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A székelykeresztúri főgimnázium sorsa.
I\ Z ~l·tesílő

mult ev! decemher 15-1 számába n röviden beszámollunk olvasóinknak az Egyházi Főtanács dönléséről, amellyel a
kolozsvári főgimnáziumot líceum i 7 osztály jellegében továbbra is
fönnt:trlani határozta. A székelykereszturi főgimnáziumot pedig
algim náziummá csonkitotta ;} alsó osztállyaI. !I.'1egengedte azonban a Főtanács a székelykereszturi fögim názium előljárós:'lgának.
hogy - ha tudja _ tflrsadalmi uton gyüjtött adomár;tyokból a
rögimnázlumot rönnlarthassa.
A székelykeresztu ri rőgimnázium előJj árósága december 17-tln
már he is jelentette a főhatósághoz. hogya főgimnáziumot ezután
is fönn akarja tarta ni és a szü kséges összegnek társadalmi úton leendő
gyt1jté!>ét megkísérli.
A 150 év óta fennálló székelykereszturi iskola életében ezzel új
korszak kezdődik. Az unitárius vallásközőnség megértésélI mlllik.
hogy cz a ko rszak valóban korszak Icsz-e? Az erdelyi unitáriusság
és a székelyföldi magyarság nagy erőpróba előtt áll. !l.l3gyar n emIlontból is élet-hajál kérdése az iskola meglIIaradása. Ezt az iskolá t
a székel)1öldi magyarság ku lturAlis követelményei termeltek ki ,
mint kagyló a gyöllgyszemct. A nép szívéből nőtt ki és .. a nép nivéI)(.'n vert gyökerét". Ha kitéllik onnan. ha levágják. ha megcsonkltják.
mindenképpen belepusztul II nép is. az iskola is.
A keresztúri iskola epülctcibcll is új. korszcn1, gyönyört! intezet.
FőolpülL.te négy holdas árny(l~ pllrkbnn álJ. Külön interruHuSIl
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szinl!'>". Erdélyuck egyik legmodernebb intezete, amelynek cpitését
H114-Oen fejezték he. Díszére válna Budapestnek is.
Erdélyben s(l lyos napok varnak II IUllgyars6gra. Ilyenkor II védő
bástyákat nem ritkitani, lerombolni, nem gyengíteni, hanem s7.aporltuni, építeni. erősíten i kell. Az életösztön parancsolja czt.
A Főtanács tagjai mcgvivlák a kegyetlen sors által rájuk kén y- •
5zcrltctt küzdelmeI. Döntés utAn ninC!! már Ko lozsvar- Kereszhirkérdés. Csak magyar és unitári us kénlél>. A hivatalos egyház helyébe
most a rölötte álló vallúsközőnsl'gnek kell á llania. r\yelvét, kullur(ljál,
vaJltlsát mindenkinek kötelessége védelmeznie. S minthogy kölelessége. tehát szaIJad is.
Azoknak ri hitbeli feleinknek, llkik egy rögimnáziumot is soknak
tartanak, azt mondjuk, igazatok van. A 70 ezer lelket számh'lló
erdélyi unitárius egyháznak egy főgimná zj. um is sok, de kellóre fel.
tétlen sz ük ~ge van!
Bízunk abban, hogya székelyföldi magyar társadalom. amely
fele kezeti különbség nélkül hordl..1 egybe az iskola téglIlit. most is
mcgtal(llja a módot az intézet megmentésére. Még csak azt említjük
meg, hogya KolOlsvfirotl megjeleno "Ellenzék" híradása szer int a
keresztúri főgimnázium cl61járósaga a ny ilvános gyűjt.ést má r meg
•
is kezdette. Is ten Mdása legyen munkáju kon és a jó szivek fIIdozathozalalán!

Dr. báró Daniel Gábor elnök
székfoglaló beszéde
a Dávid Ferenc Egyletben.
•

A Budapesti Dávid F erenc Egyle t immár fennállásá nak 30-ik
évébe lép. T agjainak sd.nla, üléseinek és estélyeinek látogatottsága
szembeűtlő bizonys(lga annak, hogy működ ése megértésre és méltflllyl:'lsra talált. Gyökerei El·délybe nyúlnak visszn, nz er délyi magynl"ság
és székelység közé, nl!ba aZ Erdélybe, amelyben különböző faju,
kiHőnböző nnyanydvií. killünböző természetií népek, melyek mindegyike más, Erdélyen kivüli országgal állott faji és kulturális összektiUctésllen, egy közös haza határain belüli egy ütléUsre \'oltnk
mindenkor utal va.
Az erdelyi, főleg magyarsag lakta midőn ö~szekeveredve éltek
cs dnek évszii.zadok óta nl. egy házak Cl! ncmc~ak sokszor ugyll1l3ublln a
faluhan emeltek Ll·lllplomokat katolikus, rcformMus, u n iIMill .~ ~S
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más fdckc7.Clck. ha nem még II szűk cs,'lládi körheu is elég ~ya kori
voll II c$aJádl..'lgok hitval1ás.'mak lU á$n~ rnü sége.
Ily körillmén)"l'k közöt t az e rdélyi e mber m;"IT régen. korM meg.
előzve. tisr.leletbe n t~rlOtla má~ok v allá~i m cggyő7.őd Í'sH és :17.
erd élyi rnagya rságból kin őtt . Dávid ferenc úllal alapilolt Uni tMius
Egyhtlz. mc ly ennek az egyletnek létrehozója. ti vnllflsi és lelkiismcrt.tj
szalmdság mindenkori hirdetőj e volt.
A Budapesti Dávid Ferenc Egylet célja a lapszabályailmn V(ln
lefektetve. Célja a keresztény vallásos és erkölcsi étel. valamint a
ha:l.'lfias érzés ápolása. a különbö1.ő hitfelekl'zctek kii1.ött kö1cs(JnIJg
szere tet és testvéri érzes fejl esztese.
Ezt a célt megismerve. ennek el6mOzdltására csatlakoztak tI7.
egylclhez kiil ü nbözű hitvallást val16k. minltagok és min t eSl élyeinken
közrcm ű küdők is. Fogadják ezérl háMs köszönetünket.
UM millél lübbcn le nnenek. akik az ilyir[Hl y ú eszmék es miikődé s
szükségességét felismerik. akik hirdetik II kü lönböző hitfe lcke7.etck
egymfls iránti testvéri sz~re telének és együtt műk ödésének sz ilk.~egr.s·
segél.
Amidőn il nehéz gazdasági viszonyok. fl hMlOril és ennek köve L·
kezményei Ok07.t:l lelki meghasonl:'lst kihasznúlva. sötét erők döngelik
az erkö lcsi világrend fal a it. nagyobb szükség vlln IlZ ezek ellen egyedü l
védelmet nyllj tó valhbos es erkülcsi élet áJlolás~ ra. fejlesztésére és
terjesztésére. az czirányba ni együtles nHiködésre, mint ama boldog
fej lődés artlnylag nyugalmas éveiben. melyek a háborít t m ege lőzt ék.
Oe szükség van a nemzeti üssze tMtozás érzésének. Il hazafias ér7.ésnek
fokozo ttabb ápolás{l ra es enne k megnyilvfHmlására is, mert ebből
merítenek e rőt küzdclmeikbcn azok il véreink. :,ki k bízva egy jobb
jövöhen, jelenleg idegen népek júrm:l alatt nyögnek. Ezekből a meg·
nyilvúnulúsokb61 tanulják megismerni 37.t. ami volt. 37.ok. akik fl
mai szűk h3Uu·ok kiizé szorítatl Ilozá bun ifjúshgnk éveit élik és
akiknek a multat. melyet csak hallorm\sbúl ismernek. Il háhorú eJiHti
:-';<agy-~tagy arország dicsQségH és Ic rílletének lerjedehnét felejteni
soha nem szahad.

Hölgyek
figyelmébe!
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.\m inthogy azonban mo: egyen fejlódéséhez sz ü k segc~ m6sok
ludáwmlk megismerésI' és fl máso kka l vnlő ü in tkczés, úgy fl nemzet
é letében is II hOlllfi us t,lrzés fej lesztése mellett mind fontosabbá cs
,;~ijkségcSl' bl u~ vÍ!lt [I kiilfiilddcl vAló állfl nó é~intkczés es a külföld i
kullllrn mi nél hehntó hb ismert'tc. Ezért tartja si':ükségesnck fl Budapesti David Fen~ n c Egylet miíködésenck ily irányba ni kifejIc57.té.'\ét is.
Minde n ilyegyesiilet. mint fl m i ('gyesületünk, természetszerűleg
csak ll; sajá t ke retei között szolgálhatja c7.cket a célokat , melyek
:'tItalános vallasi és nemzeti érdek íiek. E. zeke t veli szolgálni estélyeivel
ill, melyeken cgyhfod férfiakon kivül minden fel ekezet kiváló mfivészci,
Irói , tanárai és mfts roglalkozást'J tagjai szcl'cpel nek és abban a meggyőződésbe n villl, hogy eze k az eslélyek amellclt , hogy szórakozást
és élvezetet nyújt.'lnak, közelebb hozzák egymáshoz az azon rész t·
vevőket lélekben, gondola t ban és egymás megértésében.

Mikor tartsuk
az egyházközségi közgyűlést!
Az új

idők

köve telménye, hogy

3Z

egyházközség ügyeive! a hivek

minél nagyobb sz:\mm ll l foglalkozzanak és kívá na tos volna. hogya
kij:gyaUseken minél többe n vegyenek részl. Buda pesti viszonyaink
ltzo nban egé$zen kii lönlcgesck , Híveink nagyon szétszórtan lak na k ó
Ill! hezen hagyjak ott családjukat azon a napon, a mikor re ndes foglal·
k01.ásuk egy kis pih e nő t enged. rtn ugy ncztem és nézem a kérdést.
hogy kőzgyülést htfkö::nap tarta ni sikerrel ne m lehet, Ezzel éppen az
il):lros és mUlIk ii.s hivein ket zárj uk el a közlIgyekben való részvéte l tő l .
Az i1 nllepnapokat tarlollam cs tartom olyannak, amikor hiveink
leginkább ráé rnek, 111ct't közgyméseink decemberben és februárm:\rcius havába n vannflk. amiko r kir(Hld ulásról nem igen lehet.
szó. A kérdl"s al: vasilrnflp délelőtt. vngy d élu tán vo lna-e helye·
sehb tartani ? A vns:'lrna pi dé lelőtti istentisztelet utan jó volu[1,
d c e7. esetben: J()... kor tem plomozás cs n·kor közgyűles. hog)' ehed·
idő re hU7.a Ichcs~cn Crk ezn i. I(érünk röv id h07.zj\szólásokal - kil lőnőse u
II I(\ vok. hb lakók 1'~s7.<' rö1 I ( ... )
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}\ házasság krízise.
A háború u táni társadalmi és gazdastígi krizis mellett i ~e n sokat
bC~7.élll ek lJ7. emberek a há zass:ig krizi$éröl is, ant'lkül. hogy a lén ycgc~
vtdtozns ról sejtel!nük is volna. A dolog lermészetc-Ucn rej lik. hogy
rt'gen II Mzasság l é nyegéről kcvcset bcszc-ltllk. mc.r l a Hlrsada lnd
formák magukban rejtették a Mnyegcl. :\Ia (I regi lársadalmi [orrnú k
dmos6dnak. azokru az emb crek ncm sokal adnak. le M t cliilérhc
lépelt [orma nélkül : a problénltl. Erről azonban a nagykű7.önség, bár
benne él. mint a levegőben. lény egileg keveset tudha t. I.SUp{HI ar.
t'lhallgzotl, vagy olvasott gondo la lok tömege zso ng az egyese k [('jébt'\1
re ndszer nélk ül. Ezér t rejt magá ban ki számíthatatlan ves7.é ly t ft [orma
reloldása, a szaba ddá tétel korlátlansága a tömegre nézve.
Az emocrek azo nban egyben Illegnyugod hatnak : ti húzasNágo k
a z égben költetnek! Ennek 3Z igazság nak. keresse bárki, Mrhol a nll~ l!l·
oldlIsát. magyanizatát : ez min rl ig.igaz marad. A hiizassilg so ha se jut
krizisbc. mert ez társadalmi sz ükségesség. Cs upán a külső tOrlll/lia
és a belső larlalma (a k ét nemn ek egymáshoz való ('rkölesi vis zon ya)
vAltoúk, de a házasság állandó fejlődési folyamat marad. A húz:lssiig
va lóságos sorsközösség. Söt leegyszcriisitve. a h~hass á g : sors önma gá·
ba n . Csakhogy ez a sors a mindenkori társadalmi viszo nyokhoz a la ku l.
Ezért vol t a multban oly na gy je l l' lltős~ge az egy larsadalm i körM:
larlo~ók hillasságának .
.·\z em be rek azt hiszik. hogy a mi népszin múvei nk beu egyszerű e n
a lIi!pies k ülszin a jellegzetes. P edig sok kal mélyebb igazságok csa pnak
azokból ki. Drámai helyzetek és tr3 gikus megoldások bo ntak o7.lla k ki
31OkbóJ. Drámai helyzet , le lk i küzdelelll magjn rejlik :tbbau az egy·
~zerű l ényben: ha II hiró leánya ~zi! re l nll~s lesz a falu legszebh. dc
legszegényebb legényébe. vagy (I 1'31u lqolu.eb b. szegény leún ya s7.erelrncs
lesz a biró fiúba. Az egysze rii fa lus i életben is ezek közölt oly nagy
lelki különbség van. ame lyet HZ elődök kUlönhözü vagyoni helyzete
érlelt ki és a falusi érintkezések VÚklS7.tottak szét és tartottak felIlI.
Ugyanez a dr:'unai mag rejlik ah han :1 l énylJ.t:n. ha <lZ uralk odó csa·
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ládok tagjai delllok ratikulI haj lmnaika t követ.ve, nem cgyenrangIÍ
lH\zass..'\gol kö tnek. Aralus! bfró CS..11ádja sem egyenrangú házasságot
kM II 5zegény csalfid tagjával. I~s ez igy V3n m inden tarsadalmi rétegzetlségben : a hivllla lnok csa lfi doklmn, a ka tonatiszti esahidokbnn,
az iparos család okban és a parvenük házasságkötésében egyaránt.
S minél több ilyen, /lern efJ.'Itllrangli házasság jön létre, a társadalom
mi nd jobban és i.obhan öS$zegabnlyodik, amil a demokrAcia hangoz.
tatásával szok tak kiegyellslilyozni ! Azon han a lelki élet mindig arisztokratikus és cs..1k al·isztokl'alikus lelkek tudnak harmónikusan 0557.eolvadni. A par:lsztlclkiilele is nemesen egyszerü kereteiben tlrisztokr:lt ikus, lllert felcnll!lkedni vágyik . A demokrácia Lehát arra jó, hogy
nz a r isztok ratikus le lkü letii egyén~k nagyohb körbe n egymnsra
találjanak, de egyáltalán nem biztos keret a társadalmi nyugalom
hiztosl l:\sára. A túlhajtott demokrácia feltéllenül homlasztó erö
minden vonatkOz{lSban . Vilmos esászlÍr n ővéré n ek az orosz kalan·
dorral va ló házassága mi nden kalandor férfit kompromittált vol na
egészsl!ges lárs3dalomba n : ma azonban a sorrör-szerencse iskolát
csinált. Dc a n ők előtt sem lehet nek példányképek az ily élvhaj~zoló nök.
Ezekben a torz jelenségek ben lá t hatjuk, hogy az egészséges
házasság lelk i a lapjai a legnagyobb bizonyossággal az egy társadalmi
körhöz tar t ozók közöttlelhelök fel. E7. a sorsközösség lehet az egyesek
!lorsává : szereuc!\és é!\ holdog sorsává.
A Jalu nlindig faju marad rs a7 üstennelés valójaba n a Mzass(lg
nélkül e l sem képzelhető. A falu terme li ki a nemzet többi tá rsadalmi
rüegét i~. Mindig helytálló nz egyik régi költö ama rnond6sa : minden
úrnak IHlrnszt ri gyökere, cs.1k nz a kérdés hogy milyen régeu és milyen
mélyrol jöt t. Csak :1 fal u konzervaljH a családoknt. A "Mos a családok
elsorvasztója. Ezért szép Illinden regény gondolata. ha a laphangja az :
visszH az új életet H(ló fal u ba. (Tormai Cecil: ..\ régi haz stb.)
A falu egyszerű életviszonyai között II házasság leg biztosabb
'llapja : aj'! egyenrangú házasság. Az egyszeni par:l5zt és a birtokos
oszt:\ly csalAdi él(~lének ereje (!bhöl a kiki egyenrangús:ígból fog
m indig kinőni. l ~sczt ajó vidéki: "nél.d meg az anyjttl. vedd el a Ittny6t"
luizHss..'\gol , amint érill lHlem, a szerelmi hha5s{lg nem pótolhatja.
A szer.-hni ha:wssflg mar a városi kulturálb;lÍgt'l, az egyénne rejllSdötl
két nem Mzassága. I~s l']lJlcn ehhen rejtik a vMosi házasságo k bizony\;Jlanságn. A szer.'\nli !u11.aSS{I/o! ala pja: a lelki hu r mólli{lra való (eJt '·t!'l.. k hiányaban - tis,>;!a n :1 sz!'relél11! Adrasi le{tnyok házassagába n a~. H legnagyobb hiba, hogy mind szerelmi házassilgra \'ft~ya koznllk
llZ ehhez megkiv{mtaló lelki és !!H~ d IlSági fell étdck nélkül. A puszta
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a lapilott háza~s:igra mo ndja ;"Ioyrcder Búza : a szere[ern
bizlosilás:ira semmifCle korülmény nem oly kedvezőtlen. min t magn
a !rázass:'1g. S ('Z a IIlllgynráJ,aln a szerelmi háznsságok oly sok S7,ercn _
cs.!llell~égének. A szen:lmi házasság ignzán erkölcsi lnrlalomrn:rl hlró
!u\znssaggÍl csnk akkor vtilik, hn; nem egyediiI n szereIcm a rllozgn _
lójn, hnnem; a= akI/ral fl .~:erelem l(lrf6ssd lt/eUre 1 Ehhcz nzollhan
az szükséges. hogy : mind II két fé l egész egyénis(>gét bclcvigyc II szerelem lartóss.'I léte h!he. Ily módon Illindkét fél egyazon gondoInthan
fog élni, amely öket elvezeti; II házasság tnrlóssiigMloz és a hü ~g h ez.
Ez aztán n vágyott: gyönyörű hazllssflg. Ehből csllk a holdogsiig,
,:\ legnemt'sehb em heri vágy fakadhnl.
Ezek mllta tj{lk, hogya házasság kríziséről a szó ~zoros3hh (>rtclmében beszélni 1I('1ll lehel. A valások .'Izer lt.'lenscge sem a h(lzasságot
leszi érték telenné, ha nem esa k azt igazolja. hogy erkölcsileg érlt~'felen
egyének. nem azo n o~ lelki kulturál!ságu egyének kötöttek hazass:\got.
A \'!rrosi szabó-kultura SZCPI)é teheti a kii ls6t fiún és Ie:\.nyoll egyarflnt.
de a lelki szépségel nem pórolha tja. Csak emelkedett, egyenrangú
lelkek há7.:lsodj:lllnk s a k kor nem lesz haj a há7.assággal sem falun,
scm váro~oll. E kkor a feministák rögeszméje : a próhaházasság CS ;1
pajtásházassag bohÓ7.ali helY7.etté fog silányodni. A legegyszerűhh
falusi és II fejlettebb igényli városi hti7.asságok egyaranl lelki lisztas.'Igon épü lhel nek fe l.
(I. gy. dr.)

Ifjúsági rovat.
A IIr:l ~sai Slimud Ullitiirius Ifjils1í ní elJyc~ ül e l 1930. november
15-én ~s decembe r l3-án délután, a HákOS-lllca 3. egyesü leti hclyi~éghe n, lIliisoros esl(>l)'! rendezett. A nowmbt.'r 15-ikt estélyi ni\'óssá
t elle vité: dr. Nyiredy Gi :a és dr. NO$S:IÍ Zol/án, a ~elllzeli S7.inhá7.
tagjának szereplése, kik nek értékes köz remüködését nflgy tapssal
jutainmzia a hálás közonség. A decem bcr 13·iki estén s:ö1.t falvi S:(Ib6
Islvdll ke hli lam'lcsos az egyl'siilcl v. elnöke lartott mély vall:hos
érzésű és magas.1n szárnynló relolvasllsl, " Vns(lrnapok" eimmel.

Tökéletes magyar,német gyors' és gépírónő,
n t 116 k,'clez6 és forolló, hoss!u i rod~; gyakor:
talTai, komoll' megbizható mu nkaer6, a:o n. n a I,
bt l~pi!sn: ~ I ~ S t k t r e J. S:;ves ~odek[6dcseket
.. SLorg~] m ,lS'" jelige alat! a lo p k;adóhi"at~ 13 tov.ibb!J.
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A ('Iolvasó a szl-kely sziv Ineleg szcl'c\.clével ligy em lékezett meg az
ő életében tovamenő nevezetesebb vflSárna pokról, hogya hallgatóság
minden egyes tagjá ban fel ,tudta idézni ki-ki vas.írnapjának egye!!
ne\'ezelescbb emlékeit. GönHlIékeny és igazi székely stílusú fc lolvasflsfl·
val J~dig még s.tebbé és magaszlosabbfl tette a vasá r napokra való
emlékezcst. Al. egész fe lolva5.1.st a közönség a legfesziiltebb figyelemmel hallgatta végig. amely után Barabás Istvá n lelkész úr mondott
.tarÓbeszédet. megemlékezve az unitflriusok újabb vérzéséről a szckelykeres.ttúri gimná1.ium sors.'l miatt.
Mindkét estén a ffi li sor :l. többi számai t ének, sl.avaJat. feJoh'.'lsás
és beszédeket az Ifjúsági Egyesiilet lagjai a d lák. Igyekezett min·
den ikiik annyit nyujtan i képessl'gébőI , amennyit éppen tudott.
A december 13-iki est müsom után tánc volt, mely a legjobb hanguJatb.'ln éjWutánig ta r tott. EZjiton is köszöne tet mond az Egyesület
Ve.tetösége a megjeJenteknek és azo knak, kik felü lfizetésse l is t..í mogatták e két ifj i,sági est erkölcsi és anyagi sikerét. A felü lfi.tetéseket
ez úto n nyugtáz1.Uk: Novemher 15-én. Székely Arpád l, dr. Péterffy
Gy ula 3, dr. Hend Aurél I, dr. Mikó Miklósnó 2, Mező Daniel 2.
dr. Csiki Gáborné l , Pet.hő Istvá n l , vitéz d r. Zsakó Gy ula l , özv.
Violáru\ l, Ferenczyné - ,50, Lórincz Lajosné l, vitéz d l'. Nyiredy
Géza 2. Józan ~Iiklós 3, Sza lay Lajosné 0,40, dr. Mikó Gábor 4, Ádflm .
Elei 4, Sófalvy S1indol' 1 P j d ecem ber l 3-á n dr. Péterffy Gy ula 4.
KOV3CS JóZS('f l. Józa n Miklós 2, dr. Csiki Gábor l , BOIl C7.3 Ferenc 4,
dr. Tóth György 2, Albert J flnosne I, Mad.'lfyné I P.
S:abó Ele/.."'clhinís jOUlisz harlilniuk hoz. Az unitá rius Egyház

mcgszervező

dése folytán szükségesnek mutatkozik. hogya központi veze tésnek
re ndelkezésére ~lIjana k az országos lön·ények. A multban erre nem
volt szük ~cg, mivel a főhatóság ri szükséges irányitást megkapta.
Most az volna a legegyszerübb, ha II budapesti egyházközség köny\'·
tá ra részére az Országos Magyar Törvé ny tárt megrendeJnök. á mde
a Corpus J uds H ungflrici teljes soro.tntfl drága. Arra kórn ő k te há t
jogász tmrá lflinkat. hogy az országo~ törvé nytá r Mrmtly Iiv/o/!J{/m(il
ajflndékoz.tak a szél~n fejlődő .. rgyh(j:kü:slifJi" könyvtarnak. A hiány zó
évfolyamol maj d a ntiqunriee pótolju k. Ezúton nz országos tö rvények
hiveinknek is a rendelkezésére fognak á.llani és hárm ikor betekinl·
hetik. Az ors.zagos lür"énytflr nélkül cgy központi irodát és köny \.t:lrt
ctkl'pze1 ni nem tehet. Vllrju k az adOl11ú nyo knl.
(IIr. I. !l1/.)
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Pesterzsébeti szórványunk
szervezkedése.
PeslerlSébclen lakó híveink folyó évi jUlluflr hó 2.'HI n d (' lu llin

népes gyűlést tartollak az Erzsebcl-flti elemi iskoláhan. A gyl11(:~L
Kis 1'I167.CS nyug. igllzgal6 atyánkfia k észíte tte e lő. Apos toli huzgcís:'tg_
ga l házról-hátra járvII keres le föl hiveinket és buzd[toUa. megjelenés1'!',
I livó szavánl n-e n jöttek egybe, akik Ilélu'iny ember kivételével millll
u!li thriusok voltak.
A7. istentisztelet után Barabás Islv(Hl lelkipászto r indilvánY{lra
a hivek jegyzővé Kis Mózes, szórványgondnokká Libai Dénes, egyhflzfiakká Kd/mán János és N émtl Gyula atyán kfiait vála~ztottak meg.
Kis Mózes atyánkfia múr a mult évben összeÍl'la híveinket a
v:'irosháú adatok alapján. Eze k szerint Pcstcrzsébelen mintegy
1;'10- 1-10 unitárius ember él. A legtöbb vegy~s házflssiigba n, l litoktntáSf3 18 növen dékünk jnr, akiket Imre IIonk3 ok i, tanítónö atyánkfia
tan it. Munkajá nak eredmén yességét örömmel tapasztaljuk istentiszteleteinken a növendékek szép eneklésében . Kis :\Iózes atyrulkria h3 thntós
támoglltásával minden hónap ra 3--'1 új egyházi éneket ltm ít meg fl.
növendékeknek,
A pesterzsébeti hivek egyházi munkaja elé jó reményscggd
neziiuk s nem tudjuk eléggé megköszönni Kis ~Iózes igazgató atyánkfia ráradhatlltJan buzgólkodásál. Reméljük, hogy kedves unitMius
nöillk és leányaink valóra váltják az lj óhajtasat s nemsokára megajil1ldékozzák a gyiileke;o:ctet egy szép asztali terítővel.

Az amerikai unitáriusok.
•

Kezünkben van az Amerikai Uni tárius Társu la t évkön y\"t~.
mclybcn amerikai testvéreink egyházi életét illetőleg olyan ad3lokaL
talfllunk, melyek nlinkeL úgy is mint unitáriusokat, (Igy is mint
magyarokat elsörangúan érdekelnek, Mint unitáriusokai crdekcl
tudni, hogy testvéreink tú l a tengeren milyen eszközökkel és mily('u
eredménnyel szolgálják közös unitá ri us eszményeinket. :'olint llHlgy;Jroknak jó v3lamit ludni annak az egyháznak az é le t éből. !lll'lyut'k
nai elsőnek emelték fel szavukat a T rianonban ml'gcsonkilott :\13gyarország igazsl'lga mellett. Ök inditották he külföldön Magyarorszitg
él'dekében azt a mozgalmat, mdy ma már magyar reviziós llIozgaJonumj
e rősöd ött. Az erdélyi emberek, akármelyik fel ekezcthcz is 13rlozzalmk.

•
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rogpk elfelejteni azoka t :l na pokat, ami kor az Amerikai
L"nilftrius Egyház kiküldöUci Erdély falvait és városait a megszálló k
legnagyobb kegyetlenkedése idején végigjárták. Bátorí tó szól és
anyAgi támogatást hoztak magukka! s a világha kiáltottá k az erdélyi
magyar hivek fájdalmát. Ez ti mu nka részükről nagy áldozatok árán
ma is tllrt. [ !lő dolog lelHíl nddig is, amig ;IZ Amerikai Unitá rius
Egyház WrLclJc.tét részlelescn megismer tetnök, legaláhb kö n y vci k bő]
egyet-mást megtudnunk.

•

•

Amig hitcJveink teljesen egyeznek, az Amerikai Unitári us Egyház
sZ('J'vezete ti mienktől nlapjában különbözik. Ez II különbség, ame ly
m[lskiilüullen II vIll1ás szellemi jelentését egyálta lán nem éri nti , Wrlllnc[mi kialak ulásunk közötti különbségre vezet h ető vissza. A7, Ameri·
kni Unitárius Egyház II gyülekezeti (kong regacionális) re ndszer a lapjá n
é[)ült fe.!, melynek értelmében az egyházközségek egymástól Független,
iinálló alakulalok . A kapcsola t ot közöttük nem szer vezeti sza bályzat,
hanem a szellemi roko nság ta rtja fenn. amely lévén öntudatos, m inden
szervezeli szabá lyzatnál erösehb és ez hozza létre azokat a z in t ézményes
kapcsolatokat is, melyek a kü lön ben teljesen önálló gyülekezeteket
szoros egységbe l"íízik s az egységes m unká t az egész országra kiterjl'dően bi;o;tositani t u dják.
A7. a mer ika i unitáriusok legfőbb egyházi szerve az Amerikai
lJnitiiri us Társulat. Amint neve is m u tatja. egyes, különh en te ljesen
önMló cgyhflzközségek vallásos ~s kult urális intézmények, valam int
egyes egyház Lagok önkéntes társu lása közös unitár ius vallásos eszmék
egys~ges szolgálata e~ljából. A Társu lat mu nkájában való rész vétel
anyagi {ddozalokkal jár, mer t csak azok az egyház k iizs~gek, intézm~nyek, vagy egyének lehelnek a nnak tagja i, akik. illetve amelyek
rl'ndes, fllapitó, vagy pártoló tagdíjat fi zetnek.
A Társulat székhelye 13oston. az újvihig szellemi ar isztokratá inak
fővárosa, az amerikai uni t áriusok Bómája. Az ötemeletes, nagy.
kör.ponti Hék házhan nz u nitárius munka 14 sza kosz tályra osztva
folyik Szüntelen.
Előttönk fc.k~zik az clnük és n külőnbiizö szakos7t á lyok m un
évi jelen tése, mnelyböt ren dkivul érdekes adatokat tudu nk meg.
D ... Corni,h eJniik. llki ránk nézve arró l nevezetes. hogy az il fára do1.ására
alak ult meA New-Yorkban n Vallási és Nemzeti K isebh~égek Védelmi
Bi7.otLsága, nICly erdélyi testvéreink érdekében évek sorá n oly sokat
f{,rudozoU. többek között heszámol a Társulat "ü/s:ú:ulékos" polit.ikájfmak az eredményéről. Pár év előtt ugyanis az elnők országos
"kciút indí tott az ir{m l, hogy az uniUlrizmus erejét igyl'ke7.zenck
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évente ül 5ztlzA lékkal gy:mrllilmli. ,\1. egyel< egyhú1.községl'knek h
('Ily htlz ttl rsn dnlm i in tézmé nyeknek fe lndol(wtl tették. hogy o hivek
és cgyesíill'li tAgok lélcksz:\m:\ nok gyArapr, ásMlAn. az cgy h:"t1.i önk c ntc~
adóz:\sba n. n kult urális és k;Hila t iv mu nk{thn u. sül még n Icrllj1lom_
l:\togat:\s átlagos léleks1.:irn:'lh~1Il is igyt'kt'lzenek évente Icgaltlhh
ő tsz{r zalé k os emelkedést érni cl. Magn a T :'lrsutat IlCdig ArrA vállalkozott, hogy éw n lc öt szá1.rt lékkal növel i <IZ orszag Ic rHlctén az
egy há zközségek sztlmtll (lj gyüil'ke1.ctt'.k al : l k lt"ú~{rrn irány u ló pfOpasa nd:'lj tlva l s lernplom- és iskolnéIIHkel-ésc kk.el. Ellül az ötsz{rznlékos
poli ti kától azt várják. hogy tizenk ét év uln t t megkHs7.c rt'zi llZ
:lInerikai u nit.'lrizmus IClckszflmál. valami nt fUlIlak erkölcsi és anya gi
erejét. A beérkezett jelenlése k sl-crint az orszúg külö n böző Ilo ntjain
n mult évben nemcsa k ezt a min imális nak jelzett ölszázalékos gyarar)odás t ér ték d, ha nem néme ly he lyeken a húsz s1-Ílw [ékot is megköze lítetlék . Ch ieago ba n példáu[ a.z u nitári us templorn[{rtogalók
száma száz sz.'tzalékka[ növe ked ett. A .. People·s Chureh'· -öt vasárnnponki nl Ming 3000 e m ber lá togatja.. A- köz ponti társula l egységes
lI:rvet dolgozo tt ki ar ra, hogya hata lmas kite rje d ésű Un ió és I(nnad3
mi nde n vá rosába n , a mely lo.:!ga[á hh [00.000 Ic:t ket szá m [á l, tekinte t
né[kül a rra, hogy va n-e közöttük unitárius, vagy nin cs, meg relelő
esz közökkel. lelki meggyőzés efejével gyii[ckczeteket sze rvez. te lnp[omol épit. Az így mcgalak ult ilj gy fi lekelete ke l , amig anny irn erusödnek, hoSY kiilső tá mogatás nél k ül. (\ saját erejUkhül megélhet nek.
("gy ide ig maga a Tú rsu[ at segé[yezi. l Ia HZ uj gyü lekezet egy bizonyos
idő elteitt' utá n nem bizonyuln a elég életké pesnek ahhoz. hogy magát
'sa j:U erejéből fen ntartani tudja. a T:irsu[at minI sikcrlt'len vá lln l·
kozást bcszii nl('li, mcrt csak :t'z! a gyükkeze tel tar tja érdemesnek
a támogatfls r:t, mely id ővci oda r.. j l őd hcli k . hogya magn l'rejéböl.
sajá t hí ve i :ildozn t késl-sC;gé hfil mcgetjell, sől . hogy későbh a kij[ csö nt
\'i~sza nzete n dö, n Tá rsul ato\. Lúmogat.ni \.udja . hogy az mlls új egy házközségeket sz('rvCl-hesscn. Az clőltiink fekvő jt']cu tcslwn s ikertelen
vá llal kozás nak nyoma nincs. A tClekszám gyarapil;isának s \'ele uj
egy házközségek szervezcse [ehetöségének nz unitárius eszme meggyöz!i cs hód [lú erején k ivü l egyik mngynn\zata a hha n van. hogy
Ameriká ba n tlZ emberek ne k csaknem .10 %-<1 még nw. is rc!cke zdc n
kívül cl. nkik közü l soka n készséggel lé pn('k ht' l'gy o[~'tl n ,'gyh{lz
kereLe i kfizé. nhol lIleg t:\lfrlják kIkiik igazi nyugu lm:l.t. anélkiil. ho~.y
józan eSl'.Okcl elh l\ lIgatlatni 1cn nénl'k ké ny lelem·k . .\mig U!-! ~':HHS
E.uro[láha n a val1:'1s a legtöbh O: lUherlll'l családi tr::ld ició dul!-!a ,; az
illclö 1cglÖhbször 'Ibban M. egy h{t7.IHHt m'lr:rd, i"llnc1y hcn hd('szO lct ett .
•
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még akkor is, ha annak dogmúil, mi n t gyermek a ruháját, ~zellemileg
régen kinőtte, ugy. hogy józan értelme szerint és egyll;'I"-1 dogmai
tanitásflt összeegyeztetni nem is próbálja, addig Amerikában a m űvel_
tebb társadalomban a vallás a leglÜbbször az egyeni 1l1eggyÖZOOes
dolgll. Azok, akik vall;'tsukat komolyan veszik, olyan egyhitzban
keresnek maguknak otthont, ahol józan eszüket n~m kell kivül hagyják.
Megható a jelent~snek az II s1~1kasza, amelyben az elnök, akinek
szive álla ndóan magynr teslvérei~rl dobog, a magyar unitáriusokkal
való testvéri viszonyról szól és azok a buzdIló szavak, melye kben
a merikai hitrokonait az' elnöki székbűl arra hlvja fel, hogy magyal'
testvéreikért imádkozni es áldoz ni soha meg ne sziínjenek. Van-e
valaki, aki abban kételkedne, hogy az ilyen imádságnak és á ldozatnak meg lesz, meg k~ll , hogy legyen az eredménye,
Az Ameri kai Unilárius Társulat különböző szakoszlAlyainak aladataiTÓl. melyek amerikai testvéreink belső éle tét világítják meg,
egy k övetkező számban fogunk köz lést adni.
r.s. G.

A szórványok összeírása.
Áz országos nepsz6mláhis kérdó ivei most mM altalánosan ismer-lek. Ezekbő l l:ílható, hogy az egyh67.i összeirásra kivánatos adatokat
nem lartalmaznak.
:\limlen egyháznak önmagával szemben első kötelessége, hogy
1,Iveiröl poutos családkőnyve legyen. Az egyes egyházközségek mindenkori vezetősége relelős azért, Im a hivek nyilvántart6s.-'lra szolgMó
lön.skönyve nincs meg. E tekinlel IJen ugyap is az áJlamkormány az
egyházközségek kezé re juttatja rt megfelelő adatokat, csak az illetékes
hatóságokn61 az előírás szerint el kell járni.
l3uda!K'st székesfőv6ros a terü[etén levő unitárius hivek össuírósi
IlIf!il mindig re.ndelkezésre bocsátotta.
Igen n[lgy feladat azonban a r~ ndkivü ! szétszórtan Jev6 hivei nk
Ilontos összeírása Pest környékéIl.
A Budapesti Közlöny 1925. évi 231. számflban megjeleul I 25.4í6.
P. :II. sz. rendelet idevonatkozólag megadja II kellő alapot, csak
a periflll'iflkon lakó hiveink közül valaki kellene, hogy v!illalja, hogy
~tZ illetékes halós..~gokná l az egyhflzközség e lnöks~ge áltaJ kiáWlandó
meghatalmazás a lapja n eljár. Az érdek lődók errol goudolkozZtlllak.
\\leg kell taUtini II módját unllak is, hogy fi szóryúnyok meghlzoLljnik tHj:in ~l.urosabb úintkczésbe Mphessenek fi budapesti
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cgy M ~ kŐl':Scg Ilresbi le riu m:ivtll. ille l\'c tl S7.órványbizotts." SGal s egy
k ésőbh

nu:ghatá roza ndó idöhe n kö~ös é rteke7.leW t t.1 rtha ssa nak
:1 tee nd ők m cgheszéléserc. Azo k II híve in k, aki k rc." é rne k . próM.Jj:ik
nwg az egy hfi ú ügye kke l he hatóh han foglal kozn i. A sik.:: r Illi nd.::nkit
bizlalhat,
Dr. Tóth fiy.
Keres1. lelés, e~ kclé~ . IC lll e l ~ ~ i'IW IIUl1lWl elöhh hejelellte nd ií II
hi v utuh)~ iírtik ulat!. a lelk é~1.i irml:íhUII, V., Koll>iry~ nl lill '1.
Az e[Jyhti;l:kii1.Sé!1 kiin yv llÍ r:l, V., K oM ry- utc.1 4 ., I. em ., ny itva
VllU: vasá rn a p 12- 1, kedd délu tá n 5- i és csü tör tök dél utá n 5- i
ól'ák .1lan.
.
A Níísziin :tség e r le kezle te IIlI \'o ukinl a mÍlsodik csütörtö ki na pOn

dCl ut:\ n 5 órakor van . IX ., Bá kos-u tcn 3. sz. alatt.
A T.1'lí IlYCU~·es ül e l összejövetelét a hóna II 2. és 4. vas:'i r ualljfln
·délután fél 4 ór,lko l' tar tja V. Kohary-utca ' I, a ta nacstcrcmben.

A IM\'id .' rrCII" .' illérah1Ilru adako7.tak : Ka tona Imréne 400 fil l..
Höszner Valéria :~OO fill ., iiz\'. Li pkay Art hurné (Szada ) 200 fill.,
U,s7.ló Mi kl ús 100 fi II ., J óza n Miklús :.!2oo fi I r " Bors os Zol tá n né 400 fi II ..
lIae kler Arthur :165 fill. A gy üjlés ed{lig = 200.297 filL
A ,.I'r reelné Ko zmu Flíor.. ·' Ldn yegycsülct február 8-án a
CM: rkészünnel'ély re való tekintetle l, összejövetel t nem tar t. A legközelehbi összejöve tel (e hrllár hó Zl -én dé lll t.án fél 4 órakor lesz.

Cserk észbirek. Egyházunk c.~e r k és l, csa pata a ,,3-15 sz. ,Já nos
Zsigmond cs. es." február 8-{jn di l ulán 5 órakor ta r tja a IX., ker.,
IUkos-ulca 3, sz. ala l t szín pad ava ló. miisoros lcadelulá njitl. A milsoron szere pelnek komol y és víg dara bok, énekek, szava latok és
c.~ rk é~z m Ó k (l k . Be lépő díj ni ncs. t\ miisor és te.1jegy á ra l P, gyerekeknek :)Ű fill . A eserkés7.et minden ha ráljM s1.e relelte l meghlvja és
Paranc~ noksd{JlI.
eld rj a a csapat
Ko vlÍes .I óZ$I' r i{lltz{llIló k il,iillll' l é~c. A ma i nehéz viszonyok és II
mi széls'zórtságun k a z egyhá zi ügyek vezetését is bonyolu lt.1bhá tették.
A megv{t1to7.0tl viszonyok le rmé~zet ese n nem találhat lak beje a
a !igi kisebb ke re tek a dmi nisztráciÓjá Jm. K OVlics J ózseJ igazga tó
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felismerve:l mcg,·áito1.oll viszo nyokat. szaktuuÍlsÍlt, cgyh(lzlIok iránti
hüscgét és rnuukn$.ll'retctét {lldoz.11u] hozta, hogy II te.kéui irodflt a
mcgv!l!lozotl viszonyokuuk mcgfch'lőc ll hcrl'nd cz7C. Ennek a munk{lnak

II

megindítása egész embert klvÚn\. aki c$;lk erre küti Ic mirlllcn

energi:\jú l. "losl már az llj hercn dezk('désbc n folyik fl munlw és hivat \'3
van arr..., hogy adrnin isztrilció tekintetében is mintáUl szolgáljon a
mi cgyhflzkőzségiink hasonló erkölcsi leslűlclcknt:k, J logy czl sikerült

elérni az f(ovflcs JózlI('f igazgató érdeme, viszo nt hogy az cgyhhközség ezt méll:\nyolta és cr.e rt II közgyülés cgyh:lngútag tiszteletheli
kebli 13micsossll választolla. ez U7, cgyhá7.község érdeme. i\INtó II
julalmll1.()tt II jUlalmozóhoz és [\ jutalmazó II j ut:Llmnwlllloz. Adj :l
il mi cgy Istenünk. hogy minél hOSS7.<lhh ideig élvezhesse ezt a kitüntetést kedws <ltyflukria egészségben és továhbw is ily lelkesedéssel
munk{llkodje.k szeretctt cgyhá:l<l, a mi egyházunk elör·cvitcle érd ekéhell.
(- i - 6.)
..\ h']kill,hzlnri lI)"u!Jdijnl'IJlra 3(lnkoJ'. lak; Il:iuklcr Ferenc 12 P,
egy római katolikus 8 P, Borsos Zoltánné ,I P, Fcnyves)' Soma ., P.
Harl ók Géza 14 P, György Vilmos (j P, Fejér Domokos 5 P. dr. l<epes
Ferenc;) p, Forgúes Ida és ~13ria 10 P. Köszönellel nyug iazzuk.
KÜlly\'r:íru nk e.~ aJ'. irnrm iS$ziíJ, Kedves la[lunkh311 WbhlMör volt
~zó már en ·ÖI az li] intb.ményiinkrü1. Most aJ'. újév küszöbén (Ijra
meg kell hog)' emlékezzünk róla, ('gyházközs{oglink hiwin('k becses
figyeJmehe ajá nlva. i\ köny vtár 6{H)() kötete az olvasni szereztö híveink
rende lke7.ésére áll. A leg\"últozf\losabh olvasmányokkal. Vnl1ásiroda]mi
rniivckeJl kívül s7,l' pirodalmí és $zakirodnlrni müvek is Valllnlk könyv' tárul1kban. Erre Ul'zve felvilágosíl,l.~1 ad a köny\,t[IJ"OS a hivatalOS
ór:.kh:ln n tanács teremben elhelyezl'lt könyvt:'r.rhan (I. l'mcJ(!t) kedd
cs cSillörtök dl'lnl{\Il 5- 7 kö~öll, vns:'irnap d ('](!lűtL m. istcni tis7.1cJet
utitll, amikor beiratko~n i (fclnöllcknck 50 fillér, lanulóknak 25 fiUe!'
évenkint) és künyvct kölc~öl1 Ichet kapni.
Az iralrnissúó a Icgvfll toJ'.atoS<'lhb \"allúsirodalrni múvckd ta rtja
clad:lsra ugyalloll, ugyanakkor és s~jntéll 'I könyvtáros V,IU rncgbí7.va

vcI ... Ugy :lrrll. mint turtlllomra változatos. 10 fill cr lő] 10 pCll/lőig
vallnak jobllnM jobb míivck.
(X. L.)
t "".'rkés1J'~U IU.11IIlk küuyvtúriibúl hiúny7.ik G:\!'donyí (iczn; "Eg!'í

csillagok" cllJlÜ ifjúsági rcgl-nyérll'k ",bő kökl e. :\'agyon kérjük az
U. I~. olvasóil, hogy amen nyiben valakinek al. mc!,(\'an é~ :lzl nélkü
IŐLI,i tudja. aj:\n d c ko~za a ~scrkC$ZcS!II Jat kön yv l:\r{lIwk,
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A hlltl ll pt'~ li "uj(\ír ' " '' euy l ni zk~i1'~':'! 1 k"'", I ~hm. Egyhí17.k6l1..wgiillk
kőzgyííl<'sl l:lrtoll december 17-én délután. A közgyl11 csc n kl'W'lC1I
jelentek lllcg. Lallunkball lűhbs7.or \'011 ar~ól S7.Ó, hogy II kuzgyílks

milyen fontos az egyházi élet hen, his1,cn az I'gyediili forum. ahol a
hivő IlZ cgyMz ügyeibe he lcszölJHlI mint kcpcfizető. vagy moderniil

szólvn. millt

adófizető.

Sok dolgot 1chdnc liszlámi ilt egy kis jó-

akaraUni és sok kívánságo t vf\Ió1'(lVú llnni, csa k fcl kellclle szólaIni

•

az ügY {·]'dckéhen . A közgyülés :1 mult. l urlósi tásomhnn ismertetett
köl tségvet ést t.eljes cgészében elfogadt ... Az 1\.1.11. Cv-1J1!1l a székhúl'.
rcndI!choz:1SIl emészt fel nagy összeget és CZtlr ! kl\ri fl híveket a vezetoség iljhó] fl méJtá nyosan mcgMlapi lnndó ,>gyházi ndó I)onlos tOs
mielőbbi lJefizetésére és a h:Hralékok lö r lesz t ~ére. A kiadásokn:\I
a s7.aLJá ly mindig II leg na gyobb küril llckintés volt es most meg
szigonl bban lesz keresztülvive ez II beváll szahály. Az (rj adóz{rsi
szabályzatot. melyet részbeli isme rtcUem m{!r, elfogadta :l közgyű l és 1931. év januá r elscjét01 kezdve élel heléptctését eIretHIelle
és a régi adóztísi szah6lyzatot é rvén ylc Jenitcltc. Ezek voltak :l küzgyiílés fö hh pun t jai, A következő kőzgy(ilés az 1930. évi zárószárna(lrrsl
fogjir le táJ"gya lni az újév első uapjai vala meJyikén. Még Ilinc$ meghatározva az ideje. Az elnökség ezt a közgyiilést vlrs{rrnopm vagy
ünneprHlpm teszi, eh be megállapodás tör ténI. de az idópontra nincs
meglHlapodás eddig meg. hogy délelőtt az iste ni lisztelet ullm. előbbre
téve nl. isteni tisztl'let idejét. vagy délu tán tartsa m eg. :\lindcnké]lcn
arra tö rekszik az elnökst'g, hogya hivek hez alkalmazkodva lehetövé
l egye egy népes közgyű lés tar tás.'tl. Segitsék ebhen kedves testvéreink
az elnökséget megjelenésükkel; mert ez egyedül esak az unuk érdeke.
(flú/dril/s)

l' r~t\'r1.~éheti szórvány unk hall :l G. istentiszleletet f. évi február hó
8-fill J éoul{rn " órakor t:u·tjuk HZ Erzsébct·(rti t'lll. elemi iskoh\IHIIl.
Szolgt'llrwk t3 arab{!s IsLván és K is Mózes. lú'rjük híwinkt't, hogy
rt janut'lr 25-én kios7.lott statisztika i ivekel kitöltve magukkal hozni
sziveskedjenek.
lI t'lk";;lllr lo ta -lll's l üj h l'l~'í szörváll yu ukban f. évi ja nuár hl> IS-t'lu
szervezkedő gyű lése vo lt hiveinknek. Istentisztelet uUm 8(jf(llxi.f
István fö lhí vására a jelen volt h ivek s"tÓ,.,'á nygo ndnokkt'l Csáka J:\nos
pe5lUjhelyi lakos _ lakik lIa lár-u. It . _ , jegyzővé Ptii r Domukos
nyug. la llító, hitoktatónkat - Iukik Rákos paJo ln. TOIllJlu-u . 3:>. SZ.választotta mcg.
Mind a két ntyánkfin eddig is lelkcs szerelellei álloll cgyht'lzullk
Sl.olgúlalt'lhu n. Ok viillnllák a cS3lúdok usszeirusát is. IHkOSlmlol:1-
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