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Felelós 

Az Erzsébet szobor . 
• 

Hosszu evtizedek tervezgetese utan sze.{!teruber 25-éll lelep
lezték végre áldott ernlékü Erzsébet Itfrálya'sszonyunk szobrát, 
amit a. hálás magyar nemzet emelt emlél..-éll ek . 

• 
Az Unitiuius Ertesitö a RóJa eddig megjelent irasok legszeb-

bikévei, néhai Bartha Miklós kiváló székely publicistsuk költői 

szépsegü alabbi cikkével áldoz a feledhetetlen nemesszivü király
asszony szellemének. 

Az ifjabb nemzedék ma már nem is tudja, ki és mi volt 
Erzsébet kiraJyne a magyar nemzetnek. Bartha Miklós gyönyörü 
imsa r{wilagit a nemv.et és királynéja lelki kapc.solatára. 

Erzsébet 
.,:." .J!=-Szelid őszi napnak enyhe veIÖfénye szállja meg a lelket 
Szent-Erzsébet napjan. Templomot keresünk, ab ol irnadkozzullk 
egy drága életért. Pihenőt keresünk; ahol hálalkodjunk sok jó
téteményért. 

Német urak között, fent a nllgy magasban, katona-dolmány
ban , fehér harisnyáball . paszomántos frakkbn.1l - nem volt jó 
barátunk. Hajlongó csőcselék , udvari Inkájhad gőgös kevélység
gel, bfLntó megvetésseJ nezte le fl. magyart. 

Hazánk ravatal volt. A sZ<lbadsag anyja, hires alkotnui.
nyunk kiteritve fekiidt a nagy ravatalon. Bilincsbe verték azt~ 
aki jajgatni mert. Vér harmat hullott 1\ ruArtyrok fóldére. Idegen 
emberek idegen törvénnyel uralkodtak rajtunk. Veréb költözött 
az ősi sasfészek be. Szl\mkivetésben élt bazn.llk szine·java. Morva~ 
alezak, német és cseh ripők vájk9.lt könyökig régi jussaiukban, 
gázolva mindeniitt a ml\gyi\It. 

Nagyasszony, Őrangyal 'I'e szantál meg millket! Messze 
tóldról jöttél ; jött.él mégis megértettél. ~h\s az anyanyel\'ed ; rné-



2. Unitárius Értesitö 15. sz.ám . 

gis magyar lettel. Összediilt 
lejkUnket te csendesitéd le. 

feszkiilJket 'r e javitotlad ki. Háborgó 
Szenveclésinkért a 'r e l,öl lIlyed hul-

lott. 
Mikor senkink sem volt: nekiink ad tad s:r.ived. Ne héz éj

szakankball a csillag 're voltál. Dermesztő tellinkl'e rt'e hoztad fL 

tavaszt. .Mikor mind gyii!ölt.ek; Te hive!! szerettél. Nem vétkez
tél soha. Mim!ig csak jó voltil. Az Istent imádtad, jogaink'at 
<lvt!ld, bibát megbocsájtá l, eréllyt védelmeztel l uugyjainkban biz· 
ti\I. Nagyobb lelke niucsen senkinek mint Neked. 

Mégis feketére szótte ruhhdllt a balsors végzete. 
Imádkozott étted Mk millió aja,k, h9gy bo!dog légy mind ig. 

Ugy féltettünk 'f éged, mint n. szemünk f~lIyét. ::lz ivünkben ápol
tuk fi 're szépségedet. Homlokodat boru, hogy so hase érje: ez 
volt fl. mi vúgyu nk. 

Mégis elsötétült fenséges homlokod ! Mégis éj be borult szi
Ted cIobog{\sa! 

Mindnyájan érezzük, ahányan csal, vngy uu k a Te szenve
désed. 19y is, szétoszolv A. sok millió sziv közt, ami jut belőle, 

az is szörnyü ne héz . De mi lehet egyiitt egész mivoltában fl. 

bánat nagysága, melyet lelked visel! ? 
Utazol, utazol Illessze tengerekre; messze tenge rek rő l mesz

sze szigetekre. De fl. merre járkálsz, de a hol megpihensz : bluu\
tod el nem bágy, minden üvé kisér ; mikén t mi kisel'iink szent 
ragaszkodással, öl'ökös háHwal, résiítvevö lélekkel. 

Nincs nagyobb szenvedés, mint a 'l 'e bánatod. SZOlllOrubb 
költemény nin c!) az életea nél. Szép histól'iánknil,k legszebb alakj " 
vagy . Marty rj a ink között 're vagy ~l legszentebb. 

Gj'tlszodnak fá.tj'ol a egész ol'szágunkoll vegig huzódik ma, 
bogy neved uapja van. V ig,~sz t nem adhatuJl k sajogó sebedl'e; 
mert a bibliából mi is ielézhetj ük, hogy mikor a. ba.lsors össze
tÖl'te sliived : ne kün k is . Ieesett fejlink kOl'onáj :l. « 

Unitárius összejövetelek. 
A mai viszonyok között II vezetőség sziikségesnek lát jn. a 

m egkezdett összejövetelek folytatását, hogy kü lönös61l azok t~ hivek, 
akik az egybúzigazgn.tásiJa.ll lle lU vesznek ~·észt. ar, unitArius 
egyi:'tvét!l rtoljást , összetr:l.l'tást ápol hassák. A különböző hivamIok
ban levő biveill k ily módon szcmelyc3 ismeretségbe juthatnak és 
az egyhaz iigyeibeu hasznos szolgálatokat tehetnek. 

Ezek az ös:>zejövetelek hideg vacso l'{l\'al 1.\ r..JissziÓhnzban 
volníumk tartandók, hogy II mni péllziigyi viszonyok fl Illegjele
uéslJtm senkit se lllmdályozzaun.k . 



• 

Az egylu\.ztársada.lmi egyesületek vezetői föltétlenül meg
hh'andók lesznek, mivel egyháztt\.rsudalmi kérdések is ily 1~lka.

lommai előbbre vihetők. 
?\"leghivók fognak szétkUldetni , de A. lapban közölt időben 

minden hitrokollunkat szives-örömest látjuk. A vacsorát a Misszió
hár. vezetősége fogj a megáUapitani. A legközelebbi összejövetel : 
október bó H·en (péntekeII) leBz fél 8 órakor. (I . gy.) 

Az Unitárius Szószék 
folyóiratunknnk most jelent meg 25. kötete. A folyóirat a mille
ná.ris évben indult meg és sok nehézség ]';:Öl.ött szilárdan tartotta 
magát az Isten országa munkálfLsanak mezején. 

A jllbiláló folyóiratból közIUnk egy őszi hWaadó imát N émeth 
István toroczkói nyIIg. lelkipásztor tollából. , 

Öszl hálaadó ünnepen, 

IJ11livel fizessek az Unw,k mitlden jótéteményeiért ?.. . . A 
szabadulásért való poharat felemelem, és az Urnak nevét hil.lom 
segitségiil . .. és fogadásimat ;negadom az ö egész ,-/épe elött!" 

A szel id lelkU bölcs király eme szavaival kezdjUk imád
kozásullkat mi is e napon, mennyei édes jó Atyánk I Mert meg_ 
szn.mlálhatatlall jótéteményeid tündököl nek előttünk is ebben fL 

pillanatban. Sok veszélytő l és szenvedéstől megszabaditott bol
dog óránk nekünk ez Ho kedves időpont, melybell hálaadó ér
zehueink 'l'ehozzád kivánkoznak . . Hiszen majdnem egy egész ' 
esztendő változatos eseményei vonulnak el le lki szemünk előtt 
fi visszaemlékezés tiikrében. És mindezek a.z események a 're 
jó és gondos n.ty,\i n.rcoda.t mutatják: amiként szerető kézzel 
meginditottad a dermeszt.ő hideg tél elvollulását: amiként ki
fogyhatatlan jósaggal megujulhst parancsoltal az nlró életnek, 
hogy felébredésevel és mUllk!\j {wal jutalmat adjon fi kenyér" 
kereső mUllkil.snak. J óságos bölcseségedet látj uk az ég es föld 
egymás t megértésében, amint fénylő nap szemeive.! int elvoJlu~ 
lá!!t az ő sugarait elbomályosit6 felhöknek, fi magukban rejlő 
vibarol,ka.l és villámokkal egyetemben j amint szeliden ringatta 
fi gyenge szellő . az érő ·kalt\szokat II magvető gyölIyöl'~ödteté .. 
sere. Jóságos lelked öl'ömkönn'yeit szemléljiik fi Illaga idejében 
alászt\lIott es6- es hal'llmtcseppekben, amelyek I'dtnl az állat
es növényvilág szomjuságát eloltottad s Ilmelyekkel mindig hú.
I{l.Ilkat vonzottMI l1l{lgndhoz, hogy meghallga ttál minket· f

• Óh I 
lIem elégséges emberi nyelvUnk és ér.zelmUnk méltó toluui.cso
h\'s{l.r(\ isteni jóságodll llk, mely az egymást felváltó nappruoktlt 



• 
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és pihenést: nyujt.ó éj szilkákl1.t számunkra ug.)" hozta elj hogy 
mllnklis és lllunbndó, szegény é: gazdIlg, beteg és egészséges 
megt.alálhatták, nmit kerestek és hogy ekép peJ.l mindenek, nlin~ 
denfele munkások érvéu.)'esUllli l fütuk ~a.:: ielétl és késón I:aló esókct 

• 
Q& araths tiin'éuyéllek he/ei alatt" . Es bizollj'ám ruegnémullla aj -
kunk, hacsak megkiserellli nkut'llók is e!őszúllll :i.lasllt végtelen 
jósagorlnak, amellyeJ lelki világunkat.} t a.rsadalmi h:\ lnd lisunka t 
ugy \"ezérelterl, hogy az életgondokbiUl és szem'edésekben el IleIlI 

csliggedtiink és fiZ örvendetes, II szerencsés jutalnlf\J.:ban el nem 
bizakodtunk! Óh ! vnlóbau bo ldog ez HZ óra nekiink , hogy egy 
egész esztendő sz Ukséges úld:\suié.l' t emelhetJ Uk fel ;\ hillaudils . 
pohan\t és fl. 'r e nevedet hivhatjuk segitsegiil fogadásullk meg
adására Idrezitóllk aszta la e lőtt testvére ink kedves tArsasligilbill1 , 

Fogndd e l h~\t kevés szóba n nyilvánuló lu\ limkat i ~ édes 
atyai örömmel. Leg'ye ll kedves Neked fl gyarló, n. gyenge és 
hiányos köszönet is, nmelyE't ny ujthatulIk. Legyen kedvea a 
szülök holdog öröme, melyet fál'adozásnik jutalmaként gyerme
keila 'e és IIlllIlkáikTa adtál. Legyen kedves a gyermekek gond
talan vidámsága., me lyet fl, szii16i hajlékban, avagy Uwol esó 
helyen is éreznek, 

ÓlI! szenteld meg és ú,ldd meg táplá ló erővel fi, testi és 
lelki álch\sokat, !Ullelyeke t házunk, családunk, lI emzetunk és eg.)'
házunk javá.ra adh\1. Szenteld meg fi f~\jdallUat is, amelyeket 
ntéltiink, hogy azok ujabb á ldások gyiijteser e buzditsfillak , Ne 
engedj elbizakod nunk a megnyert j l1 talmak ban, de ne engedj 
elcsiiggedllünk se, ha jóné lle k reank a szegénység, fi, gynsz és 
küzdés l) nem szenltem napja·i" , 

S midőn ez áldásokban veliink atyai szerete tede t él'ez teted : 
add állandónn lelkiinkben la kozni 1"1. gyermeki és testveri szeretetet, 
mindig a '.Pe dicsőséged ápo lásám, Ámen. 

Presbitériumunk ülése. 
A budapesti unitárius egyházl;:özseg éVll egyedes iilését 

szeptember 23.án tartotta, Előzetesen II bizottsilgok iiléseztek, 
Az elnöki bejelentések rendjén Józan Miklós lelkész-el.nök 

k~g,yeletes szavakkal emlékezett a bóunp elején utolsó, l!t~hm 
klsel' t l. Sándo,' Balázs presbilel'link ellllu!t\sl'l.l'ó l. A pl'eSbltel'llll1l 
boldogult atyánkfia. halá láró l részvéttel él'tosUlt és Sándo/' Bailízs 
Enniékét jegytókölI)'" ebeu I11cgöl'ökitette. 

Az liIés foly:uuáll a presbitériulll lett\r"yalta [l tárgysorozatot. 
A péllzl i~ros jelentését, E. K. 'l'auncs I i:! in~a\t tudouu\s ul "e tte, 
A hitolttatns beoBztnsilllak tel'vezetét, cserl.."észcsf\pat jolentósét, 
vegses bizottság, M, H" gazdllsív" i és miisznld bizo ttsfig e l őtor
jesztését el fogadta 8 [l. szükséges I~\z bérrcdtl kc ió k in\lIt iJl tezkedett. 
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Cserkészcsapatunk 
szeptember 18-án megkez~te az ?szi l~u~lkát Pe:hó István 
pR.rancsnolwak a vezetésevel, aki anghal tanulma.nyutj anak 
tapasztalatait az idén a szervező munka szolgálatába fogja áll i
tani. Mindnyá.jan nagy várakozássa.l tekintünk ez elé a munka 
elé, mert most kell megmutatn i a fiatal unitárius bajtársnak, hogy 
méltó ága ft, cserkészet terebélyes magyar fájának. Az egyház
község maga is gondoskodni kiván arról, hogy az egész unitárius 
társadalom mögötte álljon a lendületesen dolgozó unitárius fiuk
nak s éppen ezért fl, társadalmi szeJ;'vezkedés nf' héz munkáját 
dr. báró Da1'liel Gá.bor egyházközségi gondnok ur vállalta magára. 
A csapat az ósz folyamán P.gy nagy:::zabásu ünnepélyt akar ren
dezni a Jamboree költségeinek javára. Az ünnepség valószinUleg 
november elején lesz s még addig bővebb hiradással szolgálunk. 
Méltó volna, hogy az ezen az ünnepélyen mindenki, aki magát 
számottevő unitáriusnak tartja, résztvegyen, hogy igy tegyen 
bizonyságot törhetetlen bazaszeretetéről s jó magyar voltáróL 
Az ünnepély iránt mar most is nagy az érdeklődés, pedig még 
ajegyeket ki sem bocsátotta a csapat. Azonban ezek nem sokára 
kaphatók lesznek ugya Koháry-utcai lelkészi irodában, mint a 
Rálws-utcai Misszió Házban, vall\mint az összes János Zsigmond 
cserkp.szeknél. i. l . 

• 

Szórvány gondozási szabályok. 
L, A budapesti unitárius egyházközség a hozzátartozó szór

ványok sikeresebb gondozhatása céljából szórvány-gondnoki tiszt
ségeket I!!zervez. 

2. , A szórvány-gonclnokok az egyházközség hit- nevelés
' ügyi- es szórvány bizottságának tagjai és abban a szórványiigyek-
nek előadój.. . 

3., A szórvány-gondnokok közvetlenül fl keblitanács felü
gyelete alatt állanak, miért is kötelesek a keblitanács határoza
tait hiven végrehajtani és utasitásait pontosan betartani. 

4. , A sz6rványok lelki gondozása a lelkészek feladata, ezért 
kötelesek minden hónap két vasárnapján délelőtti , vagy délutáni 

SZABÓ JÓZSEF 
unltj.rlus mObutor- "s speci" antlkbutor· asttalos 

BUDAPES'l'. IV .• 1.'ERENCZ .1ÓZSEF- llAKPART 19. S Z . 
T~~r.~: li·ONHTVÓ : AUT. 887-S:> 
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órákban, továöbá sátoros ünnepek alkalmával délelötti időben 
mihd.ig más-más szórvány területén istentiszteletet tartani, vala
mint évenként és szórványonként legalabb kétszer vallásos- es-
tóJyt rendez ni. . 

5.} A szórványokban tartandó istentiszteletek alkn:lmával az 
énekvezetésról az egyházközség énekvezere, akadályoztatása e36-

tén a lelkész gondoskodik. 
A vallásos- estélyek szerepeit lehetőleg a szórványban lakó 

hivek látják el. 
6., A szórványok területén lakó és beiskol}\zott un itárius 

tanköteleseknek a hittan- és egybáziének siker~s t~nithatása cél
jából az összes szórvanyokban a hitoktatási csoportok é~ a.z is
koláQkiyüli mindkét nembeli ifjusági egyesületek a hitoktatók által 
megszervezendök, a csoportok tanitása is az ifj. egylet sikeres 
müködtetésc az ő kötelességük. 

7., A szórvány területén lakó és beiskolázott unitári us ~an
kötelesek támogatása céljából az összes szórvállyokban lakó hi
vektiö! JI Unitárius Jótékonysági Bizottság l

( szervezendő. A bizott
sógi utján a tankötelesek rUha-, továbba tano, hittalI és énekes
könyvvel s~gelyezeQdők. 

5., Az unitárius egyház és az egyházközség kiadványában 
ruegjelenö füzetek, lapok és' Jtönyvek a szórvány gOlldnoko~ utján 
terjesztendők. Az " Egyhazközsegi könyvtári " a szórványoknak 
mindenkor l'endelkezesükre áll. 

9. , A szórvánJ'ok területén lakó tehetetlen szegényekről, 
árvákról, nyoruol'Ultakról fl. szórványgondnok,ok j avaslatának lehe
tőleg való figyelembevétele mellett megfelelő módon gondos
'kodni !\.ell. 

Sz6rvány-gondnokok. . . 
1. Szórvány-gondnoki tisztséggel az a k~blitanácsos . egy; 

házta.g bizható megl aid állandóan a í!zórvány terü leten lakik. Ha 
ilyell nem voln3.!, akkor arra érdemes egyháztag is megbizha.tó. 

2. A szórvány-golldnokokat teendöilmek ellátásával a kebli
tanács bizza meg. 

3. A szórvány-gondnok kötelességei: 
a. A szórvany területén lakó ullitariu s hivek és iskola

kötelesek nyilvantartása és a náluk előford u ló minden 
ki- és beköltÖl.ésnek a központban való bejelentése. 

b. A szórványban tartandó is tentiszteletek idejének meg
felelő módon való kilJirdetése és azokon va ló meg}e~ 
leQésre- a szórv,áuybau Iak,.ó hivek buzditása. 
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CI. A aMÓl'I l\\l'ybflll I 'Nfll{, T. ~'"f1Ö ullihhina v n l lt\sos~ ('~ ' {> l yl'1c 
(Ulln(.lló lyük) SilH!ft1 ('I'dok ,bt-tl magft is h uzgó llW<li k Óf; 

RI't'i\ nll\solmt i ~ bU1.flit .. 
fl. A Sí'Jór\' I\llyhfUl !tildi lI11itúrius tilnldi!' l suk bfl isko l ft~~ 

tnMsil. 10n\.\]I)I\ !~ hit,hul s cgyht\~iul\e.l: Sikcl'os ta l\it~ 
lw.t,ása r.tlJj4hól l\. hitoktl\.tóm)1;: megfelelő segitség 

lI)'ujthsn. 
a. A szó l'n\ny l)i~n Ii\kó nn iMrin;, tnnköl olosok t ámog:aM~I~ 

• ~il\l) lj l 1\ sr.Ón'án.rball Si'lUl' \"Q~(:I ndó n Unitárius JÓl t'!· 
l"Onysl\gi. Qj1.OI,t$llg " nlJ t\n ruha, toyAbbi\: t:.\.n ,~ hiUfln 
OS úuok $kö llSv bos~,l'I'ltés r'S o1oknu.k !\ l'I\.s:...ol'ulók 
kÖ1;ÖU.i 1,i o~z tá~ll. 

f . A ~ II ni t!\rius cgyh!\.V1 és !\.1. g.\'h :'~zld:izség Idi\ll\'lÍn . .)':l bl\lI 
lncgjetcnó tlIzűtt\k t. ltlpolwt ős könY\lt\ket terj eszt.i és 
fU'. " l~g.v IH\ lildjv.s gi 1\ijnyvtfn:1< hnSZIIúl iltz\n1 az Qtt lukó 
hivekétserk Hli. 

g. r\ SJiÓ.I'\)ún,VlHul lilkó tl..'het llen ~~~~p:e lls okröl. ál'\'i\króL 
nyolI\ornl tf\kl'ól fl. ktizpontllt\k hH'\nkl-nt jelenlest. ős 

• • 

megrelelő jn\7:fslfttot, tQS~ . 

h. EgyuIJukbcn PNlig ,\Z időnk nt I\rlo.nd6 nh,si tnsok és 
hf\.tál'OMtok ért Imóben jM tI. 

4. ;I. soÓrvilny·gonrlnok jeL ntés it oz eg.rhóol,üzs 'g hit·, 
novel sugJli· ~ s1.ón ' Í\ny bi v.Ot ~:\gt\uak g,yUlas bon terjesz ti (' ló. 

, 

A szigoru egyházi adózás .. 
A bUlInpesti old ózsia hhei ülün ismtHolton folhhluk. hog.)" 

fl hóuO!'U olOtt es n.lntt. CSfl.k Cff!! pnp ,'olt . r\ h:ibol'll e.l!»' 8Z iMen! 
viszoll~'oknnk éZ IUc-gfl:Jlelr. A húborn ntntl fl helyzet IlHWVI\ltOv.o lt 
Ó~ :\ megnihel, dett lt\tszl\m s !I ~ i(j\l::lig lelk i életcnok gondm~:\:m 
Olj'RH fel fHh\tok llHlgol!h\sM kiví\njtHL f\llJtnökl'úl n}~t' bbfm szó so 
' :olt. Azok fl szUlOki akiknek gyenllokei ' ·f\.ll lHlk 1 jol tlldjúk, hogy 
IUl &g,y há~ mn mily ir:\ IIYUUlI cs módon d'olgozik, g zek i\ ktirHI· -rnények tettük sr. ilk"'S~g 'sse, hogy il hi\' k tlHk~lltes ! t l' t ~zr:; ~Zi}· 
rinti f\ctÓ Z1\S!\ hQ~"Qt t 1\1 e-g,rht\zi t)dÓlt~st kiilek:Jd és. rc nd SJ5;e rt'sse 
tt'g",lik1 lIgS, millt l~ mbbJ l.! rházl\k is teszik, 

BERDE L \..J08 
uni ..... " .. . ~lp.llJlm •• t . r lutA.,YO.iiU" "'111\1 m ln do., munki ' 

I .AKl"K: ll. l{ EU ' LET, .HA',I"l'UY ,\NV' U'r G..'\ ·l$, S Z ,-\ M. 
HO ts SARCIPÖ T IS KtszIT. 
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A mai viszonyok Il Ahezek, de épen ezek a viszonyok az 
egybazrn. is állanak és a1.é rt kivána.tos, 110gy milH.]enl<i a sokfele 
való fizetésböl rkeveset juttasson az egyháznak is. Ez a sok kicsi 
fogja nz egyházat rendben tart ani. 

Én fölhivom lL figyelmet arra, hogy az egyházközseg 1923-
bR.n mnr volt olyan helyzetben, llűgy a papjait nem tudta fizetni. 
Ar. elöre nem látott á ll ami ndózás az egyhá.z jövedelmét ugy le
csökkentette, hogy ft. leszá.lli tott bérek alighogy a. sok javitási 
költséget és fi. személyi kindások egy csekély részét fedezik. 

Kérjük tehát mindi~ áldozatkész hivei nket, egyházi adójukat, 
ha részletekben is, fizessék meg, mert a behajtás is rendkivül 
sokb!L keri\!. Szeretettel kérjük hivei nket, hogy az egyházi adó 
beszedöjét fogadják, fi71 egyházközség küldőttjének és tiszteletteljes 
személyes látogatónak, aki egyházközségilnk érdekében fáradozik. 

Dr. Tóth György. 

A tanulók Istentisztelet látogatása az 
1932{33. tanévben. 

1., Az elemi iskolák és polgári iskolák összes tanulói és a 
középiskolák I-IV, o. tanul6i s1.ámára kötplező a vasárnapi isko
lák látogatása, havonta két izben. Er. a lól részleges felmentés 
(csakis sulyos esetben) az egyházközség lelkész elnöke adhat. 

2. , A középiskolák V·VI1r. o. tanulói , felső kereskedelmi 
iskolások, tanit6jelöltek és hasonló fokozatu iskolákba járó tanu
lók számára u, n. ifjusági Istentis~teletet tartunk minden hó máso
dik vasárnapján az V" Koháry-u. t anácsteremben délelőtt 10 
Órtl.kor. . 

Folyó esztendőben 3. következő napokon lesznek az ifj, 
Istentiszteletek: 1 

1932. évi október hó 9-én. 
1932, évit november hó 13-án, 
1932. évi december hó ll-én, 
1933- évi január hó 15-én, 
1933. évi február hó 12-én, 
1933. évi március hó 12-én, 
1933. évi május hó 14-én. . 

Április havaban az áhitatnapok helvettesitik az ifjuságl Is
tentiszteletet. Ezeken a fent közölt napokon a tanulók tartozna.k 
3.7, t:gész fövál'os é~ a fóvaros környékének iskoláiból aPi ifj. ls
te lltls~te l ete.1l meg,Jelenui. Aki orvosi igazolvánnyt~l betegségét, 
va~'y Iskolai enellón~ó könyvvel iskolai hiálly~ást IgazoI ~ az tar
tOZik mas vasfl.rnap II fe lnöttek Istentiszteletet látogatlll s erről 
a lelkészi irodal1 igazolást kérni. 

A tanulók templomlátogatilsi lapot kapnak. 

• 
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Kivonat a Bibliatársulat évi jelentéséböl. 
A Bibliatltrsulat évkönyvéMl igen érdekes adatok tU nnek 

ki. A Társulat fenn állúsa óta. közel 432,000.000 BibIiM adott el. 
E Bibliákat vonatra ra kva 70 kilóméter hosszu vonatot kapnánk. 
Egy vonalba rakva pedig egy olyan bosszuságot, maly több mint 
kétszeresen fogná körül fl fOldet. Ha egymás mellé raknánk eO'y , o 
oly területet kapnánk, mely másfélszer nagyobb lJ.az{\I1k jelenlegi 
nagyságánál. Vagyis Bibliával tudnánk beboritani hazánkban min
den egyes talpalatnyi földet. Az alföldi róna3ágot és a dUlümtuli 
dorubvidéket. A mult évben fl Bibliatal'sulat 10,552.284 példányt 
adott el. Az elózó évekkel szemben egy kis visszaesés mutatko
zik, amelynek oka a nehéz gazdasagi helyzet. (l930-b.n 11,888.2~G 

és 1929-ben 12,175.292 példány volt.) E Ilagyszárnn Bibliák leg
nagyobb részét, 7,349.079 példányt a társulat kötelékében álló 

• 
1099 kolportör adta el. Ezek mint látha.tatlan fonalak bebalózzak 
az egész világot. Megtaláljuk öket a nagy sivatagokball ép ugy, 
miIlt a havasok lejtőin. A robogó vonaton vagy a poros ország. 
uton. A civilizált országokban vagy a vad em bel'evök között. Ezek 
azok, akik arcuk veritékét áldozzák fel arra , hogy a Biblia min
denki kezében ott legyen. A forditások száma. elérte ti. 655-öt. A 
mult esztendőben ll ' uj nyelven nyomattak EvangéliUlllOt. KbMI , 
8 esik AfrikáTa, 1 Azsiára, 1 Dél-Amerikára és 1 az !msztrá.liai 
szigetvilágra. 

. A legtöbb Bibliát, Ujtestamentomot, illetve e\Tangéliumot 
Ázsiában adlak el. Kb. 6,900.000 példányt, melyből Kinúra 4,506.415 
példány esik. Kina a világon a legnagyobb bibli~fogyasztó orszag. 
Európában 1,800.000 Bibliát terjesztettek el. Ebből 3. ·középeuró~ 
pai ügynökség, melyhez Magyarorazag is tartozik, 328,836 pél
dányt adott el. Magyarországon ismét emelkedett a bibliaterjesz
té,. Az 1931-ben elterjesztett Bibliák száma 75 ,223, obbőI12.932 
Biblia, 18.605 Ujtestl\mentum és 43.696 bibliarész. 

Szép eredményt ért el az idén a terjesztés a katholikus 
országokban, mint pl. Spanyolország, Portugália, hol tavaly ad~ 
tak el legtöbb Bibliát. Spanyolországb"n 275.656, Portugi\liáball 
100.448 példányt. 

A Társulat az elmult évben forditásokra, átdolgozásokr3, 
nyomatásokra, kötésre és szállitásra kiadott : 207.686 fon tot 
(4,361.406 P ,j 

Bérletek, fizetések és 
fontot (3,436.603 P.) 

adminisztrációs ldil tiégekl'e: 163643 

Összesen, 371.329 fontot (7,797.909 P.) 

• 
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Eladásból befolyt , 142 .002 fon t (2,995.902 P). Adományok_ 
ból befolyt, 228.030 font (4,788.630 P). Össze,en" 370.090 font 
(7,784.532 P. A mnl t évból fennmaradt deficil 637font (13.377 P). 

Istentiszteletek sorrendje október hóban: 

H O L 

A . Templomokban: 
V., KohlÍ r y-ulctl 4. • 

• • " 
• " • 
• " " 

IX. , Rákos-urca li. 

" • • 
" • • 

B., Klirzctekbcl1: 
VI., Göm b-urca 53 el. iskola 
VIL, Telep-urca el. iskola 
x., M. Á. V. Telep-imaház 

· " . 
C, Pestk6rnyéken: 
Csepel-Templom-Ieri Polg. I ~ k . 
Kispes r-WekerIelelep ll. sz. 

elemi is ko la 
Pe:Hszcnlen:sebet Erzsébel-u. 

elemi iskola 
Des l"zen Il6rinc-Állami Telep 

Kull urh6z 
Oákos pal ola M. A. V. telepi 

It ll' i~ Mely 
upn órában 

X. 2. d. e. 11. 
9. 23. " 

1'6. 30., • 
31· 1 ~.) " 
2.23. d . e. 11. 
9. 30. • 

16. 

16. 
9. 

2. 16. 
30. 

• 

d. u. 4. 

" 
• 
" 

30. d. u. 4. 

16. d. u. 4. 

9. 23. d , u. 4. 

30. d. e. ll. 

Szolg61alol végzi 

dr. Csiki Gabor 
Józan Miklós 
Bar llbás ISIván 
Pethő István 
FerencI József 
dr. Csiki Gábor 
Pethő [sIván 

Barabás István 
Barabás ISIván 
ferenez József 
dr. Csiki Gábor 

Pelhő Islván 

dr. Csiki Gábor 
(dr. Cs ik i Gábor 
(ferencz Józse:! 

Pelhö Islva n 

el(>llli iskola 30. d. u. ll. Barabás Istváu 
Uh,est SzenllstvárHéri Polg.lsk . 23. d. u. '4. Barabás ISIván 
D , Vjd~ken : 

ll) D e b~ece n Hatvan -utca 24. 

Unitári us Imaház 
b) Nyi regyháza E vangétikus 

Iskolák diszte rIlle 
e) Sopron Ref. lemplOIll 

2. -
16. -

I ~ 

d. e. 10. 

d. e. 10. 

d . e.11. 

Józan ' Miklós 

Józan Miklós 

Jón!"n Miklós 

A !áhUZO!l nllpokon Urvacso ra-osz fás. 

KRISZTUS PANASZA 
A llibecki .dómban fl z egyik falon a következő irás olvus ható: 

Igy Szól lüisztus hozzánk : . 
Jrc8l~relekn(>1; mOIHlotok engem _ és nem kél'deztek

j 

1~ilú.fJo8Sú.!Jlla /~ mondoto),: - és nem láttok megj 
Utnak lll oJ l(lotok - és nem jártok l'Iljtam, 



. __ ~1~5~. ~5~z~.á~rn~. __________ -!U~n~i~lá~ri~u~5~É~r~l~e~s~il~Ö~ __________ Jl~l~. __ 

É letnek mondotok - és nem kivántok, 
Biilcsnek mOlldotok - és nem, l~övettek, 
Szépnek mondotok - és nem szerettek, 
Gazdagnak mondotok - és nem kértek tö lem, 
11'!/almasnak mo ndotok - és nem biztok bennem, 
N emesnek mondotok' - és nem szolgáltok, 
Mindenh6Lt6nak mondotok - és nem tiszte ltek, 
igazságosnak mondotok - és nem féltek töle m, 
Ha. tehát elitéUek benneteket - ne csod Mkozza.tok ! 

H I R E K. 
Őszi hálaadó ünnepUnkön hi

'V!?:ink 183· an járultak az U r aszta lá· 
Ihoz a Koháry·u. templomban. A per· 
. selya dományok ezu llal ft lelkészi nyug
dij in tézet javára fo rdillallak . BegyUIt 
il Koháry-u.-ban 23 pengő 62 fillér. 

Vértanuk napja. Október 6-án lesz 
· 83. esztendeje a világtö r ténelem leg
sötétebb büntényének, amelynek 13 
magyar tábornok élele esell áldozatul. 
S irjaik at most megbolygalták. Uton 
állanak a szétszó rt csontok a krétá
val meghuzolI határok k özelében. 
Imádkozó szivvel gondOlunk a vé r

I !" nu h ősökre és haza vá r juk Öket ! 

Dr. Mikó Ferenc helyeIles állam
ti tkár i eimmel és ielegge l felruházott 
miniszter i tanácsos. a csonka mt!gyar· 
országi un itárius egyház főgondnok 
helyeuesét ll. korml§ nyzó miniszteri 
osztá l y fő nökké nevezte ki. Szerencse 
ki vánatainkkal UdvözöljUk. 

• 

Dr. Ravasz László a dUnil melléki 
. rer. egyházkerUlel pUspöke, k álv i nIér i 
lel kipásztor szeptember 29·én töltöIle 
be életének &Hk évét. Az élet dele lő· 

jére érkezel! püspököf és lelkipásztor t 
testvéri szereIelIel köszönt jUk . 

Dr. Tihanyi Györg y fogorvos 
atyánkfia fogorvosi rendel6jét VII., 
Thökö!y· uI 9. sz. ll. em. t. megnyitolIlI. 
Rendel 12_1{,2 és délután lj - 6 órák 

_alllll. Uni tárius vallásu betegekn ek 
, kedvezmény. 

Özv. Kriza S ándorn é Barabás f\n~ 
na é letének 75. évében szepl. 8~án 

Seps iszentgyörgyön jobb létre szen
derült. Szepl. IO-én le mellek. Az el
hunytat gyászoll ák 'Kr;za Ágnes szkfő· 
város i lanitón6 és Kriza Kálmán okI. 
vegyész mérnök atyánkfiai. Legyen 
álma ft boldogultnak csendes! . 

Or· Ürmössy Károly ügyvéd éle
lenek 61 . évében f. év szeptember 25-
én Gy ulan meghall. 26-án lemellék el 
nagy részvél mell ell. Pi henjen csen
desen ! 

Kiskoru Lörincz LlIjos a Szent
lászló kórházba n r. évi szepl. 26-á n 
elhun yt. 28-án lemellék. Nyugodjék 
békével! 

Muzsnai Ürmössy Nellyke és dr. 
Csányi Vékes Islvlfn Ugyvéd szepl. 
20-á n tarlorták eskUv6jIJket a Deák
Ie ri evang. templom ba n. Is ten áldása 
nyugodjék meg II stent szövetségen ! 

Kiss M árion 11I klllos-sof(ő J; unil<'! · 
fi us és CSllplyák Jul i~nnll r. kat h. val· 
lá su ujpesl i I" kosok tö rvényes házas· 
ságuk ra szepl. 22-én kérlék egyházunk 
~Idás.á l . ISle.n boldogitsa és szeresse 
az uj p6 rt ! 

Kerts! SzeretelIel kérem uni tárius 
, I r ' ok -

testvéreimel, azoka t, akIk ~ drag . 
cimil könyvemet még ezutan aka rJ 6k 

. b,'~ IO kuk ban megszereznI, hogya , , 
levő csekklilp segilségével sZIvesked· 
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jenek. ha lehelik, mosl nklóber hó 
elején megrendelni. merI II könyv jö
vedelméből ke lyhákal akarok venni 
vásárhelyi lemplornunknllk és mer ill 
lIZ 6sz. - Tesivéri köszöntéssel Biró 

• 
LlIjos lelkész, Hódmezővásárhe l y. 

A Tekintetes Ur. Az Erzsébel 
szobor leleplezésevel kllpcsolalban 
sokszor esen szó egy lek. unó!. 
Ama bizonyos Deák Ferenc nevezelÜ 
ötegurról, aki ércbe önTl:!1t szemeivel 
csodálkozva lekim kö rül II DunlIparI
ján. 60l0nlos s zemöldökei illól aU rU 
vi llámoklll szór II miniszlerelnöki pa
lala felé lö megelö méltóságos önjelől

lek hadári~ . 
A Haller vOll miniszter pörevel fl:ll

velódölt hirekre minlha le akarl volna 
száll ni karosszékéböl. A biróság nem 
161111 bUn1elendónek vala melyik leendő 
korm6nyfótanacsos 4000 Peng6s fel
IIji5nlkozi5sal. De az öreg li5blabir6 
szobra azt mondta, hogy vannak dol
gok, amiket nem bUntel ugyan a 
lörvény hanem azért meglen ni még 
se s::abad. Eu a méllósagos ei m ufan 
törlelőknek is igy kellene tudniok. 

A hittani Isk. év megnyiló Unnepe 
szepl. It-én folyI le a Kohi5ry-u . lemp
Iomban i5hitalos formi5k közön. Az 
ari5nylag kevés szam u ifjus6ghoz egy-

, 
házi besz~det Peth6 l ~vi5n hitoktató 
lelkipásztor, Udvözlő szavllklll ped.ig 
dr. Tóth gondnok in tézell. A hillani 
ó ri5k II leglöbb csoportban a t9-en 
kezdődő héllel megindulJak. 

Kegyuri terhek. A Bpes l székes
főváros 19ö1. év i ' közigiJzgluási és 
statisztikai évkönyve .nerim a fóvá ros 
Kegyuraság eimen rendes kiadáso kra 
625 ezer öl i pengőt, dologi kiadások 
eimen t millió 411 ezer ö82 pengől, 
együn 2 millió ÖS eze r 9.; pengőt fize
ten ki a katolikus egyháznak a mul! 
évben. Ezzel szemben II fö bbi egy
házakat "felekezeli seg~ly" eimen 669-
ezer 500 pengövei d6lálla , amiből II 

budapesfi un itá rius egyházközségnek 
2250 pengő jutoI!. 

Ugy halJaiszik, hogy ezután a fő
városi kat. lelkészek nyugdiiát is II 

s:dőváros fogja lizelni, személyenként 
évi íOOO pengő nyugdijjal. 

• 
Az Ur Jézus nevében kérünk egy 

kiváló rajzo"~leh elsegif főgimnáziumi 
tanulónk resure villamos pénzt. A 
tanuló a Missziói HeS zban kapon la
kást. Onnl!n kell naponta az óbudl!i 
Árpád-fögimn6zi umba járnil! gYl!log
szerrel. Oda-vissza 8 kilóméler min
dennl!p! Fillereket is köszönelIel fo
gad a lelkészi hi va lal V. Koháry·u. 4 . 

• 
A Budapesti Unitárius Iratmissió által 

terjesztett kiadványok jegyzéke:· 
(Folytatás) 

· 63. Bölöni Mikó Lőrinez: Az Erdélyi Unitárius VaUas közön
ség Jgazgatasi rendszere 10,- P. 64. Verses imadsagok -.50 P. 
fllzve. 65. Dr. Gal Kelemen: Brassai Sámuel 2.20 P. füzve. 66. 
Dr. \'arga Vári dr. Gal: Három felolvasás az unitárizmnsról 
- -B? P. füzve. 67. Milikán : Természettudomány és vallás - .öD 
P. fuue. 68. Szent-Ivanyi: Az nnitarizmns Lényege -.60 P. 
füzve. 69. Szent· Iványi: Az nnitarizmus fejlódése -.80"'P. fliz-ve. 
70. Pap Domokos: DáVid Ferencz életrajza -.50 P. ftizve. 

A felsorolt k6nyvek kaphatók a Iratml.sl6nal (csOt6rt6k 
d61utan 5 - 7-lg •• VaSárnap 12 - 1"'0). 

t'detk ~&Ü, Dr. I .. "" Lúdil. 

----~-- - -- -
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