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sempe r I"cformori d ebet - az e)!y házat mind ell,;ap meg kell ujitani. Ó rök érvény íi törvény ez,
mint tenger áramlása, l evegő mozgása. Az egészséges test b enső c r ejéb61 táplálkm-:ó tllegujulás
ez, amely fo lyamatnak IlH!gsz"knd ása l1J ; a a
hahR
Sokszor u!lY I<il szik mintha nz élet et jelentő
c1öre mo7.gris sziinet c1ne. "'lint n emcly k or a mozdulatl annak tetsző tenger szi ne. holott (I mélységben, altol szines mesékben fo lytat ódik a komoly tel"mészcttudom:\ny örök k örforg,lsba n
áramlik az é leI.
"A rcfonn3eió e ml éknapjá n n sok szóIl okhis
helyet csak ebbe az c l ő rc!örö irambn kellene
irányitani mindcn !,!ondol:ltot, mindcn e nergiát.
Arm k ellen e nc,rclnl 11Z e mberek et. hOIlY megtanulják - c nélk iil nl. c1öremo1.gas n é1kíil nincs
~~cf r ni ll CS jövő, nin cs llyőze1cm. i"lcgállani annyi
n.illl m cgh alni. Az élő reformáció so(iI·ádöl fé lre vág6dnl q!yCI jelent az dposványosodással, ,I
kiS1.lkkadllssal.
A jelck arra mutatnak, ho)!y a reformáció
lul:'ljából tllpllllkozó erőkrc, látható és rej tett
energlákra é~c l ö sziikségi.illk van és lesz. HotaIInas arány\! cllcnreformáció nyomása nlá kcri.il ~
fiink . Ez. ..~ lI)'om"s
... szétrcszlléssc I renyegcti. mint
megáradl folyó o gátak ul. i"li ndcn épk ézláb,
mindeu él ő Iclk iis1llerctii I!mbcr nl!k a vcszélyc7.-

Az

előfizetési

dijak a lolkészi hivatal
cim.he küldendök.

teteIt gáta!c.on il helye. A maga fö ldjét véd cl ~
mezei mindenkin ek kötclcssc!!c. Ne tévcS1.tcssük
mc)! magunkat hamis jelsza vak tól. Védjíik az ósi
portát s u!!y,mr.kkor ves!;ii k kezeinket nl eke
sza r vára és a Dávid Ferenc nyomdokán IHlh.dva
egyházunk százados törvényei és jogs7.okásainak
birtokában védjUk egy házunknt, alkotmállyunkat,
Iclkiinknek fiig!!etlenségét milldeJ'llI~mii killso behatássa ! .~~:;i'mbCll.

A Dávid Ferenc Emlékünne.
pélyek sorrendje
Dil.vid Ferenc h alálának l\:lromszázötvenedik
év fordulója rohamosan közeledi k. AZ évforduló
mcgr e ndezésére az l~a zl!ató Tnlldcs az E~yház
község Keb l! Tanácsával karijltve mc~tett mind cnt, ho~y a z ünnepél y mélM 1c!!yen II Ila~y reformátor cmlékéhez. Az ulábbillkhan közöljíik az
Emléki.innepélyek progr:unmját. kérve hivcinket
és jóbtlf;ltalnkat, hogy II nogy évfo rd uló ra clökéSZlHjenek és ügyeiket ugy inténék, hogy az (inn cpélyekcn vuló megjclenésiikbcn Il kad,ilyozva
ne legyen ck. Az egyllil z szá mit minden tagjára
és jó barátjdra, hogy e riik n alkalommal az
egyetlen Illn!!yar r efo rmátor emlékén ck hódol ni
teljes számbnn me~clelHlck.
Az ünnepélyek sorrendje a kövctkel.ő:
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I. i\z Egyhá:r.kíh:séll és 11l1l1.gató lnnl1cs (inne-

pélyc:
Nov. 17.éu, vasárnap d é lel ő tt fél 12 ó rakor
iinnep! Isten tisztele t oz V .. KohárY-lIten; templo mban. Litur)!iát vég?'! Barabás István lelkész. Egyluhi beszédet mondja Józan Miklós ptisp ök i
vlk drlus. Ul!lna déli '12 óra ko r IlZ ]).! il7.l:!lIfÓ Ta1lúclt
diszülése 11 tem plomban. Elnö kl megnyitó: d r.
""Ilkó Ferenc h. államtitkár, rOi!ondnokhelyctfes.
Emlékbeszédet mOnd : dr. Tóth György ktlriai

biró, cllyh:lzközségi gond nok.
Után Il d é lután
J órakor II Dávid Feren c Emlé ktábla le leplezése
a Ko háry- ut cai föbcjáratnál.
2. Az egyhá zközségek űllllcpélyci:
!'-'J;I i!yaro rszági cRyhá:r.kölségcink valamint II
""lissió Ház te mplomá ban no vember 17-é n (vas:i rnap) d é l e l ő tt II re nd es id őbe ll (1'-'lissló 1-IM.b an
délelött 10 órakor) iinnepi Iste lltl s7.teleL
3. A Dávid Feren c Egylet ünnepélye :
November IS-én (pénteke n) d é lután 6 órakor a Dávid Ferenc Egylet va llásos esté ly t re ndez a r-1issió I-taz (IX. nákos u. 3.) kápolnájába n.
Dávid Fe r enc ről felolvas: dr. Vurga Béla egy h.
röjegy7ö, th eologiai taná r. Er.e nk ivii l 'len e sZilmok.
AZ ünnepélyek s zelle mi h irtulmának megör{ikifésérc a Budapesti Egyházközség elhatározta
az Unitárius Kis Könyvtár flir.cleinek folytnfás<it
s 75. fiizetként kiadja Botár Imre szolnoki fögim n.
tanár afia "A vallásszablldsál! 61 Dávid Fe renc" c.
tanulrmlnyát, amely mé ltó összcfOl!lalása les'Z a
nagy magyar reformátor szelle mtö rté neti é rdekének .
A1. ünne pélyen a n::ndrcnntartásról a 345.
sz('\mu "János Zsigmond" un itá riu s cserkészcsapat gond oskodik.
Al. " Unitá rius Értcslf ö" ill. ün ne p re való teklntett e\ november l5-ike elött még egyszer
melljclenik.
•

Valláserkölcsi nézőpontok
•

Dávid Feren c egyén i nugysái!ll 11'1. évsl.ázlIdokk al u!!y n ő, Illill l II fellC!lckl l! é rő he!!ycsucs
a töle távolodók s7.cm ICletében. A ter ll1 ésl.e thl ~
domány II theologia köréből kisl.ubadulvu Dávid
I;cnme halála után ti termés7.eHudolllllllyiu s 1-10ndolkoz!lsnak 61- mivelödésnek uj Irányt /,dott.
A hölcselet is önállósul n theolo!!IAval szemben
li c1.zel e!!yiiu kiulakul : 1 vullAsbölcselet . limely II
IIzcllem ludorná nyok és lizépmCivés1.etck sZ:lbud_

l~ r~TE S1TÓ
sá}!áVIl I kll pt:solatban lll. emberiség nagy SZelle-meit vonja be II vlIlIás mélységeinek kutatfisába.
]r.. természettudósok , böle!lel6 k és

th colo_
Ilusok dollnlllt1zmusa lIzonblln tanltlwt lIkármit ,
lll. e mbe ri ség törté nelme mégis csak azt igazolja,
hogy II il /IllY tömeg sohnsc emelkedhetik fel a
tisztán látás ama fokára , ahová az emberiség kl.
választott nagyságai a su ját utJukon eljutnak
Kétségtelen, hogy a fok ozutos fejlOd és mind na.
gyobb és nagyobb tö meget von be az egyes
kulturk ö rök fejlesztette kedvczőbb állapotok ál:"
dása iba és élvezetcibc, kétségtelen, hogya nagy
tömegek bő l mind többen és több e n emelkednek
fel a kor s7.ellc mé Hek megértéséig, de akármil)
merész e lgondolássul bizunk ls II szellemtörtél1(!1
nagym é rc Hi Imlad ás<ihan: II nagy t ömeg mégi:
csak a jelszavak , a mc~köt öft formák szerint fog
),!oud olkozui és csele ked n i.
rt

]r.. t ársadalmi erkölcs elv i elhafdrolásában

a
II bölcsészet kétscgtelenül nagyszerii rendszereket
d olgozott ki és mélységes igazságokat hor.otl felszin r e, S ezek a felviláJ,!osodás megk ivánfató fok áig
eljutott kisebb töm egre alkalm azhatók is. de a
nagy tö megek erkölcsi magílla rtását u forradalm ak rettenetes tan u lsál!ai sze rint mind i,i! :t
vulláse rkölcs fogjil irányitani.
... .
Dávid Ferenc zsen ije ebben is megnyilvánult.
Ó, aki a bibliával kezében a t iszta éS7. világánál
elj utott a su bj ecti v isteneszm e gondolatáig, amely
a h !domdny világa mellett mai is csak a felvilá gosult emberek tulajdona, a7, erkölcsöt a vallástól CI nem szakítot/a S mi il nilgy szenvedések
és üldöztet ésck megpróbálói az egyéni szabadsá)!
és a szab ud gond o lkozás hureosai nHl is hirdcljiik
és va llj uk, hogy 1I7: crk61cs fJljll ROr/cl/ildg II !rir;
sodlllom rombofcíS/l nélkiil il lJtllMsos eszme
oíltíycíból Ri nem RdpcsollldlÓ!
Mi tisztában Vlll!Yllilk az erkölcs bölcseleti
elhatárolásával és al.zal, hogy az erkölcs autonom
jellegének formuláz ása mellett {Innak kiiJön ta rtulma va n, d e á h alánoss,i)!ban összes kötelességcink ne k lsten parancs;tkénl vllló mcgismert'-s(
mé!!ls csuk a vallás. El. lI'l.onb111l !Icm jelent ! '.:t~ t
ho!-!y a vall ás llZ é rtcIcIlI áltul fO !-!:lI1dó fcl, mer
u VUlllls U'l. é rzelmi vilá!,! kérdése vott és lIIaru(
Mi tisztúbllll Vlii!yu llk a rnOlliS!lltts irá nyzt
t('\vul és árnyalódá:-wivul, TIli iSllle rjíi k a mnterh
IIsl:l vilá)!felfogást
t!yakorlu ti
ulkalnmz('\saiv;..
együtt , ml Is merjük urtlluk 1\ IUllitdsll uk li helyességét, nmel y szerint Ul. e mberiség szelle mfej lödésébell h('\ rOIll fokoznt ISlllerheh~ fcl : II teolo!!ial,

•

UN I TÁRIU S
1l1culO r.lknl és poslti v fej l ődési foko t Al· ). cic
ncm l é vt~ st.lJilk szenl e l ő l 07.1 scm. ho~y lU; em beri ulrsodalOtll kllltul'köl'ö nké n ll f ejlő d ésI.! n Id kllsnl('l'ctl vll~y va lhlsszabadsli)!. n polglirl SZIl b n d sd ~ és ~n r.dosti .!! i s7.oh nds:l)! fokor.atnhl haladát.
l':U okkor vAgyunk nl. emberi szobndsdg és
sr. nb:ui ~ond('llko l.ds I ~ n 'l. i . önintc hivői. hirdet ői
és gyokor](\I. h A n ~n l.d !ls d j.!i St.llbndság. n nHl.tcrlaH sfo felfogtis s znbndsllj.!a mellcll cUsmcrj ük a
.. \'nlltlssznbadsd)!
1!ondolntdvnl
összek npcsoh
\'alhlsc rkmcsl felro~ll s j01!oslllfst\g:H is I
I)r. Tófh C)'ö!),"')'
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Istentiszteleteinken

II

Dávid Ferene emlékünnepek
Kolozsvárott és Déván
Dd vid F(:rCl\(' vn lltlsalop;hl első püspökiin k
hnldlt\ nAk 350. év fordl1 lójtln soroznlos iinn cpsc~ ek k c r(:ICbCn h öd olnnk (~rd é lyl iest"ércink nz ö
•
e mlék é ne k .
A David Eexcnc Eg}' lel no\'c mbcr 9-én
soros e SICl}'1 re nde!. felolvll stlsok knl
számokknl.
Novcmbe r IO-cn a hivatni CIS e~y h n l. iinncpcl
a rö la nacsb nn és te mplrombnn. Errő l AZ Ertcsitó
lmisik helyé n ho wnk ludósittlst. I \wember 12-cn
Dévdn a vt\ rosi S'linhdt. bllll lesz nl\isoros estély.
N,)\'c mhe r O-á n fen n II \' rirosb ~Ul történik me)!
nt. uj ounan fcl tl lliloti cm léktt\bln leleplez!!se.
lu e mHtj Hk mc~. h ()~ y 3'1. \lj e ml éktdbltl rll 3
ré )!; t:\bln s7. ~h' e~ét vése li föl nl. E. K. Tandcs.
m ig II fü lk e k iil sO ral:\ra Iln)!ol. Ilém et és ohih
n yelvii nHI ~y ll rtl7. ó S'lÖVC)! kerU!.
'At. e rd é lyi 6 SSf.es c~y h tl 7.kö'lséj.!ekb e ll 1I0\! .
17_én n d élclölI'i ;$Icnl'is7.tclctc k c n l'ul'hllluk 0 11"jd-ellll ékiinllepélyeket. Dé h lt dn )lcdj~ II Dll\'id
Fere nc fl ók e !,!y letck iitmepclnck.

3

novembe r hÓIlII)) el ső relebcn szolgálnak: Novem_
ber 3-t\1I JÓ'l.1l1l t-likI6s. IIClV . IO-én Barabás István. 1101,1. 17 -én hntldkOlolk Barabás Istv án.
prédlktll JOZIl" Nlklós .

•

A Brassai Sámuel Unitárius Ifj.
EgyesUlet c h6 2 5-én larlotto évi b o::számoló
kÖlo~ym ését.

nmclycn mc~dcllt ck )Óloon t-Hklós
piispöki viktlrius. Dr. Nyircdy J ~IlÖ t:~ y. n}'. r.
fnm\r, D inlt~ lly {\ Iózes postafölga:r:)!nhl. Székely
{\'lózcs I'tlllii~yl biz. elnöke, Dr. Csiki Gdhor
mlss7.ió lelkés7. ~ s Jant'si L!lszlú hitoktatö tnnar is.
Al. e"j er cdmcny~s m ük ödés rö l c1hAllg'l.oti
jdelltés(~ k ullln elnökké ~ g y h all~tl!ln i!lm ~t B{\rh ély l\nddSt "tI Iasztották lllc g. A tisztikar tiibbi
tO!l in;: nleln"k Delos)! ZolMn. rö litktl r G ;:inc..'l.y Sámuel. t itká r Bölö lly 1\I1<1\)r. majd Vemes Lásloló,
SZAbó Elek, N a)! y Nó 7.(~s, Gri.lrry Ká lmlln. C siki
judit é s KnhlflÍl'"zt Tibo r lettek a tisztikAr tö bbi
tngjai. A 7. elnük ke!l)' c!elcs Slouvnkk31 eml ékezett
mc~ II 10 6 'cs t':i!ycs iilcl'nc k a lapitójár\)I s e ~y·
ben clsl.'l cln ő k é rÖI . a z ifjan elhalt Dr L6 rincloy
Dctlesrő l .

Hl~~EK
Elszémolas .ll 10)20.
b<:vclcklrO I cs \.. i"lhl Stl rrt~1.

I. A 7. ,Irll s l! .i ~ r,\ \.. ICl~l tou Icj,:} d

'2.

Fc1 01fl J;C h.! ~dd)r.1

Dr. BcnCl.édl

Ltlst.ló presbilcr otyunkfin
boldo)!u\! édesatyja né hlll Benczédi Ger~c1v ko' IO'lsvurl rö~l mn . tant\r és Stntns Ilé.n'l..lu;nok hallylltekt\ból U '} k Gtc.lböl tilh\ kűnY\' l tlrát budopesl l O:: l!yhdt.k ö't.segti nknek Ilj t\nd ékol.tA. A.z cgyházközseg vczct ösé~e CZCII lll. lIh)ll ls hnltls
köszönetet nyUvdnltj ll u<!mllu nyozo Illy:\nkrit\llllk.
1\ könyvtár i.Igy rc s t! zz d e gyHU II Ilcn c.:r.edl hll _
I!yolé krll me)! vlsSXOléri.l nk .
' I Comte Al (\ltOIl

l.Irlou h;;lötclr

.:\ Eladou

k~} ,· k

,lr.ih,11

•;:'$.

•
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U N IT ÁR IU S
.. ftIII, iI~1 a nll(>Okban [ollönc be lelklp.l~z l url mOkOd (!~(!'
nek a budapeJil; egyMzk()1: ~(!,..ben 30, é\'él, ;\z egyház.
k07.ség ntgy érdemeJi mllnkásM d presbllerlllltl meJeM
szere ielIel nt!\'l)1. 0he s élelúknek tov6bhl folyllm6n ISIe n'
nek aIdiUM kérle. A llszle' mult nak 5..:d10 emlék..,zés ul6 n
a lIy(l l é~ 1t:I6rfl)'al ta il 1ilr~~'sorozat pon tjaII . Az egyház,
k07, $éR lelkI é~ anya!!1 úMvel1 ülnlO fonl0 8 kérdésekkel
II Ilfe~bllc r lum lll. éjSzakáh/l ben yu Jó Ord kIg fo"llllkoZO Il .
K o ,rn~ n yzo Uru nk fi. s ul yol' hel eHsCijévc! l'..:c n :m. s6e n
I1l f r kCwJ OII. EQyuII or venuOnk il": Orvendez/'lkkel.
A% Y.g:)' h ~z i f6un;i~ nl!!l>C az Idé n nove mbe r 100,:" (!S
kOI'ukezO ndplain lesz Koloz\'.1roll. A J,lv016 " IM vld
I'erenve va l6 kellyeleles emlékt..:és leJ,lyéhen fo", Idol'f lll.
A !ly!'JJ6en kOlfoldl tcMvérelnk ls képvIselleIlk m"Muktl1.
A molllyol rorsUlgl Unll.1 rlus E!lyhJz nevében Jót.an Mikló!'>
pll ~pOk l ,elye tle., cl budolpe ~ !I cgyhJzkOt. ~éJ.l nel'ében d r.
hr. Dániel Gábor ~OIllJnok. a DUM T Isz a Ul eu ti egyház·
ko r nel'é be n dr. Kozmd GyOrf:ly kOvl fel([llyelúllonJnuk
a fldl, hódolnIIk cl ~1\ púsfl'Ök{mk emléke előlt il fOlan,ll,;l>on
I~ ~~ dél'lIl únn"I'~!leken I~.
Ihl on.;nll. 1("Jnllak n ~lll,l Idlékdn IOtlltwlndoll é rZ (!lI'
~tl Iloudolunk "lk(lII07.óll kedvuelnkr~. KeMyc!etOnk, kúny'
nyea emlélct:z60nk mindi", a7. óvék. Ezeke n it n IIIlokon
me~b ktllOzÖtl erú\e! foU meM " r.lluk v/lló l(on dolJs.
Egy.egy 'óhaI16~~ill Jldozl1nk i1zok nllk ~klk egykor élll}(:n
UIl Y Or!'Jltek <I": életnek, mml ml és mos t hilnMI.. lilnul pl·
hermtk " I;~r.ndt' teme tOkben, dhovd ~7.ak .. dll llan menet·
ben la rl d vándorlá, il 1U1~6 par lok Ir6ny6bll. KOzelebb·
röl .. bullloM hil7.o1bd távozI"k.
II.Il<lk I ,I,, {)~ 50 6'es l;)enJo nl ~l. lhclyCIl.: s, Marosy
Béla Q éve~, I'élcr JISZ'cr 70 éves ny. <)leli őr, Conez
! Ő7,\ef '17.ahó 42 eVeJ, eKllezy OyullI Il y. lc1hlab lr6 75 ével!
~, I' Mlltt t"jo~né Tcle.uky S lcl6nl.. ól
éveK korábaTI.
NyuMtldlll Tl llk hekuSéRbenJ

Az UnitAri ... Nllu6vdJig ér le,111 tagjall. hogy

fólU'
k,ir elfURlillháR" mlall (I N05Z"'\'el ~U v.1ldv lmá n )'i !ly{j.
léM:II Iwvclllher hótól kC l..(j ödr'en nem II h6 n"l) mInden
m.h/,,-hk .ztrddj,ln - minI eddlll - 1'/llIem mlndéll 1116'
~odlk (.~hIOrtl)kún IM lla d ~wk (lll ltI/'lhe n.
d

n !vid f t rtn crt'il Irí" Juháu Gyulh , a Jclt·,. ~zCKtdl kolt r.
- ,116vl(! lerenr: tMy ik lt~mélyebh m/)nd ll~.l , I I" Kri \z t u ~
o;~I.:rvl'r J.f[lelel1 I,. J\(;"ihlel[I.:mbcn éli hil Itbenned nl.:HI
"zl[l .. t(·II, akkor el va;ty ve./ve. j'(:tIlZe 011. l ~ko l ilkb.1O
IlJ Hd I t.rtnl;r()l Iwm e71 il mOl\d,tM lal\1I1l1k, holncm d
IJcrldl"n'~I""k"1 (Ol /1 II<I"r MIII.u,Mt"
P6r. lcr I... j!l~" ~ nu!' Tcl rnky ~ltUnl. Ól é\ie~ kor.1bolll
tl!áW'If,1l dl ('l ok u"ób r.1. ()kt6~r :'i l'~n 10;1I1I'1I0k il Ke'

r:~ I~ T E S IT
repcsi ([ti temcIObe. A boluoijultr(,1 hlilJ, kC'''Yl!lcuc! ern •
léke1.rmk. A bolJ~ békt é vel hen &00 !lrilrly koron" ne.
mcs "llorn,tnyJvlll v \'elelle mcg ahl pJdl .1Z cllyh"zk()l.!é~
•.57.o;ltény,,1IlP"·j·1nak, amely - illnlU a háboru forHó~zele
CI ntlll lIodorln - sok 31.ettény IIzlvCI IIl1'leyllctt fol.
AlJJuk emlé kez e tél I
I)~v id Feren c !, ert dUlcn hm: II Milllya r Kultur" iczs u,
ll,. folyolr,,1 f. évi 13- 14 é. 17. ~ ~6rnillb"l1 hon~ahb III'

nuh.h1ny1. ,'vltg kell JlliI.,H on unk, h('IIY dr. MC~zlényl
1\lI ldl 11'I 1II.lIn,l ny,) clég IdrijyIlIl KO~. I logy !lzt6 n a tllnul.
mJn y "ppe n il..:érl Hé li cl ]).h·ld I~e rellce l , amIért mr m/l'
H<lszl"lJuk
,,~ egés t.en !I: rm ést.elel1, a Kultu ra S7.emJ)O,(I'
JJbol. Ujat keveset mond, dc amit mond, érJekelle n
m ')IIdld. J.ehe t, hOllY ké~Obh hOvebben l.merl o;llok.

Uj e): )'eleon i ma"ánt. n.ir. A

vd Il J~·

é
kOl.OklatJsO!lyl
mlnl ~t.ler lk lSilrllbó~ Znhdn ln . kir. Jlldml ilycnnek,"tn.
Ilclyl 1Illl7.1I(1hJofúorvos Ilil k "A !lyermek ij)' óilyds..:at néj)'
cHéo;l.~é;tr.Kyl "'o nillkoztl ~b(l n" (;1111(1 I,!rKykO rb ö l il budn'
pe ~lI klrJlyi llldllrar 1'67.m\ln y I'éter luuOlnJnyelo/yclem
or ... o~t u unm .1 n y l k/l[án egyelemI m ,l;tánl(lndrrd tOrlénl kejlC~ItC~(!1 luJ ol1lJs ul ve lle ~. c rI1ill()~~ilbe n me~erOslh:.lto;.
Úd v(,Zóllok .,ty~nk fIJt.
A Ku"uli n)' M .. gvel3 folyő h"tunk, amely szerkU~I(.'
~~", I vli l ~.1ltok rnluU tgy ld",ig 1It.000;1e1l, mO ~1 )eltlll l!Ie~
é rt ékeS Idrl" lomm .. l. EIOllzel61 Jrd JOO lel. ~fcHrc ndelhctö
C lu j -Kolozsv.1 r , az u n l l J r lu~ ku\l(!lllullIbdn.
Akolo u vari Ull il.1 rltl !'> rr'f{lnl1hlllm n lM az klén helratkuzoll 181 lanuló, kik kOt.DI 137 unlt.1rlus voIlIJsu. A szé,
ke lyk",rellz lur l löllhn nJZlum\'h[ helra lkol.nll tlHmlók lIz\lma
14ó, hkik ko ..: r[1 <)8 II nlldrlll .. (~(>1IkhmI!Ry lllonI.61l01l
m ln tt ijy 220 kOzélll ... kolill n/)vllndékOnk I'a n,
J).ivÍ\! f eR nc fmtélc l ~b lÁ r .. uj .. bh. n .. u"k(lz lak: Klein
(jCZ (l , IJr. Mdlay Det. ~ó IKIII)o ~v .1r). Dr. SZi nl e Jtl ntl é~
nele, Dr. Tlbulu ,\ l1 klo1' fArló) 10-1 0 t'enJotO. I.rllh y
Arlhurné (St."dc1) 5. - "(;11,,0, G.1lrdlvy I .d lo~ , Lds/ló !Jnos
4- I PenIlO, Dr. Jj"IJ~..!I l'e re nc jMlbkülc) 3.I'CIIKO,
Albtrt J J II O~I) é, I lurl'.1111 ldnn ~ né (cnJ~ .. d~zor) I - I l'enkO.
Rtn~dtk Ek k mérnök Illy"nkfllil (:vIrlw,mkte. 1\lII trlka/

" [hlllUkbilll It(;]mlkill doktorrJ Iw"lI o1 /I buJ/l"e~ 11 " JÓl.S cl "
ki r. MC,eHyclern . b rllkH ~I kcrllet. r.~zfr\l ", s /Iv .... el Wei ll!'
IJlullk.
•
A l>.ívid Fere nc filM ra l,l pra ujób!! . da ku:lak ; Albert
J.1n(j~ 100 filL , ](J~uly J dno~ n c 400 fill.. I."~I.JÓ ~lIkló~
(Ml,knlc) '200 hll., l(tlUonyl P lr()I~ ;1 .163 f[ lI, blw"onJ
1.0rlnl; 50.) fili., Imreh JÚ1 ~cf (máMxluo r) 600 (III. bJUIII'
My<:II(!I(mk Q7.82.~ fili.
•
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