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Szegénység és gazdagság. 
Ez a két szó most a Tfasán~api iskolával kapcsolatban kerül 

egymás mellé. Mindakettő akadálya. annak a nagy fontossilgu 
munkának, amit az un itárius nők és férfiak fejtenek ki a Vasár
napi iskolai tanitaS' keretében. 

A bpesti unitárius egy házközség területén munkálkodó Vasár~ , 
napi iskolai el6ad9k május 13~áll tartották évzáró értekezletüket. 
Az áldozatos faradozások eredményeként megál1apitha.tó, hogy 
az aratás b6 es a tanitásra. forditott munka meghozta a maga 

• • 

gyümölcsét. Aldozatosnak azért is mondjuk a fáradozást,' mert igen 
sok csoportban reggel ~órakol' nem egészen megfelelő teremben kel
let t a. tanitást végezni. Ezenfelül itt-ott a tallitók olyan jelenségekkel 
is találkoztak, amiket Hem kivántak. Remél!letöleg ezek az 
akadályok muló természetünk lesznek. 

De a eimben használt szegénység és gazdagság már kOllloly 
veszedelem, amelyre fól kell hiv nunk olvasóink szíves figyeln~~~ 

és kérnünk a prezsbitél'ium intézkedését. 
A szegénység aként szól bele a Vasárnapi iskolai tanitók 

munkájába, hogy akadályozza n gyermekeket a lakásuktól rende
sen messze es6 iskolában való megjelenésben. Nincs pénz villa- ~ 
mos jegyre. Az értekezleten fölemlitették, hogy anagy és gaz
dag egyházak alkalmazottju,i százával jarnak 'a villanyoson ugy
nevezett jótékonysági ingyen jegyek kel. Hátha juttatna nekű1llc 
is belőle a főváros? Ebben az irányban a Nőszövetség instlmciá-

• 
zasa eredménytelen maradt. 

A gazdasággal ' még nagyobb a baj . A jobb .sorsban éli) 
szülö~ egyik része a Vasál'llspi iskolák vezetőinek egyértelmü. 

• 
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észlelete szerint azért nem engedik gyermekeiket a tanitásra, 
mert vasárnap kirándulnak. Ha már ezek a szülők nem járat ják 
gyermekeiket a Vasárnapi tanításra., Ist~nnek tetsző dolgot csele· 
kednének, ha a szegény fiúk és leányok villanyos dijait vállal
nák. Ez a megoldás -Játszik ma kivihetönek, mert ez idő szerint 
a hivatalos egyháznak még arra sincs ereje, hogy a felsóbb OSZ
t~i.1yosok l'endszeres templomhítogatasát hiánytalanul biztositan i 
tudja . 

A szegénységben és gazdaságbtt.n rejlő akadá.lyokat minden-, 
képpen el kell hátitanunk. Eppen azért, mert nehéz és viLlsa.-, 
gos időket élünk. Eppen azért, mert a föld alatt doJgozó erők 
már az alsóbb foJ..~ iskolák növendékeire is kivetett.ék hálójukat. 

A hiv és becsliletes munkát végző Vasárnapi iskola veze
Minek pedig adassék az un itárius vallás közönség nyilvánossága 
előtt is őszinte tisztelet és hálás köszönet! 

Gál Miklós 
nyugalmazott lelkipásztor kedves bátyánkat, a bpesti egyházköz
ség lJénztárosi állásából is nyugalomba bocsiJ,totta. A pénztárt 
május IQ·én adta át utódjának. Kedves eg,yénisége ezzel eltünt 
az irodábó1. 'l'ávozását őszintén sajn4ljuk. De a megsokasodott 
.évek szanorodó terhei már az Ó vas szervezetét is próbára tették. 

Es sajnalják a szegények, akiknek it szeretet fillérei mellé 
mindig tudott adni egy-egy szíves szót és vigasz taló biztatást. 
Szegény pénztárnak volt gazdagszivü kezel ője. 

Gyülekezetüllk tagjainak kedves Miklós bácsija most csen
desen mereng magányában szépen indul t és öregsége napjaiban 
annyi nehéz terhet hordozó életének letünt napjain. Hosszu szép 
élete munkájának gyümölcsét a sors kitép te kezéből. Szegény 
sorban, a kiöregedett un itárius lelkipásztorok vigasztalan körül· 
ményei között éldegél ll j'uO'dij nélkül a bp esti unitárius egybáz-
1iözség ~1.eretettel nyujtotta tiszteletdijából.: Lelkében, szivében 
azonban gazdagon, derüs életfilozófi aval vitte maO'aval mind ull nyi
unk nagyrabecsülését, szeretetét és iO'az haláját.° 1st-ell boldogítsa 
derék öreg szol~áj át és szeresse, ta~tsa áldó kegyelmével! Ad 
multoa annos! 

BERDE LAJOS 
unlt.rlus ~Ip.s:zmest. r jut.t.nyosan vlUlal m i nden munkt.t 

LAI\T!\: : H. KERÜLET, HA'J'TJfl' ANY-U'l'CA 48. SZÁM. 
HÓ ts SAACIPÖT IS KéSZIT. 

• 

• 

• 
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A könyörülö szeretet. 
Szeretet volt régen is, van ma is. Hiszen az özvegyek és 

árvák sohasem voltak végkép elhagyatottak, a segélYI'e szornlt:Lk 
könnyei felszárad tak sokszor a könyörület melegeben. Sóhajaik 
elnémultak nem egyszer nz emberi I)ziv szeretete által is. Szere. 
tet volt mindeg és van ma is, de könyörlil6 szeretet, amely kö
nyörűl, sajnalkozik még ellenségein is, reSzt vesz azoknak hanatá
ban, segíti, támogatja őket, ilyen könyöl'iiló szeretet kevés volt 
régen is, ritka.ság ma is. 

A Bibliában (IJukács: 10.) olvastam az alábbi történetet. 
Judea és Samaria szomszédos t~rtományok s bi!r egy nemzetnek 
voltak fiai , mégis gyü)ölték egymást. GyiiJölték egymást annyira, 
hogy még egy templomba sem jártak imádkozni. Szótlanul, köszö
nés nélkül jönnek, mellnek az élet útjaill. Súvükben a szeretet 
helyett bosszú lakozik, melyből egymasbau nem embert látnak, 
nem en;rhitö cseppel sietnek a szomjuzóhoz, nem emelő karokkal 

• 
az elesetthez, nem szanako7.ó részvéttel a jajkü\ltóhoz. Eppeu útra 
kel egy ember, Jerikóból Samaria felé. Az uton rablók támadják 
meg, mindenéből kifosztják és félholtra verik. Ott marad ;IZ út
széli árokba.n vérzóselJekkel, eszméletlenül. És jött a vérében 
felrengőböz legelőbb egy földije, jött egy pap, aki látta a szeren
csétlen halálos vergődéseit, de elkerülte azt, mert látta, hogy 

• 
segitségéért semmi fizetség nem jár. Es nem volt az utá.nna jÖYŐ 
embernek sem jóságos lelke, könyörülő szív~, mert ott hagyta a 
porban fetrengeni szerencsétlen embertársi\t. 

Ki tudja, nem jutott-e eszébe a szerencsétlennek Dávicl király 
bús éneke : "Emberekben ne bizzatok, kikben segit.ség nincsen " ? 
Es egyszer csak jött az úton egy samariabeli ember, tehát ellen-

• 
ség. Es csoda történt. Az ellenségnek hitt ember lelkébe J é7.uS 
lelke költözött, amidőn meghallotta a jajt, meglátta a vérző sebet 
s a nyögdicselő emberben embertársát, nem kérdezte tö bbet, hogy 
barát vagy ellenség, farizeus vagy publikánus, lehajlik hozza, bogy 
a vigasztalás szavait sugja a fülébe, kimossa tátongó sebeit, hogy 
az fl. kis patak, mely fl. szivet hajtja., el ne apadjon egészen, f61-
emeli, hogy biztos helyre szállitsa. s bár utja sietős, nem megy 
tovább, mig ápoló kezel,re nem bizza, míg könyörülő lelke nlin
dent meg nem tesz megmentésél'e. Ki volt ő? rra.Ián nem is 
földi lény? Égi tünemény! Neve: könyöl'U1ő szeretet, igazi fele-
barát. . 

Ma, amikor az önfeláldozó szeretet s a legmagasztosabb 
eszményi kép elöttünk áll, az életút jelzófáin e feli rással : # ~l 

• 
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példát ~Hlt!\.ll1 , hogy ruuiként én cseleke~teJ11., t i i~ ugy cseleke~ . 
. t ,] .• Illa ta.l íMl a. sr,eretettö! áradozo sZivek tobb nyomort es Je e" < • ••• • • 

inséget t\ ldnak megsziin tetlll , tobb lelket. bolllogltalll , ~a. ~aláll 
!{evesebb az ellenségeskedés, nHL talfm lIlIlesenek testvel'gyIikos 
K:1.inok, nillCsenek taI{tJl , ~ik agyonvcl'ik véreik , aztan ott hagyjá.k 

temetetlenlil, könyörteJenül ? ! 
Annyi taJalll'af annyi kérdésre felelet.lil itt az Irás. Itt a.z 

élet és tapasztalat. Ht vannak az üres templomok, amott a. z~u
folúsig megtöltőtt börtönök. Itt vfl,nnak fl. fe ldun családi hajlékok, 
a hit és vallás ellenségei. Itt van az .ember, aki él és cselekszik , 
mindent önmagáért és jál' sziv né lkül szerte ll. világban . Es ha 
j~'t.rsl'o sziv nélkiil a vi lágba.n, mennyi ellenség vesz l:öl'ii1? Azzal 
vádol, hogy ellene szóltál , ragalmnztad , meggyanusitottad s jaj 
neked, ha becsiiletes vagy és tiszta! Mert amig Illeg nem aláz, 
addig nincs irga lom, nincs könyörület aszivébej!! Oh milyen 
ri tka is azoknak szinna, akik követik az Uri imádság szavait: 
"Uram! bocsásd meg a mi biineinket, miképpeli mi is meg bo_ 
csáj tunk, akik ellenünk vétkeznek. " De annál többen vannak, aldk 
nem nyugszannk, mig bosszut nem álltak, mig elégtételt nem 
szereztek. Ezt nevezik aztán szerete tnek, ezt könyörülő, irgalmas 
szeretetnek. 

Oh hányszor kell a mi időnkben is ujra születni és há.ny
Szor Illeghalni a keresztfán Jézusnak, mig megtanulják él etébő l 

es halálából az emberek, hogy aki megbocsájt az -ellenevétónek, 
mint olyannak, ki nem tudja, mit csl-'lekszik, mig megtnnulja a 

. világ, hogy csu.k a könyöl'Ulő szeretetben van a hataloIll , am i föl 
Bmel, meg Jl}'ugtat és bol<logga tesz, 

,.Szeresd a te Uradat, Istenedet telj es szived ből, teljes lel
kedből es a te felebarátodat, mint magadat." Eredj el és csele
kedj ugy, mint a samal'itánus, légy iga.z feleba.rátja., segitóje 
cmbert.ársadnak, s al;;kor tiil'hetőbb lesz sorsunk, akkor nem járj uk 
az; életet jajjal, ·hallem a könyörülő szeretetben az igazi felebaráti 
szeretet által ' émllk és boldogulunk. D. Z . 

• 

SZABÓ JÓZSEF 
I.Inltiulus mObutofA és specl.1 antlkbutor-as::daIOs 

B O.DA1'>.ES'j" IV •• Ji'J:: HENC 7. .JÓ:t.SE1;·-RAKPAHT 10. S Z. 
'L'J;:LKI"ONlI [VO: A UT. 8S7-S~ 
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SZlÍm. 172--1932. 
M E G H I V 6 . 

UNITARIUS EGYHAZI IGAZGATÓ TANAcSUNK 

1932. junius 14'en, (kedden) d. u. lj óra kor a tanács teremben tarlj., 

é V n e g y e d i r ·e n d e s ü I é s é t, 

melyre a tagoka t szereterrel meghivjuk . . 

Budapest, 1932. május 23. 

5. 

dr. Miko Ferenc s. k. 
f6vo"dlok-helrettell. _ 

jóun MikIOs s. k. 
pÜlIpöki vik iÍr;ulI. 

Targysorozal; t. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv hiteles itese. 3. 
Elnökileg elin/ezell és folyó ügyek. 4. ft Erdó"· akciÓ beindilása. 
5. Ballhyány·alapok kölrségvelése 1932-re . 6. Alapiló Ic.vél be· 
mufafása. 7. Baldácsy. PrOf. AJapilvány jelentése a mult év rő l. 

8. Missió·Ház évi jelentése és számadáso!l. 9. C ultus 5300-11. 
a. rendelete. 10. Időközben érkező ügyek. Il. Inditványok 
(irásba n előre). ~ 

NB! - AlIand6 Vegyes BizotIság ülése 1932. junius 9-én (csütörtök) 
d. u. 4 órakor a le.lkészí hivaiaiban. 

Szám. 246- 2932. 
. M E G H I V 6. 

A BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG 
-• 

Kebli Tanácsa 1932. iUllius 13-án (hétfon) d. u. 5. órakor a. Templomban 

é V n e g y e . d i r e n d e S ü I é S t 

Tari, melyre n tagokat szel'elellel meghívjuk. 

Budapest. 1932. május 23. 

dr. KozmiJ jeJlo s. k. józan Mikl6s s. ·k. 
flOlldllok. Iclklfsz -el llök . 

Tárgysorozat , I. Elnöki megn yiló. 2. Jegyzókönyvhilelesilók kikül· 
dése. 3. Elnökileg elinlézell és fo lyó ügyek. 4. Eskü/éteJ. 5. 
Un itárius t-1ís sió·Ház jogi helyzete. 6. Egyházfiak választása. 
7 . .. ErdO~ gyUitési akció megindítása. 8. NevelésUgyi bizolIság 
jelentése._9 Go!Izda s ági bizorrság jeléntise. 10. t-Iú szaki bizoH
ság jelentése. 1 I. Lelkészek nyári szabadsága. 12. Id6 közben 
érkezö ügyek. 13. IndilvlÍnyok (irásban előre) . 

NB 1- 1932. junius 6. (/Jélfö) d. u. Ö. NevelésUgyi bizo llstlg- ülése. 
1932. iun ius 8. (szerda) d. u. 5. GlJzdlJsági bizousiig- ülése . . 
1932. junius 9. (cslJfőrfök) d. u. 6. Gondnoki értekezlet. . 

KülÖn meghívók at nem kUldünk. Dátumokal jegyezze fel mindenki 
"il kézi nlJplárába. 
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Lelkészelnöki jelentés az 1931. évröl. 
(8.'.j81'6 k~zl.m."y.) 

-e-gyrel1diillk jóváhagyatott. ,Ez is sokszoro.s i ~va mintegy ~OO 
})éld{lllj'ban, s illó dij mellett a hIvek rendelkezesere fog állam. 

Lelkesz;i irodáll az uj rend bevezettetvén, az Ugykezelés több 
doJfJ'ot ad : de amiO' Kovács József afia itt dolgozhatott, minden 
fi I~,wa idejében eli ntézést nyert. Helyébe, hosszabb szünet után 
dl'. p~p TJászló detektiv afia önként vál,laJkozott s .i~f e tekintetben 
is meg lebetiink lIyugta t"a. Iratkezelesben az uJ evtöl kezdve az 
,l Yá ltozás :U lo tt be, hogy rt. hasonló természetü tá rgyak gyiijto 
számok alatt CSOpol'tos ih 'a kezeltet.nek. 

Pénztari teendők ellátásában, kimutahi.sok készitésében Zsig· 
mami Lőrinc afia kisegitette, mint ellenör, Gál Miklós a-fi itt, aki 
magas korára és betegeskedésére való tekjntettel ma önként meg
válik evek. óta \'i na.1t pénztárosi illasatól , amelyet puritim pon
tossúgg:l i és búséggel töltött be. Isten áldó kegyelme s a mi 
sze retetünk és nagj1rabecslilésünk kisérj e a jól megérdemelt nyu
galomba. ! 

Mi, a. fungens lelkészek, a nyar folyamán, egyelöre csak 6 
heti szabttdságra megyünk ; amit - mint eddig - magnnk között, 
váltakozó időszak szer.int osztunk be. Kérllik ebhez II Közgyiliés 
hozzáj ,'u·ulilsát . 

Orszagos XépszámláIás adatai még IleIll alla nak rendelke
zésünkre ; de a jelekből annyit már most megá1lapithatunk, hogy 
éYi sZ:lmszerú gyarapodásunk - minimális. Szétszórtságunkban 
llagy elő ny, hogy most már még a tavolabbi körzetekben lakó 
h iveinkről is emberileg lehető pontos kimutatasunk van. S kivált 
az á llástkeresők - ajanlatkérók révén, egész kü lön Indexet fek
tettünk fel. AzoknRk száma, akikkel ilyen irányban levelezésben 
állot.tunk , s érdekükben közbenjár ni igyekeztünk, többszazra rug. 
S nekem telt benne legnagyobb örömöm boo-yha közbenjarásom 
a külö.nbözó hat óságoknal és lll inisz tériu:uokba ll sikerrel járt . 

. ~ Evközben a Cultus kimutatást ker t gyülekezet.eink llépessé
gerol. Csatolt lis ta. szerint a rendelkezésemre aHó ada tokból fl, 

l~tszámot fl, Csonkaországban 6987 lélekkel vettem fel. Ebből 5000 
lelek esik .~agybuda~estre úgy 90- 30 km. körze tben. 

Egyébként az Ertes i tőben is közölt adatokat a. mul t évre 
vonatkozólag ide iktatom : 

Kereszteltiink : 
EskettUnk : 
'.J;emettünk : 
Attért hozzánk: 
Kitért tölünk: 

, . Ezeket az adatokat a Közp. 
szoktuk küldeni. 

48 (36+12) 
31 par t (1 tisz la, 3 -megegyezés.) 
43 (26+17) 
20 (13+07) 
18 (OH14) 

Statisztikai Hivafalnak is meg-

, A . r~ndes negyedévi Kebli Tanácsokon és 2 rendes Közgyú
lesen kl\'ul a szükséghez képest rendkiviili gyúléseket is tllIto t-
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tunk. EzeJ...'le.k jegyz61..iJnyvei, b,ekötve és hitelesitve az erdeidódó 
hiveknek az ,Irodán ret~delkez~~er~ álla~ak .. Ugyszinten közszemlén 
tartj uk il. szamad~st. es ~ koltsegve!est IS, betekintés végett s 
annak föbb adatait Id,ő nklll~ ~Z . Rrtesltóbell ,IS közreadjuk. Kérjük 
iiJ híveink fokozott erdeklodeset az egybaz anyagi és erkÖ'C"j 
iigyei iril.ut, mert eredményes munkát csak úgy végezhetUnk.' l!1 

Egy ilyen kOlUOly megmozdulasnak lehe t tekinteni a keres
kedő- és iparos hitrakonainknak társadulmi eg}'esületet a Bölöni 
Farkas Sándor" aegise alatt. Alapszabályaik jÓvá.hagyasa ' után s 
addig is azon lesznek remélhetőleg, hogy az egyház.i életbe be
kapcsolódva, sok gyakorlati 'tanáccsal előbbre vigyek ügyünket s 
ápolják egymás között is az összetartozandóság érzetét. 

Hátra van még a Haztartás i Alka.lmazottak megszervezése, 
amelyre a tavaszi idő kinyiltával a Nőszövetség r<\radhafatlan 
blgjai fognak ,'állalkozni. Minden remény megvan arra, bogy jövő 
jelentésem már erre az alab. ... ul ásra is ki fog terjeszkednL 

Köri közgyúlesünk az idén. május 8-án, (vasárnap volt a 
M. H. templomában. Minthogy ez a dátum egyuttal az egyházkör 
ruegalakulásának 30-ik évfordulója, reméljük, hogy azon a hiva
tottakon kiviU a nagyközönség is részt fog venni. 

MegerulékezÜllg még kedves halottainkról. akik egy maga
sabbrendti világ tagjai leltek : Gaál Ambrus (Pécs), K. Veress 
Lajos (Debrecen), özv. P éterfy Lajosné, özv. Boyyay Kálrnanne, 
Botár János (Szolnok), martonosi Gálffy János (Eger). Sirjaikra 
kegyelettel leteszem most az elismeJ'és hervadatlan koszorúját. 

Ezzel jelentésemet befejeztem. Kérem annak szives tudo
masul vételét_ 

Budapest, 1932. március 20. Józan Miklós, 
lelkész-elnök . 

Az Unitárius Nöszövetség szegénygondozó (kis
könyvek) alapjának számadása az 1931. évrö l. 

a) Bevétel : 
t. Az t, 2, 4,5, 7,8,9, 11 , 12, 14, t5, 16. 17,20,21,22. 24,2.5,26. 

28. 3t , 32. M, M. M, 37, 38 számu kiskönyveken befolyt 76.9.;0 p. 2. ado
mányokból 121 p. 3. Visszatérilell kölcsön 7 öo p. Összes bevétel: 890-00 P. 

b.) Kiadás : 
t. tOO drb. kiskönyv il: 38 rill.- 30 P . 2. TlInulmányi segély 2Hh~7 P. 

3. Szegény segélyek 320'32 P. 4, 30 drb. heli ebidjegy .48'06 P. 3. Prou~s· 
, Jáns Menuinak ebédlérifmeny 64 P . 6. V.,csorll köhség 83-06- i. Porló es 

papir 2'36, Összes kiadás: 171'37. P. ÁJvilel készpénzben 1932, 118-63 P. 
Összesen : 890'00 

Barahds l stt:tinl1é 
pénZHiros 

• Jegyzet. A legföbb kiskönyv lulajdonos meglérilelle 11 38 liIIiri 
A. teljes összeg megJérüléséig kü löD kezeljük 



• 
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Unitárius Értesitó 

X]!;iJ[ LAT'PAAf ERD}~~LY'1'. 

Én nem pa}/{(sdom, hogy nem hUllatom. 
Olfdrszöny('gIJn: ct fényes havon 
19!! 116m ejt (oltot 1'dlapos6 lábam. 

19l1 7elkem ;'O&zlÍ lIúnrlig szállva jár 
.. :_: K éks.crír llylÍ 'lIcmTég: 7'W'a jég madár 
S 1116l1p ihcn olyko /' ':: /lzmm'ds Icnyüin. 

, 

• 

Igy C$/ícs marad. YMt~mp'lom. 11Ieneclék. 
Fehér seh-t, honnan nmcs 1/iessze az ég. 
Nem pelyhes lészek! - áhitatnak I01'ltya • 

i "'t belenyugszom, hogy nem lá/hatom., .. 
Nincs á.tkozódó ss-ilaj bánatom, 
Csak álmodozva vágyódom utána . .. 

• • 

H . szám. 

• 
• 

• 

• D ömö'/ól' Ilona . • 

Fiskátis szempontok . 
• 

'Május havában' az Anyak napja ünnepeinek rendjén sok 
szép beszéd maga13ztalta a. csalit di életet országszerte. ~ I it.s oldal
ról meg fl. szorult helyzetbe juto tt állam nllla rendelkezése Imp
·CSÍLIl) hogy kenytelen hozzánynl Ili n csalMipótlékhoz is - több 
irányban esik szó :l. családokról. Hogyan oldjak meg a nehét; 
kérdést, ma még nem tud hat j uk. , KockiLzat nélkiil Illeg lehet 
azQubou jósolni, hogy romboló hatása 110m marad el es bizo
nyos, hogy fl, csalftdi pó tlék megcsonkitasn. felcluzzasz tjn az amugy 
is veszes arányokban örvénylő pajfás!uÍza.ssdgok úradntát. 

A fiskális ész nem is képzeli micsoda tömege bm] llllzik 
föl gyomnak ártó, eltévelycclésnek egy-egy jó"számlékú_elgondo li\s 
mögött. Ime a sok közii! egy eset! 

Szegény asszony jelen tkezik segé l,y er t. Beszélgetés közben 
kideriU , hqgy [lzzol ft férfivel, akivel él OJ lIlllk idején csak a 
fén.J'kép~zésig juto.Unk el! fj1emploJll is, t).lI'ynköllyvezeW. i ~ elm ~
Tadt. Am\. a kénlesre, hogy hM miért nem törvényesl tll5 fl. V{

szonyt, tlzt mondja az asszolly : "Nem léphetUnk kérem töl'Vell,)'l'e") 
mert aklwr csak egy ingyen ebéfljegyet kapunk igy pe(lJglen 
kettőt. 

A ,'ih\got csakugY:l1l kevés bölcst::sséggel kOl'llliUlyozzák! ' 

. Pihenni váe-yók I A Btllalon par lján, Szepezde n erdőtő l t)vezell ~lill1il ' 
!Ikus. pOrtm:ntes iI~Ulöhelye n kellemesen nyaral hat fl Sz6ke~penSlób~ n 
elös.zezonban 6. főszezonba n szernelyenkinl 6 peng6érl_ Előjegyzesekeles 
lekötése.kel l11i~den időben eszközlőI( budopcsti Inkaso rnon józsd-ulca 2. 
I. li. HlIrokO!ll szereielIel szivespárlfogásl kér: Szőke ferenc. 
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"VIRAGOK" ci men, mint már jeleztük Biró 
Lajos lell,ész mély evangéliumi poézissel telt könyvet adott ki 
s a napokban már meg is jelent. A könyv prospektusában a 
szerző ezt irja: 

~ Az lsten mezőin szedtcm ... ott nyj(t~k ld II lélek-réteken. 
fríz sz{d virágot kötöHem csokorba és kináloIll neked testvér, aki 
ismeretlen uton , Bzomorua.n járó vándora vagy II földnek ... aki 
sokszor eltévedsz abban II nngy ködben, amelynek Élet, Halál, 
Szenvedés fi neve a. mi vila.gunkban . .. 'lliz SZill virágot 
Beszélő virágok ezek, lélek virágok ... r~telll'öl, Jézusról .. . 
é l etiin kről , sorsunkról beszé lnek ... 

Virágos ösvények, amelyeken a szívünk elsétál az l sten 
kapujáig .' ott a megnyitó kapun át belepillanthat az Ég tit-, , 
kaitm ... az Egbe, - ahonnan az eletek, sorsok indulnak a 

• 
földre. 

Nyári reggeleken sokszor fehér köd· párna fekszik rá a földre . 
Mi ntba az Éjszaka párnája lenne, amelyen a ludt. Minden csupa 
köd ... Egyszerre aztán féllj'lelli kezdenek a ködök és szaka
dozik a. köd párna . .. aszéjjelszakadó ködfoszlányok között pedig 
megvil1an kéken, mosolyogva az ég . . . igy ragyog fel az Isten 
szép világa. lelked előtt, - amig a könyvet olvasod s hallgatod, 
amit a virágoK mesélnek ... 

. , 
A tiz virág neve: 1. Orgonanyi lás. 2. Boldog BoldC!gt.danság. 

3. Sirás·Nevetés. 4. Esti Mécsvirág. 5. Virághervadás. 6. Csodák 
no szivben. 7. SziromleVf~ l ek. 8. Végzet ... 9. Kegyelem Minden. 
10. Szeretsz-e EIl~em? ... 

Az ára: 2 Pengő. 
Megrendelhető postataka rékpénztari csekken no szerzónél. 

Csekkszám 19.990. Csekktulajdonos : Biró Lajos, Hódmező
vásárhely. 

A szomszédb61. 

Egyik olvasónk kiild te be hozzánk a Magyar Keresztyének 
Naptára (Bethánia Idaelásn Budapest, Vill., Gyulni Pál·utca 9.) 
két lapját. Ezeknek egyikén 'az alábbi sorok olvasha tók: 

., Isten nem azt kivánja, hogy Őt úgy tiszte lj ük, amint azt 
mi kigondoljuic, ha a legszebb istentisztelet lenne is, hanem 
úgy , amint Ő igéjében parancsolja nekünk, Irjn. KáIviII . Ez.a 
lélekben és igazságban való {stenimádás. Isten előtt más senlll1lt 
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sem CI\ az ember Jeikére meg káros és veszedelmes. A maga
vú.lasztottn. istent,isztelet, ösidőktől fogva, de mindm!dg is Vissza
térúcn 3 fón,!nkbnn jelenik meg : 1. cercinónia vallás (a keresz
t,yénség elpogányositáSíl.), n pnpizmus i 2. A z ész-vallás (et szent
':ú1'omsrifh 1JáUslÍy !agaddsn) 1.milá1'i,zmus ; 3. és végül 1\ törvény
vnlh\s (z:sidóskodás) a szombntosság. A reformá.ció itélete szerint: 
miudh(iJ;om fajtája ennek veszedelmes és kárhozatos c·retnckség (he
')'c!;is). Ez igen keméJl,Y itélet! - mondják ma sokan. De ekyezik , 
fl, Biblia ítéletével. Es no mi íté lkezésU nk va.jjon nem túllá.gy-e ?tó 

, Mit sz6ljllllk a. Magyar KercsztyéJJ ck N!\ptára mestervágásá-
hoz? .RItessziik az erről a.z 91dall'ól Impott többi dokumentulllok 
"özé. Va.gy vitl\b !~ álljunk a keményen itélkezó cikkiróval ? Hiába~ 
valóság lenne. A kereszt,állY érzület ilyetén való megnyilatlmzásf\ 
előtt tan{lcstalanul á.lIunk. A magyar embemek azon~a.n, alü 
veliillk együtt liorc!ozója. a szomoru magyar sorslUl.k, - ajánljuk 
figyelmébe egy kemény magyar em bel' keresztyén és magyar~ 

lelkUletU iutelmét: 
" ~'og"djuk örökké kereszt,yéni szent kötelességiink 'p~ran

csM, hogy nlinclellkibcn csak az embert s lmlmfit tekintsUk és 
sohasem felekezeti tagot; ~rtsUk el mindig az okosság szavat, 
\llely tisztán mondja, hogy csak egyesség tehet erőssé, s hogy 
embert szörnyeteggé s llyomorultt4 legtöbbször vallás i Uldözés 
tett. 'fm'tank örökké esziillkbell, hogy fl gonosz, midőn jót meg

' gl\tolni s jókat egybezn.v,u'ni akar, mindig felekezeti gyanut, s 
gyUlöiséget szokott az emherek közé hinteni. (8. Wesselényi 
Miklós, Balitéletekröl. 1831. 81. Iap,) (bJ 

, 

, 

A budapesti egyházközség közgyülése. 
( 3. közlemény.) 

A Cinkotim lü2ü. március 21-én elhalt B atthyány Ilona 
grófnő az 1925, év október hó 22-éit kelt v égrendeletével II 

1\lotild- Koháry-utca háromemeletes házát az unUá1'ius 'vallcísl,' 
8C(!J/Ólty iskolcís9ycrmckck t<imo,qatására szolgáló ih'ókalapitványként 
uo lIudo.pesti unit:'lr ius egyházközségnek hagyományozta. A vég
rendeletet n hngyomhnyozó gt·ófnö rokonsága megtámadta. A 
bizonytalan kimenetelU pÖl'rel járó eshetőségekre való tekintettel, 
az egylu\r.község az örökösökkel egyezséget kötött. Az egyezség 
n,!rlpjfl.n lJ iztositott úJ ezer 800 pengölJól az egyházközség örök 
I\h~pitványkéllt 20 ezer pengót, nlapitvÍlllyként 44 ezer BOD pengőt 
kezel. 
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Az egybázközség a 64 ezer 800 pengöt házba fektette. 
MerrvAsároltn. 8 Szö\~etseg- utca 18. sz. a. kétemeletas bérházfl.t 
125 ezer pengöél't. A vásár folytán a grófnő hngyatékaból meg
mentett 64 ezel' 800 pellgőt 60 ezer 200 pengő kölcsönnel kellett 
megtel'heJni. A köJcsöu-összeghez a lelkés7.i Jlyugdjjintézet 17 ezer, 

-11. Missú ói Ház 20 ezer, az egyházfenntal'tási alap 13 ezer 200 
Csakány Dávidné 10 ezer pengót adott kölcsön. i tiratns i es más 
költsegekl'e ezenki vül az egyl1áz-fenntartási alapból még 4 ezer 

:875 pengöt vettek kölcsön. 
. 

A kölcsönvett összegek után fi zet az alapi tv!Ínj'i ház il. 

1IIisszió HaZina.k 5.75°/°' Csá.kány Dávidnénak 6.5%
, a lelkészi 

Tlyugdijilltézetnek és az egyb.'t.zfenntartási alapnak 5% -os kamatot. 
A két -első kölcsön után a kamatok nlindig fi7.etendók. Az alapok 
- lelkészi nyugdijilltézet és egyházfenntartási alap 5°/0 kamatai 
- csak akkor fizetendók, ha a kamat jövedelem a fizetést lehető \fé 
teszi} ugyszintén a költségekre fölvett összegek kamatai is. 

Az alnpitviwyi haz költségvetését [l,Z 1932. évre a. köz
,gyiilés 14 ezer 296 pengő bevétellel és ugyan annyi kiadásimi 
állapitotta meg. 

A Battl1y<Íll'y Hona grófnő I örökah\pitváll'y (20 ezer pengő) 

b evétele 1000 peng6ben irányoztatott elő. Kiadás: Protes táns 
Mensának egyetemi hallgatók utá.n 500 pengő , kamat jövedelem 
tartaléko his 500 pengő. 

A Batthyá.ny Ilona grófnő alapitvány 193:? évi be\'é tele 
2240 pellgŐl'e vnn elóirányozva. Kiadil.s : hittnnkönyvekre tanuló!\:
nak 120, tandijsegélyekre 150 pengő. Szegény tanulól.; lankönyt;
és tandijsegélye tehdt 270 pengö. Ezt az összeget azért emeljiik 
ki, hogy a segélyért folyamodók lássil.k , mennyi a rendelkezésre 
álló összeg és igényeiket a 270 pellgöböz mérjék. 

Az alnpitvány - nem tévesztendő össze a.z örökah~pi t

v{l.IUlyal - kamatjövedelrnéból kap még a szegény tanulók tan
-dij- és tanl,önyvsegélyén kivül a Nöszövetség 500, a Lellll'y
egyesület 100, a cserkészcsapat 250 pengőt. Kamut jövedelem 
tartalékolásra. félre tétetik 1120 pengő. EgyUtt a bevétel 2240 P. 

A segélyezésekre forditható összeg azért annyi n.meIlJly i. 
mert a közgylllés elvileg azt mondta ki , hogy a kamat jövedelem
hől 1932-ben 50°/0, 1933-ban 75%, 123-!·ben 75° '~ használható föl , 
1935-töl máj' a kamat jövedelem 100%. 

(b ' oly tat juk.) 

• 
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, 

Társas hajókirándullls Visegrádra. 
Unitárius egy házlársadlllmi egyesü fetei nk 1932. junius hó t9-en 

vlIsarnap II M . F. T, R. wristaha jójáva l egész napos tarsashajók i ránduláSI 
r en deznek Visegrádra. Cél ja il k illö nb.ötö egyházlársa dalmi egyesUletek belt 
munká lkodó hivei nk nek E;gy lel ke l es leSiet egyarán! fe lü ditó k i rándulás 
keretébe n va ló összeh ozása és egY!f1~ssal va ló ,meg:ismerle.lése. Visegrád on 
egy arra alk almas helye n d r. CSIkI Gábor mi SSZió lelkesz fog isten tisz
teleTeI larla ni. 

Jelen tkezni lel.le l az Unitári us Nisszi? H~z .Iel k,észi irOdájában, IX. 
ker. Rákos-utca 3. r el. : 893- 77, ahol II reslVeleh dll P. 1.80 junius hó
lO-ig előre hefizelendó .. Aki nem ielent kezik ideieben',ll nnak jegye i b izi 0-
silimi nem tudjuk. A hajó reggel pontosan 6 ó rakor Indul B udapesl Etil
vösléri állorniisr? l , de a bu~ai ol?alon is felveszi az utasoka I a PáIHy 
térn el . Haza felé fe l 7 órako r Indul es este 9 ó r ll k o r van Budapesten. 

Unitiirius hivein ket cSlIládjaikkal és i smerőseivel egyUlI szeretelIel 
hivjuk és vá r juk. 

Dávid Ferenc 
Perczel né, 
kas Sándor 
Sámuel 

Pünköst szenl ünnepén templo ma
ink ban szépszámu . k özönség hall
galla ailg~H. A Ko háry-u tcai templom
ban 300, Pes/erzsébe/en 35 hivilnk 
i árul t az Urnak asztalához. A Kohá ry
ulcat templomban a szent ven dégség
hez a ken ye ret Pap Mihá ly és neje, 
Pesterzsébeten a kenyerel Fazekas 
L aios, a bori {bili János atyán kFiai 
ado mányozták. Köszö neHel iegyezzlik 
fö l az áldoza tkészség. ked ves meg
nyilalkozásá l . 

A Borbély Sándor- féle könyvlár ren
dezésének kHltségei re Dr. Zsakó An
dor atyán k fia 5 pengőt ajándékozOlI, 
ezen nemes cSelek edetévei stépen fej
lődő könyvlárunka l nagyobb k ö ny\'
adományhoz julI alIa. H álás k öszönet 
éreHe. 

Köny vtárunkat N. N. uiból gaz
dagon megalándélsozl"', I., 23 drb. 
r itka érlékes kö nyvel , - 2., 116 drb. 
acélmelslelet (kb. 100 évesek), - 4., 
Eölvös }{ árolynak 4 drb. erede ti kéz
iralál , - 4., Brllssa i Bácsinak lIZ utolsó 
evl izedeiben v izsgálódásai nál és olva
sasnal használt nagyi ló üvegél _ 
lIdom6nyozta. - N. N. -nek jelen ado
mán ya is kö nyvtárunk legér lékese bb 
darabjait képezik, -~ melyért ~Id ja 
meg a jó l sten AnO nim párUogón
kat! -

H egielent: DOr. Gá l Kelemennek ' 
Brassai Sámuel" c. kö nyve. Ára 2 P: 
20 f. - KlIpható Unitá rius lralmisszi
ó nknal. BudapesI, V., Ko háry-u. · 4. SI. 
1. em. (CsUltlrLtlkön 1I- 7- ig vl:I sánap 
12-I -órliig). - ' 

I'tLe16s IrIad' : Dr. hb l.tu16. 

A P-né Kozma Flóra Unitárius 
Leány egyesület javára II pilnkösti 
linnepek al al! a hi vek perselyadomá
nyából ft Ko hár y ·utcai lernplo mban 
48 pe n gő 24 fill ér gyül! egybe. 

Iratmisszlónk szeretetrel kéri azo~ 
, kat akik a r. évi Unitárius Napfdr

árát még nem fizellék be, - hogy 
szi vesk edjenek aZI iun ius hó elejéig 
befizetni . ( il 1 pengő) hogy ne kell jen 
l evelező l apon sürgetni annak bekUI
désél , ami csak növelné köhségeinket. 
hiszen a felszólilÓ lev. lapra 7 filléri 
kell r áfIzetnünk 1 -

A lelkészi nyugdljintézetre ada 
koztak : Ki sgyörgy L ajOs repü!őlisz t 
(Szombathely) 10 P., özv. Hedervá ry 
Hugóné 10 p., Kl ei n GizlI 20 P. Kij
szönellel nyug t6zzuk . 

Dávid Ferenc Prédik6ei6s kö nyvé
nek egy pél dányá l a:: 1.569. évbó l 
most kapta meg egyházközségUnk 
kö nyvl llra Kolo zsvárró \. Drága erek
lyeként őrizzük . 

A történeti Erdél y. E eimen jele
nik meg szeptemberben az Erdély i 
Férnak Egyesülete kiadásában egy 
munka, amely re e lő lehet rizelni a t V., 
Vilmos császá r-ut 22. J 2. s z. ala II. A 
könyv ára fü zve 18, kötve 22 P lesz. 

A Budili Luther S zö vetsélI SO 
perÍg6s pályázatot hirdet egy vaJl áS!?3 
költemi nyre, melynek tárgya a rádLÓ 
legyen. A pii l yázalo n bárki részI vehet. 
A köl teményt a sze rző nevével egyUtI 
lezár l boritikban junius I Q-é n déli 12 
óráig k ell a Szövetség irodá ja eimére
( II . Donáli-ulca 49. sz.) bekUldeni ". 
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