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Torda : I~. Pouony : 1848. 
III uniUriu$ egyhh történct!!ben. Ezeken a helyeken IllOndotta ki at oruággyO!ós e lőbb Erdélyre, azutá" eg!!sz Magyl r-
.. ______ . ' ." ... d.gra nüvc, hogy az unUL\riul vallás bevett vallás (recepta rel igio). 

AVE MAGISTER • • • 

"'-I , ~OdvöZlégy, Mcstc r !~ Málé XXVI. 49. -Háromszáznegyvenhárom évvel ezelóU, 1519 november IS-én, a dévai vár bör!önében egy 
szegeny rab lerázta magáról sulyos bitincseit. Szabad ujra. A hősi lélek az örökkévaló lsten itf ! őszéke 
elé siet egyenesen, hogy számol adjon sáfárkodásáról. Nyugoot önérzettel tekint vissza a megfutott 
földi pályára. Az lsten nem ugy ítél, mint az emberek. Mindjárt elöv~szik a 'lIagy könyvtl, amélybe 
bé vannak irva az életnek cselekedetei .•. Merész álmok, csillogó nagy eszmék, fényes sz6noklatok, 
mesterm'Uvei a tudásnak és szeretetnek. Vigasztalások : az irgalom s a részvét könnyei. Szelid pászlori 
kedély és igaz barátság, amely semmi rosszat nem sejt s a gyanunak még csak árnyéka se férkőz
hetik hozza. Törhetlen akarat, amely szilnletenül vivja az Igazság várát, mígnem annak hétpecsétes 
zárai lehullanak, bepillantást nyujtva a titkok titkába - az örök teremtés höskölteményébe. Reflenlhellen 
Wtoriág és diadalmas hit, a jó Istennek legédesebb, legtisztább, legszentebb mennyei ajándéka, 
amelyet emberi fogásokkal eltorzitani nem szabad. Alázatosság és megbocsátás, bizalom és nagylelküsrg : 
.Legyen ugy, aminilslen akarja '" még a Kálvária tövében is . . . Ime, ezek a mentO tanuk sorakoznak 
melléje hirtelen a nagy gyülekezetben . Péter, Jakab, János, Filep és Berlalan s mind az avoslolok 
bólogalnak tája. es a ".Bárány" maga, akinek jelképe volt egyidOben a földön puspöki pecsétje, 
rámondja az áment, raadja az áldást. S mit mondhat az Alya, kinek szerelmétől sem élei, sem halál, 
mélység, se magasság, sem angyalok, se fejedelemségek el nem szakaszthat/ák? .. "tn fiam vagy 
te ; ma szllltelek tégedet.· 

Ave Magister ... Ezt érdemelled. És nem az arculcsapást, a köpködési, a meghurcoUalásl, 
... A földiv birótól a mennyeí bíróhoz vitted a te ügyedet ; és Ö az ő hűséges szolgájának 

szolgáltatott. Ne l:d olt diszlik a világ reformatorai közöl! s nekünk annál kedvesebb, mert 
voltáll Magyar érzés, magyar lélek nyilatkozott meg abban, amil ittál. Abbar., ahogy 

amit mondtál. Abban, ahogy mondtad. Ugy tet1;zik nekem, mintha az a ludtolJ meg 
sercegne a poros foliánsokon . f ehér lapon fekete barázdák ; s bennö~ az Orökélet 

a kis gyermek is megért. Ugy tetszik Jlekem, mintha az időknek bércel, a srAzadok 
visszhangoznák azt az .. Igaz Tlldomdnyt M

, amelyet Te a próféta I,!inglelkével, az apo~ tolok 
"., és krisztusi egyszerüséggel prédikáll<!l az Egy Igaz tl6 lsten dics6sél?é re.. . 

... Homlokodat fénykoszoru övedzi: csi1lagvilágok fényes gloriáJa. Htted, mu nkad_, 
szavad, főpapi köntösöd, ,sovány rabkoszlod, lázálmod, remény~d, sok keser", 

, szenvedésed _ mind bevonult a halhatallallság fensCg"es. birodalmÁba ... . "'CI kezet fognak veled; hiszen ugy, a hogy ök, a máglyát fe IS m.~gérdemeUed. 
Te is. EI bizony; a saját lelkednek lángjában. Illés próféta tuzes. szekerén 

A" Magister ... Mikor jössz le ismét JlOzzánk? Itt még ma IS vár a 
.. ' , hogy nyers dorongot dobjon a máglya 1ángjai közé. De azér!, csak gyere! ~t 

küzdeni kell. Ave Magister .. Surkeszt . 
• 

• 

• 
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Az Unitárizmuso 
Az unitlfriztl1u$ az egyén vallá~a.. szemben 

t(jm~gl'alldssaf, amely inthmé"ye~vel. megkötI 
a k I ábbi feJ/Misil. Ám (IZ lInttdflzmusna~ 
t!fln: Ol' kar t'llIt'szni (I philosophiák vd/lakozo 
Uo dO !Ie".',,' ,"Oksé.ne I/all kiilsa szervezetre,. 
ren szertl n,..... I' 6 lik . bizo· 
amint ezt (I Ir.ilr(lföttOflk f{/ndók ". s. l~d t k 

rdk akik annak" életd es ,vert a. oz_ a 
nyuJ !. .t I "/lnket /s kotcM 
QZ unttúrtZnmSef . 'nl 

' , , 
lez. S a fl/at I'l'szendöhe 
hogy amit dk 
menn; flt . meg az embert hifi

a meró sllbjectivitds 
;;;'o;~i é~ a krisztusi vezérel-

midón az 
az emberiseget 
jeleni, jövöt QZ 

iekinti; s felül-
a korlátokon, minden 

;~;i,;;i tes/ver kebelére. Legmaga-
sabb ideáJla: hatalmas revelolió;a 

... J /. ''',,'n _ ~cfl is QZ egy . . .. va as 
ls világnézete, és meggyöz6dése minden 
felvilágosult embernek, p, b, 

Dávid Ferencz: 
a magyar reformátor. 

Ké t héttel ezelőn az egész protcswns v j+ 
lág mélló fCJl/I)'cl ünnepellc IIlcg a Lemplo 
Ill ok mcgszc.I1teIL fa lai közölI és az iskolák
ban a rcfol'nt:ició, a hitjn,'i!fls emléké t. Szólt 
ez a kegyelelcs megemlékeze.. .. azoklMk az 
lIUöl'öknek, akik mái' a kozépkol' sötét sz,í+ 
zad aiban is vágyó IéI ('kkel fordultak a \'j+ 
lágosság felé s il bibJj:! lallulmán\'ozása ré
,'én mindin ká bb közeledni ohajloitnk a kül+ 
si? ~z,ert.al'táliok fénye és az egyh:ízi hatalom 
"llagl:lskod:ísa helyCI! az ösi apostol i ke+ 
re~ztén?'ség c~ysz(,l'üségéh ez ~<; jálllbot"ság'á~ 
hoz, Szólt k.dll LutllCt" i\!at"\onll:lk, nlu 
1517-ben, :i sdszo.,,<;zági Wittemherg:íhall, 
aZ01,1 a nc\'cz('\cs ő.<;zi napon, olyan tüzet 
gyuJ,tOtl, Hm~tl' soha ö r ök ké lá nem oltható: 
sblkl szó noki )esz('·d c ive l, tlldolll;Íll yOS it"al~li
,~al s ~gyhúzszct"\'ezö m'unkúj:ÍYal ,;églege
sen ,!)().lrLn nevél az emb(lI'iség' ti))'téll cléhc. 
Az ? :ne,'e alaU ismert, li az ágostai ~lit
vaHu~t"a, támaszkodó történelmi egyház hi+ 
,'Cll orZI nzokal a tllcgszellte ll hagyolllHnyo
k:~t \ amelyek .1Z li nCYéhez, é letch ez és mü
kodéséh~z fÍl1.öunek, Papjai nemes önérzet
le~ .~Or<!Já~ a Luthel' kőp~m,regel , amely !lClJ] 
~JI a \ alo" h?CY az Ido és sors sze
~zélye szcrmt .de-oda rOl'galgassflk , Szó lt az 
~~H~pl~ a magn módja szel'int Zwinglinek 
:' k álvlll ,~Anosn:'lk is, a fwAjei l'efol'máto_ 

10, nak, akik közli I az utóhbinak befOlyása 
TlIU~d a mai, napig Illl szAl'llyalj:l :IZ CWflhil ; 
~~~ ~bb6t IS kilflllik. hogy soktm bilszkén 

r ttlk Illngukat kálvjnisláknak, mig a 1.win-
8 IMus helvét hit vallás. amely pedig az Ur+ 

vacsora 
tMi liS 

,'atamint 

>on álmen<'td 
kc"ésl.lb~ 
és 11:1&." 

tett harcins . 
halálba vi lle az c;'nn 
lllcgtalált:ik I 

pt"Otcslálls i 
Illushoz hasonló 
lIicren"(lcll, on" 
haladás még a;;",! 
mcllett is majdne m 
tön, énlemfll is 
lI.él'c.m bercine k ! 
\'ulósziuüleg nelll fogn a sn j{11 magára 
Ili ; hanem mint a XX , s1.áZlld embere te
kintene S7..ét maga körfll j s talán még u 
.Iakab nposto l közönséges levelét sc ne\'czné 
*S z al JU a I c v é l H lek, holott abbiUl a so
cialis bercnd czkcd ésl'c, igazságosságl'a és 
egyenlőségre szó ló vona tkozások egy való
s:ígos model11' c\'n ngclilllll hlil'jnil pendilik 
meg, KalvinJ"ól nehúz ny ilnlkozni. Dc Zwin
g~irc (lgy ifjukOl'i dol~oZ;t lO1l1 ba}y már rég 
kunondoLtam ;'l SCJl tcntlát , .hogy O - ha llUt 
élne - 'unitál"ius volna" , 

U JlJ itál'i'll s!? - Milyen különös ! Sok 
millió e l,nbcl' clöll iSlll c,'ellcll fogalom , Hát 
\"n n' \lnilárius vallás is , és ennek alapján szer
\'ezclt k c r c s z t c II y egyház1 Hát ncm zsi 
d ó k, \"agy lllohamcdáno k, vagy a pogányok
nál is rosszabbak azok, akik erre a néne 
hallgatnak ; s akik Erd~I .... I)l'1l cs Magyaror+ 
szágon 350 'é"CJl keresztül tényezői \'oltnk a 
kÖzlllll\'elődésllCk. bajnokai cs martyrjai ~l 
hit és lel kiis m er eti szabadságna k'! " , Uni
táJ"Íus és Magyar! Ez a kelt ő jál', Ezt 
b izonyit ja nz t568-iki to nl a i 
!lck fenkölt határo zata, Illet y a hi~11C 
sellllui kéllyszcd tést llem tltl', s .. 
pl'édikátornak nzl II jogot , 
dÍlsa szerint szabadon hirdesse 
jét, med a hit l s ten aj{llld 
zel a lIemcslel kú h:lIározallaJ 
nz \Illitádus ,'allás és cgrhi\z 
előzte :lZ egész világo t. Elegel 
intelemIlek: Mind eneket 
ami jó ... az ~ rnegliu'~s~ tok . , 
tr pozsonYI 1848, XX, L. -c, 
rusa, lllct;r rövid ell cllny it 
Unjó bctclőzéseképpcll : 
"ali Íls - b II vnl 
ligio), T chi\1 
zaknl 'r I 

larlnni , magoM 
ján ig.lzgatni , .. ;:;, 
leke7.eteknek. .'1 I 

szó, hogy vajjon h:l 
ténYl'k az lUll!Úl'Íusok _ 
n:lk-e a jll'otcstáns 

jáls1.'unk n 

. - 1)I'ot 
, j)rt'ikn: 

II mistikus 'o,,; 
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laz ő h is
em ő .alkal

t II kcrclnck kel l 
azl ti 11111 adó 

1ll:lg";\\'flJ hou::.. , 

Cl. 

Hogyan ?! - Húl ilyen cg-yszcrü, il:-'clI 
mOdeM} , a Icgkényf'scbb igényekel is kielé
gitö vallás II Hli , .. llláSLUlk :. az ~1IJ.! t~rius. ,-a! 
lás'! _ Bog,yal] keLctkcZf'tt '! !\Imu lstell l kl 
nyilatkoztal.1s a lapján épiti fel a Jllaga I,e
resztény hit világát és -egyetemes c.rkölesi e1-
vcit? Isten orszftgállllk minő - ls ten háta 
mögé dugot! - tartománya, hog\' csak ujabb 
időbell1 kezdik re lfed('wi : s a lli r cs Anglia 
PS Ameri.ka un itál'ill S cgyhi~zai csa k sz:ízé\'cs 
multra t~k.inthelnek vissza, mi.1l:HI mi - El'
MI,\'ick és "lagyafOk - a rcform{lció köz\'eL
Icu kohój.\bltn fo rrtuk ki eS7.111éi.ll k legja
vát' Van>-e IlCkllllk saját külön I'cronnáto
['unk ? S ha ":U1, mond juk ki bá trftll ; j\\ a
II y lll" R c r o r ru ft 101". Meri a ncm cs \'Cf 
seny ~zcn a hil"Cll II magyanlak mcg [J em 
árt. Ug,Vis annyit importálunk man ap ság, Pe
dig fi lelkiekbt' Il', a szeUcmi ckbCJl exporlú l
hatnánk is", D:i\' id FCI'c n e szellem e 
megéroemelné, hogy aho l ugy is \'o lt n 11 ,I I11.' 
történelmi talaja : uj lángra lobbanjon Socin 
berkeiben, az ujjáé ledett Len gyelországban ; 
s fe lekezeti agrcsszivitáslól eltckintvc, mind 
több lét'L hódilsOll nálun k is a s7.i\'ekbell 
és a lelkekben , Ezért \ Ijitom rel én is ill:l, _ 

mártir-püspökünk ha lá lának é"fo l'dulójál\ _ 
az íj emlékezctét. 

~ - Ki ,'ot~ Dávid Fct'cnc?« - Edd ig escll 
go-bongó I'lnwklJcn énekeltem róla , :\ los1 
czekbe~ az egyszerft sorokban mélla lom 
muukáJát <:s el:tyélliségél. Talán nem yégzc k 
r~lesl~ges dolgol, ha czzel kapcsolatban \'6-
gtg kl~.rem élele I'olyá.<;{it n.'\gy \'onások ban, 
il: ('sak ,Itt-o\l állok meg cgy-egy ncvezetesebb 
h~tárkőn<: l , "Ő életében :1 kftlö lI-
boző - I I 1l,.'llad6 - 'TeJ' lö-
dési ' 

A szerint 151O-hcn szíilelc\l 
csizmad ia-mes

j ; nevc lllán itél ve, SZ:'ISZ 
magyar nemes asszony , A 

: faj szerencsés l.'\lá lkozúsa , 
mind II kettőnek jellclllző 

ig h31'111 011i-

kus .eg~zel ~alkotva . egymást kicgénitvc ... 
DáVid fli! : !'crCllC, még csak porban j1ilszó 
gyc:IIIek. amikor _ Wiltembergben felhanlP.ik 
a hires kalapácsulés a drtcmplolll ajtajáll 
dc az is lClti (,oll<1\'iscl6; ugy akarta, ho,!,' szil : 
lövál'OsáhlHl és ,Gy nlllfch é"várol l n yer iskl)
láz laL1sa s \ll6l>bi helyen több év i tanári és 
papi mükö{l ósc után ö is vHá~öl'-
ténclrni fonlossúgu I I ' e IŐ\l 
Luthw' és :\l ch1llc llton 
szitsc ki humanjs ta 
I ' 1 i cd 

rcnd 
El lehcL képzelni, hogy ti :l5 éves irju, 

ill etve mcglelt em bc!', milyen nehéz sz iv\'ol 
hagy tn ('I h azáj át nz akkOl'j (1545,) nyn
masztó viszonyok közt ; ]\Iohács ulfm , am ikor 
:lZ ország szcnl lestét dambokra sZll. kgal1:1 
a hóditó zS~ll'lIok s a dúló pá rtviszály , O 
azonban nem töprcng azon, amin IIgy sc 
lud segiten i ; 1l(',Jll á l l \'alrlllle lS 
fa tal is ta I éd"s 
fl aza dol-

kc-

még 
hnmal'osa n mes

J a lheo logi a i 
amely(:kn ck 

I Legjavál , la tin 'és ma-
. ~gy:U':ínt sokt'cndlJeli bizonyi-

téká t j eles ké~zü ltségénck, kicl égith clct
len tudás\'ágyán:lk , cm berismerclénck és 
bölcs mérsék leténck, A bibJi{lban ,'aló j:íl'
tasság:í\ ped ig még c llcnre lei is hódo lv:I is
lllel,ték cl. 

Egyc.lő J 'C Beszlerczé.n és kÖl'llyckc ll, az 
o lt.llli papsúg és L.ltIitói kal' sze llem i n ::zérc, 
ami kitünik nhból It "úlaszbót is, am il :1 
Ferdin-ánd kidly !t Ibi kjne\'~ze tl BOl'llCllli sUI 
puspök JIIcghiyó le\'c lére és dOI'gató l'jlltn:íl'a 
:ulnak, Azt még cS:lk e lszi,'clik, hogy az cg,\'
há zi kOl'lllányza t d o tg:\.ban r endclk.:zzék, ; d l' 
az lsten. igéjének hi['dctésébcn nem haJ I:1l1-
(JÓk fe ladni azt a nyilt állásponto l, all1~ lyeL 
a Luthcl'-fé le rcfol'lll:iei6 fuvallal:'ilól énnl\'(' 
maguk é.\'á teltek, lIycn ro~m:\.n , a gyul ll. rchér 
\ 'ár i zsinatl'fl _ nd audlendulIl "el'builI -
el sc mentek , A katho li kus rc\'crelld:t .1.lall 
m:ír luth eri sziv dobog, Es mié rt ne? Hisz\'11 

li o n I c,' II S má r Idadta .\ maga;á· ~R:~C:r,:O:,I,~' :,:n:::t:,' lio __ jal s ('Ilnek :du pjúJl ,1 szasz .. 
mri r lutheri 1116<1 .. ,\ szel'yezlék :ll 

unitárius ember 



N~g.\'szcbcn, O.'assó jártak elől jó p'iidáv81. 
~"omon köwttc üket Bc~ztc.rcz(· .é~ OIO~S
':-lr s n Sicbcnbflrgcn tob"l tag.r:l.I .. SZÓHll 
~ Ya ll:\si tél'CIl - egész kis fiók-ren~ussan(;{' 
kl' lelkcZ('1I Erd élyben . S ennek dn!.J:tmában 
n CI o III i 1\ n II s ntindig Torda . Id(Jr~mdben 
~ \'másu!:'kn itt tartott o l'szaggyliJé?cmk b~· 
\"~jt \'alUsnnk nyil,,:'uli tj lík a ~6JIl:1I katho.ll
kus melleIt a luth ednllS vaJJ •• SI ~ t 552.), k~
ső bh n Kúl\-inis l:ít (15(H .), s \'égu l nr. \11\] 

Ulriu!!"l (15tiS) a mirő l Ill,ír fennebb mcgelll -
lékczlLink . _ 

I 
Ki mngy:,wázzn mcg :nckun k ez! az ;'il

lnlános ror-rong;íst. ezt a. np g):szcr ll áta l:~
kuJást ? Vajjol! csak az uJs:lg IIlgCI·C . . a k l
\"{lUcsiság hajtotta az c.lllbcl'ckcL. egY l,k . ál" 
IW[l la lló l II más ikig? Vnjjoll ti velel'ck es Ig~ 

• 

I hir'd ctők vonzó egyénisége gyakorolt a lll· 
,·ek le lkér.::: olY<ln ellenftllha tatlan iJe ro ly ft st, 
hogy sel'cgestŐ[ csatlakozta k hozzájuk, s .ke. 
szell vo ltak ő ket t flzón-\'izcll .il kö vc UlJ ? 
\ 'agy mél,ycbb alapj;~ is ,·oll ; k~ ll e ll , hogy 
leg'y<' Il' a dOlogna,k '! Baolly:"íl 'a , Imn ll cz lél~k
l:rni alapon lórl cnl. Hogy /w egyszer megw
goti : ~ hitele a l.'égi es y luízi , lunHúsoknak, 
megsz unl ,·aJlZa nl il POlllp:"íZO s zerlnl'lás, s 
puszlii ba ki:íttó szó IcH a púpai (i tok s a 

I 
bünhocsátás - akkor ezl " "Iam ive l ohe l
Jenftl pó tolni ke ll ett. Es pó to lt a is , m ég pe· 
d ig ha tal mas.Ul pó to lla - !lZ :m yanyeh'cn kc· 
zü nkbe ado ll biblia; pó lol la :I kirá lyi pap· 
súg és s zen t lI é p csod nszép cszméje s ~Z a 
kl"isllll s i szcl'Cte t, a m ely a r c fo l'lll áci ó e~'h:í · 
z:'l.ll a k l egfőh b tön ·énye. CS!lkhogy - ter
mésze tesen - ezt kille k· ].:inc k mag:Hn agán 
kell ' ;I pnszlalnia , ,'égig élllie, C5:2li. ugy ki
"ülről mcg ne m érlheW. Meg se kózeliLh c-
lő. Dáv id Fercnc is a s ajá t le lkében élte át 
n re.fOl'llHíció különbözi; fázi sai!. S bál' e zt 
lIála - 1l1 :ti szemmel néne ,- so knn állhat:ü
lans:lgnak, ing':ltag j ellemnek tekin lik. - én 
Icgfübh érde méne k tMtOIll . hogy Ic hldotl 
mond an i olyan llléllös.'Í NI"Ó] nme ly öl hit
eln' i módosultával Illeg ~lcn; iIIeUe: s m int 
e~\"sz{'rfl lelkiplisZIOI· á llolt uj hó l ·u mun" 
kaha , !.IO.~Y , azl [lZ Ö legszent ebb ideáj l.l és 
meggym:odl.>se szerint tökél elcsségl'<' ,' i'''Yc. 

Dc hall d hc"szélj c.n ő maga 1 I:t. I .. .. En elébb Lu ther múvc il o lvasdn 
a ,sz6 !tz ckldézs iálm:l k hité t fOg',UJt il1l1 e l. LM~ 
~·a!.l a l'efonnúci ó Lo ,·úbh fejl iídésé l és az 
ulo ,~ZCIt~n.l én~ k IIH:gválLozásá t. minthogy a 
11{' I,él luhal1.lsuak a s z:lsz ck ldézsiÍlk töhb 
Lé\;clygésél e lhagyták . azokhoz csatlakozl.lm 
~::,II I.lilla!O~a l~ vclök "ottam :Iddig. mi("tlell a 
., _ ,11. o l'okclet . unu sar·ka la los kénlÓ.sél'e 
kel'ult:, ~1l(' I 'yérl cs llH'lynck neyébcn I s t e n 
~~e~: s o ;.' li I e I, é s,é ~ kÖvch'C,. lő l ~l k is, és min
I , . ,nus cin házto l c l\'ál1\1 kenysz{"l"üllcm. 
. g~ Jutottunk II ki sebh <lolgohól ;1 fon to
sa hb:!kra az Ur P:H'lIIH.:,o;o[;llábú l .• 

r·, ~ ez a1. Ő számára II c m uj va llás ha- , 
~I C}11 ol'lh()(I(~x:1 r:id es ~. . . :IZ egesz s~ent
ll"a sl~ú l ~':! l Ó Igaz ludom:'lllY . A 1·c!"ol"llláció 
II b, lbl •• 11 I('~t{,:l hil egy('t lell alapjá\'ll: 
-,6 olyal lanll , ami II bibliáb .. m m€!g\' ru1, 

mig az ellenkezlS 
liai het y se 
eszte lenség, mint 
ft lelkiismerclr.1 s a 
lnlommal csak 
pon meg tudOm 
\' id Ferenc, aki 
pök StrulCftl'ó és 
kálv in ista izfr 
bal1' halalmnsnn 
c ióinak i\.H:mulmányozÍlSa . az ul'\'acsOl'& 
magyadzntáhnn feléjök hajlik ; s miután & 
s;;ászokka l nem sik-enll l megegyezésre jut
Illa - azok nJet'-CVCII I'ag·a.szkod ván ra hot' est 
corpus mcurn ~:ré lc lutheri :iHásponlhot _ 
ny il1<ul hozz;ljuk csa llnkoz ik, Ou is csa.kha
nwl' clél'i ti puspök i m éltóságo l, m int az er
délyi kálvini sta cgy ház hivatolt \'ezér t', aki
I-öl u j kori IÖl'ténehróik is csa k e liSnte reSSN 
emlékeznek meg ; bár további lépését, II mi
kOI' velök is sZ!lkitoll és az i s len egység 
alapjára hclyezkc<h 'e , az uni tá riu !> " allást 
a lapított :., keméll»' sZ:l\'ak ka L elitélik s nzt az 
cgy kol'u történetir 'ó szed nt - izlés dolga _ 
, pes ti ses tudományl~nk « nevezik . 

Egyéb se ],elle ll :\-Ieliu snak, az cddigi 
jóbarátnak és munkatársnak, il h il'cs-ne,·cs_ 
nagyhangu és nagytudomáll~· u debreceni 
püs pökne k. Hogyha gy fl]öHe a ka1.holikus 
egyh .lzat s il'L, beszélt , izgato tl ellene ulon
ul rélen, - a lomegswll\'cdély föJkellésétöl se 
dudva ViSSZ.l - m ég százszorta jobban gYÍ!
lölte, anlinL Ö ne \'czi : .. \rius és Sabellius lu
domány;H, - _Sen'ct "urgáj ftnak bo lond és 
gyerekes álbölcsclctélc,. ·amelyct löbbi tál'
sah ·:ll s zövetkcz,'c, .Illcg"csllrolni igyekezett. 
Kész ,·olt d ehr·cccll.i arti cn!nsni l a fejedelem 
elé terjeszten i, .Inr])' szerint _az erctne lqdre~ 
meg kell kövezni , nz egyházból ki kell zárJU 
és ·a v ilági hatnloJll állal a pal losjogné1 
rOfP'a mcg ke ll öl n.i .c - :\Iég szcrencse, 
hogy Dávid Feren CIle\;: púrtfog6ja akadt 
Blandr:llú l>a n, n király lUh·ar i on'osában s 
magába n :1 fcjcdc lelllbr n, János Zsigmond
ban , a ki őt u(h'ari papján\ fogadt;.1 és nyom
uát I'Clldeze U be ne ki Gyulal"ehénárott, iti 
jelentek meg egymásután Oá\"idn~.k védeke
ző il'atai : tudo mún.yos mfr\"ek latm n)'el~'el~ , 
népszel'ft isrncl-lctések magyal'u l s a hltVl~ 
Láknak az il bonyo lult :l1ly'lg'a , amelyet II nJm 
oh'nsó máI' csak ne hezell emósz t meg: de 
ug")' Iftls zi k, hogy annak a korllak :1" s zcUemt' 
_ ;lZ eszm ék tisztázása ,·égetl - azt is.rnet' 
kivánta . Ezek közül II hih'iták közfll kieme
l endő :I gyulMchónári (1568,\ :uncJyről ha
zatén'c Ko [oz!",ár pi:lCám egy kerek ~.~~ 
á llva, szrun o ll be Dú,-id Ferenc, s besZ:~ 
ugy rö llelkesitc ltc a tömeget, hogy váUaik!! 
dtlék be a piaci nagy templomba, lUIltIiV 
azutlUl 150 évig az I1nillíriusok bil'tok6bap 
\'olt . 

Ennét jÓ"nl ron'",,,b 
pula (1569.), a melyen a 
séretMcl részi vett s i 
tolta, hogy I I ,"albísi t 
rendezlcsscnck. Ezl 
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hirGdelm"nkban mü azl óhaJljuk\ hogy sza
..... M1Weo. To,-ábbá tudjuk, 108,\' II hil 
lalllJE'l BJándékll és n Ic lkiis l1lcl"('l sem
.QIife eI't'Jssekkal nem ,· ilelheU k. ~ - lU is 
JMrid &I Melius II fö "it.ázó rcte k. S mell ellök 
lelvODtllnak az ő fegyvcrb.'\rátRik is. Vége
hossza nincs 8 .. "it.ána"k,. am elynck töhb pont: 
jaj a kövdkezok : I. KI : 11. cgy Is tcn '! Il. KI 
ar; lsten Fia ? Ul. SzenUéle k. IV. Kri sztu!) i.s
leIlséQe. Enne k II vilán ak n hittani crodmé
ll)'éJ Dá\';d II nyom ta!o lt kindásbflll igy fog
la lj ll egybe: 

~ l A menny és ftJld teremt6je nem 
hdrmas, hanem csak egy - az egy lsten 
mindeneknek felelte van - mindenek Mle 
~"nlUlk - Krisztusnak Atyja, a világos
ságnak Atyja - és minden jó kutjeje, 

Il. A mi Urunk j ézus Krisztus, az 
Atya lsten áldott szellt Fia, aki örökt61 
rendeltetel! a mi üdvösségünkre; t e s t 
szerint ember, de a Szentlélek és 
Istennek benne lakozdsa lsten/iának és Is
tennek bizonyit ja, akit tiszfelünk és imá
dunk. 

11/, A Szentlélek az A/ya ls/en min
denható ereje, mely megjelent az első te
remtésben, és a másodikban is, a j ézus 
KrisztlJsban, A szenl/élek - ajándék, ta
ni/times/ef , vigasztaló ," az igazság lelke, 
mely bizonyság arra, hogy lsten fia; va-
gyunk. · • 

Bnnek a hi lvallá sllak aJapj á n nlutrul 
1571. jan1lár G-lÍll, a Ma ro svásádlel ycll tartotl 
országgyülésCJ1 , megnyeri ,'u U:í!)llI t k a szen
les.iLé. .. t s II "ele járó alko tm:ínyos I) izlosi
lék,olu~t . Ezt a külső tekintelyl meg::ldtn az 
W1ltár~\ls malkodó jóindulata ; de CJnell etl 
az 'UlUtárius hitbcn gyökerező mély meg
Győződés "o lt az, amely e&'y h:iz\Ulk,l t a szá
zadok vihm-ai közötl - .megfo~va bál-, dc 
törvc nem _ - mind a m ai nn l)18 fen tartotta . 
A fejedelem mái' ekkor betcgesk~tl s -Ilpm
sokÁra , még ez év március 14-én- mcghal t. 
Utóda a fcjedelmi székbcn, Bálho]'\' Islv{Ul , 
r . ,kat~lOlikus fÖllI' le tt, aki veté lyl{u'sát, az 
urutál'lU S Békés Gáspárl, kéSőbb nyilt harc
ban is leg"özle s h ivcill kcgyctlen hOSlut 
!Illolt. " 

t. Báthory ugy vélcked cU, hogy a k is Ol"
SUtg I~ag)' n)'?moruságáulIk ~a hMom nem
zet kulÖll-kulOll érdekei mellett a sokféle 

mcgoszlas s az ezzel jál'ó sok ci
az oka ; s ezért a rendcsinálást raj-

a ."lZ uniláriuso-
már nem ud~ 

llomeseket 
. A u.yomd{lt 

nyomtlIlAsának 
a cc.ns\lr.út. S végül 

törvényt hoz a további 
ellen . Ez voH az a tör, 

nrun 
bcn, 
s könp'ciben I" 
relfogás'áball m ögotte 

lelke 
II ltagy

eltávozolt 
VQ t 

ny iltan 

\ 

bő! (ill~ papj t;\bor, . 
dán ZSlJlntot ta rtotl, x a 
hpod lak meg : -

_Is ten jóakal'atából kczd tük támadni a 
hál'omságot ' és ltiml1t~ltuk , ' hog\' 'ez- lSten 
igéjévc i .ne m <'gyezi k ; I.lyiltnll ":l I~ottuk, hogy 
az cg.'" Igaz 1.:~lcll " Knszhl s AtYJR. ncm h:i
I"om : At'y::l - I' HI - Szen tl é lek: ezt a lanilást 
állhatatosan megla rlj uk és az! {, l"őSil/'[l k 
hogy ehbe n. mcg is akanlllk m::ll"ndni .. l\ int ~ 
hogy l sle nnek cz ism e l"ctet" követi II hi t. az 
istentiszlelet (.'10 imád :ís : hc látj uk, hogy azt. 
nm i csak az eg'y Is tcnt illet i, sérelcm nélkül 
másl"a álo nem vi he tj ük. "z isten igéje min -

. dig killönbségc.l lesz ;lZ Atylli s lCIl és Krisz
tus kOzQlt. Am it :IZ atya fi:'ina k ál,1dolt, CI
ismcl'jilk, benn €'; am i l.:.et pedig nem, azokról 
azl ' ·é ljlík. hogy nem kcIJ az Aly:'itól elven
nün k. ),I i,'cl mi ::ll. egy Istenn ck emc haJl
gató ink !}Iött Jll ár I"égen kifC'jtétl ismeretét 
llu-Lju k é§ ,I Ill:ír egyszer ler:'l koU :ll.:lpot 10-
vAbh épitjilk, kij eJcntj ül" n)' il \'á.llvaJ ó k:ép
pen, hoSS minke ! ujitá ssa l bm' ki is törvény
te len ld -\',ádol. ~ 

Ed~~ .fl nemc. egyszcriiségg-cl. .úe tol 
jes önbl,l::llollunal .megi.!"! védekezés. DC' h:\! 
ez nl;lgri: :'IZ clk'nfél szcméb<.>n, :1 l<.>gsu,lYQ
sabb d id at t.'lrtllhn.ula, ::lmc lyben. egycne
sen ki ran fe jezve - az i n II O ,. I I I i o . Dá
vid FCI'eI1C tehM vcszed chncs inllo"á to r (uj i
ló), :Ikit ' korlá lozn.i kell. Ezt me~ki sér! i a 
nyáj kcBelé.n belü l Blalld rnta , aki S~CllntS 
Faustus segitsegével egy f élé"e n· {ll meggYől
ni igyeks,zik Dávidot arr ó l, hogy ha kitart 
ezen' az ll lo n, :'Ik kor ölUuag'ál is, egy házát 
ls 'a legnagyo bb \'eszede J ~nbe sodOl:j:1.. A 
mikor l>éd ig. sc szép SZÓ, se fen,ycge tés .1!0l1l 
haszná l,!' ny ill:w bevádoljn öl, m lllt uJ lt.61. 
a fejcdc.,!CJlI elölt. 

En'c már ityorsan I>CI-cgnek :lZ esemé
nyck c.B):másu l?úi f ejedelmi J>''lr1l.lIcs, .a Bá
thori .K.fislMé, e ltiltja öt a .Icmplonu szó
no kla ttól' hálából kimozdulm:l nem sUl.bal,l. 
Csak To~dára, - utóbb, a fcjede I CJI ~' kén~\'e l ; I 
mM rl, Gyu!afchérdrra kell mcn.lUe, hOg) 
az O I'SZ:íg I'cndci és a magyar és JZ~<;z I).I I~
s.."'i.g <: lötl, számo l adjon er:ctnc~ségc~-ol: }~ I.U - \ 

lIlesség .·mc Jlc tlc "lU~ . A popsag I~.~ . . ' ~szr 
(")rol"(lul 'Wlc: _ !\..nsz!uS k (' rt's,z lJ.~lőJ. IS ~t 
rulllak II IJUliI \'ányok _ .még Yl.'d0Jc IS ahg 
ak~d . Veje, Trauzlwr Lukács, kolozs,'Arl vá-

,rosi j1rZő, 1e~1 ;l. beteg, lOe(fIö~' 1 • 
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Iyán helyeI! aki! a sok munka és a. m'éltat
Jan Q!dóús ~legől'Ólt. A rn.ésod~ Ila,pon , lö'al. 
junnls 2-án kimOJldoU scnlencul örokös rab
ságra kiildi istenkáromló OI·cl.nekségeért Dé
va. "árbórtől1ébe, ahol még azon év novem-

I 
ber 15-én 'Jlcmes lelkét \' iSSZflfldjtl ~el'cmW
jének. AlIIHlk :lZ cgy ig"y. ~Iő .IstrIlJ)ck, a~!
nek dicsőségét hiroclle {l szo \'arázsereJ~' 
vel ft loll h.ltalmánll, Lisz!.1 erkölcsi é leté-
yd' Ifn"elmcs ker€szté.l\yi magatartásával s 
:l.ZZ~rA soha ki IleIll f!légilhclő s1..ahadság
dgyS)"al, :llllelycl kO' \l me.l{ nem éslett . d c 
mnitil mi, késő \ lIlok.ák, - l o rd a - KololS-

I vár - Déva stációlrl keresdid - örökre h:í
lás3k \ "&ID'Ulk hallJal:Hl:lIl emléke idnl. 

Józan M iktOs. 
mo 

Hira". 
-

Felhivás. Szeretettel kérjUk a fOvárosban és 
vidék'en lakó h.i\"l!Ínke t, hogy szem'élyesen 
vagy irásban. ,·él{'ss(:k fe l maguk{l !. és CS,,
ládjaikna.k unilárius va ll.ísu tagjait Buda
pesten az egyház i llyilválll:ntás b.'l . :\lindcnki 
fizessen önkéntesen megajánloll évi járu lé
kol az egy házi pénzLw'ba s el're LHlzdil~a is
mel'i)!;c.it is. Tisztc lcttel : a G o H d 11 o k S fl g. 

_ Istentiszteletek ideje a budapesti (V. ker. 
Koháry-utca 4.) t emplomban mind.cn ünnep
és vusáJ~n~p d . c. Il ó l-:lkor . Sá toros ünne!)e
pcken mindkét na pon oszlanak 1I1"\':'lCsorát. 

Hivatalos órák a Lelkészi Hivatalban d. e 
9:-12-i". 3'emefést. ker'csztelesl

f 
esk"etést eg.y' 

nallplll előb b be kell jelenteni . 

"Unitárius Egyház" c. Iap XV. évfolyama
nak I. szám'a - hoss1.lls szünet ulán _ vál 
lozato!; t:\rtalommal megjelent Székely ke
re.<;z~lIrOllo. Szerkeszti O r b á II LajQs, uj szé
kelYI lelkész. Előfizetési ára egy évre : 30 
leu. Udyozőljilk! UniUs viribus. 

II ~rm~ssy Lajos uradalmi igazgató hitroko
~n~, .siép és nemeI'> telle l siett'tt lapunk 

IlUSSIÓ' ~mllk;\j:ÍJlak támogatásA,-a. 19 pél_ 
d,úny!":\ r~zetclt elö, hogy 19 szegény unitá
rlllS tsalád ll.sz.t.'llál'ól I'>C hián~'o7:zék a ma-
gyal'orsz " ",. . ~l Wll .lClusok lapja . .-\Ldoz:atkész-
~nck ~utalm~ : azoknak a családokna.k há
.• I,H, akikhez Igy .1 betli utján szintén pl
J ti lélek tápláléka. 

Ok~~~i t6tan.á~.u~kra ~ol~zsvárt, f, év 
eO'''be r' 3O',.n.apJam szép kozolll\ég gY[11t 
I e.> • • ' ,·lgycune..<,(:n haUgathl és érde'kc:s 
n~eIDzéSek~et ~1sf!1'le a. Főtisztelendő Prls
p ur, ~ E. K. ran.ács és a ·ószágfelii
lYel6liéll jelenté&eit. Utóbbiból n!gy 51\jná-

nillattal tudtuk meg a 5zomoru val6e68!Jto 
hogy It l""Omán, állalll hirhedt röldrefo ..... t..;. 
-~ domokl-Mia hami s jels:r..av'a alatt - i.rk'::. 
lái.nk, egyhá7.unk s magyar kulturánk 
l'Ontására tör . p.otom áron k.isajátitja s ~ 
I)al·a~zto.k között osztja ki nzokat az alapit_ 
\'ánYl bu1.o kokal. . a melyek i;nléz,m~nyeUlk 
fennállását öl'ök Időkre bizlositották \"O)na 
Választások, évi .sl~madások, költség\"etések 
s II Theol. A~adelma ujabh szervezete és ft 
magyarországi. m'aradék Ul1:itáriusokkal való 
e8Ységes sz~rvl kapcsolat foglalkoztatták az 
é~erncs gyulckczetel. Na~' Öl"ömöt szerzett 
n~llldenfe(é, hogy most ml is képviseltethet_ 
tuk magunkat. 
. Debrecenben is OnnepeHek hiveink az őszi 
h.:'daadás alkalmából. Október 1~ d. "c. 11 
őr'akor a j(ossuth-lItcai rer. templomban pre
dik.'ilt és "rvacsorál osztolt dr. C s i k i Gá. 
b O I', últalános kÖrlclkész. Az egész imnep fl 
I.estvérjség jegyében folyt Ic. ; s példát muta'
lott an'a, nüként kelt a halai kercszlény re' 
Ickczetckllek c3ymást megél'lö és megbecslllö 
lé lekkel munkálkodniok e földön az [Slell 
o l'szága terjesztésében . 

A postadljak rendkivU1i megdragulása miall 
a lelkészi hivatal csak olyan levelekre válaszolhat , 
amelyekhez válaszbélyeg van csa tolva. 

Kebll-TanAcs Dlés lesz december I~én d. 
u. 5 órakor II lelkészi irodá.n. Ezl megelőzőleg 
december 7-én (csütörtök) d. u. 5 Órakor a 
Nevelésügyi, december 8-án (pénteken) aHitéleli 
és december 9-én (szombaton) a Gazdasági Bi-
7.ottság tart U1ést. 

Unitárius családok találkoz6helye: minden 
hó második szombatján d . u. 6 órakor az .Erzsi
bel-/fid" kávéházl'an (budai oldal). 

Unttarlus nyomdai akarnak al.pi l~n i Kolondrt 
réS1.vénytársadgi alapon. Egy részvény :\.ra : 100 lei. Mai 
árlolyam sztrint : 1600 K. A jegyzést " pénuel tg)'iltt 
Kolo~sv.llrra dr. Kiss Elek theol. tanjr eimére kell küldeni 
az Unitárius Kollegiumban. 

A D. f . E. vallilsol estély t rendez f. hó l&-tn 
(nombaton) este 6 Órakor at unitárius templomban. fel
olvas ~"suonyok sorsa" eimen : dr. Kemény Gábor nyug. 
fögymn. tantir. A mUsort ének- és zene-számok egé&zilik 
ki. Mindenkit nivesen lálunk. 

UnitirJul l,'entintelet lest Szolnokon e bÓ 26 An 
(advent ellO vasirnapján) d. e. il órakor a rel. templOW 
ban. Szolnokon ez at elsO unitá rius templomozás, amelyen 
IIrvleso~át ls oszt Józan MiklÓs pUspöki vikárius. CUilidi 

éli kOrnyék~1l Ilil'eink CS.llako~Ulnal! . 

Az Unlt'rius Nők SzOvetsége I. hó 30-in (csO«IfIÖ
kOn) d. u. 5 órl"kor tarlja a lelkéni irodin rendea aJ~ . 
melyen Berta Ilona az .Erzsébet Nöislcota- nyUJ· !gU
gatóJ. kOzérdektl tárgyrÓl tart el6adást. JOjjön el mindentlj 

Kérelem. Lapur.k megindiJásakOr 
;Svj előrizctési uijat 100 K -hIU) 
m.cg. Ezért az :ír6-1 .awnb.111 -
ben m.ajdnem négysz e re s re e;;" 
.nyomdai költségek -
évi december hó 
,UnitáriU5 Ertesitöt l . 
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; 
mielőbb a 

s.Jt6-alapra 1922 szepl. 21 -jöJ a következO 
adofDPyok: ~rkeztek ; 

Uszló Miklós Miskolcl. 
Csiki András Alag 
~akab Zollán Szigetvár 

al uvégi Áron Budapest 
ÓSri hAI8tlnnepi gyOjlés 
Dénel ferenc Budapest 
Falu végi Sándor Budapest 
Gál Imre Budapest 
GAl Vilmos Budapest 
f örster Lajosné Budapest 
Berkes Imre Budapest 
Turtsán~i Géza Kisbér 
HaHI K Imán Kisbl!r 
Durugy Ferenc Budapest 
Harmos János Budapest 

Mult számunkban nyugtázoU 
adományok összege . 

KOszönjiJk. 
Eddig összesen : 

Járul ékot fizet/ek 
,cn,. (ju lius l - től 

I . Gál}()I' Antal 
Karrkn Ede és 

100 K 
100 • 
200 • 
200 

" 210 
" 50 • 

200 • 400 • 
400 • 
900 " 200 • 1000 • 
500 " 100 

" 400 • 
4,960 K 

év III 

uetné. 'Póth ~tl~~ly, Ot ... . Rercsztél," Domo_ 
kOI>-né, Ho llósI hlCI) Is tvánné RiltÓ F 
P~p JÓ~scl. (~I·. :\Iajay Fer.cnc, -:aiille~~C2 
7.sé~t; Sn'ged.mé Weisz li a, özv, Ileák A. r 
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Az unitárius fgyház röuitl törttnftf. 
(Irla OrmÖ3Sr Jóuef hon~·sze",pili uniU.rirs ItlkéSL 

1 1921" Sttktlrudvarhelv, 36 l.) 

Ez a.. könyv(.'(;ske, mIlcly:\]; e lemi isko 
l;ik ötödik oszlályáJwk hmiZrUtJ,üát·a készi,lI 
hezagol pó lo l lankönyyi.rodalmunkban, Ya~ 
lóhan, ti FCJ'I.'lIc .Józsd fill ~ t1 iri Kálén. I\is 
lilki'ön él Hilt :UlOIl kiviiI alig hcszél hcl:tiuk 
LJllil.úriu s tanllöny,' it·oclaloJlH'ól. TcIHi.[ c~ a" 
örömmel ild\'öl'JÖl heljirk Cl' tllosi llÖ r:.' k\"ését. 
Bár csak- középiskoláink számára is eLké
szfrlnc c~\'-egy l.udomwlyQS és mégis nép
szel·Ü I:n ' öny": Hill anokL:tlás unk mindjflrt 
nagyot lénd\ilne! 

/\ köny" első kisebb r észe a kcrcsz: 
t.ény cgy hiiz törléncté"cl foglalko zik , rö,' i
den érill h'C az első k&cszlcnyck élcLél. a 
kcn.~szléll~· hil c llc l'j cdCsét, ti magyarok at
térésél és a j'c fol'máciö \"cl'.émlakjait, ,\ na
gyobbik rész foglalkoz ik ti m<lgyar uni tál'ius 
egyház tcklélJclé\'cI, l'ö"idcll mCfli'mlitn' a 
XYJ. sz:ízad külföldi unitá rius tudósait: 5el'
\"Ctct és Soci nus l. Szép fcj ezek! la lá h lllk O.í
,'id Fen~Jlc l1lüködést'ir'ől. ,\z utá na jő,'ő tör'
(énete! a szen:ő :lZ egyes püspökök kol'
m:íJlyzási id eje szcrinl osztja fel és igy tár
gyalja az csc!I1én'yekcl. A kc"eshé jelentős 
"agy esemén. .... telen kO J'Okal kihag,vja. '.lmi 
igeni hely-es mód sze!', mer l kál' "0Ina t-crhclni 
a g.'!'cnnell fejét csup:ín a le tj csség kedvéért. 

Igy az egyes fej czetek nincscná puszta 
adu tokk'l l ICl'hc ln !, .:lm i n.1g,)' hastll:\rll V:tll a 
kön.'!'" ,-j lágo sságúna k és Icrulülcténck . A 
szerző sohasCJl1 felejtkezik Illeg a világi II~
gyok l'ól scm és szép sOl'oka l o h'as lrl1lullk 
AugusztillO\'icsJ"(il. Bnlss;r i hácsi -ról, BCI'~ 
de Mózcsrő l sU>, .-\ kön,\',·ccskc " égén .u 
egyház SZC,t"\"l'zc tél'ől lalálullk összefoglalást. 

A mnnk.a cg"yszcl'ii é. .. szép n~'clve. felfo
gása és 'ddolgo~sn n szerzőnck d ic.'1él·(· It!.I:c 
válik. Minél több l anköl1~· ,' ('t .tliváJlUllk cS 

kérünk a szerzőtő l és mi.nel hamarabb : 
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TARSASAG 
erdélyi vonatkozasu 
néprajzi, irodalmi és 
történelmi kiadványat 
megrendelhetök 
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BUDAPEST, 
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BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-UTCA 

PtZ éN HITeM 
Kovács Lajos 
brassói unitárius lel
kész most megjelent 
munkája az unitérius 
l elké.zi Irodában 

kapható. 

Ara 50 korona 

-. 

A jövedelem a brassói unitarius 
templom épitesére fordittatik. 

ANGOL TANFOLYAM 
felnöttek és gyermekek, ku dOk 
é! elörehaladOltak Tt':szüe. E~en
kin l vagy osztályban. UID'S!lnth 

FRANCIA LECKEK 

MISS E. NADLER 
BUDAPEST, r., GYŐRI-UT 14. I. EM. 3 • 

"STUDIUM" 
KÖNYVESBOLT 
BUDAPEST. IV., 
MUZEUM-KÖRUT 21. 

Tele fo n: Nagyrlnt erdélyIdMI Telefon: 
186- 87. alakul! uj vAUal.t. 188 87. 

S~akmunkák, sté'pirodalmi, egyházi " egyeluai 
tankönyvek raktára. Beszerez és . zAUit litindm 
kapható kll lföldi és belföldi könyvet és folyóil.IoL 
Vidéki megrendeJbekct gyo~n k gondosall elinltz. 

-STERN EF R. T. BUDAPEST, KÁLVIN-TeR 
ALAPITTATOTT 
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