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Unitárius hitünk és a müvészet
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&é-~·t:l és s:t<>ká
ival iS. - killOOben ....n is ne\'M'i~

1.01litáriusnak.

Tört.éncl:mi dokumentum ern- .. s4.r<:11ÓUiA
unitárius tempkm. Szall I kJót ábr'd2O!b (a!!€j'i ' f
nyá. '!\'iVink mWtjának ~ és az «<k ~.
EZE! ígazi me~ ~ ur'-otta és LllCi6ti2U
az unitárius te "L'!om taH," f"'lI't"r.. a fte;ft.: fkat Az
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IIcrkenö, csirizó

erő

'a'átkoznak; m indennapi kenyer

ItWl belőle : tápláló, életet meglartó drága magyar ke_
nyér itt e rn&Kyar téreken. Ahho:/; azonban. hogy ta-

.4Ikozzanak
munkájára.

c m b eo r r c

~orga lmára .

iM Ie iére.
Magasdos és fennkölt

van sdik.Ség; az ember
lelkiismeretességére, józan
~tályrés7.e

van a mun _
kilkodó embernek ebben az lsten által teremteH vi_
lógban, amint ez a rnindonnapl kenyérnél is láAható.
ts ml eml1erek élünk C'l:Zel a m indennapi kenyér_
rel amelynek lé trejövetei é n elgondolkozva, m é lysége\S
áhítat fakad fel lelkünkbö l és Öft.inte há laadás. 'ISten
Iránt, aki oly bölcsen teremtette me R' e:tt a világot s
aki oly magasztos hivatást biztosított nekünk.
Azonban " nemcsak keny érrel él az ember, hanem
lBtennek igéjével" ls. I sten Igéje alatt az isteni a lkotó
és teremtö erőt értjük. amelyből valam ennyit meg
kell szcremünk ma g unknak. Olyan és anny it kép te-

,

I

e(ll neveit említjük. ~t..ámos angol S7.ép[ró cikk
.
helyet talált a S7.am.lében Galsworthy, Wells Che~te~~
to n A . Huxley,
'
A félévszázados loroul6ról ünnepl r.'lámma! emlékeztek.. ~~g, ebben nehány je!(!Rlös Cikket ujra közöl_
tek. k~:tük Tolntoj Leo a hírneves orosz regénylfÓ
a, ro]yo,rratba!l, 1911-!=>en megjelent Filo7,6fia és vallá~
c,lmu Cl~ét ~. A H ibbert JournaH ma L, A. Garrard
liverpool.l unltá,r!u.s lell<6!.'Z, a manehcs l(:Ti Un[ttlrian
College, ~!6glal fakultásának neves fiatal profcSS1:or'
szerkeszti.
a
FerenC',/; J Ó7.lId,

A falusi a sszony
elŐSzör kaoott szobrot Budapest

K

mcllekalakjaként. Kocr.'is Andr:~' SZ;b~sth s.,zo:rá nak
kotása, a karján kisgycnnekét magához zmuv. sz allenek vagy unk megszerezni, amellyel "életet" teremthotünk. amim ezt ,a Biblia nagyon világosan. kifejekötött fejű asszony lelkesen: küldi urát Ko szo;~tt·be
t~re, GondOlkodik, hél, cselekszik h ssu
ovezésre lB juttatja. amikor arról bClil'icil, hogy 8'ZJ ün szátnára emberi jövőt teremtsen.
' ogy gy.crmeke
tudatra ébredt. al'i egyénné fejlödült ember - Adámnak 65 E:vának nevezi - ne m sUlkithatott gyü mölcsöt
'" ~. falusi asszony élelknek kérdéSe általában k '·
a" é I ti t tijiril. De Szakltbatott a I II d li s tájáról, zom bos az emberek előtt, Ha igaz az hogy ,. . odO, látn nk
z Irh ameJynéJ fogva az ember alkotni, l enmleni képes a
.lom a ne.' p emlék eze t
e, ·ugy meg kell
Iltdáli. az iSmeret mezején; a lelki, a szellemi élet teIl'ás.os.. f~IJel1Yzés nélkül 'pergő aSS7.0n.vi ~'OI'S~k pro~I~:
rületé n, S amennyit saját emberi eröreS'Zíté!ie által
m ~ oro~~ feled~be vesznek. NéPünk hatalmas almegszerez és m egteremt a lelki és szellemi java kbő J ,
koto Ce,lene-k .!,'orsarÓI beszélnek, mert a falusi' aszképes a saját és egyetemes é let szolgálatába ' szony eppen abb.an ~lönbözik tö lünk, vároSi asszo, annyival képes épiteni és a rejlödést elömozn'Yo:~ól, hogy ~Ig ml a szerzésen élJ a megtartáson
ditani. A,z embernek mulhatatlanul szüksége van
klv~,ll nem tche~nk egyebet, ö valóban aJkot ak:kor
arra, hogy é ljen lsten igéjével. Isten erejéve.l: hogy ~kO~ ~ falUSI háztáj örök körforgásának s'zolgála~
szántbasso,n és vethessen, bogy a mindenna pi ke.
n kl~ü1 . például szötlesben is mar adandót ajánnyé r é r1 dolgozbassék, hogy azzal önmagát táplál h assa
d~zN ,?V~lO"cl,:., "fehér vásznat csikarva ki a leket~
földboi eg a hasznosat széppé is varázsolva
ég hogy l s ten igéje, lsten ereje blNoká ban l elké ben,
szellemi állományában új és több. nem~bb és maA falu si asszony szerepe egyházunk életében felmérhetoz.t1en. Az ö ügyesség'e , áldozatkészsége, takarégasztosabb erényekel kép es!>égeket hozzon létre, Adjunk hálát az Istennek, hogy mindezt le hetövé tette
!<ossága te!1e lehetövé, hogy kollégi u maink ~' egyéb
mtézményeink, - melyek mögött sohasem állott tö~
és te:ui számuAkra s példát mutatott erre nézve i:1z ö
kés biztonság, - évszázadokon át értehniségt:t neveltökéltlllE'l!l gyermekében az lJ'r J ézus ba n. Ezzel a. h ~l a 
jenek a véka búzákból, tojásos kosarakból. oldalszaérzettel járulunk szeptember utolSó vaárnapján. ,s'Ú
lonnákból és aján'dékalmákbÓI .. ,
há.laadó ünnepünkön, unitárius templomainkban az
Egyházunk nagyjai köz.ül főleg Orbán BaJá7,s és
Úrnak asztalához úrvacsoravételre, Ámen,
Gelei J ózsef voltak azok, akik a talusi aSsz.ony alBencze "tá rt n ,
kotóerejét m zgértették. Do a székely nÖ6Zövetségek
gyakorlati munkája és a székelyk~zluri gazdasági
leánytanlolyam is a zt bizonyítja, hogy az unitárius
lelkiil>'meretben mindig élt kötelezettségünknek, tarto_
A Hibbert Journal ötvenéves
í;ásu,n:knak tudata.
Minél jobban belemélyedünk e problémába, annál
Hibber1 Róbert .<177()-1849) a n gol unitárius
tlsztabban láthatjuk, hogy néprajzos, egészségügyi,
C!mber jelentős vagyonfIból a lapitvány t létesített. Az
gazdasági, művelödési szakemberek tudásának legjaalapitván y t 18 !agu tanács konnányozza az örökvára lenn'C \!,"l;ükség ahhoz, hogy e sok rélű Celadatol
hagyó végrendeleti utasítása alapján, Az' alapitvány t
f'z.lmérhessük, Egy folyóirat állandó lüktetése egyszer
kormányzó tanÍles feladata 87., hogy annak jövedeltalán létrehozhatná azt a munkaközösseget, mely e
mét .. ~ kereszt~nység legegyszerübb és legérthetöbb
keskeny ösvényen elindulhat na.
formájának IC1·Jcsztésére'· hasznalja Cel.
E gigantikus feladat vállalásához csak a Biblia
Az. alapitvány kam9.taiból rendszeresít,~iték 1878tól ~zdve az évente föként Londonban .és Oxfordban' tanít.:isa adhat bátorltást: a z erőtlenség legyözhetet I(::n erejéröl.
~ogtartott H,ibbcrt elfudá!o'Sorozatoka\., melyek l'cn dSz. \Veress J olán,
Jen a második Világháború. kitörését megelőző években Albert Sc~weih:er p. haladó ke, esi.lénység legnagyobb személYlség-a az aÍl'ikai Lambaren'cban kPrházal
Tallózás
orvos és teológus tartott előadást a teológia és a
[[\oz6fia viszonyáról.
I.
1902-'bcn adják ki Dl'. L . P. ,Iacks, az oxfordi
H ecJrenast GU,;,"l;tflV és Spil'a György " A magyar
Manchester College igazgatója, a neves filozófiai iró
né-p története" dmu munkájában, amely a Tankőn):v
szel1kesztéi>ében a " H ibbert JOUl nal" első számát Az
Kiadó VáJlalat kiadásában jelent meg, s amely neévente négy va skos kötetben megjelcnö szemi"; az
pünknck 1526- 1849-ig terjedö történt!lmét ölelj fel. an'golnyelvü unitárius tUdományossag leghaladóbb
"Tiszántúli paraszlmo7.galmak" elmú lejezetébe~ 0[s;;eJlemü org:'inuma volt. A szemle a vallá~ a teolóvassuk az alábbiakat: "Az i560-70-es évek t\,l,'l.ár:gia és a filozófia kérdései\'el foglalkozik , Áz elmúlt
tuH paraSl:tmozgalmainak, h.a~~ .idCO,lógiája 37: antl~élevszázad alaH több, mint 2COO tanulmány és cikk
trinitarizmus volt. Az antltnmtanus Ir{myzat fo kép~elent me,g hasabjain, E hatalmas anyagot pjr sorban
v1scUiYa D:ivid Ferenc, El'délybtn és a Ti ~'Zántuion
Ismertetni k:tu..>tc1ien. A l>-zemle mun'kalársai közü l
müködött. l570-ro megjövendölte egy új világ, az
meg~ml!ti:lnk, neMny nevet" akik kü!ön[éle teológiai
,Ezeréves birodalom'" eljövetelét, amel}'ben mul' , nem
6..<; hlozofial lIÍ1n yzatot képViseltek. Ii ez is bizonyit ja
I~znek társadalmi különbségek, nem lesz hábol'u, ~z
a.zt, hogy e lapot a haladás, egymás véleményének
igazak boldog cgyenlőségoon .élnek a jfonoo..'Zok pedig
tJs.:teletbenlartltsa szellemeben r.7:O'kes7.tcttek. K öztük
elpusztulnak, D:ivid Ferenc hlVc lett Kolozsvár lakosvan a francia sz.abadf<lvú katolicizmus harcOS3. II Róságának nagy res1:c, n eU,~i Gáspárral. a nagy íróval
mát61 els.:akadl LoiSy, az orthodox és liberollis angli.;,s Itöllyvnyom tató\,al e~yutt. ~~I~~'lll szél~ébfn ,ter-,
knnü,mus képviselöi Temptc, Inge, i\tajor, M ontefiore,
jcdtek ('t parasztok <között és külonosen a Tiswnt,ú1o n
a judaizmus egyik szóvivője. az indiai gan'dolkodást
és Debrecen környékén , Magában Debrecen válosá:agort> és Itadhakrishna n képviselték. A filozófiai
ban lépz.tt tel Arany Tamás ra~w.'i I?rédikiltor. aki a1::
Irók különféle il"ányzatot képviselő seregébö! csak
!<\I\üotla, hol:)' nem kell adót fizetni és nem kell en
W JamM, Be rgson, B. Itussel. J , J ali'pers és G, Mar_
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ill~l~1 funnl\lIá~l\1.lk 73.-ik e\'(o.l'dulÓi-"It.
EAcl k:\,pCro13t~1I\ ,,1.1.1. új €h.lt"-b.:-.n oa m~"l..r

iXI'3clitolk Inpj;\ban oh'us;uk ti kün'ltkc:z.tlkct:
.,tU 18i';' -00\ Idol,,'! í.'!n~"C!:> m~gn~dtó l\m\I.'~
kmsöl~ is dokufnt.ntMItI, hO&)' 37. ~'C h!mCS ils.ldÓ
\udoll\(my ~ m3~'~1' :QC\lcmi éld cs..::mel\ycnck 1~U' t 
jf\k, Hnlllrkh\GI":\cta II b\)ro,.ql.ó1, OU ...id CaS!-'d ti ~I'"
\Ini 1\.'\bbU,"'p:t6 nc'.....~n bcs::.clt. ,'\ 1: iilU\CI~\ 1'-::.<lr.I\~U n debl'cecni ~ n3~'ct\y«li c,.'\ a kilh)'Vi \"lf, ri 1I1111:i -

rlus IculOlllQi (6lskot:ik h'illdöu,,~'-'!. A m~l\yit:\s th!knnim\ltll :u: inl~'I:\lt IL'l.'ndl5 Sl\lYdt CS ki\ldt'hh~t"

~~'M

1~:\IIsl~1

Mórlc~

h'Qtt:llom

,,'it

{I IIH)ló IQII ti mt\kgna~Iyubb nn1\'clÖl,&\~k:

ZS't\ ll1Ullllnak II k..:p.a,61. H :;,\{\I:\nnk ~\'ti'tt->d<..~·
furoulóJu :\l\mlm:\b61 nem lc.u cl'tk:k!dc:n, lm (ddl.!-

"I.!nl.lji.\k lllioknuk u k~\J,X'so.l'lloknuk ~\.X ..:mlckél, m\\~
b'ck 1\ nup.\' Iról ll'" unit:\I1""lllus C~Jll(fj\!hcy. fU'llc,k
HtllMtl dött lih-Irt p.C\r é\'\-,J M(jri.-'a ZlilJ,;11l1l1ld,

IJGd id l O)-Ö'1l~' erdc~'1 Iru IlI,Y3nk[ith'ul .k61"\\11I1 klt
Erdél.\'ben S Cl\Ilclt $Ql'Un k~I'i111 ö~-öllct.&;btl ali.
unitAr itJl\\lSsal. :\ll lIl\ill\l'1U.ll. kö.tö.."S ggd, 11l1~.:mlo_
I(\'clnkkel t. t~h\ IOijll 1tn kQ!uóL."inh i é:" >:U'.ékclyl..-cICSZhirl kollél;i\lIlUllnkat ls.. Ki.iIöll~et\ m\':gt';l~tlrt;n "
n:l.gY h'Ól kol~_.,\':.> rl k?lIétl:i\llmmk l;nbHQ~I·:\fi:li. é:;
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cinkográ.tisl ,n.á&olala budapesti e/cyházköz.ségünk lcg:;<.<.-n! <. bb \;I'cklyél közé tartozik 8 azt néhai boldogemlékű Kovács Kálmán' v. e,llyháú rc(crcrll; ajándékozta budaJX-sti egyha7.kö~günknck. A levél, - a m \?lycL ismertetés céljából Buzogány Kálmán lelki pásztor alin szlves clözékcnyseggc] bocsá tott rendHk<!z.,é>;ünkl'c, - cgyctcmOO magyar vonatkoUlsul n fe lül olyan
l'Csz.lctekbl:ln: ls bövelkcdlk, amelyek bennünket unItáriusokat közelebbről érdekelnek s amelyek élénk fény t
vetnek nClm:etilnk nagy liának hilvatlásunkró l alkotott felfogására.
"ölvcndcteg tudomásomra ~7.olgált, Irj a. Kossuth K ov.ács J ánOl>nak 1884 március 2- án hozzá Intézett leve lére, - hogy 80:: amerikaiak a kolozsvári unitárius r6iskolában két tanári ál!omoo."t akarnak al apítani. hogy 87. egyikre akkor már 12.000 forinto t gyüjtölt. Orömömre válnék megérhetni, hogy reménye

mind a két alakítására nézve te ljesedésbe ment,
1::n, mint tudja tisdelt Tanru.· úr, nem tartozom a z
unililriusok felekezetéhcz, Evan'gélikusnak születtem,'
e vangélikw,' vallásban nevelkedIcm s <Ii~ lkembcn jól
élzem magamat Lul hernclc awn tana m ellett, mel.v a
lclkilsmerel(>l emanci pálta. midőn a keresztény vallés
kútfejének a 5'zentirást, az edénynek pedig, mel~1
azon kúttöböl merlteni kell, nem a bármi névf:: n nevewtt tekinlély d iktátorságál, hanem az eiyéni szabad itéletet jcllöltc kl, melyn"C-k nincs m~gtmva senuni
Syllabusok által, hogy azon másik azon nem írott
könyv re\'eletátióiból is meritsen, melynek neve termmet s melynek ugy a porszcmben, mint a világok
myr ijádjalbarl ny!latkozó örök törvényei örök törvényhozóra vallanak. S nem tagadhatom, hogy igaza
lehet Byronnak, midőn azt 1t'Ó.: " Re1iglons take their
turns and other erceds will ri'!.le with other years"
(A vallások valtomak és más idővel más hitIormak
keletkezn·ek.) Debát nem habOzom bevallani, hogy
amíg Byron ezen Jóslata betdJesedné k, az unitárius
hitvallásnak volnék hajla ndó legelterjedtebb s le,,:ovább taM':; jijvendöt Igéml és pedi g a ú ri, mert a f s üly t nem transeenden ~alis spekulációkra. melyeklH
eredete az indus Wédákra veaethetö vissza (Timur )
nem rny!!ti tlUS dogmákra, melyeknek egynémelyiké r!'
Irva. "an ,.Credo quia absurdum", hanem KriSztus e fI<:i,il .... t luo .... l":\ . " ernberszer~t0frr. fekteti, rn e ly a tá . ,&Ii'nnyé alkotott embari!!ég tökéletesedé!':ell ck t örve l
lnelynek uralma né lkül sohlLSem lesz megadva
embe riségnek az a nagy áldás, mclyet Krisztus e s
vakkal ki vi n kövctölndt: - "Béke legyen Velet ek" ,
,

HIREK

I

RAKOS I MAIT As minis"le relnök-he lyeltes IcU
NelJködársaságunk !\1inil'.z~ erta.n áesá n ak elnöke, D olgozó
népiink nagy örömmel fogadta. a. hí~!, és le lkes ö römet, a. termeléSben e lé rt újabb ~ikere kkel is klftljr.Z~Nl j uttatta.
Unnf:: pelyes keretek közölt ik ta tta b0 Polgá rdiban
dl', Csiki Gábol' esperes, pÜ$pQkl helynök Szolga Fere ncet a dunántúli egy háZközség újjonnan kinevC'l.ctl
lelkészét tisztségébe, A bei klal-ott Iclkéó."l szószéki s1.o1 _
gála~ .u~ ~ a lelkészi k~l\j!,evé!:'en Pet h ő István ogy házkof! fOj egyző..., pol g~ ra l gyulekez.et nevében Szász
Domokml, majd Aradi Ignác hely!)eli katolikus és
Anlal Gyula rcformátu!1l lelkipásztor üdvözölték meleg szavakkal a beiktatott lelkészi.
Debreceni gyüle kezel iink is új lelkipjsztorl kapott
S7.ász Jáno;; afia s7,eméJyében, aki t Dr Csiki Gábor
megblzásáb61 I'etho Istvá n egyházköri főjegyző Iktato ll be. A szószék i szolgá lat ot a beiktatott lelkész végezte, akit a lelkészi ka r nevében R. I?ile p Imre
hódmezövllslll'helyi !0Ikész. a gyülekezet42k nc.vébcn
Kajol' János fU7.e!.'gyal mali lelkész, a debreceni egyházközséJt nevében pc<Ilg Zsigmond Jó zsef gondnok
üdvözölt. A helybeli rc10nnátus gyülckc.'l.clek és Péter János Ils1~1n t úH püspök üdvözlelét Kovács And rás
h. püspök tolmácsolta. A hc.lybeli baptlsták n'::.v ében
a PI'édlk~tor üdvözölte (I belktatoU lelkészt, G\II Y{IS
Endrf:nof! pr~blternö az új tiszteletes a sszon yt üdv(lwllo meleg szavakkal, Harsányi Pá l n y, békés- b:l.náU
ret. esperes ft beiktatott lelk-ész sz üleiről emU~ke~tt
meg bcn ~gOll bes?.édben. A Kossuth-utt.'Ui ref. gy tilekezel részérő! a gyülckC'.oot l egi dősJ:;bb presblt mondott ű dvö)'llő s7.avalWt, megemlékezve arr61, ho
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II Kossuth-utcai ref 'cm lom
tÚl'lusok cl ~"Ő haj lék~ 'A beikt.aUt~t ,.a d cbreocni lIni·
evangélizácJ6 köveu~. EvangélI á l~n"CpCl~t dél uUm
hóc;lm c1.ővásá rne lYi lelkesz
.d 7~
R. F d cp Imre
(,'(:nl l<:lkész tortott elő da maj Szá.~z JánO!l deb~_
képviSl:löiröl. M{r.,nap c~anstéll~~ Wlltórh.1S gond olat
Jáno ~, Fitel) Imre P el há zHl;16 keretében Bajor
Szek il tékOzló fi ú' evan;éli~~tpé~d:7.ász János lelkéNtl'KÖZ'I'AItSASAGUN K
zaJát adták elő..
~I a rm~dik Ih'fo rdul óJa ' Ik I
.ALKO'l'l\lAl'I.'YANAK
Iste ntisztelet keretébe n ~m~.~b, 6 1 egyhá"Lki.....segelnk
('o!>emé nyröl,
e ez ck meg a. nl'lvCUl~OI
Népek békckongrCSSlusa ül Ö
hegy. az ember iség lcg élctbevá 6*,~~e d~embcr 5-én,
gyaljon. Lclk~ örömmel üd .. 8.. .. ké l dé:séröl tá r _
ségű t~cmé.n yt h' bizakod' v(J"~olj ü k ~ nagyjclentö_
munkájának áldásthoz6 crc~m~~r~e~'ységgel tekin tünk
A !\fj)·"y", R" ... ·' On.w
'''''''b el· 19
~ é elé.
., 3"
november 9-én 9 30-t O 15 .
- ~ . v-lO.15_ig és
köz_vetlt a ~oháry . utcai ·tcl~I;IOl;!~ÓS istentiszteletet
9-lol-9.30_lg pedig rádi6s vall~h'o I, nove~ber ~-án
A magya rorszál,:l evangeJ iku s fél6l1át a S:~ud.iÓb6J.
os.:Utsán'ak újjiu'endezésér - I ZÓl6 egyh á"L terulcti ber. törv.~nyeikk végrehajtá~'ak~PCn ~~~.ng~lil{Us egyhAzi
házkerulet a lakult. A déli evan élik I es északi e.gy _
élén ..O~!';éry Lá!>zló püspök és ~arv u~ egyházk~ület
ta lás~YI mlnb"ltcr, egyh ázkerűleti f~~ .. .ró~r kozok _
észa_ki evangélikus egYhazkeriilet e
~g~elo .áll, A7.
Vetu ~:--jos püspök, világi elnöke l\1~yh~ elnö,kc dr,
h~zkeruleti felügyelő. Az újjonnan' a::kuJ[ !rml ~gy
rü letek vezetös€gehez cgyhá7.un k cl ··k é
gyházkealakuJá ~ a lkal máb6l a következő ü~o .. ~~c. a m~g
tézto : "Abból az alkalomból hogy a~o o Ir.atot .. mmegalakult a Magyal'országi ' Unitárius ~;~~eru,l.e!
T anácsa az Egyházkcrűletnek. Isten diesös~~~za KO;I
~:al' nlp boldogit..i sát és az egYCleme~vihigbékeü~él
s~.oJg~IÓ n"Cmes munkájára ~sten gazdag áldását kivanj~. ~bben a munká,b~n az unitárius egyház az
~Jj~~~hkUS egyházban Ido!o'Cbb munkatársát látja és
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A tyafiság%! szer etettel:
dl' Úlllfalvi Is tván s. k.
dr. Csiki Gábor s k,
fögon'dnok.
p üspöki helynök..

- -_._----=====~:.::,',=:..::===Halottaink
SimániIi Bela aCia ;iJdozat~ lelkű
gunl;: nemesszivű, öo<:el(en barátja
meghalt. S1.61eskÖr ü részvét melleit
ny ugalomra a Farkasl'éti temetőben.
ben kikj l(.!t
és
is.
Dl'. Gelej Gábor
n(;k 37-ik é vébenclhúnyt édesapját : d l' Gelei
egyházunk volt {ögondnokát
A fiatal biológus nemzedék
velo korai sirba , aki
hagyatékának méltó ..
Clllki GábOr espcl"es,
hn t6
szívO
val Icgyen
S7.eke ly Tihamér P estszcn tlöl'incen
n éti J á uos szentábrahá mi szüle t ésű pesterzsébeti
p rcsbiter af ia, gyU lekczetének áJdo7.alkész ~agja, Pest:
cr7..sébeten, _ Eőh'iill J ános alia Veeséstll, - Isda J
Sámuel alia Klspcs\(!n, _ Faze k~ $ Déne~' afia 8 udatétényben, Gáthy Fülöp aria Budapesten mc.-'ghalt
Á'!dás crnl6kükön.
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