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I. évfolyam 11. szám 
BUdapest, 1929 j""1"5 15 

• 
SZ8rkeszlöseg es kiadóhivalal 

Budapest, V., Kohéry-utca 4. 
Alapitotta 

JÓZAN MIKLÓS 
Megjalenik kilthelenkent 
Előfizetési óra 

Telefon Lipól 974 24. 

A budapesti unitárius e9yh~zközse9 
hivatalos lapja. 

Föszerkesztő 

BARABÁS ISTVÁN 

egy '''re . . . . . . .. 4 pengö 
ru előfizetesi dijak a I9lkeszi hivatal 

eimére küldendök. 

HIVATALOS RÉSZ. 
324-1929. 

Meghivó 
a budapesti unitárius egyházközség kAanácsának f . évi junius hó 17.én, dé lután 5 órai kezdettel a 

tanácsteremben tartandó 

rendes 
amelyre k. tanácsos a tyánkfia it szeretettel és tisztele ttel meghivom. 

Budapest, 1929. junius 10. 
Józan Miklós 

tln/ik - lfIHn 

Tárgysorozat: 
1. Me).1nyitó. 
2. Elnöki jelentések. 
3. Bizottságok megválasztása. 

Jókai 
emlékének áldozott junius 2-án a hálás kegyelet. 
Halála után 25 évre végre látható e mlékkövel 
jelölték meg a Ke repesi-uti temetöben a helyet, 
ahol a magyar nemzet legnagyobb mesemondójn 
álmodja tovább azokat a szines álmokat, amike t 
ezen a földön álmodott a magyar dicsőségröl ... 

Egyik szép versében énekelte egykor : 

"Világverö Mátyás sirján még a f ú scm zöldül 

S a dicsősé!! hová tünt el a szép magyar 

(földrü l I .. 

4. Presbite rek egyharmadának 

k isorsolása. 
S. Inditványok. 

Hová tunt el; ami még 8:1: Ó életében élő 
va lóság volt 1 A Kárpátok ölében annyi stép 
regénynek tündöklő szép helye 1 Köztük a hold· 
sziget országa - tündérszép Toroczkó 1 .. ' Csak 
ö rökszép irásal élnek már. Köztük az "Egy az 
lsten", amelylyel minket c1nemmuló hálóra köte· 
lezett. Ennek a hálának tanujeléül tették le ju. 
nius 2.8n Barabás István lelkipásztor s László 
János p resbiter és Dimény Mózes k. f. ü. gondnok 
Jókai sirjára a nemzetiszinü szalaggal és az 
alábbi felirattal ellátott babér koszani! ; AZ 
"Egy az Isten iróJának" - a Magyarorstágl Uni
tárius Egyház. Minden jó unitárius kegyelete 

virraszt a drága hamvak fö lött. 



UNITARIUS É llTE SITÓ 

volt 

nlus 

Általános tisztujitás 
II budapesti tlllitá rius 

hó 9-én. A választást 

egyházközségben ju

!lZ egyházi róhatóság 

(E. K. Tanács) rendelte el abból az alkalomból, 

hogy a presbiterek számának 42~rc való föleme

léséhez hozzájárult. A lemondot t gondnokok, 

tisztviselők és presbite rek helyébe tiszteletbeli 

gondnokokon kivűl megválas7.tatfak az alábbiak. 

Tiszteletbeli gondnokok: 

1. Dr. Gothárd Zsigmond, ny. h. á llamtitkár 
2. Dr. Nyircdy j enő, ny. egyet. tanár 
3. Dr. Pálfy Móric, földtani int. igazgató 

Gondnokok: 

1. Dr. Kozma jenő, üS!yvéd, országgyülési képv. 
2. Báró Daniel Gábor dr. ügyvéd 
3. Dr. Tóth György, kúriai biró 

jegyző: 

Ujvár i Lá<;zló, föszámtanácsos 

P énztárn ok: 

Gál Miklós 

Kebli tanácsosok: 

l. Dr. Ádám Dénes, táblabir6 
2. Barabás Áron, máv. tisztviselő 
3. Beke Mózes, szkfővárosi isk. igazgató 
4. Dr. Benczédi László, banktisztviselő 
5. Bodóczy Gábor, müvezefó 
6. Borbcly Albert, nyug. adótárnok 
7. Csi ki P ál, s. hivatali igazgató 
8. Dimény Mózes, postuföigazgató 
9. ,?imény Lajos, p. t. főtiszt 

10. Egeni János, máv. tisztvise lő 
11. Faluvégi Áron, ny. p. ü. t anácsos 
12. Fürst Ödön, földbirtokos 

13. Gyarmathy Mózes, ny. főerdöfanácsos 
14. Gál zsigmond, főgimn. t anár 
15. Győrfy István, theol. tanár 
16. Héderváry Hugó, gyógyszeresz 
17. Imreh Sándor, máv. főellenőr 
18 Dr K· T 

• • IS amás, m. kir. állami nyomdai igazgató 
19. KIsgyörgy Sándor, táblabiró 
20. Dr. Koncz János, fŐjegyző (Csepel) 
21. Kovács József, székesfőváros i (aniló 
22. László János, máv. főfelügyelő 
23. Lás7.ló Domokos, ny. m. o. tanácsos 
24 . vi téz Lázár János dr., min. titkár 
25. Lőrincz Dénes, székesfővárosi polg. Isk. igazg. 

26. Dr. Mikó Gábor, O. K. H. igazgató 
27. fvlolnár János, á llam pénztári főtanácsos 
28. P t\terffy Gyula, igazgató 
29. Rédigcr Károly, siketnéma int. tanár 
30. Dr. Rédiger Zoltán , rendörfötanácsos 
3 1. Dr. L . Sándor Balázs. főorvos 
32. Sillll10nd Károly, hadn agy 
33. Dr. Simándi Tamás, tö r vényszéki biró 
34. Szabó István, p. t . ellenőr 

35. Szentannai Samu, földmives . k . IS. Igazgató 
(Karcag) 

36. Dr. Szentgyörgyi Ferenc, orvos 
37. Dr. Szinte János, min. titkár 
38. Dr. Török Géza. tö rvényszéki biró 
39. Ürmössy Gyula, ny. keresk. isk. igazgató 
40. vitéz Dr. Zsak6 Gyu la. törvényszéki b iró 
41. Dr. lsakó István, főorvos 

42. Zsigmond Lőrin cz, csendŐr tiszthe lyettes 

Zászlószentelés 
volt május 26-án délután a Koháry-utcai tem
plomunkban. Az Urasztal körül villosó szemii 
cserkészfiuk, a szószéken, p adokon májusi virá_ 
.\lok s a szülök es érdeklődök arcán édes bol
dogsá!!. Egyházközségünknek legifjabb alakulata 
a 34;. jános Zsigmond cserkészcsapat tartja be
vonulását a templomba, onnan egyenesen a 
szivekbe. 

Tizenkét gyermek tett cserkészfogaclalmat 
és egy uj zászlóra hullott szép szavak kiseret& 
ben a vikárius áldása és mindannyiunk öröm
kön nye. A cserkészszövetség üdvözletét dr. Pa
taky Ferenc parancsnok tolmácsolta megkapóan 
szép és le lkes beszéddel. Ked ves magyar test
vérünknek köszönjük a sz i vbőJ jövö szavakat 
és figyelme-t, hogy csapatának zenekarát ls elhozta. 
Sykó Dezsö parancsnoknak sok~sok le lkes fára
dozását szeretettel tartjuk számon és köszönettel 
jegyezzük föl a Berde Lajos és Beke Béla ne
veit is a csapat történetének e lső lapjaira. 

A csapat a bensőséges templomi ünnepség 
után otthonában szindarabot ls adott e lő , amely~ 

nek vé.\leztével DZ Unitárius Nőszövetség látta 
vendégü I a cserkészfiukat, akik a jó kezdett len
dületével indlllnak a jövőnek. 

Két év után igy lett valÓsá.\lgá a Beke 
Mózes szfvárosi igazgató a tyánkfia életképes 
ind ltványa. 

A.z egyházközségnek külön köszönjük, hogy 
hajlékot adott fiainknuk. 

A. szervező bizottság. 
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Dimény Mózes 
körl fd íl)!~' eh'S Iolondnok IItYllnkfln 1l1óJus 30-nil 
Po1lolrirdlbnll turialI k67.!olyillcsen c!nökl mc!!ny ltó_ 

jdbn n vel c tj c fül nZ! II )!ondolnt'ot, hogy fl körl 
kiiz!olyillésckcl minden ötödIk évbe n Bud apesten 

• 
tnr lsu k. Es p edi!! II TlCIIl1.c!közl dnllnintnvnsn r 
idejére cső vIIsdrnnpoll, ho!:!y Igy vidé ki hivcink 
II " M utl utn1.ns kcd\rczl\lcnycl t 'i!énybcv<,hcssék. 

Az Ilyen k. kőzJ.!ytilésck olyan unitnrius 
nRgy!!y til ésck len nének. Dc ezek n gyiilésck nem 
afé le e lválnsztó fdvonulnsok aknrnnk le llni, ha
ncm é ppe n ellenkezőle!!. ,,1\ zl szeretné nk, ha leg
a lribb öt évbe n c)!yS7.cr minde n vn llásfc1ckczcf 
tagjai az Ö püspökeik, IcIk észcik vezetése mellett 
vOllUln !lllll k fcl II f6vll ros utcáIn s i!lY cgyiittc$ 

töm Ci!clkk c! I'lintclncnck nz Is tcnhl!!adás a hitet
lenség e lle n." 

A gondolat nnnyirn szép, hogy IlI)uak me!!
valósulása - éppen llzérl, me rt tc rm észetes -
lI lighn ö lthet t estet ebbcn II szcrencsétlc n o rszág
ban . ahol a fel ekezetközi bé kesség csak ürcs 
szMccsérlések altlkJábnn j clcntkezik. 

r-'!i azéri méllis fölelcvenifjiik czt és ajlinl
juk ól minden rcndü Irást udók és Papi fejedelmek 
fi gyelmébe ! PróbálJunk ! Hátha észbekapnak azok 
II harcos Krls1.Ítlskövctök. akik azt hiszik, hogy 
n mc nnyor);zágba vczető aj tó zárja csak egy 
kulcsra jár! Hátha cltckintcnck mindenféle kül
söségtől és ar. Ur Jézusn ak egy örökszép fig yel
mcztctésére gondolnnk : . Arról is mernek tite ket, 
hogy ar. én tanitvdnyaim vllgytok, ha egymást 
szcretite k. M 

Próbáljunk ... 1 

A Duna,Tíszamenti Unitá, 
rius Egyházkör közgyülése. 

A Duna-Tis7.amcnti egy ház kör évi re ndes 
közgyülését május 30-án tartotta a polgárdi egy
házközségben Dlmé ny Mózes k. r. il. gondnok 
elnökl~se alatt. A közgyülés tagjait polgárdi 
atyánkfiai látták házaiknál szivesen vendégü\. 

A közgy fil és előtt Istentisztelet volt az illla
há7.ban, amclyen 1\ helyi reFormátus ellyház lel
klpásztorával és Polgárdi község f6jegyzójévc1 
képvl!ieltette lna~át. Imát Józan Miklós k. espc-

res. cgyhá1.l be~7.édc t "Iró LnJo~ hődmczöv" 
I I ' r~ le yl lclld llnS7. l\lr l\lynnkflnl mondottuk. (~Ile.k vexér 
Boros. Ár\lll h(~dmcző\' nlll\rhclyl kn nlor. lollllÓ 
".Iyl\nkfln volt . Kü:u~nekct O OI\\' ld FcrCllc UJIIsl\gl 
E~yesiilet kVl\r1cltJe odoll . 

l\ tl\r~ysor01.nt rendjén c l~öllek Bnrtók Geu 
kö7.iil!yil!ll1.)!n!ó. polgMdi Icl klpl\s1.tor ntynllkrt n 
imádkozott, " Illelynek clh!\ I1 )!7.llsn után 1\ l ár~y_ 
sor07.nt le l n r~ynhntolt . 

Ellylk S1.Cp jelenete volt II kÖ7.l:!yil lcsnck 
dr. K01.l1la Gylirl!Y kir. k8zjegy1.ö, hÓthnc1.ovásar_ 
he lyi c~yházkö1.sél![ I!ondnok ntyánkfin körl fcl
ii ),lye lő Ilo ndnok i székfoll 'aló beszéde. IImc1yet 
Illpunk előhbl sZIlmáhlIll icIjes Cl!észébcn közre~ 

udl ll llk. Az Ő Illllnkllsnl!iltól sokat vllnmk. szc~ 
reteitel HdvGZ{;ljilk II k. f. H. gondnoki székben 
és ncmes Uirckvéselre lste n S'lcnt rl1d llstlt kérjiik. 

A mási k kl emclkedő ponlj ll volt ft Il\rl:!y ~ 
sorozntnak nz "Elly!uhl KÜ7.nlup" létesitése Inr_ 
i!yllbun n k. kŐZ!lyUléshey. Ickil ld litf l),laz)!lItó TII

nócsi jnvnslat. amit II kÖ7.gyiilés elfo),lndott. 

l\ hnrmudlk fo ntos Inrl!y a szórvllnyok és 
ti kiilmlsszló kérdése volt, limit ugytIlIcsak az 
Igsz!!ató Tannes kiildötl le a k. kÖ7.gyiiléshez. ll. 
közgy iilés uz Ignzi!IIIó Tanácsnak ezt II jllvaslntat 
ls c1fogndta és hozzájll rult ahhoz. ho!!y n Ounán
hlll o rszágrés7. unilá rlusal mindannylaTI a polgárdi 
lelkész gondozása nld tarloumwk. Ezen n ll yOlllon 
Szeged, Orosháza, Gyu la és ezek szorvánYlI1 
Hódmczövásdrhelyhez ; Dévllványll. r-'! ezőberény, 

Mezötu r rlizes~yllrmnthoz: Debrecen. S'lolnok, 
Mi skolc és ezek s'lórványal pedi)! Budapesthez 
csntoltlltnak. A fö ldrlljzl közelsé)! elönyct n kivül 
ilyen módon u lJl[ ss~.lő l IllUnkáért v .. ló fc l e l ősséf.! 

kérdése ls llIe~oldottnuk tekinihdö. Hn nem ls 
mindent. de sok jót vá runk eitő l lI~, uj bcosztás~ 
tól. Azonbllll le),!hclycscbbnek tartunók. hu Dcb~ 
rccenhc ls siiq,lösen lelkészi ál Ms szervezldnék, 
mert hu urra várunk, ho)!y előbb udóssájJdt tör~ 
lessze le, könnyen u!ty jtl rhntunk. mint Oéva
ványán és MC7.öbcrénybcn, IIhol nincs IIdóssá!!, 
sőt vnn ház és Földbirtok, dc elHinlck II hivek. 

Videullt Consules! 
l\ vendéf.!lát6 ckkléuill köz)!yülés u tán 

közebédet .. doti, umelyclI a JlolJlárd l község 
elő1!á róságll, I I ref. egyház és n r. kath. 
Iclk6izelkke l képviselte tlék magukat. l\ három 
egyház testvér ies vlszonyn kellcmcs hutást tett 

a közgyiili~s tngjal ro . 
Polgárdiból n k. közgyiih~s tagjni Sár:-

bogárdrn mentek át. uhol mdsnop Józan vikárius 
ür és kedves nejének szIvesen látott vcudégcl 

voltuk. 
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Ko rm ' "YiEÓ Urunk O(órnt'lIós.1ga $zületésc 

" .. pJdl f. t\'1 iunlu5 hó 18-Jn ílnnepll M.,tty"rország népe. 

d , " k,~é ml js hódoló IIUlcleud sorakozunk A T. Orven cz ~ ~ 

s Uliúnk uJr~'eremloJére ", bölcs korm.1nyzdsJra Is teflOnk 

s~cnl .11d4sál "érlok. 
_ Felh h" • . j\' l'afisáIl05 tlszteleue! ké rjük a1.okal il 

p~"bilcr at)'ánl.-1I .. II, akik Junll.!s q.(!n d kOzg)'Olts elOlt az 

eskOl nem IcUék Ic _ nl> cskcdjcnck junluS 17.én délutd n 

k , 

'" 

,, ".",' ,arcmben eskotételre 5 őrökor .. z cs. fi cl le rI' II ".. ~ 

megjelenni. 
Az elnokség_ 

_ A hösiik ~mlfkünn(Jle. A "' t,'cs 11o'Iboruban eleH'U 
11'5 . llilnt hOsok emltktl IIIcgorOk1l0 dls1.1!S 5l,ko"CI m.1jus 
260An ;,lIamik fol orszd80' tinncpstgek kCfl~_, ébcn . Az cm· 
lékezésben és keg)"dcll!S érzések foJkeltésébe n eg)'h.1:zunk 
ls rts:U kért mall.tnak. Az Andr.tss)"'utl önnepen ' ózi!n 
Miklós ,-lk.tnus é.s dr. ~Iikó Ferenc rOgondnok helyettn 
aliaJ kép\"I~llék cg~ h.tzunka t. A Koh.t ry'ulcal templomban 
Bilrab.ts ISI\'.tn lelkip.tszlor emlékezett a névtelen hOsókr61 
lstenliszte1N keretében, amelyet II gyülekezet a Himnusz 

tnekltsé\"ll~1 UM ~. 
_ A IIIoiju 26..ir1 hirdetett r.tdió5 istentisztelel11nk az 

onz.1gos Onm:pi beszédek kOz\"Ctiltse miau elmaradL 
Ugyanoak elmarad a junius léolkl b4eszéd kOzvetitése is a 
vitézi mk a,·ató Qnne~ miatt. 

- Dávid FereDc vallásalapitó első püspokiink 
halálának 350. é\'fordulati ünnepét az erdélyi 
Unitárius Egyház is nagyobbs zabásu ünnepély 
keretében szándék szik megfartani. Az E. K. 
Tanács már bizottságot is küldött ki az évfordu
lati ünnepségek előkészitésére. 

Az egész e rdélyi egyházra kiterjedő ünne
pekre meghivják az angol és ameri kai hitroko
nokat is. Né.bai Ferenc József püspök emlékének 
is hódolnak ekkor, akinek diszes si remléket 
álli tanak a házsongárdi temetőbe. 

- AIHribi Yfad'"sHak.. Re .... Dr. SOUth .... orth chíkagói 

theol Igalg.nója ts ffl~ mAJus ~t61 junlus 30ig voJ. 

mk Bud4pe$lm. ~UjllS 3Oo;in mq!.iloganát. s.t:l""bogMdot. 

JurullS '2-.!n d. e a Kobal""}·-utcai templomban vollak jelen 

az tslmhszlaelen. d. u. P"D3 a ~lisniósoH4z Upolná~n 
tartott dr. Soumw-ur-th tl6.J,~1.ht "lAgkOrflli ulj.tl""ól 

)IlIUD ~ reggel indnttU: Koloz.svoina. 

- J ..... l .irl.i hiloktato-klknx 41yánkfJ.ol: " napokban 
mu le '" ~,.u ,"uQoIt kintl6 5iUrrd. A m.tsodik 
d"*,,,u.&bm _ $Itu , __ "," it'·'",IDk buálunknak ugy is, 
mIni 6z Ena..!O ft!ci&l .urb::V1"jttwL 

,,""'. r- !.h e i'mCi(; Li '" KohIIryowca! I~p:omba.o 505 
hi1l'fb:lk f"&;z .. dll. '" -.zI ~~ UnaCJo«.u ken).ttet 

ts Un ..... .J. bon Jóun \ltkt.t. .1karto$ u,..ank6,. ad0-
mánY_L 

Ed " "'''' 157 .. I ... u, _ E • tc .. :1 , a...w. ....... 

- H,lol l~ in k . Uszkay Webel En;!ike 3 l1ón .. o<) •• 
CsJ1l~ ry Ándor 4.5 é,·I!.' I,!, oz,'. Dr. Moln~r N~ndOrnt 

iq t.,u korukban ,. jobb IHI1.<iba kollozlek. 

NyugO<.lJiln"k ~kével l 

- A ,J..i nol Z.iKmol\d" unlt.!rlu. c~rkéSZCJapllt löt. 

sZl!reh!sére iliJako1. l"k, Barab,h l.ilvan, lizentannal Sámuel, 

Józan Miklós. 1)lmtny Mozes 10- 10 PtngO, Dímtny 

liljOs, GYllrmathy 14s1.IO él Gyarmathy Istv<io, Ulvál""y 
lászló, Kovács Jóud, ur. S~ndor Ua\<!u ts c.sa14dja, 

Beke ~ Iózu, Gyórfy ISh'.!n, l..inló Domokos 5-5 Pengo, 

IrSily Ervin 20 l>cn~O. Schey ErnOné 10 Pengo, D.tnlelné 

l eng)·el laurA l l>enl4o. OsszCKn 111.- Pengő. T ov.tbbt 

adom.tnyokal kos7.onellel fogad ts kér 
a szervtző blzolts.!g. 

- D.ivill Ff rcn( fml i kt.ib1.in uJl:lbban adakozt~k, 
• 

Dr. Jakab Zolt!!n 20.- I'enljö , I}lIr .. bb Islv4n, faluvégI 

Aron 10-10 '>engo, G)"ilrmathy l.!~zló és ISIV<in, Imreh 

József, Belár János 5 - 5 Pt:nIlÖ. Eddigi gyCljlésClnk ered

mén)'e, IIS.27 Pengó. Adományokat kOszOn~lIeJ lOIjadunk. 

- A hitt.ni viug.ikbl kapcsolalos évzáró Istentisztelet 

a KoMrpUlcai t~mplomban Junius 16o.tn délután 5 Orai 

kezdettel lesz. Szolg!!lnilok Jl:lncsi László lJ! Péterffy Gyula. 

- A l:tginy gyermfktk nyaraltatbinak kOllSéQeire. 

uJabban adl:lkoztak, falu vég.! Aron és Schey Ernő 40-40 P .• 

Jakab Zoll.in 20 Pengo, Gyarmathy Lá.!izló ts btv.in. 

w. Szentgyörgyi Ferenc, Bródy lútl6né, Ürmooy Gyula 

10-10 Pengo, Dlmény MóZes &::I Pengő. M.tr nyugl.1%OlI 

OS.!izeg 42 Pengő. Osuuen 2(iJ Pengö. 

_ A D,h·id fercnt fill".I~pr. ujólilog adakoztak, KluKb 

Károl}'né 365 fill., ArkO$i Tóth AlbeM, Tiboldi Btla Rajna, 

Biró Lajos Hódme-zOvásárhe1y -&00-400 flll., Boni '.inos 

Dévilov.tnya, Dim~n)' laj05 12>5ZorJ, Bal.tzs Juliánna b 

Rákhel, Gedó buuJnna ~ S.1O fill ., Unll.trius egyház.. 

kOutg ~vav.in)'a 'KW fili., Stékely Mózes 100 fm •• 

Szilágyi T.amás 3é6 fIli, Somlyay Arp.td (Balilolong)"örOk) 

500 fill , Ujv.irl Unió 400 fUI., Kovács G.tbor 5CO fill, 

Pap JenO 365 ml A gyOju!s eddiQi el""edmln~·e 7Q,l3S fill. 

- Nrugtiw it cl.u.i.ow.. Az Uuil.1riuJl CserkbZC5a' 

pat J.nára rendezett teakOlutgekre adilkozt<lk , Oimén)" 

MózlESné Hl Pengó, Józan Miklósné ft; Biró J.iru:tmi 5-~ 
P~, Xyiró OétAot, Bar.sbás JstvJlruJé. Bo,--né W. I. 

font Ú.'né, Buzos,tny A., Ado.-nt, PolgAI"" L-nl. Derzsi 

Loné, \'1014 M 'Oil!, Dr. SzlDle J.-né. Fll!terffy S,-nl!, Pé

terffy J. 2-'2 PengO. Ú$szcseD "'4-.- PengO. Úu·, R.end D.-ot 
~y doboz teast1trmén,.t. Ouus k.adás, 4C.- Peng/). 

A 4.- Patgö m .. uadv.m)"I cl CitrlIU Csapat pmtlárábd 

fiZöte &l""abAJI I -Dll!. 
A cxrtbzek u6ld által arto'! téutaZWmfld dadAú, 

bOI, nemkQlflnMa a péru:lAmJll ~·"JlDtt lu~ydt Jlrábc'.1 

ts lelClfUelhd'hOI bdol)'l 6Hugft a cwrkbz péazt,1r 

• 
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