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bölöni 

dr. Mikó Ferenc 

Ebben /lZ évben egyik slll.',os veszteségünk 
~ Iluis ikat érte. kezdö,li.itt mintlj:írt január else
jén, amikor László 
atYlÍnkfiát temettiik 

János tb. kebli tanácsos 
el, folytatódott Dr. Tóth 

György küriai biró, tb. gondnok, majd Dimény 
:\Iózes posta f.iigazgatö, tb. köri felügyelő gODlI

lIok, G~'nrlllathy Mózes főertliil.amícsos, tb. pres
biter nh'línkfiaival, s vesztességünkre mMt tette 
Fel a koronát a szomori! jelentés, mely tudatja, 
Jlogy bölöni dr. 1\fikó Ferene, ny. államtitkar, 
egyh,ízlIllk tb. fügondnoka visszaadta nemes lel

két Terellltój{lIIe'k. 
Nekiink mintlelI veszteség egyaránt fáj, egy

ltázköz!Jégiink le~tintalabb. vagy legszegényebb 
hívet éllpell úgy őszinte cgyiittérzéssel siratiuk 
cl, millt a csnhld!ngok. Veszteségünkre mégis van 
vigasztalás. mert az öriikéIet hite viszontlátássa l, 
iJjraeg~'esüléssel biztat. Imént elsorolt nagy jaink
ra is án, természetesen, ugynnez nz igazsag, él)
pen ezért ncm is az embert siratjuk: bennük mér
teken feliil, hnllel.lI az eg:yhiizi embert. Ha igaz az, 

bírá:Ja 8 így fia eHihb i\Jllrosvtisitrhely t, majd fiu
dallesten Ilevelkedil(. Jogtudorra 190Z-ben avltt.

' ják a kolozsv:íri e':::yetemOIl. BtHlallestell, majd 

Szegetlen folytfltott fllje f.Crzűi gyakorlat utan 1906_ 
ban birói vizsgát tesL 1!105-bell berem]elik az igaz_ 
Slígügymillisztériumba s cWil kezdvo itt halad 
eli'ire gYÖnyörű ivel~ű palyaian, mely 19%4-ben 
a hel )'ette.~ :il1 ::Hntitkliri. 19:17-ben pedig az allam
tit}{ii ri cimet és jelleget ér le cl. A eímeken felül 
külön kiemelemlií, hog)' 1920 óta az elnöki oszhily 
vezetöje. ami lIlIgy t.udást, körültekintést es ta
IliIItatot igellylű Fellldatkör. Nyugdíjba menetele 
után 1939 szeptembereiöl egy évig a magyaror. 
sz:igi sajtóell enö rző bizottsag elnöke. 

Szolg/i1ta azonban Itaz:ij:it a harcmezőlI is. Az 
első világlláborúball, mint tüzértiszt vett részt. 
KlttollIIi és polg:iri kitülltetései között megtalál_ 
juk IlZ Eziist Sij;OIllIll LlIutlis-t, a Bronz Signum 
Laudi s-t, n katonai erdemkeresd szalagján, aKIi. 
rol:v (' <;:IIHltkercsztet és II lL oszt. l'Iagyar Érdem· 
kereSztet 1\ cs illagga l. 

E gYI'nisóg6t azonban még tov:ibbi szem Ilon
tokból is meg kell vihlgítanunk, ha igazán ismer
ni akaduk. Amellett, hogy nagytutl:isú jogás~, 

kitiinő hi vablnok, 1\ magyar közéletben el~ kl.'1i'i 

szerepet "hő em ber, vitéz k .. tona, - rá kell mu
tatuunk a mn:;án életében és cgyházi téren kiiej-

hogy az eg)'h:'iz Isten-ország:inak földi faiskolája , tett Illunlc:i ss:~gahall megnyilllikozó jellemyouá-
honnan a megizlllosodott lélek-csemete az örök
elet tele\'ényébe ültettetik által, bogy ll1aratlaOltó 
gyökereket ott eresszen, lombot ott vessen, gyü
mölcsöt ott teremjen, úgy értbető, az is, ha e földi 
faiskola előmunkásait, kcrtószeit és vezetöit tá
voziislIkball megsirat:iuk, mert ki . tudja, mikor 
jön helyiikbe mas, és llOgy aki jön, 1lótolni tull
ja-o őkot! 

Mikó Fereneben egyházunk legmagasabb tiszt
segét viselö tagját éli vezetőjét vesztette el, kinek 
befoJyu.O:1l II vezetése alaH alló szervezet életében 
hosszú időn át áldásosan érezheW volt. Szeret_ 
nénk r:imutatni erre a befolyasra, meg akarnók 
rajzohli alakját, ilgy ahogy előttünk, közvetlen 
8zemléltik elölt kirajZOlódott, bogy okulásul és 
kü\'etésiil adjuk at utótlainknak, akik szamara az 
Ö \ ' OIlZÓ szc'mélYiségo m:ir csak egy név lesz az 
eg~'háztörléllolem lalljain. 

Elet/mok külső kürülmellyeinil minden vala_ 
mire való kézikönyv bőséges adattal szolgaI. l\Ii 
csak rö\'iden öShefoglllljuk, hog, aztán egyhá
zunk éleléhen ismert alakját. v:h:oljuk fel. Tehát: 
1881 lIovember Ut-811 szülotelt D~. Atyja elöbb 
a marOlivtiHlirhelyi klritlyl titbia, majd a Kúria 

• 

• • salra IS. 

Magán crintkezés közben világloUak ki azok 

az erényei, mel yek lIZ egyéni jellemzéshez szüksé
ges vomisokat meg:ldj:ík. Nemcsak nagy ol\'asott
ságÍl. han elll igazán mű\'elt férfiiI volt. Hogy igen 
jól ismerte II magyur politikili es közéletet, a kül
és belpolitikai esem(illyekot, az természtes, hiszen 
jóformán belluiik élt. r~t1es:ttyjH révén már gyer
mckkorábnn haJlott II fórUlIlokon történő esemé
nyekről, mint ahog)' Idsehb emberek n. rokonok, 
jóbar:itok, flzolllszéllok viselt dolgajröl. Később :1 

slIját maga elcrte Jlo;o;ieió biztositotta számúrIt 
ugyanezt II jólertesiiltséget. É lvezet volt őt IlaU
gatIIi, amikor harliti körben, feltér asztal mellett 
_ egyébként inkább ltaJlgatng - egycnisége meg
nyilt s beszélli i kezd ett történelmi nevek viselői
ről , eseményekről és tervekről. 

Műveltsége IIzoubulI Icor:ílltselll szoritkozott 
esak a poHUko. és :1 közélet területeire, bar hiszen 
ezek oly Illlgy kiterJedést lIluta tnllk málunk, Ma
g)"arorsuigoll, hogy II legWbb bennök forgolódÓ 
ember érdeklődés i köret teljesen kitöltik, Olvasott
sag'll. a hazai es külföldi irodllloUl terélI meglel>ü, 
Regények, vallüsQ& és irotlnlmi termékek, melyek-
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ről mások caak hallottak. MZlÍmára áttanulmányo
zott, r6l.zletelkbon i8 Du:!gér'teU könyveket jelen· 

tettek. 
A nHivelt vlláKlIllk ez (t In'akorlatból es clm(). 

letbiil egyaránt jól ismert. mérlolleH és értil.kelt 
kéjJe adta Illeg egyéni ségének azt II kiogyensialyo
zott, llyU&'odt 68 megertő fellepést, mely II jól ér
tel mezett "uri ember" (miért mondanók .. gentle
m:III"-lIak. mikor nek ünk is van l'ogalmunk reá!) 
kifejezesébell minden művelt nelllzewek eszmény
képe. 

:f;s ha már .,úri ember"-t írtunk "gentleman," 
hcl~'ett. , 'ihigítsuk lIIug ezt II magyur kifejezest 

• 
éppen 1'likó Fcrllllo I;zellu;lyébeJL Voltak és van· 
lilik, ukik szerotllének éket verni magyar népünk 
IÍs II nlÍlI vezetöi közé s elTe élH)(H1 UZ "úri ember" 
j'oglllmát igyekszenek felhasználni. Azt állít ják; 
hogy llZ úri embCl', társadalmi állása es művelt
sege távols,ígúbulI olszakud II néptül. :ulIIak szen
vetl6sót, kórd6seit nelU erti és uem is aka.rja érteni. 

Alikó Ferenc II uépből szarmazott. amint min
den lit" g Y a r e r e ti e t ű vezetü emberünk is II 

lIcJlből származik, - ha nem is közvetlenül. A 
Mikó-csal;hlnál külöllösell is szemléltethető ez a 

vezette őt eKybázunk IIgyelhez la. S aml"-or ese 
ket aMorokat leírjuk. tudjuk. bon muvaJlia6. 
kere8zwny WHtvere!nk előtt ezek CkothUkowl eb
resztbelnek. Hogyan iHmerheU be ezt en v~lIa. 
80S folyóirat ilYlm nyiltan - kérdezhetik. Hiszen 
az egyhlizhoz elsűsorlJltIl vallásos ér-Lelmeik veze
tik az embereket. lj ha akadnak ls IIIIlUlen egyhiz
bau ve".retü emberek. akik inkabb közéleti illem
ből, sem mint ecyeni buzgósagból vallaijak li. .rell
rezelltúns eKThú.zi allusokllt. - legjobb, amil 
egyblizi folyóirat tehet, hu hallgat róla. 

l\1i. uujtáriusok, máskéPIHm gondolkozunk et
tiH a ,kérd6srŐ1. Ezt az nuitárius gondolkozast is 
kitünően mutathatjuk be l\likó ].~erenc példájá
ban. l\1i mlellekelüU: ,tú.volrÓI sem uUitjuk, bogy 
Miká Ferenc Ile lett volna mélységesen vallásos 
meggyőzűdésű ember. Vallásossilga azonball nem 
a. kirakaios, előírások követeseben kimerülő, vag)' 
azt kedveW, órzelgől; és felekezetiefJkedű j'ajtahoz 
t.artozott. Aliu(lI.l1l igazán mély erzesót magába 
rejlette. Mi nt minden magyal' ember, ő is szemet
melien takargaUa a villi./I előtt legg;yengédebb 
ér-zé!;eit. Istenébez \'aló ViszOD~'a belső ügye volt 
milldvo1gi/I, nem óhajtoUa a llagy világ előtt kite. 

tétel, mert a csal ad !;zékely. Nal unk. székelyeknel, regetIli azt. Külföldön Ilrot.cstállsok között is.·ta
milldennallos türtcnct., hogy valamelyik földmi· hUuok úgynevezett megtéresi mozgalmakat, me
vc lő csa lad tehe1ségesebb tagja magas lloúciókat Jyek soran a. nlegwrt hivő az egész gyülekezel 
er el. "uri ember" lesz belőle. utódai is foly{.atj;ik előtt vallást tesz bűneiről es Istenhez talál lelke 

a kŐZII:llY:l1I va ló lovékenykedést. látszólag tehat 
elszakadnak a faluD maradt rokonoktól. De csak 
hi.{szálag! Va lójab;lIl sohllsem szaklld Illeg az ÖSz

szeköttetés s különösen megmarad lelki vonatko
zásokban. Székely szárJn.~z:isia ember, bármily 
magasra jusson is tehetségo revén, soha el nem 
felejLi azt II lIelle L, melyből klszármazott. s leg
nagyobb elt'oglaJ1s.igáball is talál időt, erőt cS 
szivet. hogy ottholllllar"lldt véreinek sorsában -
hu lehet. segitőleg. 1111 oelll lebet: együttérzésével 
- reszt vegyen. Kivétel, persze •• Lkad néha, de az 

ilyen kivételeket nem nevezz ük "uri emberek"·nek. 

. ~1,ikó . J<'~reJle nem kö.~v~Ne.nül sZÚfwa~ott th 
1\~!,bő,I , h,iszeu. (mar. ét.iC-!>~\yjll ~ '\. le~ll1.aCa$l,l;bb 
b;ír,ó;. tisz~~e.!ffk.Qt tültHt~ ~a A; ~zíve ~~.nba.n. 111.\.11- \ 

dig székely maradt. Sokszor. csQdá.lkozva. hall·-at-. , • • .1.& \\ 

tum magam is. hogy ez II mugnsálllisú, előkelő 
emher_. rue.nny.ir(L..értr_es:.:a k- aLJ ll. i.~épi viiYo:" 
thisokut, llOgy sokszor II bi\'lltlllos politiku. ellenere .. 
is, mel yet pedig kellViscluio 1tellntt, hogy~ k~es 
cs talál lII';dot " főkcJlpeD hogyau nkar lehewsé-

• ~k.~~ fFr: ~l~rrl1, IJ,O.l:)' ez'tk II nelli ",' agyódil-
suk leljesiiljellek. 

T?"ft sU'*5:" ii4.tfElI&U:c1y..:t.nél1 e ,ó"""""UJffihe: atltU 

, 

örömeről. I\!agyarorszagoll is l)rábá.lkozak ilyen 
mOzgallllllkkal, de lI1illdeuik kudarcba tult. lIlerL 
idegen az ilyen llyilvanos lelki levetkőzés a Illa

gyarságtól. S minden felekezetnél magába zlir

kózóbb ebben a tekintetileu az unitárius, 
A felckezetieskedúst is gyűlölte Mikó Ferenc. 

ÉPIH~n. Illert en.nyire belső, személyes ügyónek 
tartot!:l vaJlü.sos meglryőzőtlését, visszatetsző volt 
előtte, hogy azért valakit üldözzenck, vagy - dio, 
c.sérjenok. A legnagyobb tluitáriusok, köztük Da
vid FerEme is. nem új felekezetet. hanem a. keresz· 
ténység belső Juelrreformú.lás.ít :~karták elérni 'fel-

it: ' l lépésükkel. ~ I 

Ezérti Mikó' Eenmeet l elAő I sor'ban netn· v.il.lhi~ 
80$il4rt\o 'ho~tJ! egyha.z-unk vezut(l'i,.·köié. Ö"V'allásos 
tndol't vohut-' 1R.t\1"'tId'ni. mint replsierü hiiiFis. 'H óz-

1 

z:ink .fonl"ította- non ban oi" ma·gi't1rsaga.: " I\Hnden 
• b .. J 

regi.1 un"itárins e&l\tiidból ·· stárDlüZÖ em er eni. 
ha. t.~láll sokszor nem is mlljtl kifeJezni, hogy uni
tlirius ,'nJl.i~iban lIel'ne9nk egy hltt"ormát követ. 
vp,laml ........ a többíWI nüg~' obl.J l van' kisebb! nItiriék· 
oon J."iilöllbőz6 feldl6zete(:; ·· - hanem ·valülhi IiU-

1i.~llleg sen magynr lolkl lIle'gllyilvalluhist, melyet 
kőv"ri tnl " :i(JOlnl éJIP oly bellsijs~gesen tlrlign ki-

• 



",Uis lig és l.:ötelesSÓg, mint ",agA! ft' I11qyar nyel
\'et. m~gyfl.r irodalmat {IS lIIa g~'fl. r zenél Vallásos 
lehet "AlakI bárIIlil yen felekezet. keretei közöt.!, 
Aki ftzonlJlln iSlIleri 1\ lIul g~' IU kercs.d~n ysegel. az 
llnl hir lr:must. ftz A mAga lJeusö "lllllisoSSligát CS3 k 
ennek a lelkéhez legköze.lebb álló hltformnnllk a 
keretei között élheti meg, Mös oldalról pedig el
nmlas.ztbatat.lan kötolessegtÍnuk órzl, ho&,y e Illa
gyar felekezetet segitse megmarRdni, kifejlődni 

s minel több magyar lelki ll tj :i\'á tenni. 
I g~' IIItiatI t ösei út jain Mlkó Ferenc az igazslig 

szolgalatán át. mch-ben rég i szé.kely g ir:i.s szekek 
és kir:ilyi hi b.l ák birai mutdták az n!.. .. t. az uni
ta rius ('g~-baz himoga tásli ig, a.miben ft Mikó-esu
l:id szin ten sok sz:l..:r:ados peldákkal szo lgált. 

F'ögondnoki t isztet ru: itt hitott jellemvolHi.sok 
gya.korlatbft titiiltettiSlh 'el gYllkorolt:I, Ahol ú ol .. 
nökölt, oU megllemesiilt 1\ légkör, Sug:irzott rólu · 
a ketse.get kizáró úszintesege, igrus:igosstlg és II 

magyArsng, Semmihez oda nem a dta a nevet. ami 
meggyözódése szerint ' nem IIIRradék tala nul szol
g:iU ezeknek ar; eszményeknek. Egylll\zunk önma
gát tisztelte meg, amikor E rdely hazarer te uta n ' 
tb, fögooduoklina.k yalasdoUa meg, Boldog az a 
közület, melynek ilyen ,' ezetöi Yallllftk ! & boi
Ilogtalan, amikor ib en vezetöt kell eh'eszite.nie! 

Ifjús:igunk dédelgetett 6SZ11Ulny kelle volt Jókai 
Karplithy Zoltá n . -61mu regim)'é.bő l Sze.ntirmay 
RudoU. A nemes gröf mü"eltsege, rettenthetetlen ' 
btitorsaga, mag:iba , 'omLl ó \'iselked ese, tökéletes 
modora s néper t minden á ld ozatra kész. tiszta ha
za fi sága elk iser t bizoll ~- lllég a felnőtt korba is .. 
hogy sokszor felsobaj tsunk : Adj nek ünk, Istenünk, 
minél több ilyen " ezetot! Val ahogy mindig llgy 
creztem, Mikö Ferenc yolt nz nui hlriusok Szent.
irmay Rudolfjll. Lelkenek rinoms:ign. ehuéjénck , 
mü,'eltsége, erzeseinek sokszor eltitkolt, de Ilu'lg!s 
mindu ntalan fel-felesillanó ténye, elveinek tiszta
suga s jellemének egyenessége olyan eszmeny ke. 
u(ml kell, bogy legyenek egyh;izuuk , ifjú es fel
nö lt tagjainak, melyet követni belsőleg gyönyö
riisél:et, külSŐleg áldot t. eredményeket j elent. 

Minden haladásunk, fejlődé-süuki tudoma
nyaink minden vivlllánya kevés volt ahhoz, hog)' 
ed az élete és férfikora teljességti.ben yiragzö em
ber~ me&,wtsuk maguuknak, bar addig, amig fl 

t.crme.s.zetes öregség elmúl :isUyal meirbékéltet. H a 
azonban el is \'eszitett,ük öt t.estileg, lelkileg Illeg
örldaetJük - mindeunnp relitlezett emlékezetünk
ben. EJ. az emlékezés legyen a mi "icaszialásuuk 
8 követésre ibletö peldakepünk. 

Sa.-I. S. 

I rI - d I 'd ' , maE;vé$ze e em I eJen 
ls 'c llc,,~, '"R1IIlyp j Algalll! E yyed ii.1 BClwed 

Vim 1I1-illde ,~ bizodolm.am, T c 11(11/Y a 1ni élet ii.nk 

adó j(, és m cgtarló ja . .4. T c n/':arnl odfJó1 lám(f(/ (I~ 
éld éli SZl111ik 'l/ley, 1l1H..-or f ü/d i Mtéllek é r ld ll/(' 

Bfölfcd a1 fogy. Emeld f cl yynrlti és remef/ö em ber i 
~'zh; ii,l/ket, (I T c fn(l f/a sslÍga.idua, ahOlUlml '.isz /,d,lt 

látszik (l 7'e akornlod s e1nYllf/szik azismeretlcl/ ' 
töl Irtózó szive vergődése. J ót Il/Iljuk ,ni, IIogy (f 

7'c ttl,:arntod 1lélk iil. ",ég egy kis t'creb Ilem h ull /c 
a fáról, CUlluil k evésbbé az ember , okire f eladatokal 
biz/d/. J ól, t'll.iljllh~, hogy lIem l'elellelllll éli lIem 
szeszélyből ter emtettél 'lIliIIket , hCUlC" , célod volt 

feremlésii.llk.k el, s csak (fJ. .. k or h ivsz millket v issza, 

alll.;kol' f elacfa t unkaf, eh /éuez/iik , N lyy (lrm tel j(>

sen képt,elellllek és a T e (I f g (li biza!lIlC1dra enlelll 

I,elennek bizony,tlt:uuk 
K ér iink T éged, T eremló Ec1eso tYlÍllJ.', hozd 'v i ,~z_ 

sza szíveinkbe a T e Clh'arC/t olllu m "cd ó m egllY/I!1 lJás 

boldog érzetet . H ogy 1IÚII'. a sötét ségben f elsir 6 

gy ermek, ha sziilei kctére fallÍI. ligy " Y/lgodj/l l/k 
meg 11I,i 'is a Te akaratod fcl ismen lsébeu, Ldssuk 
tí gy a v ilágot, 1nint amit SZit/ té li T c teremtettél s 

(Im ely I/ek dolua.it ligy igazi fo</, Ilogy teremtő cé· 
lod, a t ö h' é l c t c s II lj g felé 1nilld közelebb és kö
ze/ebu jusson, :ÉrtSiik m eg a v i M!1 relldh."Í,v ii.li ese
m ényei között 'i s, hogy ucirl/ú lyeu ér th etetlennek, 

fe n.l/cf/ető llek és félelmet ged es.zt611ek llít sszék is 

f elettün k a.z illő, véger ed'méll yébell a T C' s;:ol'lf(/lIak 

engedelmeskedik 11I,illdell. 

H add ér ezzük a T e alylti közelségeclel, lcí.ssuÁ' 
le l k i sze meinkkel l~ IIwg ass(ÍgoJ.: békességeslltjcíf 
~ derlt sen f éllyt söté l ségiinkre II jö vc lIC/öue vetett 

hit hUl1ll l lodása, 
K ezeidbe ujcil/ljuk te~ f-ii" ke t és lelh.·Ü'lIh'ct. Sze· 

r etteinket és i smerősein/aJI. (Jrh:ödó Szentlelked - . ó vja. 11Ieg őket 'is é! vígCI~ztlllj(1 s el'ósíl se meg U I-

've iket, hogy semmif élc vcszedelembe" , háborúscig· 
bma és kínban cl 'Ile {elec/ke/uenek az örökéoolQ 

Tcméuyséoról, mety B elIIl ed va)ósul 'meg cgylrorO/I • 
.d ,ni Urunk J ézus KrisztI/S 'vczesse lelkeiket é.J 
lelke~nket áldott tallitci.said által a BellI/ed v aló 

m eDllyugvds lit jára. ÁmclI. 



li. csipkés Mauritius 
li'tlZ IQrtÓ1Wt. (Folytal6$.) ., 

_ Miért holllogabuuk'! - kén/ez/e Bandi, láz
lól féllY/ű I/zemeit most mlÍr egy pillanatra sem 
/or(/ítva el róúu1I. 

_ Miért uo{c/ouaburtkf ill ert lsten közelében 
él/tek. H(~ sokáig lettél voltta távol szüleidtől, hul-
1/(1cl: milyen bolclousdU ismét a l.:iizelükbe jutni. 
Szorozd meu ezt az érzést százzal, ezerrel, egll
millióval, s (I,kkor tudod csak elképzelni: milyen 
boldogsáU I sten közelébe, a mi Teremtőnk, meny
t~yei É(lesatyá~lk közelébe megérke:mi. Aztán meu. 
aki oda iUl/Huott. annak egyszerre megszünik 
,,~ÍlI(Jen bánata, szenvedése, anú gondia csak a 
föl.dön volt, s beteljeseclik mine/eIt tiszta vágya, 
mni leletent het.ültetlenül nwradt. 

Most már két kézzel szoritotfft az ujjainwl 
8muli s gyengülő hangjával crőlköclve suttogta, 
sürgette: 

_ Erről beszéljell , ti szteletes bdcsi, erről be· 
széljen/ 

Elmondottam mindent, ami csak példaképpen 
az eszembe jutott. Egyszer csak megrá.ndította 
Bandi a kezemet. 

_ Már tue/om, _ sulfogta ál.szellemült arccal , 
_ a csipkés Mauritius! Ugye, (L jó I stennél m eg
kapom a CSipkés Mauritius! '! 

Meghökkenlem. A csipl..·.és Mauritiust? Egy 
használt levél-bélyeget' l stell QTszágliban, altol 
sellm~i sem anyagias és kézzel fogható, hanem 
miJldell lelki és átszellemült'! Hi szen l sten maga 
is lélek s a.z (;I orszúgúban milu[en OllOZZlí Iw· 
sOltlú. Hogy vohla bélyefl az l sten or,~zágában! 
Hi szen levél s il/CS, amire felrltgasllzúkl Posfahiva
tal sincs, vasút sincs, hajó ShlCS, a,mi szúlUtaná! 
Es szükség sillcs reá, hiszen a lélek előtt nincs tá
v olllcíg, nincs tér, fent/er. Csipkés j\[U1(ritiu.~ az 
l s/en orszúgúball'! Lehetetlen gone/olal! 

Bandi llzol/ban egyre rál!uat./.a a kczemet: 
- U gye, 1ígye, ott meglal,11om a csipkés Mau

ritiust? 
Belel/tz/,em láZllll, vd.gy6d6 szemeibe. llIétyen 

né.<:tem bele, mert végtelen volt t/tár a távlaluk. 
Kapu vott most ez (t szellLpár, mely lassan, titok
zatosan tárult fel, hogy egy fötáönlú.li világ tit
kait ioérje meu. Kapli, amely oda túlra nyí.lik. 
Kapu, mety hiv és talizi t egyszerre és drúga titkok 
őrző;eként áll eléll!.:. Még a/ig tárult fel valamics
két. még sötétség tátongott nwgötte, de valahogy 
áttetszett már ezen a sötétségen a dicsfényben ra· 
gyogó Titok. Millt ha;nn1odó éjszakában a köze
ledő nap csillooása az égen. 

Meyrcncliiltel't attól, lU/lit ott láttam és aztál~ 
elszeoveltem magamat. En, gyarló földi et/lher, élt 
akar07lt megszablli, hogy mit lehet Isten'l Hogy 
miket kéllZUllet lIlegt ér6 gyermekének fogadására 
a /elJllzeretöbb edescdyal'l 

AlieliHt azonban lizóll/(/ltatn vo/na, szólott he
Iyetten; a t/vermek. Bo/dog sóha; hangzott el lciz-

Ml cScre~s aJkairól, arcdnak vonása, kbímultaJt 
x u tudás bizCY(IyosslÍ!J(Í.mlt felelt helyettcm: 

- I gell, igen. Bllyéll~ /e,~z I t cxipkéll Mouril,iu s! 
- A tied llJ.~z, l}(!rsZe, 110011 a lie(i lesz Bmt-

(lil.:.a.1l~ - hajtot/um t/UNI a fejem (llúzCI/OS(,,~ mert 
a gyermek hite WblJet tudott mlÍr. mi/tt az en böJ. 
cseségelIt. AZllÍn kezemet kezébe kulcso/va ludk(1II 
illw(lkozni kezdtem. ' 

• kót.a már jóidö lelt el, JJlmdi. már nig mmak 
(l másik Világnak l, lakójn. Sokszo!' gondolok reá. 
ReágolUlolÚIJom azonbmt nem bánatos. Hilize" 111(1 

m.ár tudom. mert Butuli. m.eg/aní/ott reá, hoyy (I 

j6 l sten világábUl~ igazá" úoldoyok, akiknél,; « 
szivök tiszta. Mert minden vágY'uk beteljesedik. 
Bandi ill boltlog, Talán élmen 1IWSt gyönyörködik 
az egész sorozat CSipkés Mauri,tiu-súan. Ott sora
koznak eléie, a semmi.b6l vaIóllággu vátva, 1I0yy 
aztán ü'mét eltii.l~jenek utuna, núnt a pára, m.cly 
lett a semmiből éll elollzlik a selluniségbe. Mert k~ 
tUd11á megmondlmi v(tjjon, hOflY mi (IZ nnya{J és 
nú a lélek, hogy hol kezdőcli.k (t valóSág es hol 
végződik a luh)zeletf 

• 
Bárcsak 11~i'It(1 ilyen lisztu Vá tlYltrlk lellne 11e

küllk is, - hQfnJ I/. ;6 IS/en mOllolYflÓ ltrccal fo
gadjon, mikor hozzá térünk. - miM ez (t csipki,~ 
Mauritius! 

Szent-Ivanyi Sándor. 

Cserkész-toborzó 
Végo ll. boldog, hosszú, Ilyúri pihcnésnck. Itt 

van megilllt 111. új iskolai év, Előkerültek nyári 
pihenőjiikből II porlepte tankönY\'ek és l)illCnés l'c 
tér, vagy legalább is. némi szabad .. ágrR megy :l , 
nyÍlr sok, kedve!! jlHékszcre. 

Kcr,dő(tik i~m&t ll'l. éJet, kt. i,r,kohík öreg ralai 
megremegnek II vidám diákok hungos Ilevetésé
től, s II l'iúk új erőL merítve II lllyÍlr soop emlókoi
ből, holyet foglullluk II kopott plldSot'okban, hogy 
belemerüljenek il3.lIló!1 la tudomán)"o'k mólYfflgjM 

titkaiba, 
A régen relulbehozoU cserkészotlhoTlok is boi· 

dog örömmel várják (t réai ismerós arcokat, (Ie 

ta/áll méo nagyobb ~zerelettel várják az l'ijo-1/.ltan 

jött cserkészfitilwt. 
Az új iskola i óynck friss erővel, lendülcttel, 

kemény, ucól~ magyar munk.ival fognak ismét 
neki, s II fiílk teli lett\!lÍggylll vil.l'jak a parancsot 
az új cserkószmu~lka megkezdésóre. mert tudják, 

" . 
ho~h örök értékek é lclrckcJlését, ébreut..'']ftasat e. .. 
terjeszlé6ót "álltl!jÍlk ezáltal magukra. 

MlindclI csu patban új mun.kúlkodiliS vcsu kcz
dct ét 's testvéri tömöriitó>lre hivjn azokat, akik a 

• 

, 



• 

• 

1l10Zgll1olll ,célkitűzésoit öllk611t d.llnJjíLk &. llzok , , . . , 

olérósóórt áldoY.lttot is :kóPC6ok hot.ni. 

Jcrtr-k M t uuiMrius c~ddis".teg.j\"érok, log
jI/lik mi is Ofl'!J tij, kO/JIoly muJl'kcíhoz (t hazafias
.~áu, li valldso~sr1b és beckiilef, jeyyiJbfJII. Hozzunk 
áh/azolol m; i.~ i}lIk{-lI{ vá llolt 'l1Lllllkállkka/ IH/IlY 

cé{jrÚl1k eléré.~ére, mert az élet 8zá1ll1tll-krrt is (I 

CMI{(i(/lwk, a I/cmzeJnck, eyyluíz//J/klll/).; cs ezcn ke
resz/ iiI I~'fe,mok öl/ tudatos szol!MI(lla .. 

ilU i s, Ulliüitius cserkészeIt. 1n;n(/ClI"iiU élj min

dig (t 1/01Wét1Ő magya l'sáo ?o.."dolatúl vczérefvkélll 

1IIél:lJif~iik eJ Ö:II1IUIYU1lkb'l1I, folyl,on 01.,.0, ké:Jziilve, 

"ogy (LZ igilZi. l1wUy(trsúyot mOl/tes.tesítő, kezdemé
nyezüre 'képes és vezd.ésre is alkalmas eszményi 
lIo'/lpoluárok fegyii1lk~ (lkik egypránl t'/ldunk en

flC(lel11lcskedni, de po nmcli91ni is, ' jUt kell, akikre 

1/em~e~ii!lk mill{fig s;ujmU"át~ l)(irmifyen n,a.gy ál
dozafot köw(eljen tőlii1~k. 

Még 60lHllHlgyobb .szükség nem \"olt a csCl'kósz-

1ll0zgalollll'a, mint a. mai. megpl·óbálla t.úsokkui {elo 
uupjain.kban. ' 

Jól tudom , hog)' ma mindenkinek legalább kót 

ember helyett kell dolgoznia, mert kovC1Sen va

gyunk., de erős lIkaratW, igazi magrUl', ltnit<Írius 
öijijml'ogásiju l, II szeretet jegyében kivívhaLjuk 
cél uukat. 

'l 'udolU. aZ,t is, hogy nagy az ,elfoglaltságod, 
floka t kell tauublli, kemény mUlllkú.t ' ke ll vége~uj 
a gyárak Jllühclroibell, de ha e lfára dtál. ba bele

fásultál a szürke hétköznapok örök roboijúwl, 
jöjj pihenni a cserkészet be s nézz ozokbn a Ui teli, 

ifjú gyermekszemekb'e, melyek elfeleclfetik vele(l 

milulen fáradli (Ígoda.l és ismét f efiiditenek, 

. No mond al'.t soha, hogy uinC6en időd, hallem 
J\yeukor gondolj megboldogult fŐCl>e l'készünkrc 
~ki orsztigos g ondjai mellett is, luindig talált i dő; 
(l..'" nlkahnut arl'l.l, hogy cserkészei között lehessen 

&!. ott- nz ő fia i,\'al olbcszélgct\1e, buzdítsa. öket a 
további m uukú.ra. 

NehémégGk nJilidig y'olblk, ,'al1lllak és les.zr 
n~k! De nCU1'ignii magyar cserkész az, áld czok
to~ vi~siariHd! Új, felmerü lő kérdések megi)ldás'a ' 
el ott ~l~llk,,,s ha az új ükolai évnek mcgKczd~~-\ 
k~r frlSs eroyel, IClldűloUel ;l 'kciúény, milgyar mUtl
k,I\'Il~, hOzzá l1em rogu.nk, akkor 110m ál! · mod'unk •. 
hall lO mUnkát ,'égczui, 

J ertek hát unitárius cserkeszifjak! 'J'itekot is 
Stcrctcttel vár fi hosszú 6z.iinidő alatt üresen 1I'a

~yott c~rk~7.0tlh~nl1nk, Kitúrt karokkal. meleg
(,,"crk6Rzololessel II 1''1lllk l'Scrkésztisztci tek-; h ögy 
j' ml a/mmlhll, i!Jnr szere /eliel. usJrkéh. lelkHsUl l'! 

relesséflflul áWl(tS81111k i smét a ~IW!J.ll(tr eszmék 
.~zol.g(ÍI«/ú.b(l, Irifcrme/-ve mamwkból /IZ önzetlell. 
tIIu1Ilwkéu, efJyflázáér/. cs (I közért áldozni ludó 
mor/ya.r etnbe l'tip1tst . 

J e r tek hút II c-'lc!',kéijzct kcbf!lcixl. hogy ö"szc-
1'01:\"[1, jó munkÍlt \'cgczhC'6Siillk! 

Megnyilták a kapuk 
A z is /w/ára 1!ézve nincsen 1ULgyobb öröm, 11dnt 

m.ikor újl'a vililizatér úelé az élet_ M intha a tlyrir 

leh-z/t.alottja ébredt V0/11(1 fel, GyermekeiIlk ~zá
mát·a 'lijm Vi~'M(/.tért (IZ, ami cOy időrc mCY8zii u/ 

létezni. Niucsen szotlloTlibb hitvúny, mL!!t (IZ el. 

hagyou i·skof<& nyár elején. lfyelikor hifosztott, le

I.aroll fúhoz hasonlit, A ha.ngos gyenncJ~liel"eg 1IH1-

gcival viszi tn /mi en kincsél, (IZ élet lüktelő jeM/. 
Az iskola (IZ az i.ntézmény, mely, millt (t .~úilű, 

mindig csak ad azoknak, akik kérnek tőle. 

De ct ,nyáro" most is történt valami (IZ ilikolá

v(tl, Egy év munkában ki.[(ír(tdl t.anán';' új erőt és 

kedtvet gyűjtötfck s ?IIO~t szeret et/el, gaztlllg kin
csekkel újra várják a lanuM/wt, hogy örök kör

fOl'g(ÍSú, minden numka közölt l e!JIwheze1lb fel. 

aclatukat teljesítsék: neveljenek. 

t:s megjöUek a {Il(/omóllyszomj(/s ditiko~~ is. 

(Jj f ogculalomnwl, új, 1ncgtiszf.il ll. alwl'll llal, IcI/.· 

dii/etes keclv-vel jöttek, A z iskola; éveleiélt mimlelI 

diák 1WfJyobb felelőssérlérzettet ül be (I. p lldjtibll . 

7' (t1i(Í rok és tU/w/bk újl'lt találkozllak. tli eb

be.li a laldlkozáh'ban benne van" magyar élef mill

den /ehelősége. Meri llZ iskolák fala i közü/ ;m//I/ 

(, hitben mege)"ö~'ödött, ti/dásban v ulletellclI lIlfl

[1J/(tT i/iú ság; )ö'vellllőlIk ált/olt iiercge. 

L egyen ez (, lalálkozás á/dolt, fa}.;(uljon belőle 

erős, 1nagycU" )Ö·V'CndŐ. Legye)~ áldott. (/ ne velő, 

iiZiilő és tanár eUy(/1·{Í11t. és azifili'ilÍ!J, mint fl ma
gyar élet Iwprbl-n((pf"(, crőfwbbé VlUÓ biztosítéka, 

• \l~ • \ (K'.~_) : 
," \',,- ,~'. ~'" ,.' ir j',< 'ol' 'I' ) ,,,._,~h\,,;"h) 

... 1 ~, ''>\' .··.r ,. , ;1~~' 

S-dke~ O·tá.ií~ '"U~~teteű' 
« ,... , , -,' .- , 

• 



Hirek 
, 

He feledksuünk meg szegényeinkról ! 
Kllr;íesoll;\', II tcl közeleg. SzcA'c lI :reink most 

IIIt'g' inklíb" rllszorulnllk scgif.ségjinkre, mint II 
beke c ,'c ibcu. Azok is. Ilkik né l n. ken yérkereső II 
harctérCll védi Hazii llka t, s azok is, akiket beteg

sél1,:, lí r vn.slÍg nillcste le nségo szorongat. 

A szere tet ÜUllcllcro az készü l igazá n, aki II 
Iljll cst~ l e ll ek re is g ondol. 

K érjiik at.v:illkfillit, juthlSSlík el ntlom:tnyaikat, 
• 

aklir 1'llhll, \'agl' étclllc mübe n, aklir Iléllzben, nz 

U llit:í rius Nűszövetseghez, Szent-Ivliuyj SálUlorllé 
címén ev .. Koháry-utca 4.). 

1'OlUll lolllu nk festési lIIullkáiatui megkezdődtek. 

KŰ7.g,yíílésiiuk hal{II'Oi'Altll értelméhen megkezdtiik 
K ohúlT-uteai IClllplomuuk festési és világítási 

1I11lukitlahl it. A 61-cplcm bcr 13-i istentisztelelünkön 
jolenvol t bíve illk min' áUni.lIyok .!latt tadott 
is loutis t,teletet hallgIlItak. 'l'ekilllettel arra, bogy 

il munkálatok végzőse még nagyobb méretü áJlvú-

11~· or,ii.<; t ig ényel, cgyh áZiközsógiink vezetősége s zii.k

!>cges nek tUl·toHa úgy intér.,keclni. hogya rcuovi!lils 
ideje al a tt istc n tisz!c letcinket IIcm a tOlll l) lomba n, 

h a nom a Iclké..<;z i irodiiban és a tau{lcs!cremhcn 

tartj uk m e g , M i m/en v(fscirJl(fl) (/élclőtt 9 órakor 

- lefl át UfJ!}UlHlZOIt h/óben _ kél i sUmlíszfelcfc l 

laduJlk: { clJ/üfl; Id ul' ink ni,~züc (t lelkészi j,rodá. 

ua II, iskolás nörcmJekehik részér e 1Jel:lio (/. tanúcs

I l' I'cmbcn_ A II ól'ukor tartott istentisztelet a muu

,",illa tok be\·óg r.ós6ig s zünetel, 

A szckel ~' keresztthi U n itáriu s Gim n áziuIII 

!léndárá ba, az ott;lII i Berde Bizott ... ág fe.lké.résél·c, 
t\lldi~ az alábbi lHlolUÚllyok fiz e tté Uok be: I mreh 
. J Úr ~d' fik;zolg ah íl'ú 100 P. (l YUI'I1IUlhy 'Mózes Ru
t la!w..,t 10 P, Lichcnbcl'gel- F c r CllC 20 P . Plltllkl'alvi 

y';" igmolld f.;u lulw. 15 P, P iüe!'l' fy G y uln igazgató

l;nlÍló 20 P. dr. Pólerf f ~' Gyula orvos 20 P , magún
vi1'sgad íj,a kbó l 4 p, T.lÍszló btyun gyógyszeresz 
!~) ,90 P , Pid ff y Liisz Ió 10 P. F~\wk.lIs József tanít ó 
;10 P, g gy lHh,j titkul' Útjáll 680 p, Sr,ókclyu (] vlIr
hely i cg y házkör 170 P. Össr.eson : 1118.DO pengő. 

Az iskolak klljlUi Illegnyi lt lIk. EgylHizközsc
giillk yaHá..<;ta uíló lclké.szci is mcgkculctlé.k II la
Ilitá t:\ t. lJ-alll1is sziónk min dolI csü töl'lököll dól u tán 

;1-6- ig ("" VII>S úrllll!) dóle Wtt 10-H - ig nyi t va Vll U. 

M intlennemii YRl1 ílSlll ll itus i kön yvek ez i dőbell 
SZoC I'C'."c !o'" l). .. l " .. " I ' "be (V • 111, Iru miSSZI!) IC y lSCgC II ., 

K oháry-utca 4, <I Z., J , l'm~ johh !~IK."'Ö) _ Felkérjiill 
II sziilőket. hog}> 1I111 11kú,ll k t'rNlmónyeq. folytatitots& 

l"" IIlcgkönnyít6/ro végett lelkészi irodtU:lkban ér
dr.]l!ődni szíyeske djcllck akúr }i1.cmélycsell, ak ár 

!elt!l'oll o n (3 !7-;1~J). H i"/.l.tuIOl~ ó'r ult 11lilHlcIl hót
kÖ1.lIl1t) d é l előtt 9_1~ig. Va.lI ii.S !Wllítú.s i CSOport. 

juillk állnlítban fi nllllt év i heoo7.tús "~.e:r i.llti h c>

l)'en ,-annak, Olynn oo.elekhcll, uhol hOll\'cdclmi 
crdl' k kÖvet kez.tóbcm i~kolÍl illk nem úUnnak r c.udel

kezé...,l'e. mindennem ií felv.ilúgosítást a lelk&;zi hi

v!ttaltól szerezh ctlb\k 'be (,V" KO}/lll'y-utca 4.)_Fcl
hívjuk híveiIl k 61,íves fig)'cl mét arl'll, hogy ft II. 
ker. 1fcdve-u lcll 6. 9'liíni alatti ·p'olg{ll'i i~koláball 

a~ idón nem szcrd (ui. h anem et;ütörWkc.n délulilll 

2 órakor tartj uk II vallúsÓrát. Hiveink gyermekei. 

ket búrmelyik valliiStanilási C90jlortba kiildh:etik 
\"IlllásÓI'it.r a - 110m kell r ngasz,kodniok nz; iskolá

juldlOr, Icgkör.elehb cső csoporthoz - jó, ha a la· 

k Ílsuk hoz Icgköwlebh caő csoportot , rlUasztjilk. 

Vitcz Szinte Gábór lIyugalmazott vc-

zérőnlilgy, p resbiter atyánkfiiit n 11I17.a védelmé

ben leljesitott érdem e i el ismcresek é.ppe ll II Nem· 

zetvédel mi K cre.sí',ttcl tünteUék ki. A maga~ ki · 
tii llt(}tós(}k t.ulu j (loII OSa, e'lf'bcll újabb oli,,>mtwésbml 
ré6zesii.lt. SWl'etettel gratulálunk. 

Benedek G)' ul a lcdk·.!sz, aki angl iai lauulmúuy

laOI! lévén, it hil honi ,követkcztében kintl'ckcdt. a 
VöröskCl'eszt útj{un híl· t adott. m aglhóI.Érl.es Hét>c 

i;r.orÍltt jól v a n ó. .. egy úd6ki gy ii lekcwtben "ki

segí tő szolgálatot vég ez. 

Darkó Béla fiizesgydr 'mati lelk6s7.tftl"Sunkht és 

nejét mély g,:{I SZ érte ZoU:m uc \'ü cgyé\-es kis 
fi lígye l' lllekiik olvesztésóvel. Fcrcucz JÓ1.seF l elkc..~r, 
wmc Ue :l. kis hnl o ttat S7.iileikllek cZlHoll is 'v í

ga s '/,la lást ké.l'iink U jó Istcmtől . 

Primor lécfn lvi Keresztes György és küódi 
Lázár Kati nka szepte m ber 7-CH kötöttek h Ílzassá

g e t n THlsaréti reformátu s' tcmlplombnn. S7,oroOOt

lel gratulálunk é~ .lsten bösó/,~ áldnsát:: ~~r~iik 
úgy nr, ifjú párr.n, "ú rLL rt szülőkro . A menyllS§zQlly 

údcsll pjút, (b', v i t6J!: Ldg(Ír J ij.nos !nim. innúcsos, 

twcs Litcr afy{mkfi{tt ez 1lIkl!lolllnHtl - í ~ &zCrewttc.l 

köszöutjük. , 
Hyuum, Vljj úuj'os giOUláziRmi latiá:r aJ.,lnJllk

fia. a ki :l. kultuszroilli"l~létiumbuUJt teljesít szoJ gá

[utol'. mint bcrcndqlt InI\AI'~ IHtg\U;!ztu~ , hó fOJ ~'II!).l.Ú}l 
luz'tot.tll eskiivőjét- GU4nnatlm :eiJ.:OBM tftolUirnö

\'el, A t i6:d:u l,4lilÚ!\i~~ b ázU$Súgrll I slon ítldásÍlt 



kúr-jiik ős ,"1.Nclct!ol gl'lltulli.lunk illi ifjú púmmk, Istentiszte le ti sorrend október hónapban 
nl1nmint II "ölcgcny édcsa l)júuuk. Otö Lajos S7...ó

• 

kclykeres1.ltu·j esperes atyúnkfiának. 

Nag)' Stilldor budnpesti ellck'·c1.cr aria eUo
gyezte R(lkesy Lúszló kO\'usznni I'il lami tanító 
J/Olla leitll~' lÍ.t. Szeretettel kö>swlItjük belsőember 

lesh-értinkct és menYIIS<5-7.onyút os níj llk Lsten bő
séges itldásllt ,kcrjiik. 

Lő rin cz)' lUiluily, lill :llIlcrikai tanulmányút
jlíról nemrég bazatért unitárius lolkés7. feleségül 
votte dr. Bedő J ílliát, Be(/ő FeroJlc felsőfehérköri 
feliigycJő gondllokun.k leányát. aki 
keresztüJ Budapcsten tartóz.kodott. 

hosswbb időn 
Az esküvő 

Mnros\·i!sarhc.lycll, jún ius h6 6-im volt. Az eske
I tóst K elem.cn Imre oklánd i lelkéslI végezte. 'l'aUl uk 

yolü1.k: vi/Cz SÚI/t.c G:'lhol' tábol'uok és OrmösJJ 

Gabor lolkÓS"t.. Isteu úldÍlsu legyen ali ifjú paron. , 
• 

Ncmzotvcdelmi I(crcsz!et kll p tak II hazlL szol-

gúlnláhan teljc .. itett öllfelaldoz~ magatartásuk ju
tulmuzil ~1.l.kéJlJlc lI uu il:íl"iu.s nlyúnkfia.i köz!ü.l Lő

l"iilczi LÚSizló gimu. tanar . ../r/':Mi Laszló gilll1l. 

ilHl úr, f)c"zsi LáslIló rniiuszlalos, f)éllcs J ános gép
I;lkutos és PazfI/':alj Attila Székelykereszlúron, va

lamint Simén Domokos lol k6sz Homoródalmáson. 
A kitiinteté~t augusz.t.us hó 20-au Széke.lyudva r 

helyen adták át iin ucllélyescn. ~Jarosköri lelké
sze~nk kÖlliil újubbull PiiföJ) Zoltún vadadi lel

kúsll I·észc.siilt ebben nr. elismerésben. ~-J,j Udllyá

juku'ak -szeretettel gratuJ[llunk. 

A Lelkészi Ny ugdijalullra nz a lűbbi szives 

ad omúnyok fo lytak be aug uslllus hó folyamú n: 
liL·. Sic.grricd rl 'ibot· és lt cje 10 P, Kóka futvún 

(HutWUI) :I p , Wcltill Jó:t"se l"tlé. P idL. Mária l p, 

Nagy Arpad ti P , dl'. l:$uránri l!:dc 10 p, dr. Ke ll-

-
UNITÁRIUS ÉRT ESiTÖ 

F elel6s s zerkes :r:t6 : Szent·lyényl Sando r 
Fe lel5 . kiadó: Fe rencz József 

Szerkes ztO.'o , . klad6hlvatal 

Budapest . V ., Koh. ry-utca 4 . Te lefon 817-829. 

Megj e lenik minden hó 15-én. 
el6fize thi dij egy évre 4'- P. 

A lap tull jdonosa • Budapesti Unitárius Egyházközség 

A lap e lfogad ••• e I6f1ze t '.re k6telez. 

" o , M I k o , Mol, órób .. n S. ol,ólo'Dt v4g . i 

A) hmpl.m" ..... n. 
Y. K.h'.., . ... 4. • ....... } ttiu.6g1 S.olto f ••• nc 

... n .... 8 •• D ol. I .... ón 
H } ili ... 6gi K • •• • i G6bo. • 

... ft .... h.o"'. h ... ó" .. } iliv.6gi S.olgo h.n. • •• n .... S.ont.','""; S. 

" } ifju";g; S •• n'·'.hyi S. • ... n .... 10'010' . '0I,6n 
II . 31 • 16.on l-li.16. 

Miuú6 H'. 
IX. H'n" u. 3. 4, ll, 31 , .. . •. 10. f • •• nCl 16 .. · f 

4, 11, .. . u. •• f •• uu ló . .. , 
ll , 25, .. . . . 10. .. •. C.iki G6bo • • 
11, 25 ...... •• .. •. Coi.1 G6b." . 

8) K& .. . t. kb.n. • 

1016. Itltpi p,ot. 
I ... oh" ~, l l, ... u. •• S10lgo f • •• ftc 

Bu"D lo ••• fo .... 6!1I' '. K.,t~i G6bo. ' .... plo ... cl. u. •• -
lI'h.poloto 
Mh.,. I. pl I,~olo '. ... u. •• Bo."b6. l.tvGft 

So.ho lo ... 
Kouvlh .",; i.~oID H. cl. v. •• K. ,. ki G6bo. -
c) Vicl ik . 

K ..... ... ' , 
. 'D"g. t .... plo ... " cl . •• II K ... ki G6bo. -

DvftOpolDj 
Unit6.i". I.mplo ... 11 , 25, cI ••. 10 " " . ... 3. S. olgo f • •• nc 
•• f. t" ... plo ... ". .. .•. 10' ... . .. . 3. cl, . C.iki G ....... 

Gy&,· !-togyo,ov', 
..f. tomplo ... '. cl . w. 5 S •• "'·I.,,,,1 S. 

f.I.4gollo -
•• , . ' . mplom H. cl. •• 11 Sunt_I,' .. " S. -

S.ol .. ok 
.. ,. ' . mplo ... ". ... • • 10 • S . ... I.I.'n,.; S. -

Eg., ... hi ". f .... " .. l ó ... , 
D.b ... c." 

U .. ihlri .. 1 ' .... plom 

I 
•• d. • " / "" Coiki G6bo • -•• 

• _ Aldhuzott napokon úrvacsoraosztás. 

d(..'{.'Sy PiLluó (kö!csö n knmatni fejéhen) 40 P. ÖSll
ljllc:ten : 70 p, .nZllll he tven 11(}!IgŐ. 15tc.1I áldása !e
gyon Uli ndak'ozókon é~ il'li adomanyo.koll. 

-
Utánaküldés kizárva I 

Uj eim: 

vargyasi Ml'i.té ErnO könyvnyomdája, Buda pest, VIll .• Józeet-utca 61, Telefon: 139-2G9. 
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