
Sz"keutllseg ft kiltd6hfVl lll Meglelenlk kilhetellk'nt 
Bud.p •• t, '1/. , Kohlllry-utC. 4. EI6 f1aetb ' 6 r. 

r.ltfon Aut 174-24. eg,. .vre . . . . . . 4 pe ng6 
A bud. petl) unlt.idus egvhátk6uig Al .16lizetisi díjak I lelkhzi hiv.tal 

hlvat.los lapja. tim'!, k\ildttlld6k. 

F6u"hszt6 BARABA. ISTVAN. Fet.I6I ne,k,ut6 JANCSI LAsZL6 

HIVA TALOS RÉSZ 
Sz. 70- 1930. 

lelk. 

Meghívó. 
A budapesli unitá rius egyházközseg 1930. március 30-án, 

(vasárnap) déli 12 órakor a te mplomba n (V'. Koháry-u. 4) 

évi rendes kiizgyűlést tart, 
melyre minden kepefi zetó laiot tiszleletlel meghivunk 

Budapesi. 1930. március 9. 

DR. KOZMA JENO s. k. JÓZAN MIKLOS s. k. 
lelkész gondnok _ ___ . ________ _ 

TÁRGYSOROZAT : I. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv hitele
sites. 3. Folyó ügyek. 4. ~vi jelentés ez 1929-ik évr61. 
4 FolyóPénzlári sz8madás 1929-r61. 6. Alapitványi szám
edás 1 929· r61. 7. Kebli TtIOács egyhermadáne.k kilol-
801ása. 8. Néhai Sigmond Kéroly helyének betöl!éle 
2 évre. 9. Kebli Tanács 611al 61utall ügyek. tO. idő
közben átutall ügyek. ta. Időközben beérkező 16rsyak. 
II. Indilványok <i rá sban e lőre). 
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UNITÁRIUS I!:RTESITO 

Meghivó.' 
Mag)'arorszagi Unitárius Egyházi Igazgató Tanácsunk 

193Cl. marclus hó 3 1-én, (hétf6n) délután 6 órakor a 
tanácsteremben 

évnegyedi rendes ülést tart, 
melyre a Tanács tagjait tisztelettel meghívjuk. 

Budapesi, 1930. marci us 10. 

DR. MIKÚ FERENC s. k. )0 ZAN M IKLÚS s. k. 
f6g0rKlnok h~lY'mes ptlspOkl \icariu~ 

TÁRGYSOROZAT : I. Elnö ki megnyitó. 2 Jegyzó könyv h ilelc
I llese. 3. Elnökiica e linléze1t ügyek. 4. T a fl Vilmos ha
IlUára n'szvé!. 5. Channin!!' születésének 150 éves for
dulója. 6 . .. Közalap·· 1929· ik évi számadilsa. 7 ... Nyug
dijalap" 1929-ik évi számadásd, 8. Dr. Cornish disz
doktors6ga. 9. Vica riatus kölcsönszerzödtse. 10. Jelen
les ft Birtokper áIlilsa ról. 1 L Id6közben beérkezó laJ
gyak. 12. lndilv6nyok (irásban elöre) . 

• c ___ x, ___ .. , 

Március 15. 
A lovasuhanó idő rohanilsilban pillanatra megilll tekinte

IUnk ezen a napon. A legszebb napon. amivel a fölöttünk őr
ködő Gond\'iseles megajilndekozla a magyar nemzetet. 

Ez. a nap II kinyilatko:dalásnak n8PJlI A felseses lsten 
adla ertWre II magyarnak ezen a napon szent parancsola tait. 
Mint hajdan Mózesnek a 10 igiben. Kegyetlen vegzel ra jhmk.. 
- amikor a 12 pont valós;'aa6 válha lna _ nincs országunk 
a 12 ponthoz. MM Csonka·Ms8Yaroruái nem orsztli i . 

-NB ! Külőn meghivóI nem küldünk. 



UNITÁRIUS t:RTESITO " 
De biztat et remény, et legendás idők szépsége mosolyog 

fe lénk, hogy a Petőfi haloltröltámaszl6 Talpra magyarja - talpra 
állítja egyszer a magyari és a szá rnyal öltö!! magyar szó meg. 
csendü/ mindenüit, ahol 1000 év folyamán magyar vér folyI. 
magyar verejték gyöngyözött, magyar harang szava zengetl 

I 

Egyházias közszellem. 
(Foll't.ull.) 

A Közgyüléssel szemben a "Kebli Tanács· az egyházközség 
lIgyvezelO lestulete és 11 közgyülés legközvetlenebb végrehajt6 
szerve, ami abban a kötelezeltségben is kifejezésre jul, hogy lar
tozik a közgyülést érdeklő minden intézkedésé ről, határozatár61 és 
általában az egyházközségi életet érdeklő eljárásáról a Közgytl1és 
elé jtlentist terjeszteni. (46. §.) 

A Kebli Tanács emez lIgyvezetö tevékenységét juttatja kife
jezésre a Szerv. Törvény 27. §. b. pontja is ekként: "Végrehajtja . , 
a KözgyaJis és felsőbb hatóságok és tisztviselők, jogérvényes 
határozatait " . 

A közgy.ülés azonban arról , hogy a határozatai valóban vég
re lellek· e hajtva, a Kebli-tanács évi jelentései ből szerezhet tájé
kozódási, de természetesen joga van minden közgyülési tagnak 
kérdést intémi a határozatok mikénli foga natosítása iránI. 

A .Kebli Tanács" és a "Közgyülés" egymáshoz való viszo
nyáról és az egyházi élet jelenségeirő l ezultal részletesebben sz6-
lani nem kivánok, de ugy nézem, hogyha az egyházhivek a "Köz
gyUlés··en gyakorolhat6 jogukat minél többen, minél nagyobb 
odaadással gyakorol ni fogják, akkor az IInitdrius egyhdz közszel
leme mdról ho/napIG uj éleire tdmad. 

Ha az egyházhivek a saját jogaik gya korlásával szemben 
közönyösek maradnak és a közsgyUlések iránt nem érdeklődnek, 
akkor az egyház vezetésével szemben ne m jogosult a kesergő, 
kuruc·panaszkodás, hanem az elégedetlenek külOnös koszö
neUel kell , hogy adózzanak, hogyapresbiterium és a vezelőség 
a közgyUlés széleskörü jogának a gya korlása nél kül is .egyház
községllnk hajÓját ' szélcsendes vizeken kormányozzák. 

. A valóság szempontjából a legelsO feladat az. hogya ren
des kOzgyUlések a törvény szellemének megfelelően elökészlt!es· 
senek, arról a kOzgylllési tagok kellő módon és kellő idOben ér-

• 
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tesIItessenek és a kőzgylJ{isek oly időben tartassanak, hogy azo
kon ugy a hivek, mini az elnökség, kellő nyugalommal teljesít
hessek kOlelessegUket. 

Mi, unitáriusok, sokkal jobban szeret jUk egyházunkat, sem
hOgyegyházunknak ártani akarnánk I Már pedig ma - a tohbi 
egyházak lelkes munkája idején - ártalmas tünetnek tartjuk, ha 
az uni tárius hivek az egyházi ugyek iráni fokozott érdek lődési 

nem lanusltanak. ( - ) 

Istentiszteletek sorrendje 
1. A Kohtiry-utcal templomban szolgál: 

MAre ius t.s-én, délelőtt tt órak.or 
JÓZAN MIKLÓS. 

M6:rclus t6-án. délelőt! it órak.or 
BARTÓK Gf:.ZA polg6.rdl-1 lelk. (R6d.16~) 

'Márctus t6-6n.. délut60 OS órakor 
BARABÁS ISTVÁN. 

Március 23-An délelöU: 11 órakor 
BARABÁS ISTVÁN. 

Márc iu. 23-án délut6n .; órakor 
BARABÁS ISTVÁN. 

• 

MArci," 30-án, délelöt! ti órakor 
JÓZAN MIKLÓS. 

M6.rclus 3O-6n. délut6n OS órakor 
BARABÁS ISTVÁN. 

A Rákos-utcai kápolnában: 
M6rclus 1.5-én. déleUjt! 1.0 órakor 

PETHŐ ISTVÁN. 

M6rclus Ui-6n, délelöt! 1.0 órakor 
DR. CSIKI GÁBOR • 

M6rc lus 1.6-án, délut6n 5 órakor 
DR. CSIKI GÁBOR. 

M6rclus 23-án, déleUjU 1.0 órakor 
OR. CSlKl GÁBOR. 

M6rc lus 2.3_6.n, délut6n 5 órakor 
P E THÖ ISTVÁN. 

Márc ius 30-án, délelöU tO órakor 
DR. CSIKI GÁDOR. 



U IT ÁRIUS F.. TF.·"rrO.::.... _ ____ -!, 

~6.rc.lu. 3O-6n . d é.lutA n. .s órako r 
DR.. CSI K I GÁBOR . 

M A r c lu. 3O-An . d é.l c l d u 10 Órokor 
P E THO IST";l N ('''c.t tll2.Cnt10rln e ) 

Channing-év. 
Ebben 8z eszlendllhen VM ISO. évrordulója ChM ninll 

(Cscnning) Eller y Vilmos .:tmerikl!li u"ité riu !! lelkipfb'f.or nUle
tésének Az E.gyház Képvisel Tft nllC1 elrendt'!lc. holfY ~yule· 
kezeteinkben emlekünncpek hu lsst\vnl ujít~iik r I (IZ unltériu 
közönsélfbcn ti. CllI.mnill~ emléket. 

A budtlpesl; Dávid Ferenc ~l'lel muh lüwi ülésen á ldo· 
zotl hanning szelleme elóll ke~yelelcs emlékcl.cssel jdedn M 
vikárius 61yftnkritl fdevatás8 ke retében. A kon\bbi években 
1$lenhcn boldollult Percelné KoznHl Fló rtl Chdnnmg sK/lemc 
dmü munkáját Kíi lön rÜ7.elhen is k itldlO 8 bllesti CHyluh közsél 
Ezek ft füzetek mé ll 11\0 is Ka pha ló k. 

1\1. LfrtcsUó-bc.n ill ó hejlt'Ult\nk ebben AZ évben . emcnnyire 
8. Iap sr. tlk kere teI megenged ik - bővebben r(l ~lo l kozn i 
Ch6nninggel. Leghelyescblmek h.ut.J uk, ho mogól ChMn lngel 
szólnllftUuk meg Meri Cha nIlin" 11111nkáinuk igcn IlflNY ré:5J:c 
örökéietü . Amil ezelőU 100 évvel tlZ önművelé:nOI. nl. Islen' 
ről. nl. emberi mél'ósót! r61. ft IIzellemi szn b6&u'tvról, 8. jő\'-e; 
va liólIáról írl és mondott - mo is tl lduóli:5. eleven ~8 uj . 

Az Értesitő olvasói hoz ! 
A budnpc8ti uniltiriu8 CyyhtlZkőMCij kör.g)'ü léllc I W :Z~ dcc. 15· 

én ImloU Ok'scn (tJ: I!rlcsitó nlokjt\! I\1cg \'t\ l!ol'.lot!a, fitu ldn 8Z 

Ull ltÓrlU~ Ki.izlöllY FOflllt\j t\!.)(I !1 Jelcnik m ClI hmonlu kchlzcr 

A sok hö.lrnlckra v(tlo tekinte ttel Il l.t l'l Imlt\nJl61o t ho ,:ltl. hOli)' 
1!):1O áprili " I ·I(~ I kC7,.d\'c (l 7. ~rksl tm unk ftl-':u kn .. k I ~et.c", küldi 
mc!:!, ukik uddi ll hdtrnlcktl ll\O:t rt.tltlezrll ce to \'t\ l.l uro 18 ~M(l,ch\ (' k , 
Akik ncm hidunk e1ófi:l:ctnl. dc 07. I!rlcsUOI mqls jénl tnl nkudok, 
s7.lvcskcdJcnck ti 117,crkl'e7,.tu"éycl le ... d ez6l6 llUll étleei!un l ce i ll ll\en 
11o!Idónyokut kérni. 
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o -x-_o 
B6JlI •• tonU. delotelnket 111r\rd us 9 éTI a KOhnry 

uledl templomunkban I1lCijkctrJc tlUk. A~ Istentiszteletek kezde!e 
minden YllIiArnap délután :> óra . 

M6rclu . 15.6 n " hálaadó islclltiu.!clct a Koháry utCII; 
ICI11I)lombo n, délell) tt 11 órakor kC!.t dödik . 

M6rclu. 16 .. ' " 8f/r lók GCza l>olg'árd j-1 Ielk ipasztor atyánk
na uolglil :I KOhflry -ulclli Icmplombllll. Az islcntis1.lclctcl n rádió 
is közvcUti. Igen OIUlU nk azon, hogy Igy vl llekl lclkipan,lora;nk
nllk ill nlklllo111 nyiUk a nagy közOnseg elOIl való bcmulnlkozásra 
Nt! n.crclnOk, /t3 mindenik vidéki lclklpaszloru l1k vállalnft sor
jában a kifete ls szóló S1.cnl szolgálniO!. 

A konflrm6cl6 11Z idén mAjus 29-cn, ÁldolÓcsUIOrlOkön 
Icit a Koháry-utcnl templomban. A ni)vcndékck clökcszUésc mih
chls hO 23-án kezdőd i k . A lelkészi hivatal kér; a szlI lOkei, hogy 
akiknek konfirrnánd us gyermekeik vllImnk, szivcskcdjenek II jelzell 
napon llélutAn 4 órára a lelkészi irOdába (V., Koháry-utca 4. IZ.) 
elkllldcn;. 

Jancsi Ljszló hilOktlltO lelkipásztor atyánkfi a lIIeghUl~s 
fOlytán megbetegedett. Orömmel tudatjuk, hogy Allapola iufllyirn 
javull , hogy 1\1. Agy bOI fÖlkel heletl. Óráit három lelkipásztor 
vAlla IIn ~ Igya hitoktatásban hiány ncm lesz. 

Kedves lelkipásztor társu nknak S%crctellcl közvcllt jllk IlZ ~ r
dckl6dOk Jókivánatalt és Jó reménységgel várjuk lel jes gyógy ulását. 

A sze gedi egyetem L C. Cornish atyánkfiát. az Ame
rikai Unitárius Társulni elnOk~t n; államtudományok lisztcleti dok
torA ... , vAlanto!!a a magyar ogy kUlfoldi v~dclménck e1i S ll1er~séU I . 

A kormányzó m05t megengedte, hogy /IZ egyetem COl'll ish 1Ilyán k
fiAt doklorré llvll :iSI\ és n~l!'lére az oklevelel kiálli tlmss;I. 

Cornish a mflsodik kUlfOldi un itárius lb. doktora /I szegedi 
egyetemnek. Az elsO Dmmmoml atyollkfia. az Angol Uni tárius 
n "ulat fOtitkArl1, II budl1pcsli Miss}.iOhát egyik megalapotóJII. 

Nvugalom b a vonult lelklp6sztorok. t'lárom der~k 
erMlyl .lelkip6.ntomnk bucsnzott el a szónéktól a kOzeIi hÓllapok
ban. KISfD'l1rln' S6ndor vargyasi, Nimeth 1511lAlI torockói és Osvdlh 
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Gábor UrmOSi lelkipásztorok. Az elsO 53. a második 41, a harma. 
dik 42 even a l szolgáUa rgyházunkal. KisgyOrgy Sándori meg 
Kri ra puspOk nevezle volt ki. Derek. kiváló, nagy liszleleItel körOl. 
veli b«:aOleles nlUnkások vollak. Sokáig élvezzék a jOl megérde 
mell nyugalmat I 

Taft haléla. Az Amerikai EgyesUlI Államoknak az 
1909- 1913. években voll elnöke, Talt, márci us S·án elhunyt. 
Legutóbb szövetségi legföbb biró, a " birák birája" volt. Lelkes, 
jó uniLirius voll és jó barAt ja Magyarországnak. Nyugodjék 
csendesen! 

F6gondnokunk grá sza. Ferenczy József vajdahunyadi 
gyógyszerész atyánkfia, az egyházi fötanács tagja Budapesten, 
ahol gyógyulást keresett, váratlanu l elhunyt. Dr. Ferenczy Géza 
egyházunk fögondnoka testvérét gyászolja a boldoguhban. Teme· 
tése március 7·én volt a Kerepesi temetőben . Nyugodjék csendesen l 

Vitéz Kendeh-Klrchknopf Gu sztáv a bányakerll leti 
evang. egyház középponti lelkésze, a Luther Társaság igazgatója, 
volt kolozsvári lel kipásztor március 9·én szent szolgálata köz ben 
hirtelen el hunyt. Az élele delén l evő kiváló lelkipásztort a székes· 
főváros állal adományozott sirba, a Kerepesi temetőbe helyezték 
nagy reszvét mellett örök nyugalomra. Evangéli kus testvéreink 
gyászában igaz érzéssel osztozunk. 

Br •••• 1 a magyar P.nlheonban. A kulluszminist
ter megbizta Istók János székely szobrászt, hogy készitse el 
Brassai Sámuel volt kolozsvári egyetemi tanár plakelljét Ezl a 
plakettet Szegeden a fogadalmi templom körül futó árkádok alá 
helyezik majd a többi magyar tudós plakett jei sorába. A plakett 
bronzba öntve hirdeti az Alföldön Erdély nagy fi ának hervadha· 
tatlan érdemeit. 

Cse r kés zeink k ed ves sz UI6 1t szeretettel meghivJa 
és várja a parancsnokság I. évi március 23-án , déli 12 órakor a 
lanácsk remben (Koháry u. 4 .) lartandó s z(l] ői értekezletre. 

Szöta Ernöt , a Rádió igazgatóját a kormányzó lÍr 
kormányfOtanacsossa nevezte ki. $zOts Ernő mi nd ig jóindulat
tal kezelte istentiszteleteinknek rádión vató közvetitését. A meg
érdemelt ki tllnleleshez őszinte szfvb61 gratulálunk. 

A Br • • sai S'muel Itju s.Si EgyesUlet március 
IS· én ej. u. fé l 6 Órakor a Rákos utcai kápolnában nemze1! Un-
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"epe! rendez, amelyre unitárius testvéreinkel és az érdekll5dökel 
et uton hivja szere telte l a z Ifju .6g 

Kinek van nlcg? Ferencz J6zsd Unitárius Kis TUkOT c. köny
vét keressük. Akinek megvan, sziveskedjék, ha másképpen nem 
lehei, kölcsön adni lanulóiuk számára A le/keszi hivatal. 

Dr. Boros György unitárius pUspOk Dr. Brassai Sámuel 
~rete c. munkája kapható a Sludium könyvkereskedésben, Mu
leum-k'örut. A könyv ára 14 Pengő. 

A budapesti egyházközség presbileriuma 
március 3-án tarloUa negyedévi ülésél a tanácsteremben. Az 
illésen Józan Miklós lelkész és báró dr. Daniel Gábor gondnok 
alyánkfiai elnökOlIek. Letárgyalta és elfogadásra ajánlotta a kOz
gyCllésllek az 19~9. évi számadás!. A bizoUságok előte rjesz tése i 

és inditványok fogla lták le az ülés idejének tOóbi reszét. 

"Énekes könyvet az ifjuságnakU mozgalom cél
jaira egy-egy énekes könyvre ajándékozott : Dal mady Miklósné, 
Boncza Ferenc, Józan Miklós 2'50-2'50 fill. A szives adományo
kat köszönettel nyuglAzzu k és szegény ifj uság unk ügyét a jó 
szivek pártoló szeretetébe aján ljuk, 

A Dávid fillér-alapra uj61ag adakoztak: Paus
pertlné Fekete Teréz 365, Filep József 200, Mihálovits Lászlóné 
100, Csegezy Árpád 100, Hegedüs Szilárd 300. Dr, Enyedi 
Róbertné 370 lill. A gyüjtes eddig 14 1,320 fitl. 

Gál Miklós, pénztáros 

A DlIIvid Ferenc Egyletbe léptek és tagsági dr
jat fizettek: (I. folyta táS) Renda. tagok: lókodi dr. Sándor 
Jenö 2 pengő, Csécs Elemer 2 pengő, Rend Aurél 2 peng6, dr. 
Rediger ZoHiln 10 pengö (1930·34 évre), d,. Szegedi Istvánné 2 
pengő, WeiO\z Margit 2 pengő, dr. Barabás ZoJlán 2 pengő, Boncztt 
Ferenc 4 pengő lalldij 1930-r8. és 8.domtl.ny; Dimény Lajos 2 pengő, 
viléz dr. ZS8.kó Gyula 10 pengő (J 930-34, évre), dr. ZS8.kó lslvtl.n 
2 pengő, Dimény Mózes 2 pengő, Ádam Dénes 2 pengi'i, Plirtol6 
tagok: Alchl Melill8. 3 pengő. ' 

A küldölI l8.gdijakOI és ftdományoksl köszönelIel nyulj"ltl.uuk. 
egyben kérjük hiveinkel. hogy ftki k még nem kúldöllék be lagdijaí
kal, a~oktl.t bekúldeoi ui\'esked,;ék, hogy dl. Elj"yJel kereleil [gy ki
I!pílheseúk. Budapest. IX. RAk08 U. 3. ft D. E. F. Elnöksl!ge, 


