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A kormányzó. 
(1920-1930) 

Til esztendő vereit~kes munká jában tari szüneld egy napra 
a magyar nemzet március l-én. ünnepel szentel a napnak emlé
kére, amelyen nagybányai vitez Horthy M ik lós kormányzó Urunk 
megkezdette országlását ezerny i sebében vergődő Hazánkban. 
Hálál ad az i,leni gondviselésnek azért az égi kegyelemért, hogy 
Ot állliotla a nemzet sOlyedO gáJyájára a kormány mellé. 

Tiz esztendő vitathatatla n ered ménye tanuskodi k amellett, 
hogy Horthy kormányzó a földrengések dobálta magyar földön 
éppen olyan hós tudotl lenni, mint amilyen hős volt a tengerek 
vizein. Méltó tagja a Hunyadi- Kossuth-Horthy-kormányzO tnásznak . 
Erős vállu hordozója a magyar sors keresztjének, harsonás lelkű 

prófétája a rno1gyar hitnek és élő bizonys~gléjel a magyar géniusz 
OrOkélete mellett. 

DicsekedOnk Vele, a talpig férfivel, magyar fajlánk legtelje
sebb kivirágzásával és tiz esztendő leméri eredményei után biza· 
lom mai kOveljOk a fölfelé vezető uton. Minden jó magyar testvé
rünkkel egyatt imádkozunk boldogságáért. 

, Feny nevére, áldás éleiére!" 

Egyházias közszellem. 
A társadalmi állapotok megjavítására vonatkoz6.lanul mányok, 

fejtegetések, előadások, felolvasások, füze lek és vaskos kötelek és 
mindazt az egy gondolatot variálják, hogy az erkölcsi zOllésbol 
csak a lelki élet megujhodása vezelhet ki, vagy pedig az egész 
táruda lom belepusztul. Az egyházak ra ebben az irányban nehéz 
feladat vár. A protestáns egyházakban az egyházi elei irányitása 
az egyházi fi világi elem testületei állal Iörlénik. 

A lelkészek a hiiélel irányílbában hivalásszerü tevékenysé
gal(\(el a nyAjnak valóban vezérei, lelki pasztor.ai, de viszont az 
elyhhigazgatAs terén a világi elem nagy erkölcsi erejét a testa
leli tevékenység~n kell, hogy értékl"Sltse. 

E iekintetben az egyház alkotmánya az .. Eg)'házközs~i Koz
gyllles-· ben rendszeresIteIle a hilltk MzrtmÚklJdését. 
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A Közgyűlés tagjai: az összes egyhAzközségi li sztv i se lők 
az egyházközségnek minden nagykoru bét l izető férfi tag ja. s 

Valaszlasok nál szavazati joggal birnak"az özvegyek es önal16 
nők is. (13. §.) 

A mi egyházunkban egyházközségi közgyülés évenként ren
desen kilsur, rend kivüli esetben a szükség szerint többször is 
tartatik. 

Az egyházi élet rendszerében a K6zgYl ilés hdtaroZ a kebli 
tanácsban elfogadott évi sZ<'ÍnuJd<is és R6llségelóiriinyzdl felelt. Ez 
rendszerbelileg akkénl alakul, hogy az ősz i (vagy ujévelőtti) köz
gymés határol. a j60ó éoi költségelői rányza t feleli és az újéo u/cini 
közgyfilés foglalkozik az e lőző évi számad ással és határoz afelett. 

Minden testUIeIben ezek a vagyoni kérdések szabják meg a 
szellemi élei kifejlesztésének kereteit és ezért az egyházhivek minél 
nagyobb számban kell, hogy az egy ház minden életnyilvánulás!t 
megbeszél6 MJzgytilésen resd oegyeneR és d Z egyhdz szempont_ 
iJból fon/os gondold/ORd! mérleg eljeR. 

A törvény oly fontosnak tartja a közgyűlés állásfoglalásál, 
hogy minden közgyűlési tagnak megadja a jogot a hhoz, hogy az 
egyház érdekében felfolyamodással élhessen. 

A helyes egyh,izkormányzás tehát azt parancsolja, hogy az 
egyház Ugyei iránt érdek lődő hivek az egy házközségi közgyű lés

ben val6 tevékenység re és munkásságra tömöritend6k. 
A jogokkal sze mben azonban kötelezettségek is vannak. 

Ezért az Egyházi Főtanács az 1925. évi ftj kv. 56 pontjában a 
Szervezeti Törvény l3·ik §-hoz kiegészliés tJl felvenni rendelte ; 

"Egyházközségi tisztviselők választásánál csak azok az egy
házi tagok gyakorol hatják szavazati jogukat és egyhálközségi liszt
ségre (gondok, pénztárnok, magtárnok, jegyző , kebtitanácsos, egy
házfi) csak azok válaszlhal6k, akik az e lőző évi rendes kepél 
(egyházi adól) a választás napjáig befizeHék ." (Folj ta tjuk) 

Istentiszteletek sorrendje 
1. A KQh'ry~utc.1 templomban szolgál: 

MArclus l -én. s~o.nba.*on d. e _ I I ó rakor : 
JÓZAN MIKLÓS. 

Miirclus 2-6n. eléle.őU II óra..kor : 
BARABÁS ISTV ÁN_ • 
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M 6.rclus 9 -én d é l e l ö U tt órak.or : 
JÓZAN MIKLÓS. 

M 6.r c lus 9-én . d é lut6n ". órak.or : 
B A R A B Á S I S TVÁN. 

M á r ciu s t S - é n. délel(SU II órakor : 
J ÓZAN M IKLÓS. 

A negyedik parancsolat. 
lsten parancsolatában azt rendeli, hogy az ilnnejlet megszen. 

teljük. Mi ertelme van az ünnepeknek? Az ünnepek a Gondviseles 
által rendelt felseges alkalmak arra, hogy az O szine előtt megje
lenjQnk, tanácsait, intelmeit meghallgassuk. A gyermek számára, aki 
édesapját. vagy édesanyját szereti. nincs drágább es áldottabb alka· 
lom, mint az, amikor szülőjeve] találkozhatik, beszámolhat elől!e 

munkája eredmenyéről és meghallgathatja az apai tanácsol és az 
anyai oktatásI. Az Islenben hívő lélek számára is , mindig drága 
ajándekszámba megy az, ha a hélköznapok gondjaibó] fölszabadulva, 
átadhatja szivét az Ur szine elöli való megjelenés örömének és bé· 
kességének. Vallási életünk ellanyhulását semmi sem jellemzi job
ban, mint az a körülmény, hogy ünnepnapjaink a kegyelem aján
dékának ez áldott varázsát egyre inkább elveszilették. 

Egy öreg remelét keresett fel egyszer egy ifju ember és az 
Istentisztelet hatásáról beszélt a kétségeskedő ifju az lsten dolgában 
járatos férfiuval. O is azt mondotta, hogy nem sok értelme vt n a 
szent tanilésok hallgatásának. ha ugyis elfelejtik azokal. A remete 
látszólag semmit sem felelt. Azl mondotta: Fiam, til van mellellem 
cl: a kosár, menj oda a csorgóhoz és löllsd meg vízzel és hozd ide 
hozzám. Az ifju elmen!. meglöltötte vízzel 8 kosara!. de mire vissza
vitte a remetéhez, fl viz kifolyt belőle. A remete megnézte a kosa
ral és azt mondolta. menj és töltsd meg mégegyszer. Az ifju fejcsó· 
válva ugyan, de mégis engedelmeskedett az öreg remetének. mire 
azonban másods:!.:or is viSSUIvitte a kosarat 8 viz ujból kifolyt be
\öle. A remete mellnézte a kosarat és azt mondotta. menj és töltsd 
mea mégegys:!.:er. Erre az ifju azt felelte, hogy ennek a dolognak 
semmi értelme nincs merI mire ideho:!.:za a vizet, mindig kifoly a 
kosárból. A:!.: igaz, - felelte a remete. - csuk hogy nem veszed 
észre, h Oll} valahányhszor elmész ti: forrósho:t él:! megtöl!öd ti ko· 
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S6ftlt. mindig tisztább lesz a kosár. Amikor el lSszőr vitted. egcszen 
piszkos volt és nezd meg most. mennyire tiszta . Látod Fiam. igy 
vagyunk az istentisztelelekkel is. A haJlott igét e lfe lejtjük. de vala. 
hányszor istentiszteleten veszünk részt, mégis mind ig tiszlább lesz 
II lelkünk. A remeiének e bölcs tanácsát jó lenne, ha a szivünkre 
vennők, meri 6 mi korunk va lóba n igényli azt. hogy a lelkek 
megtiszluljanak, fe lfrissüljenek és uj erőt nyerjenek. 

Még ulaihalunk az ünnepna pok egy nagy, emberi szempont_ 
ból megbecsülhetetlenüJ értékes ajándékára. A hétköznapok szél_ 
szórnak bennünke!. Külömböző uta kon járunk. Külömböző foglal_ 
kozásaink munkájat végezzük. Sokszor olyan árváknak, elhagyot
laknak érezzük magunkat. Mi történik vasilrna pr Megszólal a ha
rangszó. A külömböző ulcakból, házakból utrakelnek az emberek. 
Az egyik jön ta lán a szegénységnek kunyhójából, a másik a bol
dogságnak palotájából. Az egyik gazdag, a másik szegény, az 
egyiK örvendező, a másik szomoru . De a templomban. az Ur szine 
előtt, mégis csa k az együvétarlozásnak, a testvériségnek lelke ihleti 
szivünkel s az Evangélium la thatatla n ka rokka l ölel át a felséges 
igazságban: Egy Atyá nak gyermekei, testvérek vagyun k. ts fl tem
plomból még a legközönyösebb szív is megérez vala mit fl szerelel 
Jelkének amaz isteni köteleztetéséből. melyel az Aposlol hirdetett: 
Egymas le rhél hordozzá lok! Ezért mondjuk azt. hogy a megáldott 
ünnepnapok a legáldotla bb Felté lelei az á ldott hétköznapoknak. 
Ezért bizonyul a történelem állal so kszorosan bebizonyitott igazság
nak, hogy az ünnepnapok megszente lé:se valóban olyan komoly 

isleni parancs. melyet senki sem törhe t meg bü ntetlenül. Csak egyre 
vigyázzunk. az ünnepnapok az Istené és nem az ördögé. Ha cl 

ban veszi hatalmába az ünnepnapoka t. a kkor valóban több kár 
származik belőlük mint á ldas . Gondoskodjunk ezért a rról. hogy 
legyenek Istennek szentelt vasárnapja in k, hogy lehessenek lsten 
á ltal megszente lt hétköznapjaink. 

Bostoni virág Ferencz József püspök 
emlékére. 

A napokban voll két éve annak, hogy OrOk álomra huny ta 
le szemeit Ferencz József pUspök, aki több mint egy fé lszázadon 
at vezette az unitárius egyház ugyei t. Ferencz József puspOkot 

-
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nemcsak 8 magyar IInitárillsok vették körul szinle bAlvAnyozó sze
reteltel. A kilencvenkét éves egy házfő I épen ugy ismerlék és sze
relték J\nglia cs Amerika unitári usai is, mi nI szll kebb pátriájának 
hivei. 

Erre a nagy szeretetre jel lemző, hogya napokban amerikai 
bélyegzővel ellá tott Icvelet hozolI a posta a Iluspök Ozvegyének 
cimére. A levelet a bosloni unitárius egyhAzkö:uég egyik tiszteletre
mélló idősebb hölgylagja itta, ki Ferencz József pllspöksége alatt 
több ízben ellátogatot! Erdélybe. A bostoni unHárius hOlgya rész
vét és kegyelet mcleg ha ngjá n emlékezik mcg a néhai pUspökrő l 

és levelét en arra ked a pUspöknél, hogy a nagy nevU egyházfő 

halálának évford ulÓján, helyezzcnek a si rr.'!. az O nevében is néhány 
szAl virágot. A levéllel egyutI ei!y elszáradt és megfakult róz sa is 
kihullott az amerikai boritékból. A bostoni hölgy megjegyzi, hogy 
nagvon szeretné, h" czt a rózsát odalennék a virágok közé, az 
emlékezés jeléOI. 

A család természetesen teljesHelte a kivánságot és a hozzá
tartozók virágaival egyUlI , közepén az elhervadt bostoni rózsavaj, 
az amerikai hölgy nevé ben egy virágcsokrot ht'lyeztek el il siron, 
amelyen angolnyelviI szal13g felirás hirdeUc, hogy: . Ferencz József 
pllspOk emlékére.· 

., ... __ ox •• ___ , 

I.Il~EK 
A má rcius l -én I I órakOr torlondó há luodó i!! lenliszldelen II 

m. kir. kormünyl dr. Miko Fcrencl isuzsli/j:O/j:yi h. álltlmWkár. f6· 
gondnok h. ulyúllkfiu fOl!.Ía képviselni. 

Korm ;lmy~6 Úr Of6méltóllá/j:o márciu!! l ·é n d . u . 1 ómkor fo· 
gadja a Mng)"ororsz6/j:i Unitárius E/j:)hl\z lisztdlf05 küJdÖIl~é1. Egy
házunkat /I HnletgO kihal1!1"fltáson j6zdn Mlklóe püspöki ,' Ikárius és 
dr. j\ fjkó Ferenc főgondnok h. 1) lyúnkfiai kép"i$clik. 

K~jt i i~teutis.zte'cltinkel a KoMry.u. tem\l!omcan március hó 
9-é" kudjUk meg, Al istenliult'h:tek kezdete délulAn 5 óra. 

A bud~ptsti eKy ll'zközS~R prtsblteriu1l1~ f. évi március 3-á n, 
hi!:tf6n dét UI' .. fé l 6 órakor 1I1ést tari 3 tanácsteremben. 
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EI6/lztl tf/nkf'1 8lyafi dg(}t Ile reielIel ktrJUk , I2lvetkedl~ntk 
lullra l ~kalka l bekUIdeni. 

A Br'lUll SAmuel UnllArhu lI)ud81 Folly"nl"l márcha 1 "I-tn 
d. u. f~ 1 (} órakor. a Rákol utcai templomban. nemzeti Unneptt 
rendez. melyre ft hllles tvtre ket h az trdeklödtkel ez " IOn hlvla 
meg Ilcrelettel Rt I(}lud/(. 

Az UnitArlu' Nl'Iu övetll6g Iflvlflintik Idrukönyvezé le c~ IJ~ . 
ból " BeléncIIi L6pok"r ' kuldllink III.~ I. Kfrillk krodvclI T{, .l v~ . 
rei nk el, ]t"Uyenek IIzivelwk fl k ~zhcz vcll Ihpnkat kIt öhenI, " 
N('5lZöv(' t~~u eimére (V . KohAr y ll. 4) ViRIIZhkt1ldt: ni 

Ezu llfll kl· rj Ok it IBudijak b(,rlzell-sl-t III . 
Al UI/IMr/II" N6uDvels;g. 

Kinek van meg? Fere:llez József UnllArius Ki ll 'rUkör c, kOny~ 
vét kerellslJ k. Ak inek megvan, sziveskedjék, ha másképpen lIem 
lehet, kölcsön adni lallulólnk szA nu'lra AItIkészl hiv"'(lI. 

KolAr Imre ! Vllllásszabadság és D,'l vid ferert cI c, Ill unklija 
kaphaló 1\ lelkészi hivatili ban. - Ára 30 fil lér. 

A I)Avld FertnCI rillhllapra adakoztak. JónÓI ZIII1.,un no 500. 
Bur8An Kt\lmAn 400, Dr. LIIZftr Jtln08 400, Dr. Mahler SóndOr '100. 
ü rmőI8Y SAndor 730. Pial Ferencz 400. BottIr Jtlnol 400, IladnoMY 
e mm" 400, Gfldó Sámuel 200, Kovácl Mikló. 365. B/Utoll. Ferrncl,n6 
100. Dölrnady Zohiln 1000. Horváth I. tvlln 400, Dr. OrmötllY Gyuln 
500, Péterry Cyuln 400. Clllltkfty Jen /S 365, Kakö,1 SIgmond Károlyné 
1000, Klugeh MAria 365. Dlmtlnyi LA]oll 520. Kökbsl SllImond 
L~rincz 366. Bon':;:i.'.a Ferencz 500 fillér . Eddig! R"yíljté8 13{),890 flll . 

Gdl /V/ ikM.I' 
pI"ItJJro, 

lk Koros György unitárius pUspOk Dr. Brassai Sámuel 
J!lele c. munkéJa kaph ató a $ Iudlum kÖl1yvkereskedésben. Mu
zcum.körut . A könyv á ra 14 Pengő. 

KlIrelem könyvbar.6'a lnkhoz. Egyházunk kÖllyvliu.tnak 
rendeléset me~kezdettük . Amint látszik igen sok könyv, folyóirat iii, ujlig 
van, amelyekbol egyes számok, illetve évfolyamok vagy kötelek hlanyoz· 
nak. Azzal ill szerény kOflissel lordulunk tehál 1ZereleU k3nyvbarálalnk· 
hoz, hOIl~ szlveskedjenek nélkOllizhelo könyv .• 10ly6illlt és lapp'ldánYII. 
kat egyhatIInk könyvtarába bekiildorli akir ajindék, akar Öfökleltit vagy 
cserek~ppen. hogy lehetoleg klegbzlthessilk hiinyos példányainkat. T ehlil 
birmlfel. könyvet, ujsagot. 10ly6italol vagy kézlratol hálas köullneltel 
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~ad könyvtera feuer. es az adnklllo kivansagir8 du~lunl példllnYllb01 
SZlYesen vi:uonozztl az adomflnyt, a Budapesti Uniliinus Egyhazkliuag 
(V .. Koh;hy-u. 4. 51.) 

LÁSzló Gyula, konyvtll ros 

A PtrCtln~ " olma Flnra J,d llye l; )'esil lrt könyvtári szAnd~kozlk 
berendezni. K~rjll k olvasóinkAt - akiknek VAn nélkUlözhe tő olyan 
köny\'lIk vagy folyóiratuk , pid. Uj idOk stb., 3mi serdlUO leányok 
használhalnak és olvRshatnak - szivcskcdjenek odaajándékoz.ni 
Idnyaink számlira . Az RdomA nyokat a l e lk~sz i hivatal eImére 
V. Koháry- u. 4 sz. alá - kérjük. 

A: Unitár ius E~yh;h Kolozsvárott Stro Berde 1. (Berde· n. 1.) 
szám ala II iraUerjeszt6 irodál nyitolI. Aki az unitárius iralok után 
érdekiMik, a fenti helyen megveheti az. unitári us könyveket és 
füztlekel. Eddig 63 fOzel és kOnyv jelent meg ha.z.ai ~s kolfoldi 
irÓktÓ\. MegemlitjOk itt, hogy az unilli rius ira tokat rövid idOn 
belll1 Budapesten is Illeg lehet szerez.ni az egyi k konyvkereskedhben 
- ha valami kOzbe nem jön. 

A február 8,ill megtartott Unil.i rius Rálra a helyszinen még 
a következO felülfizd éseket kaptuk, melyekért ez lllon is hálas 
köszOnetet fejez ki abAlbizottság: 
Imre Sándor 10 P 
Dr. Csiki Gábor, 25 " 
Dr. Vernes István 10 " 
Dr. Kiss Tamás IQ 

" Simonyi Sándorné 4 .. 
Dr. Papp Béla 20 .. 
Dr. Mikó Ferenc 25 

" Dr. Mikó Gábor 30 " 
Dr. Mikó Lajos 10 " 
Róna Lajos 5 " 
Csegezi Arpád 10 " 

Ujvári Lajos 
Or. Hédervári Hugó 
Dr. Halász János 
Dr. Adolján Ferenc 
Pelhó Istvon 
Ozv. Péter GyOrgyné 
Dr. Rédiger Zoltán 
Balogh Sándor 
Dr. Pákey Lajos 
6 010ny József 

8 P 
20" 
20 " 

I " 
10 " 
4 " 

15 " 
10 " 
15 " 
10 " 

A Ptl'nt ln~ Ko: ma Flóra Un itári us Leányegyesíllet a hÓlHlp 
2. es 4. negyedik vasá rnapján délután fél 4-kor tartja Olcset 8 
l T:tniksteremben. (V., Koháry-u. 4. I. e.) 

Dr. Vargl 8i la tgyMzi fő jegyzO atyánkfia felolvasha Dávid 
ferenclöl kOlOn Inzet alakjában is megjelenI. KaplIaló a lelkéni 
ifod4ban, V. Koh6ry·u 4. szá m. Ara 30 filler. 


