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F~.ut6 BARABAs ISTVÁN. F.!.16, sz.rklSZt6 JANCSI LÁSZLÓ 

r anubizonyságot 
leszünk arról. hogy dzok a jó unitárius atyánkfiai. akik hiva
talokban. vállalatoknál jelentősebb 6l1á!.t foglalnak el. minden
kor megkülönböztetett jóindulellel fogja k partjai mindk~t nem
beli ifjusá!i"unknek. h6 hozzájuk fordulnak. Ámde mai napság 
az ifjak elhe lyezkedése ezer ekadályba ütközik.. Ezl mi is jól 
látjuk. Mégis külön felhivjuk azokna k ez e. lyánkfiainak szive s 
figyeimét. akiknek módjukben áll egy·egy álIasi keresö. fia lal 
hivünk támogalasara - serdülő s ken yérkereső palyáre szorult 
leánya ink sorsára . A nők helyzete ~rlhető okokból a fiuk hely
zet~n él is nehezebb es s ir8lm8sabb. A fenyegető vellzily is. 
amely léplen-nyomon rájuk leselkedik. sokkö.1 nagyobb. mini 
e Buknál. 

Nagyon jól tudjuk azl is. hogy a keny~rha,cb6 n mind 
gy'lkrabban hangzik föl e köve lel~s - elóbb a f~rfI8 k. ezután 
e nök l Mert bizony 8Z ~let nem udvariaskodik. Ahol kenyér
ről esik 52Ó. az erösebb nem nézegeti 6Z i1lemlzabaJyokat. 
hanem. aki birje. merje. 

Mégis szól kell emelnünk leányaink érdekeben és kérnünk 
tehetősebb etylinkflail gondoljanak adandó alkelommel 
kenyérkereset utlin törekvő le.e.nyeinkra. Dr. Enyedy Róbertn~ 
d r. Punkösli Mária. a Percelné Kozma Flóra Unirárius ~ány· 
t'gyesületlelkes elnöknője készséggel ed felvilégositlisl ezoknak. 
akiknek módjuk nyilnék egy·egy leánynak elhelyezés~re . 15-20 
leényunk valje a segil!u~gel, It jóindulato!. 

Hallgassák meg kérő szevukel. 
r )( • 
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A számok beszélnek. 
Több izbcn Iwlloll lll1 l\ o lYM megjegyzésI egycscKló l, ho!!">, 

t i blJdtlJlcsti egyhózközség ncm fOI'dit erejéhez mérlen meg
felelő öilszegct jótékony celokr8. Az 1929. evi sz6müd6s el· 
készü lléve! /I1osl módunkbttn á ll közrclId nunk 6zoko t az 8dft
lokttl, tlmet)'ck fl, jótékony cél r8 fordiloU összegeKel multtl;llk. 

Az cgyh6zközséij 1929 évi bevétele egyházi adóból : 
6200 P. Pcrseh'pénzb61: 667 P. Ewyütl : 6867 P. Ebből oz öu· 
szel/b61 6Z cQyh6zközllt':y tldolt ; 

I. Az Unitárius NÓlI7.övel ségnck .. . ••... 600 P 
2 Isk. növ. bl;llelon i nytl fe llelóslÍre .. ..•. 800 P 
3. Egyel. htlllQ61óknak Prol Mens6.hoz •... 500 P 
4· Eln'ctemi hallHtlt6knek Ka rácsonYKor . . .. 132 P 
5. Közepiskollli tan ulók segélyezésére .... 1000 P 
6. Szegény IllrlUJó k 11Inkönyvei re ........ 180 P 
7. Szeyényeknek kisebb segé lyek . ... .. . 42 1 P 

Összesen ... _ . . . .. 3633 P 

1929·be n lehát /;\'1. egyházközllég ti. hivektó l befolyó jöve
delm enek több mint relé l rordi totta jóté konycélra. H6 mél ide
szémltjuk tlzl tl.Z 550 penijöt amibe tl clcrké i'lz-olth on kerül. 6Z 
összeg 4180 pcnyörc emelkedik. 

Az 1930. évben 6 '1183 pCtlijó höz rog jön ni meg I:l Já nos 
Zsigmond cserkeszc8opoln6k mé r megsztlv8zoll 200 pengő és 
lIZ oklevelct szerzett cyyelemi ha llgtlt 6 kOl röldi ösztöndij6 1000 P. 
Igy tlz összeg eddig 5~ IlengŐ. Mi ndezekhez kell mér e dni 
e PCl celnc Kozll\tl Flórtl, Lc6nyeRyell(ilcl nck kiodtl ndó 200 pen-
1:15t. lIml!;lIyel II végösszeg 5583 pengő lesz. A 6867 pengő be· 
vé telbő l "Z 5'183 Ilengő kil:ld6s1 lel/onl/tI. mllTl:ld 6'1. egyház· 
közséynck , 1284 pcngöje. 

(b) 

A Magyar VallásróL 
A Nagy Magynr Alföldön, klllönöscn Debreccn környékén 

maRyar vallásnak 1I10ndjllk a refon nlllml lIul l!lsl, meri ill Icg-
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több magyar lakik " Cl a vallb 011 van tIterjedve a legero-tbbtn. 
A magyar vallds elnevezésre azonba n al. un llArlul vallás m~h6 
lelje. mf!rlékben . 

Az okszerO alapon ,illÓ vallások kötOI csak az unitárius val. 
'b U Olelell Magya roruágon, csak ennek a vallAInak vol t magy.r 
ember az alapllója és csak ennek az uni tárius vallásnak voltak 
magyar emberek az elsO hivO!. 

Brassai Sámuel az unitárius va llási II tevő vallbának ne. 
vezlc. A magyarság nak ncrn fog ártani, ha valaki azl fogja most 
mondani, hogy a magyar valld! a jövOnek a vallása. 

Irom pedig én ezl a ci kkecskét abbó1 a gondolatbóJ, hogy 
sem minket unitáriusokai nem izgat eléggé az az állapot, 1I0gy 
boszkék leheUlnk vallásunknak a magyar voltAra. sem egyáltalában 
a magyarságo! nem izgatják eléggé azok az állapotok, am~lyekr~ 

igatán bUszkék lehetnének il magyarok. 

Példá nak okáért ; ujabb i dőben gyakran láthat juk irásokban 
ezt a beszédet : ~ Ki rály i nemtet vagyunk~ .. . J::n 5t~gény te jem mel 
sokáig azt hittem, hogy igazi értel emben használják ett a kirdlyit , 
- hogy I. i. kirAlyi vérböl származánk, meri a nép monda Igy 
tanUja s bizonyság az ellenkezót e sincs. tdel testvér evvt l az, 
hogy költói és dalos nemzel vagyunk. A szép mo nda szerint a 
király kisasszonyok az erdő szélé n . maiál i sl ~ rend~zve olyan szé
pen énekeltek, hogya hang m~gállllolta és odacd.bitotta Hunor 
és Magyar vItézeket is. Aházassagi kirándulásból szO!etelt a kirdlyi 
és dalos magyar nemzet. Miért ne kellene nekOn" ápolnunk ezl a 
mondá.!? S miért ne I ~hetnénk rátartóak az öröklött két szép lu
lajdonságra? Lám, az olá hnak nincs, tehát kölcsön veszi a mondát 
is s S%oborban á1litja ki a szoplató fa rkast Kolozsvár piacán. 

D~ ha nem ~lég a monda, van nekOnk lörténel mOnk is. 
Hunyadi János t456 nyarán annyira visszaverle Belgrádban a 
törököt Magyarors:zágró l és egész Eu rópáról. hogy III. Calixlus 
pápa nem Iudla hová legyen örömében s az Istennek, a magyar 
kalonának és Hunyadi Jánosna k a dicsőségére megko nd itlaua az 
összes harangokat. De nem csak július 2 1-én délben, a viadal 
idejére, hanem elrendelte, hogy keresztény világának öines temp
lom harangjai naponia egyszer állandóan déli 12 órakor megkon
duljanak a gyözelem nek örOm-emlékére és ötOk-emlékére. A val
Ibos kalholikus a déli harangszóra nemcsak megem~li nli , de le 
la veszi a kalapjál. Mosl i!!lY ellcns!günk is, ha oláh, ha francia, 
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de ha vallásos, leveszi lsten e lötl a kalapo! s ugyanakkor Hunyadi 
és a magyar elött is leveszi a kalapo!. 

Nem áll nekünk érdekUnkben, hogy ezt a történelmet elsik
kasszuk. Már pedig ki emlegeti? Ki tud e rrli i? Minden milliomo

dik magyar. 
A szerénységen kivlIl van a magyarban még valami tulajdon

sag, amelyik az önérzete! s a helyes büszkeséget nem engedi 
benne fölébredni: ez a rossz tulajdonság mint valami vissza ránl6 
lsten működik benne s amit én ázsia i lunyaságnak tudnék nevezni. 

Az emlitett történelm i dolgok párhuzamosak az unitárius 
vallás magyarságával, a benne rejlő jel entőséggel, az önérzettel, a 
büszkeséggel, s lb. 

Talán nem helytelen és idötlen fölhívni erre a figyelmet, 
bárm ikor is, most is, hogy mikor !tUja a " ilág az angliai és ame
rikai angoloknak a magyar unitáriusokhoz való jótékonyságú hO 
szeretelUket: lássa azl i, a vi lág, hogy nem hiába! Meri az 
angol unitáriusok a magyaroktól kaptak va llast maguk szamara s 
vallasuknak Erdély Jeti az édesanyja. Nem a mai Erdély, hanem 
a magyar Erdély. 

Zalaegerszeg. Borbély OyiJrgy 

Párbeszéd . 
• UIIY'c apám, ~t ~g, 
A u~p cSltlallMlyol _ 
Távol van mltölQnk l ' 
- SzédllOoen Mvoll 

.S ls ten, úllY'c az~ rt 
l.aklk a mDg~sb D n, 
/ 101lY mindent jó l Muon l' 
- Azért J~k lk Otldn. 

,Oda$dllnl mén nincs 
Az embernek 5zdrny81' 
- Fi;.Im, az Imdd!;!g 
Folem~1 houdJa ) Endródl Sándor 

A romániai magyarnyelvü oktatásügy 
elsö tizéve . . 

Irla: Barabás End". 

A fenli eimmel most jelent meg Barabáii Endre munkája az: 
ohihországi kisebbségi iskolák állapoláról. A Hlzelben minket, uni. 
látiusokat ~rdek lö adatokból közOljOk az alábbiakat. 
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A koIoz:sriri tgydemen 1918 ' l9-btn mq 110 unitirfus hlU

pfó .oH, de már lZ '919LO-i un~vbe:n cut 3, 1921'22-ben 8, 
1922 23-ban 15, 1923 24-ben I I, 1924 25.ben 9, 1925 26-~n 25 
1926 21-ben 32, es 19212S-ban 25. tvi átlag _ 20. • 

Az oláh kormány 1923-b.n itvett 5321 elemi iskolát. Ebb61 
unitárius iskola voll 26. Az elvett magyamyelYD islr:olák póUásara 
időközben 59 unitárius elemi iskofái iJJltoltalr: fel , amely sUm u. 
192128, isk. évben leapadt 31-re.. 

Tiz év aJan il magyar jdleg1! ekmi iskolák súma 25Q3.. róI 

leapadt 818-ra, amely 68-S ~-nak felel meg. Megjqyu:nd6, hogy 
at. ugynevezeil magyar jellega elemi iskolákban is három " ntir
gyat oláh nyelven kell tanUani az 1- 4. outályotban. Az 5 .• 6., 
1 .. osztályokban minden tantárgyat oláh nyelven kell tanUani. 

A kél kOzépiskolántban 1928-OOn a tanulók Wma 366, 
tanárok szAma 39. 

1927-ben Erdélyben volt 70.654 unitárius. TankOte:iesdI: suma 
9,538. Iskolába jár 5,601. Állami óvodába jár 531 , unitirius fe le
keu:ti iskolába 1,130, állami iskolába 3,871. Eltmi iskohibll jár 
Erdelyben 5.601 . a Reiálban (regi Oláhorszag) 81 es 8c$s:ui. 
biib.aOl 118, Bukovinában 6 unitárius nOvendek. E.gyOn -
5.806 tanuló. 

Hogyan lépsz az új évbe? 
Magányos vagy? . Ime az ajtó t lOtt állok és zOrgttek, ha 

valaki meghallja at. én szómat is megnyitja az ajtót, bemtg)'ek 
ahhoz és vele vacsorálok és 6 énvelem.· Qtl. 3:20.) 

Szegény vagy? . A szegény nem lesz vigkép elfelejtve, a 
nyomorultak remenysege sem vész el ö rökre.· (Zsolfár 9:19.) 

Beteg vagy? . Az Úr megOrzi azt és eheti ~ boldO( In~ 
efaldOn .. . Az Ur meger6siti 6t az II betegágyan. megiOnnyfti 
betegsegeben. • (Zsolt 41 :3-4.) 

Tudatlan vagy? . Ha pedig valakinek kOzQlettk ninCStn bOl
csess tge, k!rje IsttntOI. aki mindtnkinek kesuqesen ts szemre
hányás nelkUl adja es megadatik ntki .· Oak. 1:5.) 

Felsz? .. Nt felj, mtrt en n icd vagyok, ne csaggcdj, mert 
en vagyok Istmed, megermltelek, sót mqseglk lek ts iganigom 
iobbjával ttmogatlak." (€saiás 41 : 10.) 

Gytngt vagy? "Eleg ntked az én kcgytlmem. mert az hl 
er6m mllenseg által vqwetik e!." (ll. Korinl. 12;9.) 
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Terhek súlyosodnak rdd? "Vesstd terhedet az Urra, Ó 
gondot visel rólad és nem engedi, hogy valamikor ingadozzek az 
igaz." (Zsolt. 55:23.) 

Uram Islenem, Te vagy a mi menedékünk örökkön örökké l 

Istentiszteletek sorrendje 
1. A Koháryautcal t emplomban: 

J anu6r t9-én . délelő" tt-t.s ó rak.or : 
B A RABÁS I S TVÁN ( R 6.d lós). 

J anu 6r 26-6.0 , délelő" It ó ra.kor : 

J ÓZAN M I KLÓ S. 

Feb ru6r 2-6.0 . délelőtt II ó r akor: 
BARABÁS ' STV ÁN. 

2 . A Rákos-utcai kápolnéban : 
JanU M 19-én . d é l e l ö tt tO Ór a kOr : 

PETHO ISTVÁN . 

.JanU M 26-6n. délel ö U 10 Ó r a kor : 

DR. CSIKI GÁBOR. 

JanUM 26 6 n , d é l e l ö tt tO Ó r a kor : 

PestszenJlö r lncen P ETHO (STVÁN. 

Az unitárius ifjuság egyhá.társadalmi 
nevelése. 

Az iskolas fiuk és leányok mar kedves egyesOleti élelel él. 
nek a János Zsigmond cserkész csapatban és "Perceiné" leány
egyesOletben. A Missió-há.zban is a fiuk ogyeinek ~gym,ts becsfl· 
letére, de ezen túlmenöleg is minden vonatkozásban a legteljesebb 
és legbensőségesebb ifjusági életre kelJ, hogy törekedjenek. Meg 
kell kapni a módját, hogy az iskolán kivflli ifjuságot is valamely 
keretben meglizervezzOk. Az egyházak áltat nem igen értékeli szo-. 
ciálista szervezetek ebben a tekintetben az egyháukat is megsú· 
gyenltö Ielkesed«t lejtenek ki. A napokban olvastam a riadót ; 

... '. prédikAlni ke ll a szocializmust, tanitani kell a tömeget, 
agitálni kell, dolgozni kell a pártért, a szakszervezelekérI, sokszoro
san többet mini eddig. jobban mint eddig, a párt \' uelőinek még 
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több példaadó buzgalmat kell kífejlenlOk él Igen, a mllnkd.fok f fa
toljainak a megnyeréslre kell a (eg/óbb gondot /ordltonff 

~n azt hiszem, hogy a dolgok tisztán látása mellett n . egyhá
zaknak is ez a kölelességUk - egyháztársadalmi és hitéleti szem-
pontból! Ki tagadhalná ?1 (_ ) 

HIREK , , 
El6/izel6inket atyafíságos szeretettel kérjük, sziveskedjenek 

hát(alékaikat beküldeni. 

Az Unitárius N6szövetség tflgjeinak töu:skönyvezé.e céljá
ból .. Bel~péli Lapokat" küldtünk szet. Kérjük kedvel Te.lvi
rein kel, legyenek szivelek fl kézhez veU lePQklll kitölteni. el -NŐlzövellég eimére (V. Koháry u. 4'> vi ' l &aküldeni. 

Ezullel kérjük a lagdijak befizetését il . 
Az Unltdrlus N6szlJvetslg. 

Punanok változás. A János Zsigmond unilérius cserkész
csepal eddigi pe,anctlnokfl Sykó Dezső nékesfóvá,osi teltne
velési tMér fllyánkfia m6snemü elfoale ll ság/lr8 veló hivelko
dISai lemondott para ncsnoki !inteTŐ!. A szervező bizoU.ér 
Pelhő Il tvén hílokhtlÓ lelki pészlor elt ~ánknát bizle meg el 
parancsnoki tisztséggel. 

Az Unitáriua Közlöny 8Z idén lépel! 40-ik évébe. EbbOl az 
alkalomból dr. BoroSII György főpásztorunk irt lelkel hDnVu 
vezetc5 cikket II la pba . Az évfordulón mi ia IzereteUel kalzönt
jük a Közlönyi élonnak munk6aail. 

A Ptl'(zelni Kozma Flóra Unitárius Ltányegyeaület a hónap 
2. és 4. negyedik vasárnapján délután fél 4-kor tartja (HélIéI a 
a Tanácsteremben. (V., Kohary-u. 4. t. e.) 

Kérelem könrvbar6talnkhoz. Egyházunk könyvürának 
rendezését megkezdeltük. Amint látszik igen sok könyv, folyóirat és uíság 
van, amelyekböl egyel azámok, illetve évfolyamok vagy kötetek hiányoz
nak. Azzal a Izerény kéréllel lordulunk tehát lzeretett kBnyvbarátaink
hoz, hogy Iziv81kedjenek nelkülözhe16 könyv-, folyóirat .1 tapp!!ldinyal-
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k.t egyhazunk könyvtaraba beküldeni akit a.janclek. akir öröklel6! vagy 
cserekeppen, hogy lehetöleg kiegilazíthessük hiinyos pt\ldi nyainkal Tehat 
bírmitele könyvet, ujsilgot, fol yóiratot vagy keziratot hidis köszönettel 
fogad kiSnyvtara ,.eszere es az adakozó kivánsagira duplum példányaiból 
sziveMn viszonoua az adomilnyt, a Budapesti Unitanus Egyhizkön8g 
CV .. Koháry-u. 4. sz.) 

Lbztó Gyula. könyvtáros 

A Pel'(dné Ko:ma Flóra Leanyegyesüld könyvtárt szándékozik 
berendezni. Kérjük olvasóinkat - akiknek van nélkülözhetö olyan 
kOnyvQ k vagy folyói raluk, pid. Uj IdOk stb., amit serdülő leányok 
baS1nálhatnak és olvashatnak - szíveskedjenek odaajándékoz"i 
leányaink SLimára. Az adományokat a lelkészi hiv ... tal eimére -
V. Kohiry-u . .. sz. aJá - kérjük. 

A David Ferenc: - FiII! ralapra ujó!ell adakoztak: Farkas 
Lajos 300 nu.. Fenyvesi Somlll 200 fil l.. Bellovl!iri Istvan ne . 
HllIckler Arthur 365-365 fi ll .. Jónllls ZSUZSA 500 fi ll .. d r. Koncz 
Lajosne 1000 fill, Eddigi gyüjtesü nk - 117,068 fill. 

Köszönet. 
Egyházi könyvtárunk fontos 

manyaikkal már gazdagitották: 

Neh, Benczédi Gergely hagyatéka 
Néh. Buk Unió hagyatéka 
Józao Miklós püsp, vi kárius 
Dr, Tóth György 
Or, Zsakó Istvan 

Sz.,lgáljon buzdttasu1. 

hivatását megértve, szives ado-

Or, Zsakó Gyula 
Ozv. Deák Ferencne 
Ismeretlen aJ'ándékOzó 
Szentiványi ózsef 
László Gy ula 
Rigó f erenc 

A klJnyvldrnok, 

A d.di6n közvetitttt istentiszteletek tárgyában a be lügy
minisz.ter rendelelel adot! ki. A rendelet igy hangzik : "a r6dió
hirmondó állomasok u tján köz.veJitetl islenhszle/etekel . szent. 
besz~deket és a vallási szerllllrl6$okkal ösuefüg8Ó eilyéb 
kóaveli teseket korcsmékhan, kávéhéza kban, vend c!:i/ /6kben. 
mulalóhelyeken és ezekhez hasonló üz.letekben él helyisé
gekben feluerell rédióbe.rendezéseken felvenni ti los" , A ren
delet ellen vét6kel 2Q---.240 penij'6 büntetéssel sujlják, 


