
Józan Miklósné, a bort vikárius atyánkfia adoma
nyozták a szent vendégséghez. Köszönet érette! 

Ille'. S. . yomd .. Horn Ede-u •• 
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