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Az unitárizmus modern hivatása. 

A világháború a mlivelt világ erkölcseit, kulturAját, gazdaságát 
nagyréslben halomra döntötte. A hatalmas ga7.dasági, kulturális és 

• 
erkölcsi töke elpusztulása utan a létért való gazdasági küzdelem és az 
emberlélek válságba jutá$a nagy. sőt talán nagyobb fokú, mint Mr
m!!'ly más előbbi világcsapás után. 

Ebben a szomorú korban, amikor a gazdasdgi do sok ember e lőtt 

a lét legfontosabb elv~nek láts7.ik, megvesztegetö a materializmus elve. 
De vajjon eUg-c ez a7. elv az ember élete kellő megértéséhez ~s kifejtésé
hez ., Az életnek vannak olyan válságos helyzetei, amelyekben ez az 
elv elégtelennek látszik ~s a hif. az idedlumus bizonyos adaga szük
s~ges ahhoz, hogy helyünket megálljuk. 

• • • 
De honnan, miből meritse az ember az ideálizmust ., 
Vajjon ád-e az ideálizmus az éhezőnek egy falat kenyeret? 
Ezekl'e a k~rdésekre óhajtok vnlaszt adni. 
lia fejedetlchajlja fl gond, mert llf!m tudod, hogy holnap mit ad~z 

gyermekeidnek, h~ üre5 és kie tlen szived \\s hd ked, eredj ki a szabad 
lcrmészelbe, tekints {{'I az égboltozatra. ahonnan nappal leórnsztja 
a Nap fénysugarait és esle a Hold szelid Mnyt áraszt a hideg és sötét 
földre, ahol ennek nyomában termékenység és élet fakad. A: igOOl 
mer/l.-.;d a: idedli:musl! 

Feltekintve az égre, meg kell ér tenünk. hogya terméuet éS a vilAg 
végtelcn köréllen und, lerv- b /(jrvény$ze,,1.~ig. uighelellen genillli/ds vIm . 
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Ahol 11 na ll rl.'!ld sl.cl~·k ,<,; bolygók hnrmúnikus ös~zj{lll!k1\hH n , 

;1 lcnnl'szcl. niiv~ny , MInt {.~ cmb!'!" vil/Igúlla n oly vegh('t " tlcll gcnia
lil[,6 VHlI tllcgtCSlcsillvc. oU t' nnl'k (( IJfrJ/!Plrl/rn yrniali/(j.'I11I1.- kd/lwYII 

IwrdQ:ójll is Icgyn!. 
Dc. hogy ki 3l, előt tünk. emhl'l'ck előtt Idjescn ethcp:dlrcltl/rll. 

mikénl maga ti vfg/tlmsrg .. I) l ér. az idő, (IZ erő, lInyag rs 11 tudlts \'('U

"'Iensége is. 
A \'cgtelcnség elképzelhetet len . dc az, hogy nincs véglelcnSt!g, 

még elkl'pzelhctetlcncbb. 
Vajjon ,minda:. /Imi sullem, csaJ.; a: emberbeli la~'o:ik? A \'il :'lg

rendben fokozatokat hUunk. TCfmész<l legcbb HZ, hogy nl cmhercn 

kivűl magasabb és még magasabh ~zellemi U:nyck Itltc7.IIck és ez 11 
fokozat meg lo\'ább hahld, mindig fcJj l'llh (\s felje hb, fl !egmU!!ilSllhh 

Egységig. Ez a ltgmagasabb Bgystg az, :'lIl1clyet a vallások Istennek, 
a bölcsészet a ll!f,l\'égsóhh oknak, vagy öseninck st b. nevez. 

N"ehezehhen elképzelhető és tC'nllés.zctellenes a nnak feltételezéS<', 
hogy minden szellem és minden genialitús csa k az eJl.1hel"l lc szoru!! , 

('nuck II kis holyg6unk, a Föld nek pnl";"\uyi I(·nycihe. TCl"mé~7.elc lle nes 

t'Z. mert az em bl'l' hozz(tjnrulás.a no.\.lkiil _ fl Jlagy tc rm':'szl'lIINI __ 

1\ vég telen gen iali tús megY:llósitlisál lútjuk . 

Ez nemcs.1 k fcjl6dk, Ill'mcs..'1k cvolució I!rcdmt.!nyc, mNt vajjon 
mi ma~yllmznn nIC!! fl IwrmQnitil , ar. osszllLüködést? 
• • 

A fej lődés, ~I r. eooluciú ugyOl nis elkcpr.clhc tö a cclszcrüség, fl rend. 
II harmónia, II bölcsesség tJIcgva lósulns:I nclkíil is. 

Mi nagyobb képlclcnsl'!I, mi nt annak {tllltflsa. hogy fl vflk sors 
teremtette ar. inlelligens Mnyeke/ ! (Montesqui\' u .) 

I~ 1l nemcsak St'j t em. hanem ludom is, hogy fele ltün k v('s te lcn 
erkölcsi hatalom uralkodik, lm anllak mihenldl' elkcp7.elh<'ldlen is 
előttünk. 

A puszla hiten kivül a gondolkodfls is n\\'C'zelhcl ti legfőhh erk iiltsi 
Imtalom l étezé~Í'rc. 

Az tmberi tudomány tapasztalat.i. ludomúnyos cxakl j,iz()Jlyllási 
~l\ódszere bizonyos határon lúl felmon djn :l ~7.01g{l lalol. Dc hogyn n 
IS Iktelezhet jük ft>l , hogy a \'égcs cmb('r llldománvos mííszerd Í's 1.'$1.

klizei II :I':gte~enstlgben határta lanul hathass!luak. A vig/elmaly if/i lly/i
bUI! " b(:Ol!ylIJs /luis mÓ(ls:ercinek kt /! lIt/yl 1000lliok. 

Az emberben vall szellem, gondolat. ha talm,IS erkijiesi " flt Dc 
Il"m tudjuk hO")'an f I 'k I I· . . , .,' o yl l' nz ern "' ri SZl'llern IllllnkllJa. '1 gondol-
kud:ís fotyumnta \ ' ~ \ ' . 

, . , l r ln~gse lll ,uoll(IJuk. ho,.:y ni n ~s I-/O I1 (ttll:,!. 
uin~~ gO l1 dotkod í, ~. 

• 



UN IT1\H I US (.:HT I~Sf TÖ , 
Isl,>1I léh> ~ok I'ruber düH ('Ikl-pz .... lhclcllcn. mo;:rl ncm ludja 

dkéllzdni. h0lolY :Il'. vllhundy személyes lény legye n. Ik ennek feltélc_ 
J.·l.':s(" nem b ,.ziiks,;g(>~. M,'g kdl t'I{>gedniink azzat. hogy ily IC.'1I (;/lb 
("tki;/c.--; ha/a/u/II 1(>l,·7.ik. d,> l('gyUI<. honCl ('s h;l1Igs\olyOZ7.uk foly tOll. 
hogy ~IIH,.k milw lIl t;t,> a mi vcgc~ cml'l'ri t rtelmünk előtt tdj~~1I 

dképl.dhi'letJcn . 
. \ vigfS cmb~r értdmt'\'cI U('Ill tekintheti ;ll;l l)eg/rlcllsI!tJr/. • 
.\ d-c 3 hit. ;l kgig:11.abh ide:ilizmus az l'mbernt'k kenyeret '! Ad. 

Mert felismerjük rendeltetésünket kö telességein ket es ez a felismeres 
.... rol ;"Id azok leljcsiteséhez. i\ lq: lmlil kUzde ni . 

Nem elcg 37. Is ten sl'.jlése. vagy esup!m elképl.eh~se. th I ~ lenhi\, 

h(, az [ ~lell he uniink (,lő villóság, kifo!(ylwlllUall cncrgialomis, Illilll 

a i\"1III. ;"Imely fényl, lIlelegcl r.r;'Sl.l e~ II lcrmrszelel újra li üjra élet re 

I;ímasztja. 
P;rfi\. CS lilit, itJull':; ~yt'l"Inck{'t Ilz lt'sz erőssI", naggy:'! é$ holdo~;l. 

h;1 ll l. 1·I .. t hllrcflt llgy vivja végig, mini (1legmagosabb iIIea/i=nws, 
II : IS/Cll !:.alomija. A kic.~illy [[rlgy lesz, II gy<!nge erős lesz, al, (!gy~n 

piciny l\i nye krlpcsol:lLOI Ici a \'égl<!I<!II.~éggcl. A h;"ljok ellörp(i]nek, 

:ll'. örömök lisitM)hnk. [11, emher holdogsílgot \irez. mert híi s~g<!s 

1"é~Zl'SC :\ :\lag[1szt os Végtelennek. Dr. Uj/aki Géza. 

Erdélyi Magyar Évkönyv. 
-Dl'. Sulyok [slvú n és dr. Pri!: L.íszló Kolozsv{trott t: t.:imen udlák 

ki nz erdélyi magyArság 1018- 1929. tvi helyzetérő l szóló I!:vköny vel. 

Al. c:vkönyvből néhány adatot ismerteUink . 

. \z C:vkönyv nt!llIcsak statisztikai ndntok halmaza. hanem egy· 
úttal v.!delmi itat is a kisebbségi sorha jutott erdélyi magyarság 

igazai me1lell. 
A hivatalos és félhivatalos adatok ~zerint Erdély nmgynnága 

HlIO-ben 1,660 .. 188 (3 1·7%), 1927-!Jen 1,2.17.791 (23,2 %) vol l. Az 
. I~vköny\' ezl II H(lmot nem tartja helyesnek. Számítása szerin t nz 
urdélyi magyarsá!! száma 1927-ben 1,72,1,30'J volt. amely !IZ összes 
lakosságnak 30·2%-n. Ezt a számol nz í::vkönyv n felekezetek nyilvdn
larl:isa alapján hol':ZlI ki. A magyars.'lg szluna különben II reglH!Jc li 
lill.OOO, II bukovinai 10.000 és a Moldovllbllll éli; llO.OOO-rd I!gyiln 
1,800.000-1.900.000 rút tesz ki s megközelIti u lakosságnak ll' t %.;'it. 

A magyar fel eke~dck mcgosl.láS(I a kl}\,elK.'l':ü : unillirius t!ltO-bell 
\.\8.759, 1 'J27-h~n 70.6501, református t\)'l7·!Jcu 730.03'1. rómAi k!lt. 
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1927-0011 081.866. A római katolikusok s:dunában bennc va n a Temc~· 
vár. Nagyvérad és Szatmár püspökségek katolikusainak egy l"é5zc is. 

Az egyházak j ogi helyzete. 
• • 

Az 1918. évi gyulafehérvári határozatok III. 2. p. az összes fele
kezeteket eg'ycnjoguaknak deklorálta. A párisi kisebbségi szerződés 

az égyenjogúságot megerosltette - papiroson ! Ezen apapirosjogi 
helyzeten aztán az 1923. évi XXI I. t.-c. lényeges változtatásokat esz
közölt, amennyiben a görögkeleti egyMzat uralkodo, a görögklllolikus 
egyhiUal pedig a ,többi felekezetek fölött kilJdltsdgos egyháznak 
min6sltette. 

Az egyhazak ~gyenlősége és viszonossága tOlha t meg papiroson 
sincs meg 1923 óta Erdélyben. Ezt az 1923. évi alkotmány 71. cikke 
még inkább kidomboritjn azzal az intézkedésse!, hogy mig az orthodox 
és görögkatolikus egyház öMzes püspökeinek hiztQsitja II szenálusi 
tagságol hivatalból, addig az állam által elismert töbhi vallásfdckc
zelek mindegyike részéröl esupán egynek, a reformiItus egyhhnak 
s csak akkor, ha 2OO.00Q...nél több hlve van. A~ alkotmanynak e·' nz 
Ínttlzked~ megfosztotta szenátusi tagságától az unitárius püspököt 
és a négy erdélyi katolikus plispököl 

Az 6Uam viszonyát a felekezetekhez 111. 1928. évi \·aJlásiigyi Wr
vény s7.abáiyozza. E törveny a vallássUi badság hajdani klassT-ikus 
földjén a következő csoportokba sorozza az egyházakat: I. Uralkodó 
egyház ' (görögkeleti), 2. kiváltságos egyház (görögkatolikus), 3. Wr
t.éncJmi egyházak (unitárius, reformfltus, evang. lutheránus, latin-, 
ruthCll-, görög- és örményszertarH\sú katolikus, gregoriánus, örmény, 
zsidó és molmmedán), 4. e!islll(lJ"1 egyház (baptista), 5. el nem ismert 
egyh:\zak (nazarénusok, millenÍslák, ref. adventisták, aratók, penti
kosUlislák, innocentisták). 

A kisebbstlgi egyMzak 10 évi kilzdelme közismerl. A vagyolluktóJ 
megfosztott fC!lekezetek hivei legend:\s luiséggt'l állják a tüzet 5 csodé.~ 
áldozatokkal tartják fenn intézményeikel. Nálunk, Ilmin t azt !IZ 
I!:rtesitö olvasói is tudják, éppen IllOst folyik a küzdelem a utkcly
kerelzlOri főgimnáziu]]] megtnrtásitért. ,\Jtalé.ulln meg lehet áJlapítani 
- 5 ezt ez I!:vkönyv is kiemeli - , hogy Erdélyben az 1928. évi \'IlJl(,s
törvén)· sem hozta meg azokat a lehet<lstlgeke!, amelyek a hit- é~ \'aJhls
.Hllblldség eszm,m teljes mértékb('1l ~zolgálhatné.k. 
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Könyvtári hirek. 
Uni tárius Egyházunk könyvt.:'lra igen érUku rilkuságokkal gyar.l_ 

padolt. N. N. uiándikQzlu: 
l. Czeglédy Istvánnak: MulIIch doctornak pajtársi beszéde. 

Sárospatakon 1659-ben megjelent müvét, amely Nagymagyaror~ág 
nyilvános könyvtáraiban is csak mintegy 25 példányban volt talál
ható. Ennél még ritkább: 2 . Ember Pál (Debreceni) Garizim cs Ebál 
clmO miive, mely Kolozsváron 1702-ben jelent meg és Magyarors~itg 

könyvtáraiban csak 17 darab volt belőle. Ez il két mii még a kolozs
vári kollégiumunk hires könyvtár;'aban sincsen meg. 3. Mária Teré~ia 
l\ltal a kihalt Kdala család részére kiá llított nemesi okleuil igen szép 
és ép példánya is unicum. 4. Tomcsányi Ádám: Fisikája 1820-hól 
és 5. Habner János: Bibliabéli Históriák 1834, még a M. N. i\hireum 
Országos Széchenyi Könyvtárának két milliónyi könyve között ~m 
Lah\lhatók. Régiségüknél és tarlalmukm'tl fogva ugyancsak értékesek. 
ti. C. A. Demoustier: Leltres a Emilic sur lu J lythologie cimii Párisba n 
1700 körül megjelent m(ive, nemkiilönhen 7. Löw lmánuelná könyv
árusi forga lomba nem is bocsátott: Az ezredév, nyolc beszéd eimii 
műve, úgyszintén 8. Antonius Gueval'U: Epistolae el disserlationes 
cimü, Pozsonyban l746-ban megjelent müve. 

Unitárius könyvtarunk a fenti Ilyole igen ér tékes mílvcl gazda
gabb lett, amely nemes cselekedetéér~ áldja meg a Teremtö a nemes
~zivü N. N. adakozót I Könyvláros. 

Sikeres munka a X. kerületi (MA V északi fómühely. 
telep) szórványunkban . 

. A X. ker. MÁV északi föműhclyteIU)Jen , a Juru nics-, Pongmc
és az Auguszta-telepeken élő híveink, akiknek II város belsö terilJetén 
levI; bánnelyik templomunkba is bejönni nehéz volna, minden második 
vasárnap délután zsli.folásig megtöltik a l\IAV-telep ugy tAgas iskolQ
tennét. Ez alkalmakkor tartott is tentiszteleteket azonban nCllIcsuk 
híveink, hanem más felekeze t u testvérein k is igen nagy számmal h'llo
ga t jAk. 

Az is tentiszteleteken a lelkészi szolgálatot dr. Csiki Gábor és 
PelM istvAn lét ják el. Az énekvezéri teendőket Ekarl GAbor végzi. 

A nervezés szép sikerének oroszUl lll'észe BfJdoc:y Gábor atyA nk
H(at illeti , aki egy igazi apostol buzgóságAval jMja végig esaknelll 
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minden cgyl'~ ~!lk~!Jo nl!naJ " fcnlel11!it\'t.l területen élö uuitúrius C~l(
ládoka t, rigyelmczlct.ve ,Izok,l! lsten és a haza ininti kötcll.'.sségeikrc. 

Uodoc:y a tyánk/in mellé, mint szórvúnygondnok mellé, szórvany
gondozói mUllkilrn "állnlkuzlnk: Borbély Alber t, /..IJ:ar Denh,. !lia/ka 
Lajo5, I(iM M. Tnmás ntyimkfi'li. Az n lelkesedés, mcllyel ezek a test
vereink önkén! vallalt kö telességeiket végzik, kiivetendő peldnkéllt 

szolgá lhat má50k számára is. 
Legközclelibi isler,tisztelet rebrulir 22-éu, 

a MÁV-telep i skoh)helyis1géb~n. Szolgál: dr. 

Gábor. 

délután 1 órakor lest. 
Csiki Gúhor es Ekdrl 

Cs. G. 

KereSZlIT/és_ eskel\!s, ' euH'I.és C!ll ' IHlllp:11 d öhh hejelcntemlij a 

hh'8laJOS órák ula .. a lelkészi irod:ihall , V" Koh,·, r.\'-Ulo.:a 1, . 

, .-h c!lylrázközsé!l köuy\'tárll , V., J{oháry-uh:H I.. l. CIII .. nyilva 
van: vasarnap 12- 1. kedd délulan 5- 7 és csűliirtök déluLÚU 5- 7 
órák alatt. 

.\ Nöszüvclse!J értekezlete huvunkillt II Ilnisodik csiitiirlüki napol! 
dt:hrl:\u 5 órako!" van, IX .. Húkos-ukfr :}. ~~ . alaH. 

,\ Lelíuye!Jyesiilel összejövetelét fl hónap :.1. és 4. vHsfll·lw.pjún 
délutan fél ·' órakor tartja, V., Kohflry-u tea 4. sz. alult u l ,1 ná~teremhen 

Pol!Jlír I.:íszló m. kil·. tüzérszázados atyánkfia reuruúr hó 8-fi n 
tartot.la esküvöj H S·iposs Erzséhellel a J{ohúry-u tcflI lemplomban. 

ls ten itIdúsa nyugodjék meg a szent szövetst:gen ! 
Lakolos ferencne atyánkfia, J{olozsval· város nyugalmazol.L fő

számvevöjének neje, Mu:w N ina, folyó hó 5-én 7:~ éves koráuan 
csendesen elhúnyt. Temetése folyó hó 7-én voll a n"lkoskcresztúri 
temelőben. Pihenjen békességgel! 

A l) ~h' i (1 i<'ercllc FilIérnlapru adakoztak: Kalona Imréné 400 fill., 
Csatkai Jenő (Sopron) 610 fill., dr. Onnössy Károly 400 fill., Sükösd 
Jenőnc 600 fill., Ujváry u!szló ·100 fill., Kelemen Béla 400 filL , 
ü nnössy Sándor 3iO fill ., Jahl Nándorné 400 fi ll. , púl Fert'llc ·100 fill. , 
UI". Májai Ferenc 100 fill .. Kovács Miklós 385 fill., dr. Péteri)' Gyula 
400 fill., id. Péterry Gyula 400 fill., Tóth Mihály 500 fi ll. , A gyüjlés 
,~ lldig :!OO.W2 fill ér. 

Uliuffel Th'ml;lr , Hadnayy Berta atyánkfia füje, folyó hó 7-\~ Il, 

:"oIyiregyMzáu meghalt. "(\~ mélésc folyó hó 9-(,n voll. A v j gaszt:llá~ok 
lsten.., legyell a rnegszolllorodot t lelkekkel ! 

A lelkiplÍ.szlori 1I .\'ullufjalnpra adako~lak; UOIlC<>:rt Ferenc 5 P, 
d r. Ml,hler Sándor 5 P, dr. ü rmössy [(ároly :! P. OsvMh Albert ;\ P, 
Pál Ferenc lU P . Köswuellel nyugtázzuk. 
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(;riof lI .. n"lh-Th ~ I,ly nud" U atyánkfia, n;o; I' rdl'lyi lJávid Fl'reno: 

I':gylc!nek voll elnökl', jarHI!'lr :l l-t;n lllal'OSm:'l1wlii kHSt('\yflhnu d
hunyt. A nemes gondolkozirsli, jó magyar ~'s klkes llni\úrÍlrs fÖlrl' 
!t'mcl l'se jnnuár 26-an volt Ma"osnémetiben, :\yugodjék csendesen ! 

K.olclIl'rszk~' \' iklor nty(urkria, II \'áros i Szinhflz vol t gazdasitgi 
igazga tójn jrHrua!' 29-én 69, élclévtll>en rövid szenvedés utan johblíltre 
szendf.'riill, Temetése jnnuár 31-én volt n Kerepes i-temeW halolta~_ 
húzírbóJ. Nyugodjék csendesen! 

Uiikospnloln-I'eslújhelyi szórványunkban il legközelebbi isten-
• 

tisztelet fehru:'lr hó '>2-en délután 4 órakor lesz II Madách- téri llllanu 
iskolában, . ' 

C§elll'zy I.lbllú atyánkfiát súlyos esapús érte nejének Novák 
Margitnak jllnu{rr 25-én történi elhunytával. A boldogult temdése 
január 27-én volt Kaposvárolt. lsten vigasztalja meg a gyászoló 
~ziveket ! 

Ö Zl' _ Enyedi lIéhíné szű1. Csegezy Róza január hó 3()..án megha lt. 

Temetése február 3-án voll a Szent Istv(lIl-kórh:iz halotlash:\záhÓ1. 
:-':yugodjék csencdesell ! 

Or. SomO!lyi I.ajos űgyvcd a VI- VII. kCl', reL egyházrész gond
noka, a budapesti rcformátus f.'gy h:'lz pl'eshitere, f. hó 2:~-ÚI1, 60 éves 
koráhan elhunyt. F. hó 25-én temették, Xyugodjék csendesen, 

Hány en'" \'ol t nra~ll i luítsi? A hi vatalos mcgállapilas szerint 
Brassai bácsi 07 ével étL Ez cl szám kerüll a s1,egedi egyetem tudósok 
Panlhconjl\ban elhelyezetl J3l'a~sai-relief me1!képc alá is, 

J(us:kó Istv:'ln kedves hátyánk. a kolozsvári 48-as ereklye

Ill ÍIzeum voll igazgatója most ismét felújilja a vitát s f.'gy hozzánk 
beküldött ira tá han azt vitatja, hogy Brassai hácsi 100 {'vet élt. Ezt 
az áHitásút Brassa inak Szendl'(~y, a Prtöfi apósa elött lett arra a nyilat
kozlItára alllpitja, amely szerint Brassai Mesi azt mondla, hogy ö 
Inl7-hen szOlctett és hogy ezt il ~zületési adn to! atyja egy Bibliába 
jegyezte föL 

Kus:k6 hfrtyánk most a rra kéri az unitáriusokat : kutaSs,1nak az 
emlitc.tl I3ihlia után, A kt'rést ajánljuk olvtlsöink szíves ngyclmdx:, 

Új kl'llychncsek. A Ilflpa cel'emórlÍ(llis kOllgregúciójrr rendelete 
értelméhen a pUspökök és ehn;o;etes püspökök l'zután cxccl!en ci:'t~ urok 
Ic~znek, A n{lzárethi Mestl'r tanit"únYlIit ezzel a nlngcmcll;~~1' 1 nkarja 
I~úma m .. gkiilönhÖ<llctni az elsUl Jlorodptt /I1t'llóságosoktól. Errl' vall a 
,\':111 r , kat. ujs..'tg magyaráznl:l, amdy így sd,l ; :'o la múr vll lmn in '\'alo 
fulu galwn(ls z!iidaja is korlllányfötam'l('sos ols e cinwIl rn el-ti lll'li Öl 
II m{'l tú~"gus l1h'g~<lólílá~, H n~o ll lúk l; l' ... n 11,," II, ',sil ~ll~()k ,.' [It'k n llUl/.l(U'-
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mesterek. a kl't IHlgy protcsc,:'ms Sl,ektltl1Uk. II k{ll vinistúknnk é.~ lule
r!mllsoknnk fuprédikálor<li sth. Er.cl; mind világi clmzesck és rajtuk 
változtatn i uz l'/~:yhftznak nincs jogáh~n. ).Iást l1eln tehetell tehát. 
mint.hogy <l saját é'gyházfcjcdclmcinek cimzését eggyel növelte. 

Ha H6mMcsnkugyun a S=III fenti okai késztették a rangemelésre. 
nemsokMa lij eimről kell gondolkodnia. Mert csak nem hiszi, hogy 
csak az ő püspökei lehetnek kegyclmesck ? Az úr J ézustól cgy püspök 
se kapott cimet. De ha az egyik kegyelmes, miért ne legyen az a 
másik is? Boldog ~Iagyarország! Sőt excellencilis i\lagyarország! 
De jó, hogy neked nincs már más prohlémád: kegyelmesck vagy 
méltóságosak legyenek+c az Ur szerény s7,Olgái? 

Uiíjt .-) \' ASárnapján délután 5 órai kezdettel a Koháry
utcai templomban istentiszteletet tartunk. Az első istentisztelet 
február 22-én lesz. 

i\ nlldapesti Unitárius "Ii~szi li Kalendáriuma fo lytJ /il, fe brllli r
múrcius hÓIlIl I)bltn_ 

1931 febr. 22-én d.e. JO ómkor. Istentisztelet ft \V! isszió Ház templo
mában. Prédikál: dr. Csiki G6bor. 

1931 febr. 22-én d. c . 11 órakor. Istentisztelet Pestszentlőrillcen, az 
Allami telepi kllltllrházhan . Prédikál: Pethő István. 

1931 fe hr. 22-én d. u. <I órakor. Istentisztelet a X. MÁ V-telepi állami 
elemi iskolában. Prédikál: dr. Csiki G6bor. 

1931 fehr. 22-en J. u. 5 órakor. Bőjti istentisztelet a Misszió Ház 
templomában. Prédikál: Pethö Islván. 

1931 m{HC. I-én d. c. 10 órakor. Istentisztelct a i\"lisszió Ház templo
mában. Prédikál: Pethő István. 

1931 máre. l-én d. o. 10 órakor. Istentisztelet Debrecenben. Pre-
dikál: Józan i\Iiklós püspöki vikárius. 

193i márc. i-én d. ". 5 órakor. Böjti istentisztelet a Mi~szió H:\r. 
templomAban. Pnídikúl: dr. Csiki Gábor. 

ALKALMI AJÁIDÉKIAK 
IMA.KÖNYV, 
í , NIlKESKÖNYV 

juUnyo& áron buzeruhdó 
Unitárius lratmisuiónknál 
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