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Luk6cs 111. 4. 
Az egyházi esz l.emlö hnjnnlfthoz (lI·keztiink. Az ll jév\'el vár

juk A.:t, nki ennek az ujévnek till"talmat ad, gondolatai ukat ve
zórli, érzéseinket !Í.tmelegili. Kinilyt vl\Tunk, fl, lelkck fejedelmét, 
a meg\':\l tó UI' Jézus Krisztust. Aki eljött az idök teljesi!!égében 
és aki sok ,"ollt~tkozásbnll ml~ is oly távol fill tálUnk, mer t nem 
ellgcdjiik magunkhoz I,özel. 

Az ut, amelyen felénk közeleg tele bozóttnl. égremered6 
sziklákimi és merhete t.l en vizckl.;el. A közönyösség bozót júval, !\ 
gSU!öll.;öd6s es botránkozta.tás köveivel és II tengen'é dflgad t, sze· 
re l et lenseggel . 

. -\z UI' Jews Krisztus lelke ll. keresztény élet éltet ó napja. 
Sugm'ai válogal'ús nelkUl esnek nlindcn szivre, amely megn)lilik 
eI61,te. :-\e l1l It lill]) il hib!\s, hf\. melegitó es Yilngosit.ó Sllg:ml-iuil.k 
utját megt.öl' i az emberi gyengeség és gyarlós,íg. 

A InegváJtftst 50\'úl'g6 lel l.;ekllek kell egyenes itClliök a Hozza. 
\'ezcl"iö ÖSVéllyt'l ja.\'itgarui ll Z mat. Biinbánl1lll1l , töredelemIllOl és 
ClIgesz tel6 könnyekkel. 

A király jön. DiszitsUk föl bensőnket n keresztény eronyek 
t1rúgas{lgnival s nhjnk II vil'ággtl.l ékesi tett utnkon hitte l, szere· 
tettel és l'cmünyl.;edéssel. 

Dávid Ferenc a prédikátorokr61 • 
.Az pl'edikt\tol"lmk jó lelki esmeI'ettel kcll :IZ fi tis~tiben el

júmi, es senk i személycycl HelU kel gondolni, /lZ lel~1 eS~llerct 
pedig semmibcn meg ncm lI)"llkszik hanem csak az Igassngbull 
cs t\ szent imsnak ClZ Jesus Christus felól való funnalllenUllllll
bun. "agyon UgyfIll vnhuni \'akmerösege, II mig IIZ ig~zsligo l nem 
érti ! lio nzúl't hr\lJot'og lelki esmel'et.i. És 1I0Ui\ szemel bet ~lPnsz~ 
IHUallak emberi bölcsessi'gnel.; vc.lekodésé\'~1. dc ugynn II I11CS~ 1l 
lelke csendessérrben. milldacldiges migleu nz lI'I\st meg uem eg,\c
neí>i ti és /IZ fUl~lamelltllmbllll Illeg lllal'IHhTz\u IIZ lst~n ~knr:lttJ:\t. 
megerti. Annnkokáért meg kell sZl'Ibllditullllllk II Illi lelki eSlllere~ 
tUllket.,es meg ~'elll/utl(ltl1/1l1k hogy cmlH!relalt'k "(lbjnj IHml t'(f!l!IIW/.'. 

(Vliloga,oll I)rcdlk liciók. I. r. L) 



2. Unitárius Értesitő 19. szám. 

Szervezeti reformtörekvések az erdélyi 
egyházban. 

Az unitáriús egyház jelenlegi alkotmánya: fi Szervezeti TŐ 1'

vény InDO-baJ] alkottatott meg. 
E szen 'ezet leglényegesebb yáltoztatása a multtal szemben: 

fi főtanács és E. re 'f anácsra vonatkozott. 
A multban a fótanacsi tagok száma korlátlan volt. A jogo

s ultságot Mikó: Egyházjogában találjuk részle tezve. 
Az 1900 1. i- vel életbelépett szerveze ti tönélly a hivatalból 

v.:lló tagokolI kivül ~ti'i ihdciegés;;ités elve alapján a tagok számát 
120-han határozta meg. Ennek 1/" része a papi, S/4 része a vilá
giak köziil volt választandó a. Főtanácson. 

Az önkiegészités elve mellett a 9 egyházkör (a.rányosan 
megosztva) vcilaszt?tt még 28 tagot. 

Ez volt a képviseleti elv érvényesítése. 
1920. év főtanács - a demokratikus kiterjesztés céljából 

az ó·nldegészités elve alapján választott t l.lgok számát felemelte 
220-r •. A 120 lelkész 'közül főtanács i tag lebetett 60+1O~70. -

Az 1923. évi reform· javaslatokkal kapcsolatban a Fötunács 
szef\'ezete akként .alakittatott át, hogy: 

1.) a 220 egyházi tanácsos közül 
a.) H O-et választ iinkiegészités alapj án a Föta.nács. 
b.) 55-öt választanak - egyházközönkénti megoszlás

saI az egyhdzk(jzséqek és 
c.) 55·öt az egyházkörök közgyii lése. 

A legujabb reform-mozgalom ezzel az átszervezéssel SlI1CS 

megelégedve. 
Kifogásolják, hogy az 1926. évi fötancícs a gyakorlati ke

resztülvitelt meghiusi to tta azáltal, bogy a régi örökös tagoki ki
halasa esetén nünden 3 belyre l uj tag vitlasztásftt lehetövé tette. 
Az 1923. évi szervezeti irányzattal szemben az 1926. évi 11ovel-
1á.ris intézkedést mi se tartjuk szerencsésnek s ezért annak aZOIl

nali megszüntetéset javasoljak, hogy a codificiLtio nyugodtabb 
lelki állapotok hatása alatt mehessell végbe. 

Az Egyházi Főtanácsot és E. K. Tanácsot az ugynevezett 
OBváth-fé le javaslat egyáltalán 11em tartja a mai közvélemény 
letéteményesséllek s ezért a Főta.nácsot és E. IC Tanácsot a régi 

Az egyházlad6 befizetése a mostani nehéz gaz· 
dasagi viszonyOk között fokozott kötelesség. 



t9. 8Z"m. UnlhtTlus Értes lt6 3. 

jOl!;o~u tulJ\g 1IJ1:I/lfÚillf,",riíll1 IIIl/f,'lI ILZOJlIlft.1 Óft kl l':n"blag l ~ I,:PJII;f:j cfl.ti 
1' 11' ntUJljl l1l ujm i:lY. {\ I ' Vl \I': (' l l( t Ő l lf~ k Ifllt' ljl\, 

11:1,1',/' 1 fl If' tJOiWIt l'ud,itw tiR r'l ltnqpollllfd ily.l,mtHHI 1\ t \el'('~ztó lly 

MngV1l11í !InI! d,,, 'Pl)!,!! (l 'yU"Jty fis IL FlIIUl'VfI7,C t ld dolgoy.fl.tIlÍrfl kikIII . 
dllll. It rl':() Lt :ii, ~ I\It'ludór J rLV l t tJ lJ~l l\ lilit még compl'o llli s8 11 11 1OiI jn.vlli! ' 
t,lIor, tur/u u/l k lIol,ynli Vu1611f1.tc, 

Ay, lIu ili\ri ll i'i Idlzvó lfl lllÓlly h~FlIwz tll. , i\ ~ ll CÓIj{lhól It It Mag. 
\'f~ I (\ It tIlOHI, pIllIl IPIt fll lpll JltVl\kbÜOI, rdHUu IOllynmathll1\ mcg
Idl/dBI!!', nmoly IUl ogy lll1Y.kB1:i'u:g ,,'o(/(fjáhdl i~e nyc lh {' I. (\ , amig n, 
kÓM, IOI, iii!'!.. 

li'ö lhlvJuk IlZ Igf\Y.gllI.Ó· t n.IU\Cíi tngjlll llnlc flgychuút, hog,y 1\1: 
II:nlól,y ht'1I kiúlpliotlnLt bolH/') It flrco l. Ida(wJók lIA:yclcmmt' l, Illcrt mil, 
IlIIl ikol' IL /j(whlStlyi ój:j "'U.' i, vll lst'lg oly r ott ll otOSCII lI oh<w,edik , 
kl ilo hh ~(I~ 1 RO I' ~ 1'Jt JutO/,t flv,ó ko ly flLjtll\kl'll., n ulU Icljv,ö mlJös It T. un i
Int'iuR (l~l' h {l v, jilv6Je fiW lI lpout,jr\ltól !tz cI'lIk S1.óL fol'gftrsolt\sl\. A 
hehiÖ I.IISJl Ilwgkii l,i IL l'izulllltlli orők kifej leszt sót, holott IIlfL min
dell Ituy agi éit Bv,oll c11I i c !'~llk COllcontl'n ln Rí\: élet Ő6 hlll!.1 kór
cI{o i=lO, IIn, II r6~i IlJlSj1omún,) O~ I1llí tl'lri uR ('gyo t, ' lt 8, hölcs mór4 

Só/d OI, i'.fj jj A~l':e l'og'Mi lte lll hi 1.ollyn llll\k It ml\i loh \ rfll'ó hn abLtt 
(t l rgl'l(\~oRe lnwl\, nldwr UA81.t\S jónlmrói nk Ry llljlf\Llr\.jún flk eIV081: 
!(, s{) fouyftget {'A ff ': Il'IIi/(fl'ill,~ " (lUti,'; lehet 1\ jövő vullll.all, do 111. 
ItI,jt(ll'ill ,~ (',Il!Ihd: IH'1Il InHy. 11 jBvö CSyhÚM! 

~: tI Jl y.onhlul hi:'ly.ck IlY. olat hHI'c{umlc jOhbj '1l. fOl'du l!l !lI\ lu\II ÓiI 
Il Y, 1II'I\ijloR (liadnl!\lmll , 

BwlapOR I, I WI:!. IlOvClll ltCl' hó, Dr. T. Oy . 

Fecske-bucsu 
(Vrt,~. 'rIW/)1 I"kolth.okl/nk,) 

I~ 1"'(ISJ.:P pt\r n Jl~y 1111'1\ k61, 
0 :'11. jU tl (H't.'1 1Ill1:i\f, 1't:l(l I'Ó I. 

lit. hn p;'yjll. !I Z orosz !l lj l\ t, 
11 01 " ,\'III'on M, olt,hOIlt. t. 1 ~b\11;. 

I"flnn l'cpl.all fl. lov{'gt"l lHl ll , 
Vidll m ('All p:lthll, vorl'll lvo. 
~ I / Ij d 1I J( ' ~1l1 il torony fH"~II , 
11:1, I I végll1WiHlj ll 11\ 11 111. 

1(lIz tlllc Villl I ~ mi ff'f·).; ln"llk is, 
~1 í'giR nl (\l'jll l r oy.(' rblil il'l, 
t') is isme!' JtI ittdtt,y t\jIlJllmt, 
1!: lsil'lll,jlt. Jl. hOll, llIllmt. 

1~: !'I ,jllk, Jl.lHi llt olcs icsNgi : 
Dl' j{~ volL Idiztolllk h'JT ll i. 
V iAi-IZJI j <h' jjJi: l' I'IZ It' II 4!(i n' • 
Vi ír l'ázy.fl.l.ok n fü~z l( elll!'e , o· 

- I ~ l'{\dj fl'l'skéul. IUtgy ' utnil ra, 
\' i iifiY./~v lll' lIl1l, 8Y.Óp tf\.\'Mzro., 
\ ','tll d ()I'I I\~od !'J IWI1 1, képo, 
~Ii iti h h~ lI 11k 8zcIJIi jövt') lio, 



4 . Unitárius Értesitó 19. szám. 

• 

ReveisaIis. 
Az nlábbi sOl'ok papi ITa vetCsét hosszu töprengés, sőt vona.· 

kod :'~s clű7.te meg. Jj;vck ótn. unszolnak 'hiveink közül egyesek, 
hogy erról a kényes kérdésről, mely egyházunk életének legele· 
nenebbjébe v{tg, lelkiismeretem szerint egy piU' felvilágositó szót 
szoljak. Nem tettem. Nem tettem azért, meI't még II gondolatától it; 
reszkettem mindig alIIlak; hogy c kényes kérdés j{ezelésevel eset
leg - ha akaratlanul is - valakinek l\ lelkében kelemetIelI érzést 
támasszak. Inkább ha llgatta.m és hallgattak le lkipásztor táraajm 
is. Most azonban szol nom kell. Most se jószántomból teszem. Egy 
konkrét panasz kényszerit szólásra. A panasz tulajdonképen egy 
jogos szemrehányás ellenünk, lelkészek ellen. Egy történelmi CSa

ládból származó hivünk kérdi szinte panaszosan, hogyahittan 
órákon, a konfirmació alkalmával, miért nem vilagositottuk öt fel 
és miért nem állottunk melléje, hogy ftgyplmeztessUk, mert l'ever~ 
sali st adott anélkül , hogy annak idején teljesen tisztában lett 
"01113. azzal} hogy tulajdonképen mit cselekszik. Az Isten egy 
szép fiu gyermekkel áldotta meg házasságukat, kinek tekintete 
csodálatosan emlékeztet dMapjára. Az ap,~ őse i vádját olvassa 
ki gyermeke szeméből meggondolatlan cselekedetéért. 

Egy ilyen konkrét eset kényszerit} hogy hasonló esetek le ~ 

hetö elkerülése céljából most a reversalisról egy pár tárgyilagos 
szót szoljak. Most is a legremegöbb pásztori szeretettel nyulol, 
il. kérdéshez} szinte azzal az elöfohásszal, hogy őrizzen meg a. jó 
lsten engem attól} hogy valakinek az érzékenYRégét megbántsaul. 
Igyekezni fogok a legszigorubb tárgyilagosság alapján maradni és 
az olvasóra bizom} hogy döntsön, hogy helyesli-e a reversalist 
először elvi jelentésében .és mmt{\n gyakorlati alkalmazásában, 
vagy lIem. 

R eversalis ! Ezt az idegen szót az l Sü4-iki XXXII. t. cikk 
hozta ujabban használatha Magyal'országoll. Azt jelenti, hogy ll. 

hú.zasulandó felek a házassá.g megkötése elótt a 87iü letcndó gyel'~ 
mekek vallására lIézve a polgári hatósáO' előtt egyezséget köt
hetnek. Ezt a törvénycikket az addig érvényben levő 18GB-Hd 
HJ. t. cikkel szemben, nudy ugy intézkedett, hogy I~ vegyes há
zasságból születendő gyermekek nemük szerint l.övessék iL sí\ültik 

• 
D r . TIHANYI GYÖRGY fogorvos rendelöje 

BUDAPEST VII. , TÖKÖL Y -UT. 9. SZAM II. EMELET 1. 
Rendel: 12- l j j 2 .5 délután 3 - 6 órák ala tt. 

U n I tár i u s vallásu betegeknek kedvezmény. 

--'--_.- -----------------



19. szám . Uni tárius Értesitő 5. 

vüllásÍlt, a széJsóseges kJerikillisok forazirozták :lzzal a IMszolag 
liberalis, dc alapjában téves indoklással, hogy lj, Bzülóknek joguk 
vall gye rmekeik vaJl{uJa feló l dönteni. 'L'iszlá .. elv i szempontból 
'cerdem helyéllvaló-e az, hogy egy meg nem született emhel' Ici
IdJl'e cgyc7,ség, aJlm köttessék? Az elvi igazság az, hogy a hit 
leJkiiamereti kérdés és abban mindenk inek magálUl.lt kell a maga 
sr.ámMa clünteuie akko r, !~mikol' arra eléggé éJ'ett lesz, Addig 
pedig csak az J8G8· iki ll l. t, cikk intézkedés;e lehet helyénvaló, 
hl ely szeri li t a vegyes házassagl.ló l szarmazó gyermekek közU! a 
fiuk nz apa, a leányok nl'. ~mya vallásában ueveltetelldók. 

S aztáll nézzük, Itelyénvaló·e és megengedhetó-e az a mód
sí\er, ahogy ma a reversalist kezelik. Az egyezséget aí\ egybeke
lés elő tt kell megkötni. A földi szerelem szenvedélye il,ycllkor 
t~lIlIyiJ'a erős, hogy sok esetben még a józan megfontolilst is 
leiletetleJl ué teszi. S ép ezzel az alkalommal szoktak II reversali s 
fOl'szi rozói visszaélni. Igen sok esetben, amint a fent jelzett eset 
is t ipilmsan I1lUt1t.ja., az ill ető nines is egészen ti sztában azzal , 
hogy mit cseleksz ik ; legfelll lebb csak a szeretett leánnyal szem· 
ben talJus itott gav;~l1ériának tekinti a dolgot és cEak később jő 
ri\. a meggondolat lanul a láirt egyezség igazi jelentésére. Szemre
há nyú sok következnek, melyek J\ családi élet békéjét és boldog-
8agát zav.arják. Az eset jelentése természetesen módosul akkor, 
Im valaki kUlső nyon1ás nelkUl, saját e lhatál'ozásitból cselel.;szilc 
A nngy hiba l,iilönheu is IleIIl az ill ető hazusulandók részén, ha.
Hetll allllal, az egyháznak a reszén van, mely a l'eversalist erő
szakol ja, vagy hivei vel erőszakoltat ja. A pokol borzalmaival szok
ták megfenyegetIIi a fi atnl menyasszonyt vagy vől egényt, ha nem 
a 8l~j at papja előtt köti meg házassitgl\t. glInek pedig az az ára, 
hogy jövclldóbelijétő! reversalist vesz, kU'löubclI IIcm engedik az 
oltár elé 8 nincs azerintlik lsten áldás, Ha pedig valaki elég fel
világosodott mer lenul ős kétségbe vonja, hogya jó lsten !l.ldása 
il ye ll fclté lclek heil legyen I,öt;ve s protestáns pn.p előtt l,öt házas
s:'lgot, azt r~ hitközössegb61 J,irekesztik, IUlzassAgát ágyasságnak, 
gyermekeit töl'vellytelclluel< hélyegezi k. 

An nak elbi rálása, hogy ezt az eljáJ'ást az ille tó egyház mi · 
I,óp tudja Krisz tus evo.ngc liumáuak szell emévt:1 összeegycJlItetlli , 
nem uo mi dolgunk, legyen ez az Ö bel ső Ugye. Az nzonball , hogy 

BERDE LAJOS 
unlt4rh.l . cl p 6.zm •• ' . r .... " nyo.an ", 6 1la l mlnd. n munk. t • ' 

I.A lnK: H . ((J': U O I. E'I'. I ~A' I"l' UYÁNY ' U'J'CA_ 'IS, S :.r. ,'- l\f. 
H Ó ts SÁACIPŐT IS KÉSZ IT. 
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egy egyluiz IlZ orsz:\g IÖI'\'é n ye i fö lé helyezze magM ÚS :lZ 01"81.:\· 

!:,l'()S törvény értelll1élH;l.1l megkötö tt hoizassúgot ngj'asst'tgnak ~S az 
abból i':?::~ rlll!lzó gyermek('ket töl'"én)' ldcl\('knck bélyegezzo, az 
l1I :í l' nom nz illető egyhá." uelsó Ugye. Mng:ynn'\ n heszélve ez nyil t 
szollluehelyezkcdés :I,Z ol'szúg törv e.nyc ivoL l\mi eliel! minden tÖI'

" éll.ytiszteló magy:1 !' embel'nek tiltllko1inia kel l akál'lllclyik fele
kezeth e?: tm'fozzék. Ha vall Ol'sz:\gas törvóny, az : ~Z ol'~zúg hatú
min llClUl mindenkire eg,vfol'lIláu 1 ;öte l ező erőve l kell , ho!;,}" bil'jon. 

Nem megyel.: bele en nek il, kérdésnek tov:\LlJi t:lglal:\súbn, 
mert fé lek, hogy mcgclöbbentó követk C1. tele~clae j utnánk. lukább 
arró l Id \Tllnok meg egy p:h lelkiismerel,.bel i szót szólani , hogy mit 
telluék (I II. Il<, fia.tal emIJer ra lnók) házztlss:igl;:ölés előtt úlhnók 
cs l'evers:liist kémének tölem. E~f, U10Ild :l n l~lll : sajnúloll1 nem 
:Hlol\:, lllert nem n,dhatok. Nem fHlh:tt.ok, mert nv. fl, leá ny nki 
csak ilyen kikötés mellett I,ész feleségem lenni, Idi lölIuen 1Ielll

l 

nem feltétleniiI szeret. Aki pedig engem felt.é tl enii l lI em szeret 
semmikép se lehet feleségem. Ha. pedig vulólxl!l sZeI'et, akkor 
ti sztelll i fogjn bennem az önérzetet és egyhl~1.aJII idnt való hii 
ségemct s nem fogja azt kivánn i, hogy egy le lke tl en :tlkuyal 
Illegtngadjam öseim nl1yfiszenlegyh!tzát) Illelynek) hog.y cllIben'e 
lettem, oly sokat !,öszötthetek, mell' uö!csöm töl !,oporsómig úld 
és imádkozik értem. Ar. önénr.etes emlJe rel~ milHJig megértik egy
mást/ egymás önél'zetét kölcsö nössolI tisztelik. Á ll, fL le:'wy, ftki 
unitárius székely öllérze teIIlet megérteni nem tudja, vagy IleIlI 
nlwrjn , sót nUllok megtngath\s!\t kivállj t~, sohn. se lehot feleségem . 
• 
En legt\lúbb soha se tudlIam elrelej teni. hogy Berde ci pőt ett.em 
és hogy egy ol.yan eg)rh:\znak vogyok II tagjn , mely nek hivei :~ 

multban sznzadokon :\t szenvedtek iildöztetcsrkct, es Illég :l ha· 
lál ba. is készek voltak IJ elemellni hilH kEn!.. Erci mIJclI öseim vérc 
Hiktct S ez a vél' lázadll!\ fel és tiltakozam az ellen, hogy !lZ Ö 

cmlóldil;:et megbántsam és egy látszol:lg0S ll yO!ll ÚS sulya. :l li~ tt 
esy ház" lU:lt meglagadjam : aUllak kárára egyezséget kössek. 

Igy gondolkozom en és !\zt hi szem, hogy elvi úlláspOlltOlU, 
ha, leú lly volnék se változIlll. Hi\ngsulyozom !lzonba ll. hogy IleIII 
1.\ 1':1 )), az egyház fi zetett alkal mazott,ja, hallem fil. ember, egy ii tiZ" 
iránt h:\\újM erző, ősei emlé\;:ét t i sztelő, öncrzetes un il:\l"ius em· 
ber beszél igy belólelll. 

Ismétlem e sorok pllpil'n\ vetése t sok töprengés, sőt VOU :l

l:;odús el őzte meg. l\'\os t is csak ~11J emlitet t kényszerhelyzet, 
pravokáltr~ ki ezeket, bd ölem. A legnagyohb tl~q;'y ilagassllggfl.l 
ig;,YC!I' t.!ztem l\ kérdúst koze il li. '!"ával itllott tölem minden !;:Titikld 
8záudek, hogy vnlnkil1ek uz elján.\sút ebben II kérdésben birí~ln t · 
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tal illessem és ezáltal érzékenységében esetleg megbantsRm. El
végre azért vagy unk un itáriusok, hogy egynuls véleményét min
den tekintetben tisztelj lik éi:! egymas egyéni iigj'ébe bele ne avat
k01.ZUllk. A dolog targyilagos ismertetése alnpjíl.\l az olvasóra bio 
ZO lli , hogy a reversalis kérdésében elvileg magiUlak véleményt 
l~lkosSOIl és abban gynkol'hiülag is állast foginIjo lI. 

Sine ira .. . ! D l'. Csil.,-i Gáb or. 

A régi gárdállak egyik erős oszlopa ismét Iddőlt. Dr. ,\ "!J i
"cdy Jenő a bpesti egyházközség tiszteletbeli gondnoka, az Ig<'\z
gató rr anács tagja és a ~1isszió Ház bizottságának elnöke hosz
szas szenvedés után életének 67. évében f. év i november 19·én 
Bpestell elhu llj't. A kiváló férfiut 1l0V. 21-én délután helyezték 
nagj' részvét mellett a Székesfővaros által adomanyozott diszsir
hely ben a farkasréti temetőben örök Ilyugalomm. 

A magyar társadalom és unitárius egyházunk derék és ön· 
zetlen lliunkását gyászolja az elkö ltözöttben. Erős nemzeti ér~és· 
tól hevitett polgári tevékenységéért kir. ti\llá.csi eimmel ruházta 
fól fl, király. A bpesti unitárills egyházközség pedig tiszte letbeli 
gondnokává választotta., ezzel óhajtván háláját kifejezni ezér t a 
lelkes munkáért., amit gondnok i tiszt jében, l.;iváltk~ppen az .~ Egy· 
hll.zfentartási alap " Illegteremtése terén l.ifejtett. Eletének javát, 
min t gazdasági akadémiai tanár s később igazgató fL közvetlen 
gyülekezeti élettől távol töltötte, de lélekben, érzésben nIindig 
élő tagja volt az unitárius közösségnek. Hii ~égét., ősi székely 
ullitarius ragaszkodását elmoshatatJa ll b.etiikkeI irta be egyházunk 
s kUlönösen bpesti egyházl;;özségünk történelmébe. . 

Halálát felesége, harom fia és kiterjedt rokonsága gj'ászolja. 
Legyen kÖllyü néki a drága magj'ar föld, a mit annyira sze

retett! ~yugodjék csendesen! 

Cserkészvasárnap a Koháry-utcai templomban. 
A közelgő l DB3-ik év nehél. feladatok elé állit ja a I.;is Ma

gyarország cserkész fiait a világ összes cserkészeinek találkozó
ján , Gödö1l6n, amikor 35- .40.000 cserkész veszi fól a verseny t, 
hogy nlinden ország fiai megvédjék a nemzetük becsületé t, jó 
hirnevét és uj hnbérokka1 gyarapitsák azt. A magyar cserkészek 
e nemes harcban a vendéglátó lovagias erényeivel foguak sikra· 
szállan i no megcsollkitott Haza cimel'ének dicsőségéért. AtyíliJlk 
pusztitó báborukbun vérüket adták azokórt az eszmékért, amelye
kért a fiak most a lelkiil~ értékei vel fognak megküzdeni egymás
sal. A világháboru kobójaban fekete fájdalombarázdák égtek a 
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yiuskodó emberek lelkeben .. \ jö\"ö th-i Jnmboree is ,'ih\g-kii lde
Icm lesz. de fehér g.yermeklelkek ünnemesit6 kiizdehne. mely fl, 

testn\riseg erdseit fogj n tisdúbbm edzeni fl, réslttycx6k szh-eben. 
Gyermekek dolg!\ ez. tie cSl\k feliiletes szcmpillantúsrn. h~ll:yegé

ben :\zonbllll férfiakhoz illő komoly es felelössegteJjes nc\"eJöi 
munka. melyben il UH'r előttiink :\J16 kö\"etkező nemzedék bon
fogiltjt\ sllssz:\myait II jÖ"6 Ih'tizedek mé1sségei és magossúgai 
fölötti életrcpiilesre. 

A uag,YYi!ág gyermekeinek erre!~ lélekmérkózesere keszü· 
liink mi iSI unitárius cserkészek. A umgynr tilrsadnlom kUlömbözo 
rétegeiben széts1.oródnl. sz:hn:uimybflll lIagyon SJ:.cgéllyen. mi 
unitMiusok cs~\k ignzi ItHek I!S életertékekkel tudunk megmanlllni 
es létezésiinkröl olykor jeleket adni. Igy WI~tynnk mi unitMillS 
gyerlUekek is fl. cse.rkés.zck hlltaJulI\s h\borúh:tll. De llem fogjuk 
cUh"edni. hogJ II saiiumrtlu.rok jelentáktelelleknek mi1l6sHsenek 
bculliinket. P:lji és \" 1\11:\81 ölltlldo. ttnJ ott fl.karunk laun! minde· 
IlliI t :lZ elsők között. Mi az erdélyi sEikl:1hércek drngn t:ll:ljából 
lIöttiink ki s ösi ürökségiink. az örökös nehézségekkel folytntott 
kiizdelcmben kijegeesc::::edett élniak~~rl\sunk most is Illeg fog se-
giteni. A tiszti\ öllttllht é :\z erős akuCilt életpirja ott ég már 
ti JiUlOS Zsigmond cserkészeinek nre:'U1. l\Ulint hétről· hétre kesziil
lIek II jö\"6 hi Jarnhoreem. Ott fogunk h\borozni köz\"etleniil az 
Hugol cserkészek mellett. mert erezziik. hogy lélekben yeliik "a
gyunk legink:\hb összekapcsol \"l\. Ezért :l Z elők ~szitó prograUlunk
ban első helyen :\1\ az nugol nyelytnllulús. Hetenkent kétszer 
ezért kiilöu bej fl rnnk az Otthonba. 

Mt\r megkezdtük II Ulunkát. megis ·ug.y érezziik, hogy hi· . -l\uYúk nekünk ynltlllli. Az Istellhúzábllll. az O úldás:1YIlI aka1'llllk - . 
('Iindulni erre II mUllk:\ru. Ezé.rt f. éyi decembe.r .j-un Linitilrills 
C'serkész"l,s:'mH~pot remleziiuk II Kolli\ry·utcúbu lI . A lIleb'"SZokott 
időhen , ti. e. II 6mkor ilT. Istentiszteleten fl cserkl:szeszmérol fog 
preclikállli Pethő lstvt\n pnnl llcs llok. Istell t isztelut uhlu il eserk '· 
szek fogadnimat, tlZ apródok ige:retet tesznek :IZ ök törvényeik re. 
Fogadalomtétel uh\ n Sziilői I;:rtekezlet lesz II 'l'am\csteremllen :l 

8r.er\'(~zó Bizottsúg tngji\illuk részYétehh'eL A sziltők bizouj':\ra 
IIll'gfogjl\k erteni, hogy sz fl feltldat, melyet II gyermekeik nHl· 
gukm \'állillt.flk oly komoly. hogy ök is ki kell 'legyek n részil
ket belőle , ezért ott lesznek lllindnYi\jml nz UU ll epélyell es il szU· 
lő i értekezleten is. A c.::i l.lpnt vezetősege ft\md lmtnll tUl odtmd:\ssill 
segiU :\ sziilóket n gycrmekeik nevelésében .. . Jüjjutek ti szUlokJ 

hogy kt'zetfoghnssunk egym:\ssll l, hiszen egy talnjOlI dolgozunk s 
egylilt keU dolgozzunk,mert klilönben sohRsem les! meg fl mult· 

------ .. - -_ .. _--"-----

• 

• 
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IdUl loml, n llJug/m hmlOIt ('/'cdmónye. 1\ mi kihr.ülf munkimk mOlit 
ay, egéf!1. IIIlil{Lrius tMliadalorn egyetemes éH l cgijr. ~m tü bb li gye ft 

ürrű l ot t l'Og lllllc llIeggyőződn ~ december 4-éli lL I<ohál',y-utc:d 
tOll1plOllllmn, 111 or t oH hmz ,Ilunden cgy hitzM. éK cgyhár.:LjÖVÖj ót 
HZC/'otú 111JitMíUfi UmIJl': l', ldclhü 1, ~ L 'lo U!k HOI'f\.lII kcrel:lr. tiil djut a 
gyerlll eklolkuk éduH ll r.c l1 ct~1 fI~g ltsl.:g lo{LltáfiiL " VU,II-C áld01,tLt H!H t
v(m.HII melyet te lL InlL 1II1t t{LI'IUHli. nem tud ntd meghor. ni HO !JO 
IIIl j t{lI· j 'lII~ gyerll1 ek f!Y, ivcöBsr.edoIJIIIJnll!'l{UI1d, li. ulCg llaJlgILt (lSfléJ'l "? 
J c l uJJl ótcddc l rogar. hi r.O Il.yS{lgot tUlIlIi ILrró l, hogy lIi llCS ... Az 
IHtullh /um hiv s helJue l\. Le gyermckeid im{lja . . . • Jöjj , III cJ:L Illi 
Ig(:"üt vagyunk. I lógy bi r. tat{l8 II cklink. Igy tcljcHCllik be mjtull k 
(:tJ {tltalun k Ér.SilltJ pl'ófétlL j ű ve ll döl él:lo: 

• 
,, 11:a am o. lIlLPOlI az UnJa!.': c8cJlIctéj o ékes és dil.lsóségc lé-

8~011 étJ n földll ük gylimölcl:lc Jlllgyságo!'l ÓEl dis~1J8 . " (Jr1,s. I V. L) 
Pet/tu István. 

Istentiszteletek sorrendje december 

HOL 

A .• Tcunplo mokbulI : 
V .. I(ohdry~utco 4. 
• • • 
• " " 

IX., l?ókOt\-ulcn 6. 

• • • 
U" IfJu ~álll csendes óra - n 
touócslercll1[)en (V. l<o lu1ry-u. 
C., Kc'Jrzcleliben: 
VI " 0 6l11b -utcn 03 cl. isk o ln 
X., M. A. V. Tele,, -ll1Inh th 

sel,el TCl1l11lom-téri vo ll" i3k. 
D., PestkUrny t k en: 
1<I:svcsl -Wekcrlelclep II . 87,. 

elemi iskol/1 
l)ests 1.c uteruéhet Erzsébet -u, 
Llh,esl S zcntlstvón -léri Polg. Isk. 
Ilok081101 0 10 Ml1v, lelcpi is k . 
U .. VldtkclI: 
o) Debrecen lilnl v,m -ulctl 24. 

Unl t6riu s 111101167. 

kor 
, " 

Jeil ik Mely 
U'U ő rálJl1ll 

4. 18. , ,. 
II . 

II . 
II . 
II . 

' 8. 
II . 
4. 
' 8. 
• 
4. 

d.e . 11. 

• 
" 

U, e. lU. 

• 

e. 10. 

d , u. 4. 

" • 

d . u. 4, 

• 
• 
• 

d. c. 10. 

Szolg áloto l végzi 

I)cthő Iti/ ván 
tillrnbós Istvá n 
Józan M iklós 
Fercncz Józ,sd 
dr. Csiki Oábo r 

dr. Ivá n Lás7,ló 

lJarabás Istvá n 
Ferencl, József 
Perh ő Islvón 

dr. Csik i Otibor 
dr. Cs iki Ollbo r 
11.1rélbás Ist ván 
Bllrllbás hl l ván 

dr. Csiki Olibor 
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Házasságon kivüli viszonyok és abb61 
származó gyermekek törvényesitése. 

A családvédö Országos E.rIVesiilet szegénysorsu feleknek dij
mentesen l'endelkezesére aH oly esetekben, amelyekben bázassá
gon kivüli viszonyban étü párok törvényes házn.sságot akarnak 
kötni varry házassago lI kivii li vi szonyból származó gyermekeik
Ilek törvfuJyesitéset kivanj ák házű,sságkötés, vagy örökbefogadas 
utján. Nevezett egy?s~let n.lelllöke dr. Ujla,? Gé~a ~gyvé.d, 
atyánkfia nlinden het fon, d. u. G-7 órakor SZlves keszsegel aU 
ilyen ügyekben az atyafiaknak rendelkezésére VI. Nagymező-u . 39. 
ll. ll. sz. alatt. 

Születési lJ izonyitváujiok és ft, férfi állampolgárságM igazoló 
okmánya stb. ~l hozandók. 

Gyermekeinkkel szemben teljesitjük kötelességeinl<et, ha az 
anyávnl törvényes ház~sságot kötünk és őket tÖl'vényesitjük. 

Ugyanott más jogügyekben is szegénysorsuak készséggel 
kapnak dijmentes felvihi.gosi.lást. 

Unitárius összejövetel. 
Egyházközségünk ezidei második unitárius férfi" összejöve· 

teJét 1932. nov. hó ll-én este rendezte meg az Unitárius Misszió 
Haz szeretetvendégség termében. Dr. Csiki Gftbor missziói lel
kész ismertette ezeknek az ös::;zejöveteleknek fontosságát s mu· 
tatott reá, hogy adr. 'rótb György gondnok Ul' által megindi· . 
tott egyháztársadalmi életünket kiszélesitő_ munkásság milyen 
szép és uj $yümölcsöket termett. Ezen az összejövetelen a 250 
meghivottból m:'tI .. hatvaIHLll jelentek meg. Sok olynn uj arcot 
láttunk, akikkel még sohasem, vagy csak nagyon l'itká.n találko- . 
zunk unitárius találkozón. A jelenlevők meleg szeretettel üdvö
zölték Kovacs Kálmán "kolozsvim kolJégiumi tanár ai, aki kere· 
setlell szavakkal vazolta az erdélyi egyház szenvedését és küz
dehneit. Jól esik erdélyi testvére in ket ilyen alkalmakkor is kö
rünkben látni, mert látható SZ i!llbolumai az együvétartozásnak, 
a '$oha semmiféle módon el Hem szakitható lelki egységnek. 

Ezek az összejövetelek nem csak arra valók, hogya fehér 
asztal mellett, meghitt családi környezetben és a mai ViSZOJlyok
nak megfelelő olcsó árak mellett egyhitzunk tngjai egy nehány 
órára elbeszélgessenek, hanem szabad forumok ahol, nem pohár
köszöntözni kell , hanem, ahol milldenld elmondhatja, azt ami a 
szíven fekszik, amivel hite és gondolata szerint egyházuuk el.ö.
menetelét szolgálja. Az első ilyen érdekes felszólalás t dr. Iván 
I.JH-szló lelkész llnktöl hallottuk, aId az unitárizmusnak a protes
tántizmushoz való viszonyat rejtegette s rámutatott az unitárius 
Iibel'ú,lizmns fCl'deségeire. n.melyek 11?oegakadályoznak abban, hogy 
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telJ' esen önmrlO'unkra ismerve, öntuda.to!;; uni tnrius hi téletet élhes-o . 

sünk. A katholikus és a blvini lélekben való megujhodas utún 
s ürgeti az unitárius lelkek meguj bodását. mert ellenkező esetben 
elmaradunk s mi , akik egykoron a fejlődés zászlóvivói voltunk , 
fá radt seregbordozói leszünk a kereszténység szen t · eszmé:l)'e i
nek. A felszólalás ból és a rövid vitá ból élesen bontakozott ki ri. 

. modern , a megszliletni készülő megujhodott unitáriz tllus, és a 
ma már szinte unitárius o.rthodoxiiUlUk nevezhető , tulságos Iibe
nUizmus közötti küzdelem. Hinni és remélni merjük, hogya győ 

zelem az öntudatos unitárizmust, a, jézusi embert juttatja dia· 
dalra. 

Egyházközségüllk Elnöksége a legközelebbi összejő\'e t elt 

1932 december hó ~áll pénteken este r endezi meg a David Fe
renc Egylet felo lvasó estélye uta ll. Kérünk mindenkit, aki ezen 
az összejövetelen részt óhajt venni ) szándékát legké sőbb decem· 
ber hó l-ig j elentse be telefonon a Misszió ' Ház lelkészi irodáján 
893-77, vagy levelezőlapon ugyanoda. Figyelmeztetiink mi ll den
kit, hogy csak az előre j elentkezett egyháztagok részére tudunk 
vacsorát biztositani. A vacsora ára 1 pengő. Erre az összejöve
teIre egyházközségünk Elnöksége a Diwid Ferenc Egylettel k.özö
sen bocsátotta. ki megbi,' óit s szívesen lat minden u[]itárius férfi 
és nő testvérünket. Talán most mar elérjük azt, hogya megje
lentek teljesen megtöltík a. termet s elfogla.~ják mind a . száz 
férőhelyet. 

Kérünk mindenkit, al.:inek tányérja, evőesz\.;öze vagy abro
sza. van, ajándékozzon <\z Ő feleslegéből, hogy a Nószövetség és 
a Misszió Haz felszerelését a szükséghez képest kiegészithes
sük. Minden adoruányt IX. Rákos·u . 3. alá kérünk küldeni. 

Ferencz József. 

Sz. 503-1932. MEGHIVÓ. 
A budapesti unitarius egyhazközség Kebli Tanacsa 1932. december 

-S-én (hé/fön) délután 5 órakor a tanácsteremben (l. emelel) 

ÉVNEGYEDI RENDES ÜLÉST 
:tari, melyre .13 Tanács lagjai! szere/eliel meghiviuk. 

Budapes/, 1932. november 22. 
Dr. Kozma jenő s. k. Jó~an Miklós s. k. 

gondnok. lelkész-elnök . 
• 

. T,!rgysOroza/: t. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzököny.v ,hi lele,silésére 
~lkUldelik ö tag. 5. Egyházfiak esklilétele. 4. E lnökilell dmtezetl es roly~ 
~gyek. 5: ~öltségvetés 19M-ik évre. 6. Bizottsági ielenté.5ek: a. gazda.sagl 

:. nev:elesl c. mUszaki d. jogUgyi. 7. 19l1zgalú Tonács M9~ 19~2. sz. !elralll 
dlJ level Ugy ben. S. Egyházi pénzbeszedö 1I1klllmllzásll. 9. Időközben erkez6 
Ugyek. 10. lndilványok. 
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NB! tI. Nevelési BizoHság : XI. 28. d. u. 5. 
b. Om:dllságl " : X. M. d . u. 6. 
c. Gond nok i ErIckezlel : XII. ~. d. u . 6. 
d . Egyhdzközsegi l(özf!J'iJIé~, 1932. XII, IS. d. II. 5. (8 lemplofl/* 

ban,) melynek ró lárgyn III 1933-ik év i köllsegvclés megl'HJnpilásil és II 
Kebli Tanács 611lfl 61ulnlnndó Ugyek. 

H I R E K. 
Dimény ~1 ózes m. kir. posta es 

liivirda rőigazgnló presbi tcr ünk r. év i 
novembe.' hó I ~ével nyuglllomba vo
nult. A korllH\nyz6 II hU és becsUletes 
munkás t el ismerésének nyilvl'tnilaSll 
mellell il s ig null1 IlIUdissaI IUnlclle k i. 
Jó szivvel kivaniuk, hogy II nyugalom 
éveit llZ Islen sokasil sIl meg szAmara! 

TaTtoZ'unk ped'i,q mi kik c"usok 
vagyttnl~ eezel, homl (fE erötlenek
?lek erőtlenségeit h01'do.zzuk és ne 
k"clvcskellj iin k magunknak_ A zp,-t 
mindenikiink az ö (clebarcitj citwk 
kedveskedjék1 annak j (wá?'a és épü
letére. Róm. I ,;. 1- 2. 

8ibllaóránkat november hav6ban 
meglarlo"uk s hisszUk. hogy bel ő l e 
ui éleI rog rakadni mi ndnyájaink sZli
mti r ll. Ezu lOIl ismé/ellen rneghiviuk 
mindazokat il hiveinkel. ak ik il Biblio 
v il ága irtint érd e klődnek . Ifjuságunk at. 
egyelemi hallga/óságunkat megkUlön
bözlelell szeretelIe l hivjuk ezek re nz 
alkalmnkra. Ha ifiuságunk nem érdek
li a Biblia, hogy lesz egyházunknak 
meguihodáso? A legk özelebbi bibll .!! 
órák: november hó 30-6n és decem
bel' 14 -en, esi e 7 órakor a Kohnry 
ulca i lelkészi irodti n. 

KözUlUnk senki sem ti ő magá
nak és senki nem hal ő magának. 
Mert ha élünk ls, az Urnak élünk: 
ha meghalunk ls az Urnak halunk 
meg. Akár élilInk azért, akár meg
haljunk, az Urél vagyunk. 

NÓm. XIV_ 7-8. 

Cserkészcsapatunk nov. 5-én lar-
10 11 Unnepélyén a k övetkező felUlrlze
lések lörl énlek : dr. bóró D.!!n iel G6-
bor 30.- P., dr. Grauer Mikea. dr. Ke
resztes ede. Kozma Ferenc 10- 10 P .• 
dr. Hajós Bélll, Hiiuller Ferenc, dr. 
I viin Lll.szló, dr. Kozma lenő, Lőrincz 
Dénes, I?éd iger GyörWY 6- 6 P., Józan 
Miklós, dr. Mikó Gahar, dr. S imon 
Mihály púl 4- 4 P. BonczD Perenc, 

"elel61 klad6: Ur. Id ... l.>~ ... I ~. 

Kovtics Jó zsc! dr. Szin lc János 3- .}. 
P., Barabás Áron, Dimény Mózes, 
G fI,lhy Flll öpné, Kelcmcn Bélt!, Kis
györgy Sándor, Schey Ernő, N. N. 
2- 2 P., dr, Déncs Istvánné, dr. Pa
lak y Fcrenc l 'öO- l 'öO P., Ádám Dé
nes. BlIrabás ISIvánné, Csik i Pál, 
Deák Frcrkas, dr. Kovács Sándor, 
dr, TÓlh György, d r. Zsakó Gyula 
l - l P" Orbán J6nos 0'60 P., PáHi 
Lajos, Pleyer József, dr. S zen tgyörgyi 
Ferenc 0'50- 0'M P, Összescn 137 
P. 10 fill ér. Minden Jótev6iének hálás 
kUszönellel ió munk ál ki vá n a 345. 
János Zsigmond cserkészcslIpa l Pa
rancsl1ok s6gll. 

Hogyha a Krisztus fel nem tá
madott, hiábavaló kétség nélkül 
a ml prédlkiilásunk, hiábavaló a 
ti hitetek ls. I . Kor. XV. / 4. 

Karácsonyra igen alkalolll szer U aián
dék, Biró Lajosnak: .. V irágok" cimU 
kö nyve. Ára 2. I'. Megrende lhel6 f'lód
ll1 ező vás<'Í rhel yl az unitárius lelkészi 
hivalainál. 

Ha többel énekelnének , •. M ac
donald lI ngol minisz rere l ll ök II skÓI 
dllloeszövelség ilnnepén rnegrlllállll lJ 

nyilJ61 II boldogságulI k, AZI /IlOnd/ll ! 
Az emberiség sok kll l boldog'lI bJ) vol Jla , 
hll az emberek Il.\bbcl énekelnének, 

Talán fordilvll! Töhbel énekelnének 
lIZ emberek , hll az cmberiség bol do
gli bb VO[l1l1, Alig hihető, hogy az II 
10- 12 millió IndilIi lIngo l aJilllvll ló, 
lIkl évente éhen pUSZIuI, nc szivesen 
énekelne IUbbel. hll ezzel bo ldogabb 
lehetne vllgy legll lább lIZ éhellhlllás 
lól megmenekUlne, 

Az Unilifrill" NapIlIr, amil Kolozs~ 
varolI .... erkeszlellek. meg/ele nt. KlIp
hllló lIZ Irlllmisszióban és ft lelkész
irodlIblIn. ÁrD 80 mIér. 

lUI~ KrNl , lJ udapell , VIII ., Jhu(-ulca a. 

• 
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