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Dávid Ferenc. 
Válogatott prédikációk. 

, 
.1-\1. 1';l"tesitö f. évi eg.yik számíLhan emli tettlik1 hogy az E. 

K. 'I'nnúcs Dávid H'e l'űllc V:'dogatott pJ"édikú,cióil1l~k egy példá.
Ily/It i\ bpesti un itá.rius egyhiw,községnek' njálld~kozta. A Ilagy 
él'tókii Jll'édik,\ció. kötot L5G9- be", tehát ezelött 353 évvel je
lellt mcg1 

Most, hogy David I'" lmlálftllftk 333. évfordulójM lillnepel
jUk, hulyénv[~ló l1llk véljUk, hu Ho V{~log!ttott prédikáció kÖl etet 
olvlIsóillklml megismert.etjUk, A könyv akkori betnah~kjait l1 em , 
ndhul,juk, mert l\lIn!!,k nyomdu- t.echnikn.i Ilkndil lyni vllnnak. 

A \ 'álosntol,t précli knciók I. I'ó"ét Innnlmnzó kö tet 190 
oldll l1'll ! űrjecl. A szep diszitéssel ellátott cimlnp szövege: 

Elso Hesze 
A'IJ Szent irasnac. 

Kulen knlen reszeyböl vöt pred icl\ciocnttc ar. Atya Istenre
ol, (lUBeC kedig az eo Riarol 1 az lliesns Cllristusreol1 és az 
Illi örökségiiJlknec peczetireol (pecsét i rő l ) nz Sz: Lelecl'eol. 

ll'atti\k D~~vili li'erenczteol az megfeszeUlt lbesns Chris
tll 811ac szolgl\itot 

li 8ZÖVBlr a1l\tt o"ú lis illnktl diszitésben : 
Galatns. VI, 

Tuvol legyen tölem, hogy en kerkcdgj"em eg,rebben, hfl.llSm 
CZYRC (csnk) flZ mi urunc l e~lIls Christusntlc kinszenvedesseben 
mell' alti~l ez vih\g ennékem felfeszitettet es eu ez vilagnnc. 

(l\.6.roli Gi\sl)ál' fl kiHI>:enl'edés szót keres:(lIok fordit.ja.) 
A cimlap utan köve tkezik nr. U:p.istolfl., i\ fejedelemhez szóló 

ajilnln, : 



2. Unitárius Értesitó 

Az Felseges 
;\Iasodik Janosnac 

18. szám. 

Magyarorszagnac, rrotorsza.gnac, Horvatorszagnac vulaztat 
kü"slaillak az Atya [stentö! az Christns rt ltal minden testi és lelki 
ia Uó) adattasec. 

Az ajánjásban Pál apostol nyomán hangsulyozza, hogy az 
Isten igéjét hirdetni kell a g.ylUekezetekben. Ö ezt tette eddig s 
ezt teszi ezután is. És most killyomatja prédikációt, hogy min
denki láthassa, hogy írásban is azt hirdeti , mint beszédeiben . 

- Miképen az eleitól fogva az igazságnak szeretője voltam 
- irja - azonképpen ennek ubinna es akarok lennem, tebetse-
gem szerent az istennek tiszta igéjét követnem. 

Ha kedig valamiben meg csat lakoz tam volna, az kik isten
Dek igéiból igazbat mutatnak meg követem és követni öket nem 
szégyenlem. De én abba.n bizonyos vagyok az Hárómság istent 
kit az Antikrisztus talált az szent irasban soha. meg nem mutat· 
tyák, noha külön különféle irattal támaszt,jak, az istennek tüze 
és próbaköve megemizti (emészti) és megmutattya, hogy nem 
az iga.z fUlldamelltumra épitettet. 

Az Epis!olát igy végzi: 
- Az mindenható Atya uristen az áldott szent fiáért az 

mi urunk Jesus Cbristusért az ő kegyelmességének szemeit for· 
ditsa Felségedre és minden testi és lelki ellenségeitől óltalmazza 

• 
, meg, hogy Ó szent gyülekezetinek ajkája lehessen felséged, és 

az istennek igiretillek betellyesitése Felségedre szálljon minden 
űdóben. Amen. 

Fejérvárat Augustusnak 20 napján 15. 6. n. esztendŐben. 
Az meg feszült lhesus Christusnac szolgaia és Felségednek 

méltatlan predicatora 
David Ferencz. 

A cimlap baloldalim kézirással ez a bejegyzés áll; 
Dávid Ferentz meg bált 157!J·ben Dévá.n fogs. 
A lap aIjan pedig: Bibliotheca Gym. Unit. 'rorda 37 octo-

lJr. 823. Galffy s. k. . 
Az Epistola befejező lapjan szintén kézirással : Ezen betses 

könyv most -
1830 
1569 
-279 Éves Ba.rabás János mp. 

Séllioré. 
Az Epistola nl<'l.sodik része az olvasokhoz szól : Ali'ndm hiv 

4s iBlenfélö Kel'esztyémwk ki ez könyvet olvassa. Itt is az lsten 

• 



-
18. szám. Unitárius Értesitö 3 . 

. 
egységét bizonyit ja és 

• • 

a háromságot cáfolja. Az Epistolát igy 
vegzl : 

- Ha mit ha5zmi.ltam avagy használok az istennek gyüle
l;:ezet.iben, ez nem enyim, ha.nemaz én istenemé, ha kedig nem 
használok (mert esmerem az én gyarló és tudatlan voltomat) 
akaratom ellen lött, mert nem magam hasznát, hanem a gyUle
kezettinek épitését akartam keresni, ám zugolóiljanak, káromo
Jyallak bátor engemet az én eUenségim az világnak Atya az 
mi urunknak Chkristusunknak istene láttya és érti minden em
bernek ti/.kait ó leszen igaz itiló biró. Az At.)'a. rsten ~ Cbkris
tusért bocsássa meg az káromlóknak nlinden bünöket és aggyon 
ó nekiek itilettre es igaz értelemre való lelket és igazgasson 
minden hiv keresz.tyéllt az világosságnak és békességnek utára 
Amen . 

Alba Juliae 
al1110 servatoris )lOstri 1569. 20. Augusti. 

Első istentiszteletünk Sopronban . 
. Sopronban S unitárius . hivünk lakik. Ezeknek látogatásara 

okt.. 29'€1Il jelent Illeg Józan Miklós vikárius. A kis gyülekezetet 
Csatka.i Jenő buzgó atyánkfia hozta össze s a vikáriust is ó es 
kedves családja fogadta vendégü!. 

A soproni evang. és refo~'mátus egyházak vezetöi testvéri 
szeretteI voltak a soproni ullitáriusok segitségére. Az istentiszte
let a reformá.tus templomban volt közös funkciónáIás keretében. 
J6zan vikárius végezte a szószéki szolgálatot, ~aUe1' Kálmán ref. 
lelkész agendált. Urvacsorat közösen osztottak. 

Este az evang. templomban is megjelent a · kis unitárius 
gyülela'zet az ott tartot.t vallásos ·estélyen. Amint Osatk(á atyánk
fia. irj;L az ~[Jitáriu s igehirdetés kedves emlékeket hagyott sopro
ni híveink és a testvér felekezetek lelkében . 

• 

Felolvasás a Pesti Vigadóban 1932. okt. 
31-én a reformáció ünnepén. 

Igen tisztelt Ünnepl6 Kiizönség ! 
Az emberi társadalom fejlődésének átfogó , egyetemes szem

lélete és t.udományos megvizsgá.lása napról-napm rueggyőzóbb~n 
allitja elenk azt a nagy összefligést, azt a mély egymásba fOJlO~ 
dottságot, amely az ember fizikai életében és le ll,;ivi~ á..gában "I.l~to 
tényezöként lUüködik s az emberi közösségeket fOl"lnulJa, alllkltJa. 

A nagy, széles embel'tömegek a titokzatos el'ók hatAsa alatt 
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keletkezett kiilönböző, egymásra következő s évezredes nomad 
életet élő nagy kulturák keretében törnek az Isteneszménybe 
kapcsolódó emberi tökéletesség felé. 

A keleti (egyiptomi, assyr·babiloni, semi, helén, latin ,) nagy 
kulfurák után a geográfiailag széttagolt és különböző fajok által 
lakott Nyugateurópa népessége az egységes keresztény lmlturo. 
kereb~ben éli ki emberi és történelmi elhivatásat. Ez a knltura 
önmagában is külön érzékelhető, de azért az egyetemes fejlődéssel 
összefüggő világtörtéuehni folyamat. Ez a nagy kultur egység ép 
oly knltur-részletszépségeket tár elénk, mint az egyazon terület 
vegetatiojának, virágzó pompáj ának harmonikus szépsége. 

A reformátiot megelőző reneissance történelmének kereszt
metszete ma. már kétségtelenné teszi , hogy az erkölcsi világrende n 
nyugvó egyetEmles társadalmi fej~ődés keresztény lelkiegységét 
a keleti egyh'z elszakadasa (1054-1453) után a müvészetekben 
ragyogó, pompázó, de a hitéletet közömbösitö reneissance bom
lasztotla meg s nem mi protestánsok. 

Az egységes keresztény kulturát, mint uo különböző törté
nelmi hatóerők eredményét, a reformatio korsza.kában a többi 
tényezők mellett a hitélet sliinezi s a korszak lelkiségét a hitélet 
meguj hód asa és bensőségesebb átélése érzékelteti. 

A reformatio nem elszakadás a kereszténység lelki világától , 
hanem a krisztusi kereszténység megvalósitására való törekvés 
a. hitélet és erköcB megjobbitása. által , 

A reformátio ugyanannak a mellllj'ei magasságból reank 
áradó lsten hitnek a megnyilvánulása, amely a Ilyugateurópai 
kultura sokrétü s a fejlettSléghez simuló vSl'iációkbntJ jelentkező 
lelkiséget adja. 

Az Istenhit fénylő sugárkévéjének lényegén nút seru vál
toztat az, ha a mi lelkünk szenvedélytől mentes, harmatcsepp 
tisztaságu prizmájáll :ítszürt Istenhitnek a lutheri, calvini, david
ferenci , vagy bármely más ál'llynlatát találjuk j6ravezérl6nek: 
csak érzésben gondolatba.n és cselekedetben kövessük a KriSEtust. 

A lIyugateur6pai kulturának a mai érzetünk és Játásunk 
szerint hordozÓja mindenki, aki lelkierejét, gazdagságát és mun
kásságat e kulturiLra áldozza. És részese mindenki, aki e kul
tura áldásait lélekben élvezni es becsUllIi tudja. 

Az egyhézladó befizetése a m o stani n ehéz gaz
dasági viszonyok között fokoz ott kötelesség. 

• 
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A történelmi megrnasithatntlt\lI tényezők el6tt HZ éleL tanitó 
mestere: fl. história is z:lszlót hajt. Megi\l1fl.pitottn, hog\' ru", er 
dély i ember már ezelőtt neg,Yedfélszáz évvel a tordai 1568. évi 
orszi\ggj"ii!és "ilá~történelmi jelentósegü declarMi6jn. utan kény
telen volt lemondani saját vRlh'l.s{mak kiz;írólngos e l"\'enycsitéséröl 
es ez gyn.korl ntilag eIMuI.árj a lett a felekezetek békés és egyen
jogu eg,}'iitté lésenek. 

A reformfl.tio emlékének e l1legszentelt Unnepén ma, !lmidön 
nemze tközi békék és ors!!Ílgos törvények sorozata biztosit ják. bogy 
mindenki szabadon vallhat bármely hitet, sőt a bevett és elismf'rt 
fel ekezetek kören kivül is egyenjogn polgárként élhet, szeretnők , 
ha II lU\gy Ulluepségek vezető férfi aina k keresztbj'i tU.relmet és 
krisztusi szeretet hirdető üzenetei eljntmí.nak e sorsverte ország 
legegyszerUbb polgáráig is . Szeretnök, hfl, az irányitó t ényezők 
és !lZ ország összes vezérfél'fiai tettek által vinnék be a köztu
datba) hogy flo mag)'HI' sorsközösség szempontjából az egyeni ér
dem a legsulyosabo döntő tényező. 

Ez az :i.lhi.sfoglnh\sl1nk MI a szellemi és fizikai ml1nkasokra 

egj"un\nt 
Viszont a nyllgateurópai kulturközösségben élő összes Iwzai 

felekezetek történelmi sulyu hi vat·asllkat akkor töltik be. ha a 
magyar sorsközösség jegyében minden féltékenykedés nélkül vég· 
zik el o. na.gyközönséggel szemben elo{h\zhatatlnn fe lv ilagositó, 
tanitómunkájllkat, mert fl, jövőben azé fi hatalom) aki s széles 
néprétegek lelki életét hatalmi 'szó nélkiU uralni és ininyitani 
képes. 

Az egj"h~znk, m in t 8 személyi és vagyoni biztonságot él 
vező mai polgári tár:mdnlom történelmi szenei meg kell) hog,}' 
~yözzék 1\ uagy tömeget , hogy a tiszta meterialista \7ilágfelfo
gússal szembe n a hálncil\s lelkitényezói fl, nagy tömegek életéből 
ki nem knpcsolhatók. 

Jól tudjuk és h\tjuk. bogy fl, társad;,lmi fej lőd és során fl, 

kultura tényezői köziB nHl: a vallasi és politik:li szabadság kHz
dehnei uti\ll n gazdssilgi erök keriiltek e1ötérbe s ezert ez adjn 
a kor szelleOlé~ lle a hitélet a baladlis e Olindeniitt énényesUlö 

BBRDE LAJOS 
unlt6rlus clp.sam.ste " jutinyosan v4Ual minde n munkat . 

L.AI\:n\:: ll. KEHOI.ET, DAT'J'HYAt"'Y·UTCA. 4S· SZA!\{· 
HÓ ts SÁRCIP6T IS KhzIT. 
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tél1yezöje: a lélek munkája nélkül minden kultura összeomlik s 
a mmndókat is maga alá temeti. 

Mi. protestánsok, hüségesen kitartunk amellett, ami jó. Ami 
rossz, al ellen álbatatosan küzdünk. Ez a protestans életfelfogas 
tartalma: az igazság keresés. Az igaz ember jó ember. 

1Ifi, protestánsok, a korszerü egyetemes emberi gondolatoK, 
eszmék elől nem zárkózunk el , sót azok megyalósitasán fárado· 
zunk, mert z,á-szlónk a haladás jelszava: semper reformari debet . 

• 
Erthetó tehát, hogya llyugati kereszten,y kultura legkele-

tibb határan: a Csiki-Havasokoll és a refOfmútió egj' vollalba esó 
lE'gkeletibb bástyáján: a Brassót védő Bucsecsen látjuk lellgeni 
azt a zász lót, amelyért minden munkát vállaltuIlk, nlindell sa
nyargatást, szenvedést, küzdelmet álltunk és állunk, mert ez a 
keresztényi türés győzi meg a nagyvilágot a mi igazságuukról és 
a rajtunk elkövetet t trianoni igazságtalanságokról. 

A uyugatem ópai kul tura összes nemzetei a muló politikai 
érrlemeken tul, a kulturközö~ség által örökre el v!lullak kötelezve, 
hogy a nyugati keresztény kultura egységét a teljes egJbeyilgó 
terület.i egység visszaállitása által is biztositsák s ebben nekUnk 
segitő kezet nyuj tsanak. 

Keresztény testvéreim! Mi, a magunk részéről , a nagy idők 
emlékének szentel t ez ünnepen erősitsUk meg magunkban azt u 
protestáns gondolatot, hogy a {Hcső elődök péld iljat követve, gyer
mekeinket minél tökéletesebb személyiségge, az Cl' szive szerinti 
emberekké neveljük, mert az élet kii7.delmeiben csak igy tudunk 
erőt szegezni az erővel szemben. A mélyebb hi t, a nagyobb tu
dás, sziklasz·ilárd erkölcsi érték s mindezek foglalatja: az áldo
zatos krisztu!í szeretet által. 

Ne fe ledjUk, hogy ez a.z egységes keresztény-kulrur nir
sadalom csak addig á.ll , a mig nehéz idókben támadnak alkalmas 
vezérek . 

Mi bízunk abban , hogya. protesfaus szellem mindig kiter
meli azokat a vezéregyéniségeket, akik hinltVf\ lesznek sokat 
szenvedett hazankat a nemzettörténelm i hivat.isúl1ilk in'UlyVOllil

lában a békességes, boldogélet révében \·e~etni. 
Mi biss2.lik ez t, mert biszUnk il. Jézus Krisz tusban és az ó 

tanitásainak igazságában - Amen. Dr. T ó th György. 

Dr. TIHANYI GYORGY fogorvoS rendelöj e 
BUD APEST VII., TÖKÖLY~UT. 9 . szAM II. EMELET 1. 

Rendel : 12- 1/,2 és délután S - 6 órák alatt. 
Unitárius vallásu betegeknek kedvezmény. 
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A ml kenyerünk. 
( l ' aslÍl 'IIII/li i skoldsokl/ak,) 

~"cl't,tllók nl {>g'u~ysy,o l' 

l)!Y ' kCllyel't:: l, c/lni , 
i\lol.l'ct, édes AUyl\1ll 
I,eze fog IIICgS~o:cg l l i , 

i\1 jeWt,t, IIlcgsr.egnó , 
Atc/list mOIlt! J'(·áj: ... , 
Hisz' 1\.ldús vOll, miudig 
Kút Iwz,"' III UI,k ilJll , 

Ji'oh6r most lL keu,)' !! r, 
lf'chcl'OIJU, mint rügon, 
Da éli azol't megis 
A I'úgi t dicsél'um, 

,i:df.lS Auyúm, lelkem) 
'1'0 tudotl , tu él'7.4'II , 
lIo'-'Y a fcl!t'l't't is o. 
Megosr, t,IIII{uu veled, 

I h~ 'I'e IIlI ZI~ jönn él, 
IhL 'Pe Im:t.a szil lln!\l , 
A Illi lu\;wuk tl\jl\n 
H,rl'szcr cl:lul, Illt:wúllllnl o' 1:1' 

'Pullolll Ón Azt, Anyám, 
Ha. vissza jöheLIIól, 
A fohér kenyérből 
li:gy cseppet SOIll ennél. 

~l cgl\1dllllád ezt is 
'Imádsúgos hittel, 
Dc fe csak II I'cgit 
Hzcgnéd Illeg örömmel. 

Hólabda. 

7. 

Nem I\I'I'n ar. alknhlU\.tlrlll ijesztgetósl'o gondolok, :\111 01", az 
ellluerek, klilönösen ll. nó k bil.boll :\s ijedezós~re épiL\'e v:\ri\tlnnu l 

érkezi k a pos tán és szigúnnlll olöi l'ja,) bogy Im uz i llető rosSz 
í:!Ol'eát el ttk:lI'jn, IWl'li lni , músoljon le ti1. -tiy.enk6t póldilll,}dmH egy 
ke llettdjes fn\zisoklJól összcl'dlitott levelet C~ kiildjo él i smerő
sci llck. 

Minlhog,y aZOIIU:~1I minden I'OSSzbtUl \'1\11 vl\ln,hli jó, 111. OS
tolJtl. hóbbdal'etHlszc-l'b61 il:! loh t gondohttot llIod toni. 

A ret.to llot.os ga7.(hts:igi helyzet sok e llllJl'rl lúnditett ki korek
v:\gás:\I:IlH , Rok szc mél'mos

j 
önel'y.t'tes, lll:lgAlmvolluló cmuel't, aki 

I'emeg a gOlldolattól, hogy barátai elött Idlcregesse sz:\n:dmns 
helJfzelet; aki HÍ'1Il nknl'ju, hogy snj n:\l ják

1 
hogy I'esz"et lIy ujl :SOIl 

feléjo segitő kezet, 
Ahogy sok csel.lJolI II szog?mys4g kifol'g:~tja szemérelll 

órzcséblll l\ sO l'stó l sujtottM, üs mindt:1I mólt,úságl'ól IIl Q~rdejt
[,ozvo filtö!·fúf,ól sogitségct kél", bilSzkc:5úg nólldil aUzkodik, 01'
kölcsi tnrh\sÍ\t tC'lj escu elveszti. épen ugy VHIll1ak SOI'S iildö1.öttl'l" 
t\kikben II szeguuység gögös lJlls1.ke8óget termol ki, Aki illkúl.ll.l 
üaszeszol'itott s1.z\jjnl, némAn ViS8r,;,l,VOllumi\k :IZ őlet fOI'~i\ tHgl'lbÓI, 
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semhogy a legközelebb fekvő segitségre is igényt tartsanak. Akik 
lIem tudnak és lIelU akarnak elfogadni semmit, .sem rokontól, 
sem baráttól, sem ismerőstöl, mert félnek az emberi gyarlósag
ban gyökerező lenézéstöl, megvetéstöl, amely a szegénység ke
resztjét társadalmi életünkben még nehezebbé teszi. A szegény
ség gögjébe burkolóznak. Sértódésl'.e készen lesik a szót, amely 
gögjüket indokoItta teszi és indokolj<t. Keserű és gőgös szegény
ség. Sokkal keserűbb, mint a büszkeségét vesztett jellem szegény
sége. A mellözéstöl, Jenézéstöl való félelem, az érzékeny képzelő
dés, amely indokolatlan sért ödé sekre vezet, elkesel'iti a lelket. 

A gőgös szegényeknek mondom: teJdntsék a jót, a segit· 
séget, amelyet jóakal'óiktól kaplla~ hólabdának, amelyet kötelező 
megbizással vesznek kézhez: tiz8zeresen, tizenkét."!zeresen kell 
tovább adni. 

• • 

A viszontszolgálat, amely nélkül önérzetes ember nem fogad 
el semmit, nem azt jelent,i, hogy az illető nek, .akitől a segitséget 
kaptam, szolgáljam meg jósagat közvetleniH ... Hanem azt je· 
lenti: szivelilséget fogadtam el, tehát nekem is szivességet kell 
tennem. . 

Minden ember tud szivességet tenni valakinek, foglalkozá-
• 

sához, tehetségéhez. helyzetéhez képest. Es olyan ember nincs 
a világon, aki olykor, akar lényegeR, akár lényegtelen dolgokban 
embertársai szivességére rá. ne szorulna. 

Ha. valakitől elfogadok vaj[~mit, kötelességemnek tartom 
a legközelebbi alkalomkor az illető nevében és nem a. magamé· 
ban, valakinek szolgájatot tenni: tanitok) ápolok, eljárok vala
kinek az érdekében, vanok, vigasztalok, tanácsot adok, munká
ban segitek, moso k, vasalok, SUl'olok, ::lpró figyelmességgel kedves
kedem ... mindig aszerint, hogy ki vagyok? Mi telik tőlem? 
Mit tebetek lelki) szellemi, anyagi képességeim szerint? 

Aki igy fogadja el II segitő kezet, épen olyan emelt fővel 
járhat, mint az, akit szerencsé!; sorsa megkimélt attól, hogy 
szegénység gondjaival küzködjék és rászorujjon mások tamoga-
tásara ... 

~o~t==~'O'~'==~'O~'==~IOF'==~IO'~'==~IOF'~~'O'FF==q'O,.,==~IO,.,==~jo. 

GÁBOR A N TAL FATELEPE 
B UDA PEST. IX. HE M ETE.U. ll. SZÁl\I . 

BUTO R É P-CIJ,ET ÉS TÖZIFA ÁLLANDÓAN 
RAKTÁRON. 'l'J~LKFON: 41-2·:ji· o 

~~(O~l~~'OF'==~'O~'~~'o __ ~,o,.,.~q,O'.'~~,o~,c=~'OF'=-~(O. 

-
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303- 1932. MEGHIV6. 
Unil6riu~ Eg-yháú IflBZg81Ó Ttm6c.sunk 

leken) d. u. fi órllkor a lelkészi irod.~n 
1932. november 18-6n (pén-

RENDKIVULI ÜLÉST 
Itlrf, melyre II Tanács lagiail szere1errel meghivjuk. 

Budllpesl. 1932. november 10. 
dr. Miko Ferenc s . k. Józan Mik lós s. k. 
r6gondnok~he l yelles .' pUspöki vik6rius 

Tárgy: FU zesgyermalnak rtHdvelelre adandó 5000 P. kölcsö n II Lelkészi 
NyugdijbóL 

NB I Állandó vegyes bi1.Oflság 1932. nov. 16. (szerda) esle 7 órakor . 

• 
Cserkészcsapatunk 

őszi évmegnyitó el::!ó mÍlsoros estélye szép sikerrel folyt le az 
• 

.. Uj Elet" Máv. dalegylet disztermében f. bő 5-én, Ugya közön-
ség, mint a fiaink valóban kitettek magokért ez alkalomm'l l. Fia
ink azzal, hogy nagy buzgallommal terjesztették az olcsó 50 fil
léres műsorokat, a közönség pedig azzal, hogy az eddigi cserkész
ünnepélyek résztvevőinek amugyis nagy száma most még meg IS 

kétszereződött, ami azt mutat.ja, hogy közönségünk nagyon szive
sell jön a cserkészc~apat üllnepélj'eire, hogy elszórakozzék a cser
készszeJlem ötletességein és komoly megmozdulásaill. 

Az ünnepélyen egyházunk hivatalos vezetóin kivül, kiknek 
élén ott láttuk Józan Miklós püspöki vikáriust, résztvettek most, 
els6izban a Magyar Cserkészszövet!lég képviselői is vitéz Faragó 
Ede vezetótiszt és Sándor János kerü leti társeluök személyében, 
valamint a testvél'csapat parancsnokni: dr. Pataky Ferenc polg. 
isk. igazgató és Pleyer József kórbázlelkész, akiket az állandó 
szivélyes viszonyban kifejlődött nagy szeretettel fogadtunk 

Pethő· István parancsIlok i megnyitó beszédében arról a7. uj 
valutáról besr;élt, amelyet amelyet az aranyifjusag lelke, 1\ jövő 
igérete jelent. Minden elértéktelenedbetik, csak az ifjuság lelké
nek nemes valutája nem - mondotta 8 ennek a mondásnak han
gulataban folyt le az egész estély, amelynek zeneszámait a pe st~ 
szentlőrinci l-:ulturegyesűlet zenekara szolgá.'tatta nagy bozzaér· 
téssel Honvéd hnre karnagy. vezetésével. Ezek fi zelles7.ámok szép 
aranyos keretei voltak fi c8erkészek .által adott képeknek és szi~ 
ni jelenetekuek. A tábor emlékei ujultak meg lelkÜllkbeJl, amikor 
a fiuk énekeltek, majd K'isgyiirgy Ferenc 8. tiS7.t ~s P,·eszmayer 
Károly Bváblegényeket utánzó dalol,at és BőUiny Arpád mOllolo
got adott elő. Sándor Zoltán 8. ti8zt két izben mutatta meg, hogy 
változatlanul mestere a tökéletes, múvé8zi szavalflsna.k. A pÍU"~zsi 
urakhoz intézett irredenta költeményét még sokáig nem fOgj uk 
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elfelejteni . Sikere frenetikus volt. Arah Illugynr óbredésében is 
szep eredménnyel já.tszott, köllögetve nz Ilhró magyar szíveket is. 

Az es tély leghússr.abb száma !.\ " Mafeking hOsc" c. egyfe)· 
VOIIÚSOS volt ; tárgya ti. cserkészet keletkezése és hős ko ra. 3." a n. 
gol-bur luí.bol'uk idcjuJl. Az Bllgol fiuk har.aszcretetól mi a ma
gyal' fiuk hös j e~ önfelá ldozó Im:wsze rete té l'e éJ'tettiik fl igy ez is 
szépell simult, bele ar, estely irl' 'Jdenta hangulatába. A darab fólJh , 
szerepeit B ölijny A J'p i~d , Csiki Imre, I vtin Mih{L!y, ](01l(1C8 J/ajos , 
Sándo}' öoltán jf.l.tszotl.úk meg igen szép eredllléll ll j'c l. A belani· 
tás IllUII ~ájat Sándo)' öoJtán végezte. Múskor is ijz ivesell látlll Jk 
ilyen jó együttest. 

Az estély anyagi jÖ\'edel me ~Z 1D33·as világjnmbol'ce I(ölt · 
ségeinek fedezesérc szolgál. A f'elülfi7.etést lapulI k követke ző sz;!.. 
m.bun fogj uk I,özölni, (i . I.) 

Egy a szükséges dolog. 
Nagytlldomá.IlYu bölcs érdeklödik fi tévésztül ti. ,mjló folyón . 

- I~rtes r; -e II filozófiához ? Sohasem ha lloltmll ró la - mOlldja u 
I'évész. - Akkol' életed IHlg) része elveszett. - !-lát ti. geológiú,L 
ismered-e? - Nem é l i - feleli II révész, - Ak kol' életed fele 
oda van. - Hát a csi llngászu.tból mit tudsz ? - Nem tudok éli 
Ul'am semmit - igya. J'évéRz. - Akkor életellllck 1lu.rltJ lJ.d ik Ile· 
gyede is odavall. Ebben a pillallutban fölborul t~ cí:lómd<. M.illd l,\. 

ketten ft. vizbe esnek. - Tudsz-e U8Zlli , LudóH uram '! - J,él'de
ti a révesz. - Nem tudok én, jajgat a tudóf1. - Akko!' ar. egéHz 
életed elveszett, mondja a rcvéBz. 

Lebetüllk bárminö tudósok, tudomá.lIyban kCflzdlek, dc l ia 
fattH! láthatatlan erői 1It!111 IlJUlJkálkodllak HziviillklJcm, crótlcll t",· 
remtméllyek vagy ulJk , ul.;iket e lsouor <lZ é let háborgó vize. 

H I R E K. 
A X . k er. M. Á.V.lelepl sz6rv6 ny 

nOVf!rntJer hó ~O-6 0 vlUHí rn /:l p dé luI6n 
6 ó rai ke'l.dellel" M6v. Ész/:Ikl fő
mUhely lelepi elemi iakalil lornll le rmé
ben rf! odezi el ső mUsorOlI IlZe r e l e l 
vendéllsiflé/. melyre h i llul v~re l f1ke l 
éli lIZ érdekl6 d6kel IlZt'relf!Ue l !new
hivjo o Gondnokság. 

lSelépl}rJij " ines. 1~le!;y 6ro eo fil 
lé r A lirn:llI íöv~dele!l1 II ~n:(,rv 6 I1y 
ellyh 6li Sl.Uk ségleJ~ine k buz.e rl,Elfl re 
a:w I1l61. TekimeUel II nemelJ cl! lrll I ~ 
IU l rttf! lé. ekel köszöneuel IOlllldu,,~ ta 

01, Un i l6rius É rlesilll!Jen nyuIlIÓ1.unk. 
KUz lekedt:"': 24, l6. 28, 36, 38 vlll,.. 
lUo.!ok kll I II t-Iullllórlu ulill . l!;udUI'ett l . 
J 932. november hÓ 6. l.iodÓczy Odbor 
szó rvány IIOlldno k. 

Megjelenieijem ntked, oh e mb e r, 
mi Itgyen a Jó ts mit k iván az 
Ur IOled! CSi'l k azt, hUll Y Ig'U8á 
l(VI c1!le lekedJt l , 8ze r éll d az Irltal-
m SlJ8állot t. h Ol/Y a l6za losall lati 
il Je J5leneddel. MIke666. il. 
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Halottak napján II budllpU'i uni
.llrius cgyhllzk6zség legnllgyobb 161-
rev6jének. BiJllhyány /lonll grófnőnek 
II kerepesi -uli 'emelőben levő si ri~rll 
h.;lll/lI élJ kegyeleJe jeiéül koszorul 
helyez:t~rl. 

Kispesti unitárius 5zórványunk 
1 9~2 no vember hó 20-án lVlls6rnap d. 
u. 4 órlli keldellel II Il. sz6mu elemi 
iskoldblln Ddvid ferenc emlékUnne
pélyi rendez. Az Islenl iszlelel im6d
koz:ík és egyházi beszéde' mond : fe
rencz JÓz:sd. Az emlékUnnepélyl meg
nyilla dr. vilez Nyiredy Oézll min. lil
kár. presbiter. Emlékbeszédet III ri : 
Gdl Árpád lan ar. körzeli gondnok. 
Sztlva l Költő Irén és SMalvy Laios. 
éneksz6 mol ad elő a dalárdll Nagy 
Sándor kllrnllgy vezel eséve!. Minden 
e rd ek lődól szivesen hivunk és v6r

unk. 

Dhld Ferenc emlékUnneptlyt 
rendez III Brassai Sámuel Unlrá
rlus Ifjusági EgyesUlet 1932 no_o 
vember l5-én d. U. 6 órakor lIZ Uni
t<!lriu5 Misszió Ház templ omábi!ln . Az 
emlékUnnepélyen a beszédei dr. Sup
kll OézlI iró, II Lilteralura főszerkesz· 
tője mOl1dla , megnyitól dr. Kozma 
Jenó elnök, bezáról Pélerfy L6szló al
elnök l i'lrl. A mUve:sz:i szórnokai Ko réh 
Endre az Operaház lagja, KOrnár lu
l isktl o Belv6rosi szinhóz tllgla és 
Eitler Arthur és lstv6 n mUvészképzós 
zenenövendékek 161ják el. Belépti díj 
ninCsen. A Brllsslli egyeiUIl'I ezidei 
elsó megmozduláslI elé nllgy v6rllko
z6ss1l1 lekinlUnk. HisszUk, hogy Un
nepélyUk mélló lesz vlll16sll lllpilÓ pUs
pök Unk szelJemeh~z. Az UunepelYI 
z6rlkörU tagösszeiövete l követi, mely
re II logo k kUlön meghivó ut jón kap
nllk érlesilésl. 

Nem mondom, hogy már ellfr
tem vagy hogy már tOkIfIetes vol
nék, hanem Ii'yekszem, hogy ells 

érjem, a miért meg ls ragadott 
Ilngem a Krl~Zlus Jézus. Al yám_ 
fiai, én énmagam r ó l n em gondo_ 
lom, hogy már dértem vo lna. 

Fil. l/l. 12- 1J. 

Dr. Molnár Jcm6 Ugyved. egykori 
h,hgondnokunk hosszcls szenvedés 
után f. h6 2-6n 64 éves ko rában el 
hunyl. felesége gyer mekei és ki ler
jedi rokonság gy6szol ja korlli elmul 
tát. Temetése nov 4-én volt a Köb6-
bánylli temel6 hlllollas házóból. lsten 
adjon neki nyugov6sl ! 

Adományok. OrMn János m6v. 
liSZIv. (Pilis) I. P-6 1, Farkas Zsig
mond lan i ló (Törlel) l P·6t admányoz
tak szegényeink ~ egilésére. Köszönel
Iel nyuglázuk. 

A l elkészi nyugdllintézet javára 
adakoztak: özv.Lipkay Arthurné M 
P .. Barabás István 100 P., Valentin 
Lajos (már vlIlI.) 5 P., Bé/a Bi'llázs 
(Kisv6rda) 6 P., Csiky András 4 P., 
Valentin LlIjos 5 P., özv. ~end 00-
mokosne 5 P .. Nagy Jön : s r. lörzs
örm. 2. P., Zsigmond Lórinc 5 P .. 
Orbán Elei I P., Perselgyüjlés Ko
háry-u. lemplomban 23.62 P., Persely
gyüjtés Rákos-u. templomban. 10.22 
P., Takaca Ferenc (Celldömök) 6 P., 
Dr. Bogmir Dénes ~ P., KöszönelIel. 

Mikor pedig estveledék, hozzá 
menének az ő tanlrványal, mond
ván: Puszta helyez és az Idó 
már elmult: bocsásd III a soka
ságol, hogy menjIlnek el a fal
vakba és vegyenek mag~knak 

eleséget. 

Jézus pedig monda nékik: Nem 
szUkség elmen lök ; IIdjatok néki li 
enniök. Máté XIV. fb-f6. 

Egyházunk könyvtára. uj ból ér
lékes ajándékokkll[ gYMapodoll. 
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/ Dr. Iván László hitokfalónk "Az 
aposlO!ok cselekedetei" és "EvlIngé
lium i lörténelek~. v~lóban hézagpótló 
munkáiból 2-2 példányt II Könyvtár
nak és 30, illetve 29 példányt II Se
gél)'könyvlárnak adományozott. 

Ujvári lászló egyh . jeg~iző 1Ilyánk
fia pedig nngy gonddal összeállitolI 
KölTŐk mü\'eiből~ C. kel köteles (ősz-

" szeserl' IBM oldal Jeriedelemben sa-
ját kezü irás 1) - munkájával gazda
gílolla II SegélykönyvtárI, r<li nd II há
rom míívét igen eredményesen hasz
nálhatják a hi/oktatók és vast'írnapi
iskolllVezelók, merI ezekben II mun
kákban böségesen találnak anyagol 
oklatásuk sikeresebbé teteJéhez. 

Egyik vidéki kedves hittestvé
rUnk - aki már több ízben keresett 
fel könyvadományaival, - adomány
levelei kijldö!! be nekünk, amely sze
rint gazdag és értékes könyvtárat 
halála utan a Budapesti Unitárius 
Könyvtárnak ajándékozza." Nemes , 
elhatárOZiÍsával egyházához való iga
zi ragaszkodásáról tesz tanuságot ' és 
megörökiti nevét örökre ez állal sze
gény egyházunk Aranykönyvében. 
Szolgáljon buzditásul és például. 

László köny Iá ros. 

Lesz-e gyUmölcs a fán? ". Petőfi 
kérdését tovább füzzük. Marad-e Cson
klImagyarországon fa, ha a gyülőlke
dés mérge még tovább sorvaszt ja az 
emberek lelkét? Azokról a nyughatat
lan verü magyar emberekrő l van szó , 
akik a zsidó vallásu mllgyar embere
ket [(jbe\'eressel akarják meggyözni az 
evangéliumok tanitásainak igazságai
ról Meri hiszen talán nem a vereke
dés kedveert verekednek? Vagy igy 
akarják megmen ten i a hazát? Vegze-, 
tes tévedés 1 Es megbocsáthilJatla n bűn 
a magyar nemzet ellen, ak"'r az egye
temek falain beliil, "kár azokon kivül 
lagi1iák II résl magyar és magyllr 
közöl!. 

A feszülő erők iránya inkább talán 

Pozsony, Kassa, Kolozsvár, Brassó 

es Temesv"'r lehetne! ... 

A véd telen embereknek tömegben 

való tám adása nem magyar virtus s 

legkevésbé keresztény erény. 

Dávid Ferenc szájába a Népszava 
ujság ok tóber 31 - i számában ezt a 
mondalot adja ; a szocializmus é/nt 
fog, hogy szabadsagot, kenyerel és 
jókedvet adjon az emberek nek. Dávid 
Ferenc ennél sokkal többet akart és 
többer dolgOZOl!. A hit ~zélbadságáért 
életét áldozta, de a kenyér is, él jÓ
kedv is sZiÍzadrangu dolog volt a 
szemében. Ezért ludotl vértanu lenni 
és ezért kellen vértanunak lennie. 

A cikk irója Dávid Ferencnek az 
Értesilő elején közölt irósából is meg
gyöződtelik arról, hogy Dávid Ferenc 
lelkél égi hatalmak larlouák fogva. 
Ezeknek engedelmeskedeu és nem a 
földfhatalmasságoknak, Hogy ezt te
hesse, vele!! el magától sok do~mát, 

. de nem minden dogmái, am int azl a 
Népszava állit ja. 

Az eleveelrendelés. Négy rádiós 
prédikáCió. IrUl dr. Ravasz László 
rer. püspök, kiadta a Kálvin könyvlár. 
Ára 60 fill ér, megrendelheto Bpesl, 
VII. Hermina-ul 37. sz. alall a Sylves
ter-nyomdánál. A speciális kálvinista 
beszédek gyökérgondolaIiI il lJ. Hel
vét hilvallásnak ez a létele: lsten 
öröktől fogva, szabadon és ingyen 
kegyelemből, személyvá loga Tás néJ- , 
klil eleve elrendelte, vagyis elválaaz
totta a s:.:e nteke l, akiket Krisztusban 
idvezileni akar. 

Keresztyén Család képes naptára 

megjelenI az 1933. évre. Kapható a 
Sylvester nyomdá ban , VI., Hermina

ul 37. 
)IAt<l ~rllll, Bull.peal , vm. , J~n.f_u!c ~ 61. 
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