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Néhá ny nap s a mi szomorú, kopottas, c1nyütl életünk egy szép
emlékkel lesz gazdagabb. Az Országos Kaszinó termében nálunk sokkal hivaloltabb lelkek fogj:tk gyöngykoszorúll1l fonn i egy hosszú
élelnek hervadhatatlan érdemeit. Azoknl a vinigokat. amelyek minden földi disznél szehben díszítik az t a hatalmas kőem l éket. mely a
kolozsvári temető ben a nagy magyar tudós {(ildi maradv:\nyaira
nehezedik.
Az emlékezésnek es a megbecsülésnek eme meg hatoan sZl'P ÜlJnepéból azonban mégis fog hianyozni valami. Valami, amit szavakba
foglalni nem lehet. Talán a kor hang ulata. amelyben Ö rll, a milió,
a csendes. tudós, előkelően hűvös. szamosparti magyar Athén? Talán
az a boldog. kiegye nsúlyozott belső vilt'lg. amely még órák hosszat
el tudott bamulni háza udvarúból ' a csi llagos ég !llozdulaUnn firmamcntum6n ,] Oh nem ez, nem cz külön-külön . IHHlem mindez együttvéve 1
l-Iov6 lett a kor. amely út tudta még adni magát a nagy Teflllészet nek. hová lett az ember. aki nl;", tudott hajolni a fúszMhoz, a
bog:irhoz s nláhajlásáball semmi e~yéb nem érde kelte. csak szemléletének tárgya maga? l'lová IcU Aristoteles, ..\ Ibertus :\Iagnus,
Leibniz lelki ha rmóniája. amelynek összhangzatos zengésében résztvelt a mi Brassaink is"? Úgy elolvadt, mint a ta val yi hó. A százéves
.magyar tudós volt ennek a szellem nek az utolsó képviselője. hogy
az ö száz évének tüntével eltűnjön a lelkek békessége is. Its hogy {,tadja a helyét a kinzó nyuglahmsl'Igoknak. a ketkedésnck. a Mjat
~uünk gyötrö kul tuszának. A vIl lóságoktól öumaWInk fd e. sttjl\t
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bc-]sii vil!lguuk kinjlÜ Felé forduHlln~ s a klilsö világ szivel derilő,
isi ('ni fén yt sng{lrz6 optimi;mlUsát Enünknek nyu gtalanitó. folyton

Inarc,mgoló pesszimizmusával cscréllÜk fc!'
Október negyedike szent áhllozás 'lcsz fl mult után. Brassai
httcsi ul!m. Aki száz ével élt az Istenn el cs a Világgal összhangba n.
A vágy az ö élele után, cz maradt llH'.g egyedül a mi szám unkra
az ö eidéből. Vágy az Ö kor(Hluk egyszerű, tisl\la harmóniája uHln,
vágy II csendes szamosmc nli kincses v{lros ut!m, ahol lllost minden
zajos és idegen parancstól hallgos. vágy awl!11l a boldog magy;)r élct
után, amelyet fl Kárpátok koszorúja fűzött össze egyetlen örvendező,

gyarapodó közösséggt\ vng)' azután ti Fennkölt nyugalom után, amely
egy száz esztendős magyar tudós orcújáról sugároz felénk, de amibő l
nem maradt semmi, semmi csak a fájó, kínzó, e pesztő győ trődés és
önmagunkkal s az emberekkel és az egész világgal való meghnsonlás.
(i. I. dr.)

A helyes tájékozódottság
kötelesség.

erkölcsi

A mai ny ugtalan, rohanó eletviszonyok között az események
megitclCséh:l n hifmyzik az a nélkülözhetetlen időtartam, amely a
legkisebb e~cmény összehasonlítására és a kapcsolatos körülményekkel
való egybevclésére szükséges. I!rth ető t ehát, ha az emberek impreszszionisták lettek és minde nt aszerint ítélnek meg, amint az első hirt,
benyornást , adatot, jelenst':get ka pják, észlelik . Ez szerintem a lIlai
kor lélektana és nagy eletbölcsnek kell le nnie annnk, aki Illa azt
mondja: hát erre e lőbb egyet alszunk. A régiek ezt megtehették .
mert az idő nem rohant olyan sebesen a fejü k fel ett s talán egy éjszakát
gondok nélkül álmodhatlak. De mi - egy éjszaka után új világra,
mcgváltozott, vissza nem csiná lható helyzetre ébredünk. l!rtheW,
ha az t!lsö beny~músok a latt rögtön véleményt alkotunk és cselekszünk.
Az egyházi dolgokblIll azonban másként vagyunk. Az egyház
és a hi t: örök. Az örökkévalóság nem siet. Söt az ídö 1:1ssitságll :
:lZ örökkévalósflg. Az idö nem tiirődik azzal, mui t nélküle alkotnak.
Tünjdjilnk tcMt bizon yos ideig azzal, aminek m;lradandósflgot
szfInlInk. Még a fiatalshg legszentebb Crzése : II szerelem is cs'ik akkor
nlarfldandó f rték, ha nem flltó érzés, nem pillanntuyi fellángolás.
1dö _ idő a mindenhutó még az él'zehnck álland6s{lga felcU is. Az öl'ökk é~
Y?I~ágra szánt egyhilz dolgaival is foglalkozzunk többel, áldozzunk
ru Időt é~ Ilkk«)l' HlIonnal megérezzük, hogy HZ cgyJu'lzi éld foly loll
•
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mozog, krmcl, épí!, azonlllln csak lass;Ju, az ielö re.lllfl~zmih'l~lIvaL
hOIlY az idő is törődj ék ll l'. cQyh Azi ~zer vezéS\'k kcL, ~,Lko lhokkaL'
Mindl' n egyes hilr~konunk ~ürúdjék az ('b'y hAzza l, az egy hÁz dOlgaiva;
s nkkor egysze rr.: eszrc\'eszl. hogy ;:ogész\'1I mfis nl'. egyház élete. mint
:unilyc nná hallotta. fUlólngoslln észlelte és látla. Ez nzut ún minket
sok rt\lreé .. l~ slől, téves felrogtls tól. kön nyen szélnek eresztett hirtiil
Il1cut mcg. E~'kölcsi kötelessége minden intellige ns em ber nek, hogy
cS:lk Ol y:Hll 11lgyj;:O ll. IIlIIi ..6 1 gOll dolkoz{ls uL:"! n rn cggyölŐ dÖlt . A rentl
ir llpr~'ssziollis l a itélctalkotókkill szem ben .'rköl es i kötclessllg\l. nk, hogy
~l t.é n ye krő l meggyűzödjtink és csuk !lgy mondjuk tovább. ha az
(1Ir. I. 9Y.)
igflzságot szólj uk .

Brassai Sámuel.
.\ z (\lt'lrajzo l rendcsc n igy szokl.Ak kezd eni: .. SzfIlet ett ekko r
meg l' kkor, itt meg itt... Brassllinf11 ezt n('m tehetjük. I-Ia kérdezté k,
hogy mikor s;di lc\l'It, egyikrwk 17';)7-.' t, mnsiknak 17,;)9·et. harmadiknak ISOO-a l mo ndott. Följ('g:yzés rWIll n11lradt rólfl . A h e ly rő l scm
sokk:!! IlilJlwl tudunk. Ignz, hogy ti fent ehb jdlctt évek hen it t yja
torockói iskolumes ter volt. dc v iszo nt fl llflgysziilők Torockószentgyörgyö n laktnk s ott Brassa i sz illőhft1.:'lI. ('mlé klftblávfl l is meg akfirtftk
jelölni. Brflssfli ma gát to rockói szi\lctt"s iinek tflr l olt a, dc a torockói
a npk öny wkben rdjl'gyzés nin csen. Le h('l. hogya loroekószcl1 tJ,lyű l'gyiekbl'n scm volt. dc arróillem tudhal u nk semmi bizlosat. mrrt
1820-han "gy lűzvészben vidflll1rnn y i egyhá zi tl nyakönyv c!llUSZtlllt.
Csak m osolygott, ha ezt a ké rdést reszegetlrk elölle s bizo nylu lan, r gy hc nCIlL vftgó (('leleteket fldott. Minth:. :IZt mondta volna:
mily(: !! fö1ö slcgl's ilyen d olgokb I bnjlódni: SZ{IZ fves-c vaSY nem
~7.!t7. éves. i\litSzúmi\ a t es tn ek kora nt t . ah ol flléteknck örök d e le "an .

•

Allja l'1{ihb t.orockói lIlÍ's h 'r. mlljcl to roc kósze n tgyő rgyi rekl oT 6s
pap: Brassai \V . Samu e!' A W llltj,'1cnli, hogy ::tz ö npja mégszAsz nnk
slii lelelt : Welmerntk hívták. Feles"g" :1 S7.f'lltgyörgy i espe reS IcAuyll .
1(oncz KriSltirm, a ki fl mi hösiin k f dcs..'1 nyj fl. - Cs:.lk ('gy 0)'01<:1IdréSl nyi he tmem a 5z:ísz _ S7.okla mO lldfln i hilsz kén . Anyja is... agyan yja i ~ magya rok voltak s l'1. éppen dég. hogy ő magát sl.flzs!Al'.aIt"kos nHI~ y llrttak tutIja. 1-lis7. a fajíságot flZ anya SZft bjn tul'g. 1'.de5uny jn s1.cn\·ctll1Iycsc lI szereti r. \'irflgokHI - fl fiú I.:lotnnikns hnjl:llllfl
s7.intc n itt k C I·cl\e n d ű. Apju II könyvek(·rt. l·ujongolt _ :1 fi,1 nem rnr.r:t(lt
CI fl lfj(Jtúl scm.
,

,
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A kultún\val n,'nl az isko lflba n ismcrkcllctl meg. A lelki kultúrát
:\ sz iilci1t31 tanul ta . fl bO'\.livclésl pedig jMormán magától. Az apja
[Ido!! IIcki egy köny""l. "gy :íI.lécét s azl mon d la: "t'\cszc fiam.
cbbijl t,wuJj m"g OI\,[lSlIi", dc iskoh'lb'l ne m irat.la. S ,1)';Ut:\11 od:Hldla
neki a munka és ti hősi('sscg ('poszÚl. HZ UlliU' Tius De Fot) I','gényél:
a Hobinsonl s end ti n'senny .. ! a kis Sámuel t éillmagára cSlT11{<11clte ;
mindl!111 magunknak kdl Incgslcn'zllünk ehben a \'Húgban kitlIrtó

lIluukáva l, hősies küzdekmrnd. Ellől kezdve nagyon s?crclle II Wldrajwt, az idegen vil:\grt"szekd s a te rmészet gnzd:lg vi l,lgát.
Idegen nyelvet. latint, né metet szintén II maga erejéből kellett
tal1ului:1. Micsoda vergődés Idld -ett. tnind c lI segítség nClkiil :Itnigni a
drelinatiókat. II der, di c. das-I. dc apja tudla. hogy mi~ l· t v:l lasltjll
ezt II nehezebb ul:lL : Fia iin!lI ló gondol kodó volt /Il3 r 12 l'"es korMWIl
s a sokoldalú tudás l~S érdck löMs :llapj:l (lI1ind("n igali mii\'clts(~g
gyukere) Ic "olt Il'Ikl'hl'n fekh'l\;!,'.

•
Fiatalabb kor(1)an grófi udvarok I)('Vc.lÚj l'. A grófi kisasszonyokat
lanítja zongonIra. német. fran cia ny(']\,1'\' .... s - magyal'l':1. :'Ilr1'l
akkoriban divat volt nem tudni magya nd . .\ grófi lani t ,,{myokkal
gyakrnn u tazik kUlföldrl'. Az nt:u::h mindvégig 1l'lkénck egyik
szrrdme maradt. A másik S7.l'll vcd(>1yc a kir{mdulás és a hol:mi7.Más: a [ű\'észel. .. Azt :lmit .\ ristoteles. l lobbcs vagy ~lontt'sqieu
meg Il('m fejthc télll'k, cgy ffisztll atk:lta v il:'lgosabb:'l teszi eI6I1ed", Irja s c neM ny sor r!tvil!lgit egész lelki alkat{lra. A nagy tel' mé~zc!
reudje, szépsége, az ('rd!j esendjt' és nwg!tnyo~ mélasága betöltik
!elkH és csodúlatra s sze n t áhítatra ragadják. A TCl'Illl1slet szeillIélete rányomta ht'-ly("gét rgész 1!,'lki világ:ím.

•
No és az emheri élet leghatahnasabb szellzflciója: a szerelem ,iS a
csn.1ád, vajjon cz teljescll túyol m:lnldl Brnss:li lclkivi!ág:ítól '? Tudósoknak nem igen lllara c1 idejlik, hogy az emberi Í'l el eme leggyii ngéde bh
ér~.cl m ei kIé fordu lj HlHlk. Hóln is igaz e7. s búl' kö nyvei kia dójúJluk
Barra G:'lbornak ö~.v,·J{y~\he7. vo nzódot.t $ ház:lss!lgl'a is kérle. dc ugy
lflb:ik. az asswny finom lelke megérletle, hogy neki nem SZ:llmd
lekutlll a maga számára uzl a férfit. a ki tudomflnyflnál fogva az egt'-sz
Uemzete.

•

~ lolnos Dávid ." kolozsvá ri unitá r ius kolll'gium igazgatója. 18:1O-lw n
hnh IIwg kuleráhlln. Nagytek int él yű embe r \'ull. tudós é~ jó tollú
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f('rrill. Kazinczy har:ltj;l, Thukydides l!leto\nek irója, az Erdélyi MI17-CUJll
lIlunkatflrs.1 . •~z unitárius. státus soká habozott, kit hivjanak meg Iltó_
dá ul. \'i~yázlll kellett az Ig~zgalói s;r;.l:k belÖltésénél, mert a kormány
."lIcHenlIch kezébcn volt, vlswnt a;r; Idö a sr.abadsflg eszlnéilől terhes,
11 surlódások pcdig könnyen estek és veszedelmesek voltak. Végül is ti
konzervativ liregek megválas;r;lottt'lk - a fiatal, szabadságt':rt nljong6
J3rllssail. Pedig hát iskolákTIt nem igen végzelt s rt tudós pedantl:riMHln
nf'm volt jt'lrtfls és csa k "klavirmeistcr" voll. Dc mindamellett nugy
tudós, fitlOlll udvari ember, a Vasl'lrnapi Ujság szerkesztője. A konze rvativ ellenzék cHenere is l837-bcn lllegv{llaszlják tanárnak s Aranyosn\kosi Székely Sándort, a kültöt és a későhbi püspökőt igazgalÓ!wk .

•
T:lnl'lri hekiiszöntőjét magyarul mondta. )licsoda konsternáció
az üregek küzt! Dc a többsl:g ifju volt l:s lelkes s a magyar nyel\"l'rt
élni-halni kész. Ez már Széchenyi nemzedéke. BeköszőnlObeszéde a
türténelemlrás és a történeti reUog{ls filozófiájaról szólt. A történelmet
pedig e beSzéd elveinek megfelelően, magyar nyelven adta e l ő az iskoI:HJan. liaIIatlan újítás ebben rt lutin nyelvbe belchabarodott vilflgbnn.
j\[cg azután, hogy egyáltalán a törté nelmet tanította és úgy tanította,
mint okok és okozatok összeftiggését, nem pedig mint éVSzámok halmazát. S hogy még melléje a földrajzot is fülvette es összefüggést
keresett a Természet és az Ember között. I{i JlRllot t még ilyet a magyar
g lóbuszon a 30-as években. S meg, hogy nemcsak tanar \"olt "magos
kalappa l, fekete quekkerrel" és feszes pedánssággal, banem Barát,
diákok öreg barátja, a ki ha kellett, a hibákat sujtó élccivel mosta Ic
tanítványairól.

•

A"f. Uniónak, Erdély és i\lagyal"ország egyesülesének nem voll
h6trabb harcosa , mint Brassai az ő Vasárnapi Ujsagjában. S eszméiéL-t
vt'lllalta a mllrtiromságot is. ](olozsvú I"r"ól Ulenekiilni kellett az őszhaj(l,
ötvenen felüli katonának. P,'sten 11 Ludovieeum tami.rává nevezi ki
]{ossuth; dc nem sokáig tart rt dicsöség. A Pestről menekülő kormflnyt Ö is kflvcti tizenhét fokos hidegben - gyalog. Bem ekkor
má r gyöztesen lohogtalja Erdt'lyben a szabad$ág záSzlaját 5 Brassai
híiségescn követi a nagy hadvezért. Cs.'1k április 1,1 nem tetszik neki.
A közl6rs.'lSági mozgalom mialt I{ossulh elveszti e lőtte II szimpátiát.

•

l S71-hen LOI;donb61. nz unilú riusok konfereneiájáról hm:llt ~rve
J{oIQ"f.~várt nagy uj~úgban, ürömbe/l lal ~ Jj a: U V:"lr05 régi óhaja td-
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jl'silJt: I'gyelcml't karolt ..Br~S$ai na.k EiJlvÖII rnilliszlcr fclk iMlha
hármelyik tan~T.~ kcl. BI';I~S~1l lobbel I ~ I1H!gllólyÍlzoU II ncm tud lÍlk.
mclyikre ncvczl.~ k ki. Ilyes mi ritk:'m. vagy talÍln még so hs\! fordul t
elő ti tudományos v illlghnn. Végre is a mnthematika tal1l\I'Ílvfl nevezték
ki. Ekkor már egylllásut{Ul ~rik a kiilüuféle llleglis7.tclt et ésl:' k . Egy
fran kfurti társulat n s\'Í'd kiníllyal egyii tt "úlns7.tja meg Brass.a it
tisz teletbeli tagnak. I~gy újonnan felf~'dezett \'irágfajtát H n('\'('röl
Brass;IÍll Hclillophylla-llak n('\'~'7.nek cl.

•
A 80 éves ül'egilrcsodtila t osképcn ifjlis{lgá t még mind ig tartolta
~ még új. fOI'J'Mlnlmi gondolniokat is veteIt fel. A küzépiskolában IW
lallits{lk a latin nyelvrI. nl:lradjon HZ csak az egyetelllr\!. ~yiss(lk rlll:'g
117. egyetemi lanulm!in yokat a nőknl'k is. T:wulni miudl:'nkilwk jogn
\'an. mi('rt nl' legy('n n('kik is. ;\Iicsoda merész gondo la lok ez(,k 50 é\'wl
I:'zdőtt. mikor még ma is egy ni s7.űk korainak látszik. Ped ig 50 .:!\.
nHlnallság nagy idő.

•
Az egyetemen tHUltott ~zanszkl'Ít nyelve t is. vállozatossflg okából. I~ l e le végddé. az arnhol la nulta m eg. Ekkor már h3tvan nyelven
tudotl. 1\eki ez künnyíi volt. n('kUnk meg l'Igondolni is nl:'ht;7.. Szcl h.· mi
kincsei n kivül fö ld i vagyolla és jöwdelme is szépen van. De nem
IlIHgáért, állan dóan szt!gi'ny ifjabt segvlyez. Amit a dolt. arról
mások nem igen tudtuk. ő maga nem irla fiil sohasem. N('m a \,j[::~g
szájáéri tell e.

•
Oh mondd. t r mindcnben tudós. bölcs aggasty:\n.

Aki sz:\z eszte ndöu út folyton t3un lt:'!!.

. . . . . . ... . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . ... .. . . . .. . . . .

t~rdc m es-e élni 't

Tette fel H IlHgy k('rtlést Gárdollyi (~ 100. sziilctésnapr.'l ktlszillt
Ü,dvÖllú YI!!'shell. J}c ('kkOr már [3l'l\ s~ai lIagy (11i'u k\iszüll. Sdl)'. (·v
f.u·ll(\almá,l. ak:U' la II cse nd del felcseré lni. ,.l lugyjalok pihenni", ,'zek
,v oltuk lllolsp sza\':li. S f{ll'ndt sz('meit nyug;llomra húnyla.

•
. S1.:h é\'ig kCl'i'sni ('S kutatni a7. ig:17.ság utún. óriási emh('rfolöUi
tdjesllmény. S n7. l'l',·dm(·ny. egy pihcnésre v{lgyó I'mberi szi v. ~Iilldl'n
ktl7.l.lelc,111
vég".... .\ 'od" 1.11lY
,: • mm
. d cn cr Csz[lese II légtde u a 1l;II,IY
'.
Mll'rl·nek . ,, 1·1Olll1al] ,·s
•
II
.
. ijvá nagy k ~nj é~\!inl'k mr'l;foJté~l're
.

,r

.
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Dc derü lten és bizakodva nüni bele az l~gl\ek k.:!kjetll'. II Vihígu:ok
rendjéhe és remény kedve remN ni em her:o;(lgiink htehnet és c<!ljM.
('1. minden tudom{IIIY Wlölt l'lll. ez ~I tudományok IlIdoml'lnya. Minden
mb cSrl k hillságok hiúsaga. Ez (I derüll hiwk od<is a tudóson felii lcUl(!lkedll hivő Brassa i s1.enl remé nysl'g(' volt. E1. az Ö S1,ÚZ t!v.:!be n íjj
IÜrékeny élctrn ek legdnigáhb tH r lalmtl. El,.:!rt az eredményért érdemes
voll száz éven kereszliii ('z t fl föltli porhtivclyt. fl Ideknek terhet és
börlönét hordozni.
". I . (r
I

•

A N ószövetség hírei.
Gyermekek mellé, vagy könn ye bb hl'l7.ÍlllUnk:í.ra ajá nlunk jó
családhoz el1át;'\Sl;rt és ruhlízatért két (12- 13 éves) ügyes. jó le(lllykM.

•
10 éves, egészséges riuc...~k{ll si':erelnénk elhelyezni johbmódú.
esetleg gye nn('ktelen családn{11. ha mftsképen nem: ideiglenese!!. mig
in\.ézetbe vagy árvahá7.ba nem sike"ü l juttatni. A gyerm ck fél{ln'a,
:lZ nnyja keveset kere~ö. gyenge. helege~ asszo ny. ki gyennekének
sem n kellő lesU. sem n \cIki go ndod,s l nem tudjrl biztositani.

•
Több lestvérünk keres:
I . napi "agy havi takaritlist. mosási;
2. hflztnrtásban valamc.lyes elhelyezkedés t (hhvezctőnó. gondozó);
3. fehér- és ruhav arr:'sl. bárminem" ktúmunkiil.

•
Keresünk meg\'Ctelre:
I. jökadlllll lévo. használt val"rógépc.l;
2 . llad lilson hányódó ilgy<lt. aH.lalt. széket többgyer mekes két
esnh\dunk részé re (G tagú c~n l {ldnak ('gy (igya és ('gy szrkt' "an).

•
Kérünk iskol:'s gye rmek eink t;S szegényeink szúrni' ra h:l~ .. natl
Cil)őt. ruhát..

•

A fe llli sorokhoz nem kell kommcntár. Akinek \'ml ro l(' ri IHl II:',sr'J
és szeme II lálásrll. nagy lI'rl gédi;,kat ol"rlsha l nak ki a sorok .k?z.ÜI.
A nyomor és a szen \'cdés i'il"ja közelget a I)Mtok felé. l ' rllhlflUS
a sszo nyok, ti gáton n helyünk ! TlH'lsuk h'1.uél :l homokzs;\kokal

•
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" .
, .\ hOlllokzs{lkok ezúttal II $zegl;lI\"gondozá sra sz:inl
II scgl \'S1'e • •
' .
rom lolt fl helyzet..
lia "
nehezére eSIk
bárh"" e TC k'. 'r;1\'".,.. ó,~.. ·"kat
.." ,
.
melyil:ünkuck lllC'gadni a tavasszal mC~"J:i n lott. I)engo~•.adJunk
ke\'csebbct, dc :HdOlzunk erre fl céll'3. Nem 3karJuk elIllIlIII, hogy
legyen olyan közöttünk, kinek mcgwlIl a biz los mind:nnapi k~ny~rc
0"0

so rn~gis helyzete s:wnálásM flzud kezdené, hogy ettol az UIlLt{lrLUS.
rs mngyar céltól elvonja filU rCt: Aki esnk leheti, ne is vonja cl!
A szenvedi-s cs inség eJőn ma úgyis bczllrul csaknem minden
ajtó és nngyon sok sziv. Az Unit:il'ius Nőszö,'etscgnck scm ajtaja,
scm szive nem zárulhat be n segitsegre szoru ló hittestvérek el ő tt.
1-13 valaha. ma oda kell állanunk (I kilszÖbrc. ki kell tárnunk ajtón kat
és szivii nkel. mondván: jöjjetek inséges testvcreink, mert egy csepp
ital .~s egy morzsányi kenyér mi!ulig va n számotokra !
Va~y va~y unk ma - Cnit{l rius ~öszövctS('g - elő erkölcsi testület
s ak kor ki kelJ nyujtanunk kcztinket az ehlleriilés szélén álló testvérek
felé, vagy nem, dc ha nem, akkor nines jogunk hivalkodtli azzal,
hogy vagyunk.
De mi élő és életet SlIg:'HZÓ szerv akarunk lenni 1 l\1i hitet és bizakod{tst akarunk kelLeni cs ébreszteni. mi meleget akarunk teremteni,
mtly parazsat hamvaszt és hlngot ojt l
Adminisztrációs költség elkerü lése edjából fclkerjük ezen az
Illon testvéreink közü l az a labb következőket, hogy szegénygondozó
kön y\'ecskéjü ket vegyék át: Belováry Istvánné, Bartha Andorné,
dr. Dénes ISlvflnne, Endrey Géz:'m é, Gáth)' Fülöpne, Hegyi Gy ulá né,
lrs.'ty Ervin llc, Juckl Károlync, Jilhl Nándorn(', Kriza Agnes, Kiss
Ircn és Jol(tn, Koncz J ánosné, Lengyel :\Ienyhértne, -'loln:'l r Dezsönc,
MihMy Hudolfné, Nagy Istvánné, NenH'S AuréJne, Simonyi Sándorne,
Szilágyinó Incze l\lária, dr. Szegedy Istvánné, Supka Gézúné, üzv.
Török !{lIlm:lnné.

•
Mindennemi"l
irodára kériink.

Illegkeres~st

fi

:\'öslövetség címére, a lelkészi

•
Vnrgáuc, PauszIlert l l\ltiria t cst ,·~riink (VI II., Izabella-tér 5.)
I:litltr tanltáMml ajtinlkozik , juttinyos tirert.

•
EI-lydcmi hallgnlónű lan!tvtinyokfi~ kerc~ (elemi ,js kö:téllisk.).

•
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KörünkIJOl rnesszetávozott kedves testvérünknek, Imreh Máriának
.~ze rete1teljes iidvözIetünket cs ház.'1ssága alka lmából legjobb kívánn _
lainka~ küldjük .. Távoz<'ls•.'\va l egyik mclegszlvü. minden jó ügy~rl.
fámdnr és áldoznr kész testvérünk kel lettünk szegényebbek. Uizonvosak va~yunk afel ő l. hogy az unitárius és a magyar ügynek ott is bu;gó
katonájU lesz. Isten áldása legyen vele az írj otlhonban, az új munka_
mezőn is I

Egy esztendei munka
az északi fóműhelyi szórványban.
A Budapest X. k erületének Hu ngária-kÖrúti kiirzcten (Jurnnics-,
Száz.'1dos-úti, ~sz. főmühely, Pongrflcz-, TiSztviselő- és Au gu~z ta
tele])('ken) lakó híveink körében 1930/3 1. évbe n 13 Istentiszteletet tartottunk, 580 résztvevő IClekszámma l, akik közül unitárius 376, mtls
fclckeleW 20·1. Istentiszteletiink sorát 1930 november ')3-án kezdtük
dr, Csiki GflllOr vezetésével. P rédikác iója tárgya: " Dávid Ferenc
emlékezete". Itt mon dok köszönetet lelkeszünk szivet megkapó, magasszárnyalású prédikációjáért, mellycl igazi missziós munkát végzelt.
mert vendégeink és gyülekezetünk ininden egyes tagja a vallásunk
iránti szeretet növekedesevel távoztak. bizonyság erre, hogy Isten·
t iszteleteink gyakrabban tartását ők szorga lmazták. Istentiszteleteinket első ízben havonta egy alka lomma l, később kéthctenkint lartoUuk
cs 1931 június l'l-cn vegeztiik, Lelkipásztofi teen dőket dr. Csiki
G6bor 10 és Pethö István 3 ízben, fl kántori teendőket ugyanilyen
arányban Ekárt Gábor és Dézsy Zoltán végezték.

Közgyülest ez evben kettőt tartoltunk. amelyen fl ~zórvány
vezet.öségét v{rlaszlolt6k meg; szórványgorrdnokká Bodóczy Gábort
és szórványgondozókká Borlully Alhcrl.l\latka Lajos, Kiss M. Tamás.
U' zá r Dénes es pénztá r nokká Fodor Pá! hillest\'creinket jelölt ék és
va lasztottiik. melyet egyházközségünk "Kebli Tanácsa" is jóváhagyott.
•

NAGY ARON
rrrtlllrrllllrrlllllrrrrrrrrmlllrrrllllrrrrrrrltlllllrllrrrrrrrrrrrlllllllllllllrrrrmrrrrrrr

IV., KAROLY,KÖRÚT 7.

.1I;tiri1l5 dszul 0' mes.-

te r,jutin)'os.-on kés:/r
mindennemCi a s:I~.
losmunUI . • K/d.
nalra h.i;:hoz mes)'·
TelefonhIvó: 373AH
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Szeretetvendégsegel és vuJlftsoscstélyl ez évben !Icm rendezlünk.
Karácsony hetéhen sOrgos pém:- és Tuhasegélyben rés~esítelli\nk
egy csal{tdol a .. Misszió [-Ih" r észerű l.
Persclyadomúnyok:ll csak :0; utols6 ;1 Istentiszteleten gyűjtöt
tünk, ÖssZl'S{'n T20 P('llgő t'rlékhen. ez összeget a "l\'lisszió I-I áz" altal
kipölo 1va 16'50 pengöre az iskola helyiség szolgájának tnkaril:'l.sél't és
(ütése!"! fizeltük ki.

i\Iidőn e néhány rnondaUmrl beszámolok e szórvá ny 1930/ 31.
évi miiködés('ről, igaz sierelellcl, tiszta szívből köszönetet mondok
IcJkipásztorainkrll\k. akik lelkük hevével testvérként fűzlek össze

minden unilániust. ugyanesakkőszönclc l mondok egyházunk vezetői
nek, kik Ichetö';é tették II lelkiélet ilyetén vaM ápolását külső keriileteinkhcn, Templomaink
egyes külső kerületekben lakó testvéreink
sz:ímára nnyagi okok miatt csaknem hozzáférhcLetlenek és így megfigyelcscm aJapjfin Jslentbzleletck tartását a szórványgolldnokság
nevében fokozottan hangsuJyozhatom.
Bo(/6czy Gábor

az

ktfrzetgQnd u(lk.

Péterffy Lajosné
Amidőn fl

t

nyári szünet után az Unitárius

Nőszövetség

ujra fel-

veszi rnunkájflt. nehéz szivvel, könnyes szemmel gyií1ünk össze:
hiányzik közülünk valaki, akit valamennyien nagyon szerett ünk.
akiben szövetségünknek egyik alapitójál, egyik legerősebb oszlop{ll
ti~zleltük: Péterffy Lajosné nin o.'i többé az clök közölt. Hiszen.'
régóta rájdalma~(ln kellen nélkiilöznünk áldott jelenlétét, hosszas
betegsége tavol tartotta őt körünktűl; mégis most. amikor tudjuk.
hogy helye örökr.; üresen marad, össze~zorul a szívünk, lllost érezzük
csak igazán, hogy mit. bjrtunk űhellne.

•

Dc ne 7.ügolódjunk önzö módon az isten i gondviselés ellen, amely
őt nagy Szenved éseitől megváltoUa s nemes lelket a föld porából
egy holdogabb hazábll emelte . .Inkább adjunk hálát azért, hogy ö
a mienk volt, közénk tartozott, hogy szerető leikének ;\ldásaiból
mi is ré·
szesu"l··
tunk, hogy nemes péld"'jával. uta t mutatott. amelyr!!
.
haladjur!k . Pél e'rrr y 1.uJosllé
esak testileg hagyott CI minket, áJdott
<'rnlCk(' ' nagy lclk'" kl'··
.. k maradt iirökké.
. )?,ollun·
(B. A.)
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Kl'res~ll' ré$, I'~kl'llis . 11'~'~I' ~ é~ ~!l~' lI<lplml. el~h lo hejcll'lIll'Ildij II
JII \'Hlnlo ~ orül.; alaH H 1t· lk b.~ 1 nod:lhll n, \ ., "'oh ll r~' -lI t c" 4.
III\' AT.'U.oS
únAK :. J. I.dk
és7.i• iroda - hétkö-";IIII,'Oko ll ti" 1'\11
,.. ,
. , _ I'
,

.

10-

1, ~ , Nullm ,,--;J.

1I~lIrl]lIJI ~

2. Em,llIl -..;kö7.séU i iroda -

3-5.

('[1I18n 12-

1.

h élkiiznaJlokOIl Mi el őtt 9- l , ~Iéhlliin

V8~llrll"l'

délelóill lU- l .
3. I'tin -..;uiri ÍlTllk - hél kü'l:ll a l'Okoll dt.'h:liín 9- I. \' a';;lí rn aJl dél-

.. lülI 9- I.

Az ~'!I~' l ulzkij-";ié9 kü nY"l;í ra, V.. Kol!áry-utca 4 .• I. cm., nyitva
va n: vasárnap 12- 1, kedd délután 5- I él) csütörtök délután 5- i
órák alal t.
.
A ~ÖS7.ö\'l't$é9 é rlek~zle le ha von kint a második e&ütörWki napon
•
delután " óra kor van, I X .. Rá kos-utca 3. sz. alatt.
A Lelln Y\'!r~' esü l l' l összejövetelét a hónap 2. és 4. vas:\rrHlpján
M iután fél 4 órakor tartja. \'. , Kohá1'y-utea .1. ~z. alatt a lanÍlcsterem!)en.
EliHi7.l'lési relhivlÍ.'i. Lapunk c lőfizelö i hez fordulunk néhány kérü
szóval. Sokan va nnak még mindig, akik az 1931. én c az előfize tés
dijával hátra lek ban va nnak. pedig !ll. évnek háromnegyed. része Ill:'Ir
eltelt. A nyomda költségek Sltlyos teherkénl ne hezednek ránk s nekün k
más jövedelmiink nin cs, mint dőfizelőinktől évi négy pe ngő. r::v
végével elkészitjiik a1.Oknnk ncvsorftt, kik ninesenck hútralékhan
s bizony szomorit s7.Ívvc! rogjuk kis lApunkat mesvonni (lzoktól.
akiknek ajtaján eddig bizalommal kopogtunk. Dc hát más seglls~günk
nincsen. Legalább nz elöúllílás küllsl;gei t csökkentjük azúllül. hogy
a nemji:el6knek Wbbe (/ I(lpol fl em küldjük. Kérjük minde n hátralékos
clőrizctönket, hogy az évi ,I p e n gő dija t vagy postnutalv tínyon. vagy
a 30.'100. sz. csekkürlapo n a I:lUdtlpcsti unitári us egyhúzközség eimére
beküldeni szíveskedjék. ezzel ti l. egy szónl jelezve az összeg re ndel·
tetését " Előfi ze lés" . Hellu\lve, hogy felhí"ás unk vissz hangra talál.
maradunk l. e\ő fi zc löinkne k a tyafisIIgos üdvözlettel a S=akes:löség.
l-' i7.essiik hf! _ 1111 rés7.l1'Ickhen is - e!Jyh:í'li adúnkal, Mi, unitáriusok. fcjl eU. igényeinknck megfelelően fej lett egyházlársa dahn i
élete t klv{lnunk cs ez rendén is va n. A budapesti egyházközseg ti ItIcgváltozott vis.zonyoknak megfel előe n és meg\':íltozott h e lyzc lé be t~
a l ehető legszélesebh körben kfv:ínja fl hivek és gyermekeik k lk~
életét gondozni. irányítan i és al. cgyh{lz belső életében is fl hudallt'sll

BERDE LAJOS
UNITÁRIUS CIPt!.SZMESTER JUTÁ·
NYOSAN VÁLLAL MINDEN MUNKÁT

LAKIK: II., BATTHYANY -UTCA 4B. SZAM H6-

.1

...

~~

~~

~
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vi.szonyo knnk Ill cg rclclő rcj lctlehh a d ~in i sl. tr:'lció t : az ~ I ~~t~ mozglisl
/Ileg v alósit nui. Figyelnünk ,kell a rra IS. hogy I st~n. k_u lonos kegyel!II~böl :1 Iclktsz helye t t ma ;) lelkl's1. ;ill a .nel.lles cel~llU l.éS szolgillatá~
1)1111. Ezen kivül a szórv:ínyokban lelkes hlvem k segitene k a vasárnapI
iskol{u:fts és hitoktat:ís nemes reladatflt gynko rolni. Ez a fej lettebb,
rnozgalmnsabb egyhilzi Nel megkivánjn, hogya legm inimálisnhb
kiadl\sukat. az egyhl\z 11ordozzn - hisz még a hasw ála t ra ka pott
lt'rmek fiitésH . vi higiUisát és l'end be nlartásá t is Illeg ke ll. hogy
lerilsii k. ;IIimien unilMiusna k ('reznie ke ll. hogy fi lléreivcI az unil:'Idus közjót támogatja. Egy húzunk uz évi á llami adó IO,%-n1il
tübhel scnkitöl sem igényel, holott másult ennél magasabb adó
is járja. Teljesíts ük nemes kö telességünket - ha reszle tekben is.
HraSSll i Slí llluel E lll l ék ii n ,, (' pN~' . A Brassa i S.'lmuel Em lékbizotlság
;lz Országos J{asl.inóban (Semmelweis-u. !.) 193 1 október ,I-én este
ti órai kezdettel d r. Brass(/i Samucl polyhistor emJCkezetére alapított
serlegava lq ünnepi vacsorá t re ndez. Az emlékbeszédet d r. Boros
Gyö rgy unitáriu s püspök, Brassa i méltatója. mondja . Az Emlékbizolts{Ig tagjai: Józa n Jli klós, d r. Mi kó Ferenc. húrú Da niel Gá bor,
dr. Kozma Jenő, d r. Tóth Gyö rgy, Di mé ny J lózes, d r. Gelei .József,
dr. .J akabházy Zsigmond, d r. Ny ired y J e n ő, d r. Gothard Zsigmond,
vitéz Kozma Perene, d r. l\likó Gábor. vitéz dr . :.l"yired y Géza. vitéz
dr. Zakó Gyula, d r. Hosszu Zoltan. d r. Borbély And rás, Gá lffy
I'álmál!. Megjelenés uraknak fekele ruhába n. Vacso ra egy személynek :i P. A részvételről levc l ező l apon október l-ig er tesítést kérünk.
Telefon : 89-3-77.
1I11dió-elöa!11ís IJras::-a irÓ I. Dr. Boros Gyö rgy unitárius piispök
oklóber elején Budapes t re érkez ik. hogy rész t vegyell október II-én.
"H~it.1"Ila!l esle tnr ta ndó Brassai-serlega va laso n. Ezt követő na pon,
uk tóber 5-en, hé/fijn este 8 úr a 10 perckor II pesti Studióban ta r t előa d ás t
a hallhata tla n magyar tu dós ról : Brassai Sl\muelröl, aki nek nagyságát
ezen H7. estén a rá dió hullámai fogjflk hirdetni a világ négy lája fe lé.
Or. Uoro;; Györ!J), unita rius püspök pesti látoga tásával kallcsola than ok tóber .I"':n, "Hsá r nap d élelőtt l Oón_kor a Misszió Ház te mplomában ( IX .. J"~ákos-utca 3.) prédikál. LegyU ll k ot t mindan nyia n s haltgassuk meg a rÖJI:hllOl"lól Isten üze neteI.
Uebr«!cnhcn októbcr 4-én d . e. 10 órakor a HHtvan- utca i oratóriumhu ll Istentisztelet lesz. Prédikál: Ferenez J ózsef.
.j

1'l'gh'rzséhetclI e lső öszi I ste n li~zlel ct üll k október J I-éli délul ;'! n
óra ko r Ul'. Er ~sébct-ú ti <:Icmi iskol(Jbn ll . Prédik:il ; Bnraln'l s Ist vá ll.

UN I T ÁRI US I~n TE S jT (j
A sii rosIHltlt ki rd. fői _ ko l n fo lyó evi sz<'lllcmher 3O-án és oklóh('r

J-é n tartja renná llásá nak ncgysztízévt's ünnepélyé t a Kormá nyzó
ŰmméI IÓs:'tga jelenléteben. Lorán t rry Zsuzsanna szeretett AII113
Mate r-já ra m i is lste n áldás.:'lt kérjük.
Tllné\'lncgnyi tó isteni tisztelet volt a Kohá ry-utcai templomunk_
JJllll szeptember l3-á n, vasárnap. Gyermekeink szóp szám lmn gy(i\tek
ösuc, hogy meg hallgassák azt n sok jó tanáCsol, amire öket dr. I ván
L:\szJó hi tokta tó-lelkész t nnitolta. A fclv irágzoll szószéken mondolla
cl lélekbe ma rkoló imájá t és mély go ndoJatok lm gazdag heszé.dét.
Szép szá nnna l voltak gyermekeink, dc még töb ben is lehettek volna.
Ezzel az iin nepéllycl indult meg a hitoktatás re ndje 14-én és indul meg
II \'3sár napi iskola október első vasár na pjától kezdve a kihirde tett
csoportokban. :\lindkettö k ötelező, dc ne csak a törvény szerint
legyen kötelező, hanem a nevelés szempontjából is, hogy ta nitsuk
meg gyermekeinket kötelességeik teljesitésé re es hiliink védelme
szempontjából, hogy legyünk hive k Dávid Ferenc hit vallásához
mind halálig. Ke héz időket élü nk, egyedü l hitün k menthet meg a
pusztul(lslól.
(Ey!! uI/somI/pi i skola c$oporluc:cta).
A 31(;. SZlí míl János ZsifJmolul cscrkészcsaJlat ft Koháry-u tcai
templomunkban szeptem her 20-fm, vasárnap ta rto tta a rogadalom
Illegújitását. Az ú r asztala körül álloltak eserkész- és 3~ródHjaink
a cserkészcsapat zászlója mellé. Az isteni t iszteletet Pdl,ö Istv6n
hito ktató-lelkész, cserkészpa rancs nok ta rtot l..'!.. Az ő meg ha tó imája
és gondolatokb3 n gazdag beszéde telte ünnepélyesse ezt a n3 po!.
A z6 róCnek után fel hangzott a cserkészesapat e rőtő l duzzadó indu lója.
melybcn a vallásosság és hazafiság oly szépen ölelkeznek. Ezutá ll
Pell,6 Ist vún parancsnok lépett nz ifjak elé. és elmondta búcsúbeszéda.
figychnczlet ve ifja inkat, hogy kötelességüket az ö távoztáv3 1 is teljesitsék, mintha ü köz tü k volna e bben az esztendöben is, Egy kis ap ród
elmo ndta az np ródok röv id pam nesolntát és utá na letették az apródok
új ból a fogadn imat. Az után egy cserkész mondta el a cserkesz tízp3ranesolatot és a cserkészek is letették újból a fogadalmat. .·\z
egyházközség és az egész uni tá rius egyház Ilevében JÓza.n :\ J jkló~
püspöki vikárius szólott az iCjak hoz, különösen szép és nemcs voll

Hölgyek

H ~ .Jell.illu lI ct idescIC .. ~kar Öltö1köclai.

kt..,"" 1\01

SZŐKE FERENC angol és francia női

divatszalonjat, Budapest, J ózsef.u. .2.,
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a jézusi két pura ncsolaUJaIl s aki flzl ~negtarlJa, az unkcl.It.. meg~.arlla
a m:"lsik kettőt. A heszéd utún fl legjo bb cserk észek kozolt konyv<1domll nyt osztotl ki és <1 Himn usz hangjaival záródott a lélekemelő
ünnep . .\[int vikárius lir mondotto : Cserkészeink minde n á ldozutot
megenlemelnek. «(ír/dl/ó. )
Dr. n:lii:l~· S:ílllluf bánY<1kerű [ e ti cv. püspököl, 40 éves lelkés ú
jubileunm fIlkalmáhúl, szeptember 24-én, egyhtlzkcrületi közgyűlés
keretéhe n ünnepeltek hivei ~S tiszteJöi. A Korrminyzó úr magas kézirUl{IVfl[ Lüntette ki az ünnepeltet . Egyházu nk hevében Jóran C\liklós
püsp. vidu'jus ':'S dr. .'li k'; Ferenc fögondnokhelyettes üdvözölték.
Ad multos annos!
Űs;!;i h;í tmulú iinnclliinkün szep tem ber 27-én Koháry-utcai tem plomun khnn az úr <1sztfllúhoz jfnulLnk lIO-en. Az ú rvaesorai kenyeret és
hort f(as:ay Ptll aty{H1kfia ajá nlotta fel. Ugyanekkor misszióházi
le mplomun kban dr. /)rummollll angol lelkész reszvételével fol yt le <1
há laadó üuntp.
31,5. J;íno~ Z~ i9l11ond I:serkesze~a llllt nyári táhor07:ásának javára
Ilf/emen Bela 20 p e ngőt és vitez Hor ma Ferenc tá bornok 10 pengő t
adornányozott. .Jó munkál !
lI:mnine é\'t:~S II Ulí\'id .'erellC E!l~' l e t . 1901. szeptemberében
harrninc angol vendég- jelenIHében <1lakult meg Budapesten a tisztu
keresztény eszmck felekezetközi úpolására a Dávid Fere nc Egylet.
Azóta szakadatlmml működött kivúlö, ma mf! r elhunyt elnökei:
Ormü!Ssyl\ liklós, Perce/né Ko:ma Flóra vezet.ése alatt. A munka vulóhan elis merésre méltú volt, mert elérte azt. mni szinte elérhetetlennek
hítswtL : a felolvasó asztal elé és köre gyűjtötte az összes fe lekezetek
Icgkiválóhbjait: katholikusok, prolest:ínsok és zsidók egya ránt részlveltek a t iszt a jézusi gondolat terj esztésében. A harmi ncadik évfordulú
alkalmával szeptember 25-én a ~lisszi ó Házban , zs(Jrolásig megLelt
padok előU J6:wl :\[iklös díszelnök köszöntötte a hallga tók ~er cgét s
vázolta harminc év küzd ehllcs, de nemes munkáját. Dr. Csiki Gábor
imádkozott, majd Dr. W. l t. DrumnlQnd tartotta meg korszerű e16-
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a d:\s:.t a kereszténység és a bék<'lllozlplrnak viszon)·urÓI. \'alhísl li:véu
;lrrÓI. hogy a k.- resztény egyházakn a k az igazságos és Uecsü1el(!s béke.
mozgalom mel1(!tl v:m a helye, nem pedig a'hilbor\lS uszítás oldn\;in.
A Illllsorl gyö nyörü enek- és zeneszá mok egészílették ki Pe/ry Ka tó,
/1ergman SlIndor, Schurib Ná ndor és Mikus:-C~rik htv:in elüad{lsáh:l n.
A nla g.~S színvonalú iínne pNyt a gy iilekez<'! li leremb<'!n a :\'öszövüség
rendelocséhen le(l e~ l él y fej elotI' be.
Könl'\'llí ri hirek. A Budflllesti Uni túl'illS Egy háloközs('g könyvUII'á h61 hiányz:ln:lk nz a láb bi fo lyóiratok:
J. /{errs:liny Mi/9udi),' 1862 .. 1864- 186U., 1902- 1006., 1914.,
1918- 19'18., 1930. évfolyaTnok.
II. Unj/(jrius /{ö:lOny,' 1892 .. I~ .. 1917- 1930. évfolyamok.
III. Uni/árius Egyhá::: IUI5- 1930-ig.
IV. Un lllírius S:ós:ik: 1897- 1916., 1918., 19IU- 192·1.. 1':.)26.,
1927 .. 1929. , 1930. évfoIY:lmok.
V. H!Jyhti:lrir~{//I(JlolII.' 1917- 1930.
A Benczédi Gergely-féle kön yV \lír\)ól hiányzamll( :
J. J( em:lény Ma!Juelij.' 1862- 1866 .. 1869 .. 1915., 1\J 18- HI2G.,
•
1930. (·vfol ya mok.
I l. Uni/firius J(ö:Wny: l OOO-tól 1930-ig terjedő cv{olyamok.

Szerele ltel kérjük a Ked ves Olvasót, hogyhll e hiányzó évrolya.
mok v:llamely ikével rende lkezik , úgy nt könyvlárunknllk ajri/ICUkQ:ni
kegyeskedj ék. De más munkát is szivescll rogadunk el. kfllöllöSt'n
olyan könyveket, amelye k Mrmifélc vo natkozaslllln unitárius vall:'!sunkat érintik .
.
Minden ajándékozo t t könyvbe n fd jegyezúik az ajúndéko ló nevét,
söt kivánatra azl is, ha valaki hozz:iln r tozó e.lluiny/ ked/JCsillek nevit
nka rja ado mányával megurökiteni. (Péld{HlJ ,,:\'. N. aj{mdéka X. Y.
em léké re. ")
l< öny vHll' unk khira/ldrl is nyiloll, amely he J6:an Mi klós püspök.!
vikárius ill' l dara b Passiót és l da rab LaTnentatiót ajálldék01.Otl.
j\lindkét mü unikum, igen szép és élI példány. Ebbe fl kézi rll Uárha
sz<'! retnók <'! Ihelyezni és Jn <'!gmenteni ut6dllink számára Eg)'h:izuuk
kül ö nböző egyestileteinek ünne pélyein elha ngzott felolvas.'l sokat. értekezéseke t és elöadásokllt. (Már két. a Leányegyesüle tben előadott
értékes fclol\':ls:ist be is adtak.)
Úgy véljük, hogy Istennek te tsz6 jó mun kát \'rg~ZIló n k ezzel,
miért is szeretettel kérjü k előadó testvéreinke t, hogy kéziratai ka t
ajá ndékba Adni sziveskedjenek.
LAs:M Gyula
IWlIyvtlJ\lo .
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