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Emlékezés Bölöni Farkas Sándorra.
-

A szép

,
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Halála IOO-ik évfordulója alkalmából. -

Erdő , idék e n fekvő

irogatni kezdett, drámákat is irt, s ezen a réven az
BöUrn székely közakkori idók irodalmi emberei vci, i~y Kazinezy Feség csaknem 50 évvel ezelótt épQIt gyönyörQ unitá.
reDcc ~1 és Döbrentei Gáborral is szorosabb össze~
rius templomávlII messzir6! felhivj a magár 3 3 figyelköttetésbe, sót barátságbn jutott, akik nagy irói er6t
met s bllszkén uf:llj s. az egész környéket. Itt van az
unitáriu;okn ak egyik legn3gyobb lélekszámu és legláttak benn~ és irodalmi tekintetben is szép jOv6t
tekintélyesebb e~ybázközs ége. Nemesll k arról nevej6soltak számára. Az irodalom iránt egész élete fozetes, bogy pár évtized elátt még n nagykÖ2.ÖDség 3Z
lyamán melegen érdeklődött s annak minden vonatösszes unitárius egybázkOzségekkozött 31egg3zdagnbbkozásban soha nem lankadó munkása volt.
nak ismerle és unitár ius Róma néven emlegette, haPáJyaválasztása nem ment könnyen. Szerény
nem arról js, bORY a köz61etnck számos kivál6 emanyagi kOrQlményei is 3kadályozták abban, hogy a
bert .dotl ezek kOzölt a legkiválóbb BölöDi Forkas
kedve szertnti életpályát válassza. Eleinte m. kir. testór
Sándor, aki közmivelódési és irodalmi munkásságáakart lenni, pártfogói is voltak. de 1817·ben az erval mélyen irta bele nevét ft mult század els5 felédélyi kir. kormányszék tiszteletbeli jegylói közé lében Erdély mivelódés tOrténctánek a köny"ébe. De
pett. Később mégis Bécsbe ment, bogy az ausztriai
:l Mik6, Tana, KisRyOrgy, Löfi, Sik6, Uzoni, Bed6, T6th
katolisi törvényeket tanulja. de a látottak és tapaszstb. családok is BO!Onból bocsátották szárnyra nem
taltak miaU csakhamar kiábrándult, visszament az
egy esetben m:lgss hivatalra jutott fiaiknt, kik az
erdélyi kancelláriára, bár nem volt kedve hozzá, s
egykázi és társadnJmi életben is n:lgy szerepet játörökre ot;maradt. Szép tehetségei és megfeszitet~ kő
szottak.
'
telességteljesilése ellenére a fogalmaz6i "'tisztnél maAmint elóneve is mutatja, Farkas Sándor
g3sabbravinni nem tudta. Fiatal kora dacára feltftBölönhen szilletett 1795·ben ás Kolozsvárt halt meg
nóen nehéz ügyek megoldásával is megbizták, me~
184.2-ben február 2-án. Ez az esztendő tehát balálályeket mintaszerilieg végzett el, mégis állandóan meInak IOO-ik évfordul6ja. A multat igyekszi1nk megJÓzlék. A kor szelleménél fogva csak azok haladtak,
hecsi1lni, midőn ez alkalo mb 61 e nyugtala.n és magas
sokszor érdemtelenill, kik.;ék megfeleI6 származása
szellemft, örökös tevákenységben élő nagy embernek
és magas családi pártfogása voU. A sok mellózés és
az emlékét megujitjuk, kinek nevéhez a kulturális
csa16dás 6szinte természetét és öntuda tos lelkét hánalkotások eRész saru fQz6dik.
totts, de le nem tOrte. Er6t és bizalmat abból a szelAtyja, Farkas Zsigmond, vagyonos székely nelemb~l meriteU, melyet .3 világirodalom legkiválóbb
mes volt. kinek el6dei már a kuruc korban, majd a
mOveinek olvasása közben szlvoit magába.
francia háboruban katonáskodtak, de a cssládfát sok- ,
Magas szeJlemét, alkol6 erejét és na,:{yrahivatott.
kal messzebbre lehet visszavinni. Anyja Ka!ldal Judit
ságát mutatja az a sokiránju társadalmi és kullur'volt. Szo.l6i mingketten unitáriusok voltak, akik egy
lis tevékenység, amely a közmivel6dés érdek~ben
másik fiukat korán veszitették el.
fontos intézményeket egymásután hivott életre, meFarkas Sándor a bölöni elemi' iskolb után a
lyeknek kezdeméDyez~je többnyire Farkas Sándor
kolozsvári unitárius kollegiumbaD folytatta tanulását,
volt s hivatalbeli nagy elfoglaltsága és lelkiismeretes
boi ft filozófiai és teologiai tanfolyamok elvégzése
kötelesságteljesitése mellett is mindvégig lelkes mun•
után n kir. lyceumban a jogi tanfolyamot is kittm6
kása és val6sit6ja volt. A célhoz jutott tervek, az
eredménnyel végezte. Már a kollegiumi tanulása alatt
életre hivott
intézmények sokasága eléggé beszélnek
,
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a közért lelkesed6 nyugtalan szelleméről, mindig alkotni vágyó lelkének az erejér61 és lobogásáról, valamint az embertársai javára irányuló önzetlen torekvéseir6J J ErdeSly kOzmive16déséért és el6baladádéri folytatott szQoteleo munkásságáról, kitertásáról
és áldozatairól.
Kolozsvári az 1825·ben kezdeményezett s ma
is meglevé és szépen fejlődött Gondoskodó Társaság a Farkas Sándor ja.kes muokasságanak köszöni
tételét melynek célja szegény~bb sorsu, nehezen éló
tisztvi;elótársai jOv6jének biztosit ása volt. Ez intézmény élelében egész AUlerikába u1azásáig .a jegyzói
tisztet váU/:tlta, mert vezető szerepre sobasem ' törekedett, de befolyósát biztositani ako.rta. A szegények
dolgozó házának felépitését bRthatós9n elómozditotta. A Nemzeti Színházzal kapc!lohltb:m Hla kitott
bizottságnak titkára voJt, llmely tisztét fáradh"tatl:m
munkássággal, nil gy lelkesedés!lel és önmej!:tag3dással, sok sikerrtl tOItOUe b~. A temető rendezése érdekében sokat fáradozott kellő eredmény nélkül. Az
ó eszméje volt a Kaszinó alapítás, melynek igazgatója volt. Az Erdélyi Muzeum létreh~záslt ifiukorától táplált vágyai közé tartozott, de csak kés6bb
Iéte8Qlhetelt. Gr. KeméDY Józse! és Sám uel 1841 - 43
években ujból napirendre hozták, de csak 1859-ben,
a legsanyarubb időben. Gr. Mikó Imre juttatta való·
suláshoz ritka áU:1mférfiui bölcse~éggel és példás áldo zatké~zséggel. A Farkas Sándor fáradozás:.lioak 3Z
eredménye a Vivó Intézet feJáilitása, ~el1yel a nemzel fi ait uz eJpuhulástól akarta óvni és jellemót edzeni. Áldozatkesz párto lój lil volt az .t819-ben alapHott
muzsikai egyesületnek. melynek a zene- és énekmivelés mellett az is celjai közé tartozott, hogy 3Z
ujonuan ép olt Nemzeti SziQházban a zenekart adja,
Az ó eszméje és inditványa volt 1834-ben egy nép•
lap alapitása. mely eleinte Népujság, később Vasárnapi Ujság cimen jelent meg és elsó sZf:rkcsztóje
Brassai Sámuel volt. Ez a lap óriási bcfolyásssl volt
arra , hogy Erdélyben magyar birlapolvasó közönség
fejlódjék ki. A könyvkötészet fejlesztésére frainci a
és :mgol mintákat ,l Ijándékozott. A lyceumi nyomda
részére elhozta a T i m e s egy példányat s kira~
gasztoUa az :ljtóra, hogy az ·érdekelh:k lássák a kOlföldi előhaladásl és tan ulj anak belőle. Biasini Sándort arra ösztönözte, bogy a külföldi városok ' mintájára nyisson szállodát, állitson bérkocsit 8Z utazás
könnyitésére és rendszeresitésére, rendezzen bálokat,
hogy fl közönség nyilvános helyeken egymásboz inkább közeledjék s érjélt a jogegyenlőségre . Az unyanyelv h asználatár" állandóan buzditott. Az erdélyi
városok rendezésére és egy erőteljes középosztály
kifej(6désére lényeges befolyással vou. Stb. Irodalmi
munká.ssága révén - mint emlitók - az akkori idők irodalmi tekinlélyeivel: Kazinczy Ferenccel és Döbrentei Gáborrnl is szoros összeköttetésbe, sót az utóbbival meleg burátságba jutott, valamint a löbbi irók~
kal , kikel irói erE'je és tehetsége meglepett, szép és
ejlett sU\ü,át b:1cnulták, levelezésbe ke2dtek vele,

költemények et irtak bozzá, nagy irodalmi sikereket
jósolfak neki. Tanuló korában drá mák nt irt. később
jeles kQlföldi mQveket fordttolt. Kazinczy szerint v.er~
selése még gyenge, "de prózáj ~ kimondhatathm
szépu; magyar Scbillerl látott benne. Nagy önmegtagadással mE'gszerezte és páratlan szorgalommul tanulmányozta a némt:t, francia , angol, olasz, spanyol
kiváló ir61t mQveit, :,:z3kat elóbb némel és francia
fordit ásbao, késóbb eredeti nyelven olvasta, de nagyon uerette a ré~i klasszikusokat is· Szük jövedelméből álhtott tekintét yes könyvtárát minden rendn
és rungu olvasni szerető embernek szive~en bocsátotta rendelkezésére. A kOnyvolvasás terjesztése és
az irodalom megkedveltetése végclt odáig ment,
hogya köoyvkereskedóktól m inden haszon nélkül
eladásra könyveket vett át, jó emberei között kj~
osztotta, vidéki barát!linak elküldötte, II könyvek
mep,tartá!lll rá buzditotta és azoknak árát bC!l1.ed le, a
vele járó költséget sajátjából fedezte. É let!! ulols6
éveiben hozzáfogott Erdély Története megirásához,
nagy történeti érzékkel és IHdyes kritikával tárva fel
ti OJUlta t, azonban kar oi i h~l ;;Ha miatt tervének csak
egyr6szét h ~ jthattn végre.
SzéleskőrO olvnsottsáy,a és tudásu, szabad szelleme és önálló ilélete, szociális és az irod I110m érdekében végzett lelkes munkássága széles körben
ismertté és tl sz.teltté tették nevét. de legnagyobb sikerét ~z "Utazás Északamerikában " ci III Ü könY"ével érte e l, melyben a Gr. Béldi Feren c kiséretében
tett 2 éves (1830_1832) uta zás tapnsztalatnit, tanulságait, emlékeit irta le oly érdekesen, hogy 3 Z t~ll) z
Erdélyen tul élő ember eket is n agylllér lékben meglepte. Ez n könyv - am~nt J dbb E!ek irja - "jó-

tékony erkölcsi
forradalmat idézett elé az eszmék,
ben, politikai és társadalmi viszonyok felfogásában,'
a félország tapsolt a szerzőnek, a ma még alig ismert szerény tud6s holnap már a haza elsó ir6i
között állott, homlokára a koszorut a közvélemény
önként nyujtotta." Döbren teilól c.'J:'lknem égig mQgflszhlló levd,;:l kapott. Gr. Széchenyi István pedig
a neki megkOldölt p éldányért levelé ben igy ir: "Mely

kimondhatatlan kellemes pillanatokat éltem Amerikai Utazásának oloastában. nem magyarázhatom.
Bár lettek volna 6rák. napok! Kezembe véve a drága könyvet, többé nem lehettem félre. Hála a Mindenhat6na~, hogy ez a könyo napvilágra jött; haszna honosinkra kiszámithalatlan. Azon j6, mellyel
leledeslele van, oly világosan, annyi érdekkel és oly
kimélve hözöltetik, hogy az áldott mag, mely belóle
hull, még rosszabb földben is kike/ne, amilyen a
miénk. A nekem ajándékozott példányt legkedvesebb kincseim közé számlálom to, stb. A könyv megjelenése uláD a. Magyur Tudományos Akadémia levelez6 tnggá választotta. A KözéD -Szolnok vár01t'gyei
Kaszin6 egy gazdagon aranyozott ez Qst s~rleggeJ
tisztelte meg, melycl Br_ Wesselényi Miklós' tekintélyes ko.ldOltség élén, nagy beszéd kiséretében sdol!
át, este tiszteletére bankeltet rend E'zlek, számtalan
•
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pobárk05z0nt6vel llnnepelték. Az :) i II d j Kaszinó
Gr. Széchenyi Istvánnal és ::1 tudós Mébes
tanárral egyszerre tiszteletbeli tDRjáv:1 választotta.
Székesfehérv3T araDy tollnl tantette ki. Az Akadémia l835-ben a legjobb w!lgyar mu nkára kilQzött
200 arany jUI ~ lro.at. az ó könyvének itélte, amit 6'
igen szép levélben megköszönt s az AkDdémi3 örökOs alapitványai közé vissz3ajándékozott.
Egyházi vonatkozásban sem kisebbek az érdemeL A kolozsvári unitárius kollégiumban 3 Z ó idejében és bátorilás2ra alakult az /fjusági Olvasó Társaság, melynek fizető tagja és lelkes pártfogója volt,
gyülésein résztvett, megvásár Jásr:l könyveket jelölt

ki. Amikor Kriza János kolozsvári lelkészt, II kés őbbi
pQspökOl, k ülföldi akadémiára kOldölték . 400 forint
évi fizetéséböl 10 forinttal j árult a költségekhez.
)..1olnos Dávid tanár eml ékére 5 frtot adott. É nekes
könyvekre 6 írt. 40 kft. A státus pénztára segitésére
1841-ben évi 15 frt. fiz etésére kö telezte m ngat, melyet halála miaU csak e"yszer fiz c tn elett b e. 4 frt·
30 kr. é vi kepét fiz etett. 1837-ben Augusztinovics Pál
kOlOnösen {l Z Ó befolyására hagyta végrendeletileg
Osszes vagyonát s z unitárius egyházra s a végrendelet egyik végreh ajtój s kén t 6t n evezte meg. Halálakor értékes könyvtárát, térképeit, kézirat-gyOjteményét, vala min t a Go,ndoskodó Társas,ágban levő tőkepénzét a h asználat részletes megjelölésével nz unitárius egyház c.ak, illetve kollégiumnak h agyta. Hitbeli
felfogásB, ann ak tiszta sága s ált alában szabadelvO
szelleme korán ak szinvo nalát s még hitsorsosai gondolkozását js feltt lhaladt3.
Már emlit ettOk, bogy korának kiváló embereivel , 3Z arisztokrácia számos tagjával áUandó érintkezésben volt. ifj . Gr. " ' esselényi Miklóshoz pedig
ifjukori és h aláli~ tartó ' meleg barátság füzte. A fen- .
nebb emhtett intézménYék létrebozását :1 velök való
személyes lalálkozással, megbeszélésekkel, ievelezéssel mozditoUa elö s azok érdekében szépen fogalmazott, tart almas felhivásokat szerkesztett és küldött
szét. Csekély jövedelméből, pé[Jzadományaival minden int! zmény felkarolásával elóIjárt. Ifjukorától
kezdve gyenge volt az egészsége, de erős az akarata
és fáradbatatlan a munkássága minden jó agy érdekébeo.. A megindo.lt mozgalmaknak, tervbevett alkotásoknak ó volt ll. lelke, mozgató ereje. Nála nélkül
a 19-1k század elsó fele sok alkotással maradt volna
szegényebb. Benső barátai közé tartoztak kOlönösen
Gedő József és Kelemen Benő.
M. utóbbi időben a társadalmi élet fejlődésé
vel foglalkozók köztll sokan ismerték fel nagy munkásságát, magas szellemét, alkotó erejét, páratlan lelkesedését. Azokról cikkeket tanulmányokat irtak
felujitoUák emlék~t és méUatták érdemeit.
'
A kolozsvári temetőben az unitárius nagyok
sirja kOzött egy több méter magas oszlopon mellszobra hirdeti a székely szellem és akarat nagyratOrcS erejét, a mftveltségért ás haladásért val6 On.
zeUen lelkesedését, alkot6 és soha el nem fáradó
munkás életát.
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Nemcsak az unitárius egybáznak, banem a j6:'
ért és szépért" lelkesedő minden embernek méltó ti!zteleltel és emléke oszinte megbec!ülésével kell Bölöni FARKAS SÁNDORRA gondolnia holála IOO-ik
évCordulója alk31mából.
KOVÁCS LAJOS.

Halálozás.
MOLNÁR JÁNOS ny. állnmpénztári jg:lz~ató,
Csepelen folyó évi április hó 14-éo. elhunyt. Papi
cs aládbó! szármuzott, nébai M o l n á r J á n os ádámosi h:lkésznek volt ti (jll. A szerény parocbián
a lelkészi csaléd öt fint és négy leányt nevelt Cel.
mindeniket ~ondos nevelésben része sit ve . Boldog volt
3 család és bo ldogok {I. szIllók . mikor mind a 9 gyerme!ulket kenyérkereső álfásban látbatták. A szerény
papi h ajlékban mennyei fény d erelt, mikor a meglett koru :sy ermcksereg ottbon meRielent. János volt
legnngy obb, aki a többieknek igaz testvéri szeretettel
támogat6j a lett. 64 éves korában hunyt eT, áldott emléket és szép öröbégel hagyva maga után. A csepeli
unitár iusok gondnoka volt. A beszolgáló lelkészek
mindig burátságos otthont találtak hajlékában. Gvid6
Béla nyug. esperesnek a felesége. Molnár Kata testvérét gyászolj a Il Z elbuoythan. Legyen áldott sok
szép cselekedete és drága emléke.
Kibédi Pf;TERFFl GYULA ny. énekvezér, iga...
gató·tanitó, é leté o,ek 64· ik, boldog házasságának 38-ik
évéb en folyó évi májUS bó 7-én, 3 heti sulyos 8zenvedés ut án Rimiteán örök pihenoré tért. Péterffi
Mihály volt szentábrahámi lelkésznek volt :1 fia. Rövid ideig H6dmezó vásárbeJyen, felekezeti tanit6,
majd a népmOvészetéról és szines ruházatár61 hires
Rimiteán lett állnmi tanitó és a tekintélyes
egyházközségben énekvezér. - Kulturált, gyOnyörQ.
hangjával és ze!lei Indásával messze földön ó volt
a leghiregebb énekvezér. Mikor feJcsendOU érces,
tiszta hangja, a templomban, a lélek imádságba mert1lt és OnkénytelenQI ég felé szárnyaJt. Négy évtizeden ;it ihletett lélekkel szolgált az Ur szöllöjében és
népének javára. Az egyházi kulturmunka és a nép~
nevelés terén kiváló munkájával sok elismerést szer·
zett magának. Forrón szeretett családja mellett az
egyházközség hálás szeretete kisérte el utolsó utján.
Vernes Anna bitvestársát siratja benne, Péterffi Mi·
hály tordátfalvi lelkész, Péterffi Gyula székelykereszturi zenetanár és Gál Gyuláné sz. Páterffi Anna, coIte,ti lelkész neje pedig édesatyjukat gyászolják. Ha.
lála kiterjedt családot, sok jóbarátot boritolt gyászba.
Nyugodjék békével.

Üres . lelkészi állások.
Az adam1L$i és sílnmiclen~i lelkészi állúok Gre·
sedésben vannak, a sicneni, viJeni és petro,eni lelkészek nincsenek szolgálatban s igy 5 helyen látják
el más egybázkOz.égb6l .. egybázi szolgálalo!.
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A hitoktató munkája.
Az iskolai esztendó befejeződött; II világháborus belyzet miatt korábban, mint rendesen lörténni
uokott. ,
Egy nehéz körOlmények közölt folyi iskolai esztendő végén a hitoktató is visszagondol ti véR.~ett
munkára s felteszi magában a kérdést, bogy vajJon
nOvendékeivel szemben lélek !zerint szolgálta-e a
vallásos nevelás ügyét , melynek m a é, a jövő szempontjából olyan nagy a fontosság>t ? V!'I jjon ugy irányitoUa-e fl fej16désben levó ifjuság lelki életét, l:ogy
megérez:ték az e~yháznak és valitbnak a jelentóségét, átérezzék :t lelkiekkel val6 foglalkozásnak a szükségét, ami n bizony,talan jO,vóben olyan nagy hathsal lehet életük egyensulyának a biztositására ? S
a szülők részéról megtnlálta· e a m e g fel e I ó t á m 0-

gatá.t?
~ wei idóben igen fontosnak látszik, ho~y rt
kérdésekre megnyugtató fel eletet tudjunk ad,ni. A
jobb jövóárt folyó háboru sok családIIpát e l ~z3 ki.
gyermekeitól s igy a vallásos nevelés sem olyan, a
milyennek lenme kellene. Az itlbonlevök ideje is
jobban igénybe van ,éve, mint máskor. A bolsev izmus bitetlenségének az elhárHás8 6riási véráldozat<,t követel a keresztény szellem védelmére. De a
háboru magában véve is kü lön böző hatást gyakorol
• •
a lelkekre. Némelyeket Iilenbez térit, . kötelességtud6bbá és istenfélőbbé t esz, másokat közönyössé .
tfgyikben erősiti a vallásos érzést, másiknak meg~
i av1l,rjll a lelki vHágát, megrendili II hitet. Az egybáziatlanságbau és megrögzött vaUástalunságb an éló
emberek nemtörOdOmségével vagy éppen rontó szellemével is fel kell venni a b DrcDt, s igy tovább. Ilyen
kOro.l.mények közOtt SZÜkségesebb mint bármikor,
olyan tud atot alakitani ki a hittanórán IDeMgyóző
erővel az iskolás növendék lelkében, mely a vallásos érzést az élet minden 8lakulásáb~n megtart6
erővé fejleszti benne, egyben az eRyház reg8szkodó
és hüséges tngjává teszi , az unitáriu~ hHfelfogás mcgértöjévé avatja, gondolkozva hivő emberré neveli.
A hitoktató munkája azonban 1113 nehezebb'
mint volt 8ze16tt, mert nem mindenik növendék tanul anyanyelvén ; felelőssége a gyermeki lélekkel
szemben nagyobb, mert 8 meMfeleló szülói nevelés
sokszor hiányzik s azt i§ pótolni kell.
Kisebbségi sonuokban kötelességfinknek érezzak egyházilag is, az állI1m nyelvének minél jobb
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. ,elsajátitására buzditani gyermekeinket, de az államho.ségre nevelés mellett az egyházi és faji öntudatot
is biztositani szerelnók bennök. Nemcsak a mult története kivánja ezt, hanem az igazi mOveltséig is erre
kötelez. Napról·napra azt olvassuk , hogyabáboru
befejezése után az uj elrendezéssel JDinden embernek a helyzete jobb kell legyen, mid6n a saját árdekét. természetesen eayhbi és vallásos érdekét is szabadon munkálhatja. Bármilyen nehéz viszonyok kö-

zött éljünk, igyekeznGnk kell a jOv6 nemzedéket alkalmassá tenni urra, bogy a kilátásba helyezett jogokkal yallásilag és fajilag szabadon, öntudatosan
éljen.
Ennek a nevelésnek ma a világbáboros izgalmak és hatások között nem egy akadálya van. Uoitárius szQlóknek a gyermekei unitárius iskolában
aránylag kevés helyen tanulbtltnak, sok helyen a magyn nyelven tanulásra nincs meg a lehetőség, ezért
magyarul imi és olvasni sokan nem tudnak. Csak
a heti egy órára korlátozott hittanórán haJUanak magyar ~z6t. Igen fOD.tos tehát, hogy legalább ott, abol
lebet. II szOló egyházias buzgósága, jó példaadása és
vallásos érzése segitségére legyen ft bitoktatónak.
hogy az egyház és ::t szOlői ház közös és egyetértö
munkája által a gyermek llZ állampolgárság mellett
az egyháznak, 3 hitfelfogásnuk, II fsjnalI megfeJeló
t.gjhá fejlődjék. Et a .zOléi ház ,egit.ége nélkOI
nem lebe19éges.
Sajno!;, még 'lZ e"ybázissabb érzQletil és miveftebb Jelk-n sz-nlók között is akadnak, akik "yer·
mekeinknek voUásos neveléséről 3Z ós eiktól örökölt
llit rnglUlzkodásá 'Jul és lelkesitiS erejével nem gondoskodnuk. Maguk butgóságot mutatoak nz egyház
•
iránt, de gyermekeiket a hittanóra pontos látogatására nem szoritják rtL Vannak, :lkik II tell?plomban
elég gyakran láthatók, némelyek rilkábblJ n , de a
templomszeretó apa a fiánnk, II t ~mploW9z ereló unya
a leány án}/k a kezét n em fogja meg , hogy ::lZ Isten
h ázába vezesse. Elnézi és nem fáj neki, h::t :1 Ryermck, amig ó imádkozik. sz.ülői felfigyelet és irányitás nélkOI kószál. rosst példák után · megy, vallásos
nevelés nélk-nl nő fel.
Mit várjunk az olyan szülótól, aki m aga á1180d6an távol él az egyházt61, kerQ ti :l templomot; közönyös a vallás iránt, lenézi vagy éppen kiguoyoJja
az egybézi munkát? Cioda-e, ha :lZ ilyen stQló vagy
sehogy, vagy éppen uz e"yház és vallás ellen neveli
gyermekét? S ezzel uo fajhoz való ragaszkodást is
gyengíti , bizonytallmná teszi.
Van eset, mid6n aZ je1en t akadálj t, hog:y I'l szQlók valamelyike más felekezethez, V3gy más nemzetiséghez ,tllrtozik j az un :1árius gyermek emi:ltl nem
részesül, vngy csak hiányosán a törvény szerinti unitáriu!l nevelésben. UnitáriuSságának a nevét s a magyar fajhoz tartozását t:llán otthon is haJJja , de ::t
szo.l6i hajlék nem bizonyul alkalmasnak arra, hogy
vallásos tudaf:l és faji ' önérnte természe,fszerOJeg
fejl6djék, A hittan6ra komolysága és szelleme kellene, hogy unitárius érzést és ·f.'lji ragaszkodást csepe~tessen belé, de sz ilyeneknek a szám ára a hittanóra sokszor feleslegesnek vagy feleUe nagy febernl!k látszik. Az ilyenek kÖLÖI kerOlnek ki az olyan
uniUrius növendékek, akik a román vagy
német nyelvet dicséretes m6don beszélik, de ha a
hiUan anyagának II me~tanulásáról van sz6. rend~
szerint fölényesen vagy éppen dicsekedve, igl:'n sokI
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szok lenéz6leg, minden sz6gyenérzet nélk61 jelentik
ki bogy magyarul olvasni nem tudnak. Itt már a
szftlói lelkiismeretesség és felelősségérzet kérdése is
előtérbe lépi k, mert nagyon kis faji érzéssel, a szo.lók némi támogalásával magyarul olvasni kónnyen
és jól megto'nulbatnának. De meg se próbálják. Tartani lehet attól, hogy az ilyen D~veDdéke~b61 igazi
unitáriusok nem lesznek, s talán még magyarok se
Mintholi!Y ti. helyz.e t a jövő szempontjából sok
aggodalomra ad okot, azérl fontos a hitokta.tás s
általában a hitoktató munkája. De fC?Dtos az is, hogy
a szQlói ház kellő megértéssel se"g itségére legyen a
hitoktat6nnk, mert cssk ti közt>s erővel és jóakarattal végzett munka neveli az ifjmágot egyházilag és
fal i }ag ÖD tudatosan s fejleszt ki és erósit meg benne olyan jellemet, mely a legtisztább és legel6rebalndottahb hitfelfogással : az unitárjzmu~sal teljes

összhangban van.
.
Enélknl :l hitoktató minden lelküsmeretessége
és erófeszit~se biábavulónak bizonyul. A gyermek
vallásos neveléséb en szQló és hiloktaló egyformán
fontos tényezó.
Az iskolai esztendő befejezésével, mintegy tanulságul, le~ntább futólag reá:J.kartunk matatni ezekre
abban a hitben, hogy akik a vallásos neveléssel
kapcsolntbsn, akár hitoktató, nkár sZllló, a multban
a jö v ő nemzedékért kellő lelkiismeretességet nem
mutattak, gondolkozóba essenek s ba majd kezdódik
az uj iskollá ~sztend<?, az kötelességük és felelőssé
gOk tudatára ébredve találja őket. Egymásnak jóakaratu figyelcneztetése által is szolgálha1juk S1.eretett egyházunk érdekét és muakálh. ljuk a jabb jöv6t
Kl.

Az esperesi, vizsgálószekek munkája_
A felsófejéi-i egyházkOrben P.z esperesi vizsgá ..
Iószék április és május hóban végezte munkáját, me·
lyet a mult esztendőb en nem tehetett. Fekete Lajos
esperes h. és Török Mihály jegyző h. J acodul kivételével mind enik egyházkO~ségbe n megjelentek, szám·
bavették az anyagi és szellemi helyzetet. Bra~ovban
jelen voltak a konfirmáci6i O:mepélyen is, mid6n
az esperes h. buzdit6 beszédet intézett a konfirmáló
nOvendékekb ez. A vizsgálaton Brll~ov kivételével
Bedó Ferenc kOri r. !l. gondnok is résztvett.
Tudomásunk szerint aZI esperesi vizsgálatot a
<küküllői körben is ruegtartották, melyról közelebbi
I
adataink biáo.yzanak.

Felekezeti lanilói állások.
A lefolyt itkolii esztendóben felekezeti iskoláinkban a tanitói állásokat 82 egyházi vezetóség mindenütt unitárius lnneróvel nem tudta betölteni. Kiván:ltos voJna, bogy eziráoyban a tájékoz6dás minél bamnább me~tOrtéDjék s ne legyen eset rá,
hogy unitáriu'I embereink más felekezetnél váUaljaDak :illást.
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Unitárius szellemü gondolkozás
egy szerzetes lelkében a XVI.
században.
A XVI. száznd a reformáció vagy hitulitás sd,zada, amikor nemcsak az u. n. nagy reformátorok
gonpolkoztak sZ8badabban és na~obb felvitágosodúsai a bitkérdéseirŐJ. b2nem a reformáció ultOrói
közölt nem szereplő embtrek között is voltak sokan •
akik az addigi hitélettel. és vallásos gondolkodással
elégedetlenek voltak s a vallásos megujbodás szo.kség~nek szintén kifejezést adtak. Ezek köd tartozott
Giordano Brunó olas1. szerzetes. aki a XVÍ. század
közepén élt, tehát éppen akkor. amikor Dávid Fe·
renc az unitárius egybázat Erdélyben megalapitotla
és n mai nDpig felvilá~osodás tekintetében tuInemhaladott unitárius gondolkodást kQzdelmes, de minden akadályt le~yőzni tudó utjára elinditotta.
Gi"ord ano Bruoóról szól Reffy Ádám irónak "A
máglya. c. regénye, melyben el van mondva , bogy
szülői már gyermekkorában a Dominikánusok rendjébe adták. Gyors felfogásu volt és tiszta itélőképes
sége hamar kifejlődött. Amikor a szerzetesrendben
még c.ak tnnuló volt, mestereivel már ftkkor sokat
vitatkozott. Négy esztendóre terjedő teológiai és filoz6fi:li hnulmányait nagy sikerrel végezte el. Felébredt és véka alá nem rejtett szabad, f~lvilágosa.
dott val,lásos gOlfdolkozása miaU nagyon viszontagságos élet jutott: osztályrészéöl, aminek :lZ lett R vé·
ge, hogy miként előtte Szervál Mihályt és másokat,
' 6t is élve máglyán megégették,
A regény G. Br. felvilágosult gondolkod'ásával
kapcsolatblln egy egészen megka'pó párbeszédet közöl, melyet relviden nlább ismertetQnk. Amikor tanulmányait elvégezte, egyik mesterhel, Girolamóval
Aquinoi Szent Tamás "Summa" c. könyvének tanulmányozásában mélyedtek el. A könyv olva9ásn és
mugY3rázása kOzben sokszor tám:ldt Vitll a tanitómester és tanitvány között. Egyszer G, Br. 8 következő, egészen unitárius szellemü kérdést teUe fel:
"Nem értem, miért volt Istennek 8 hármas
megoszh\sra sztlksé~e? Akaratának mindenhat6sága
folytán miért kellett a FIQban innarnalódnia (meg~
teste~o.IDje) és II megszentelést a Szentlelken kereszlöl gyakorolnia?"
A tanitómesh;r: .. A Szentbáromság felfoghatatlan titok, amelyet Krisztus kinyilatkoztatott és igy
megtámadhatatlun. "
Ttmitvány: "De miért kellett Istennek közvetih5
eró, amikor mindenhatósága és örOkkéva16sága
omugy is nyilvánvaló és korlátlan?"
T~nilómeJ<;ter: "A Fiuisten 8 világ megváltását
kapta osztályrészül és azért jött közénk, bOAY Aty~
jának a müvét az ÜdvÖzo.lés utjára vezesse."
Tanitvány: "Az Atyaisten minden bizonnyal
könnyebben elérte volna ezt a célt, ba az embert
mindjárt nemes iodulatokkal, a tökéletességre való
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törekvéssel, DZ erkölcs és az igazságosság szereteté
vel ruházza fel. Mert a Megvált6 megérkezése után
immár másfél ezerév telt el és mondhatjuk-e, de
legf6k6ppen érezhetjok-e, hogy o világ meg volna
váltva? A mindenütt duló tömegmészárlás, az elvadult ösztönök, a r ngályok és az uj francia kór, az
ereinekség állandó terjedése talán a megváltást jelentik-e 1"
. Tanitómester (tágrameresztve szemeit) : ,.Csak
nem akarod azt mondani az ::aetianusokkal, hORY ft
Fiu nem bo.sonl6 az Atyához '}U
Tnnitváoy ; "Nem mondom, mert nem mondhatom, bogy nem hasonló. csak nem ugyanaz . Lényegében baaonIit DZ UrrB, mint ahogy az egész
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mindenség viseli
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Teremtő

arcuIntát, umi benoe

van és beláJ a kirngyog. Krisztu!! oly tökéletességre
emelkedett, hogy benne DZ isteni hasonlóság nagyobb , mint minden más prófátáb:m. Én legalább
igy gondolom."
A tanitómester sápadtan áll.o tt fel és kezét mana elé tartva, pár lépést hátrált, majd szinte megborzadva kiáltott fel: nGiordnno, te az nrilinusok
plirtj6..n vagy és a ban sZ9kadékánnk a szétén tévelyegszl , Az Ur irgalmozzon neked Giordano, te kételkedsz a Szentháromságban I"
Giordano Bruno sötét konoksággal emelte fel
nagy barna szemét tanit6mesterére. Arcán piros foltok "yu1tak ki, II keze ökölbe szorult és egész testében remegve, tompa hangon, dF határozottan fel elt :
"Istennek aZ igazlelkOek és egyenes beszédnek tetszenek. A bazugság a kigyó öröme. Bevallom Girolano, csak 8Z E g Y h e n hiszek, ez örök tól fogva létezőben, II vé~telen és mindenOlt, mindenben jelenlevó .Egyellenben" 67-681Dp.
Ugynacsak li mondja a regény szerint halála
előtt: "~n nem félek a haláH61, mert nz igazság
mártirjaként halok meg és remélem, hogy II máglya,
amely testemet elemészti, most, DZ uj század hajnalán, llinpj4vnl bevilágilj!l az emberisáR jOvend6 utját. Tnnitványaim követni fognnk és dicső nyoIDaimbn lépnek, - ha óvnkodnnk nz elóitéletektól é••
tévedé.ektól." 301 I.p.
Ezeket is lehet olv:!sni Roffy Ádám .,A máglya If
c. regényében. Ha van történeti alapja, hn nincs a
fennebb közölt párbeszédnek és o halál előtt mondott szavaknak, avagy csupán IlZ ir6 képze16 ereje
fogolmazta meg azokat, érdemesnek tartottuk leközOlni, mert 8Zt mutatja, hogy lIZ unitárius szellemn
gondolkozás sok nem az unitárius egyházboz tartoz6
lélekben is él. S miként n regény hlSse n XVI. század alkonyán biz6 bittel néz az eljövendó század
uj bajnaIára, ugy ma is minden unitáriusnnk és
vallásilag felvilágosult embernek reménYSéggel kell
a j6v6be tekintenie. A bitbeUJeg alv6 vagy éppen
6bredez6 hitvilágot teljes felébredéshez segiteni, oz
éiszakai homály után reggeli világosságot gyujtani,
mindnyájunk kötelessége.
KI.

l

• ..
miSSZIO.

Ismeretes D történelembóJ , bogy 8Z unitárius
vallás ezeH5tt 400 esztendövei nemcsak Erdélyben
terjedt el, hanem az nkkori MORynrorsztíg több hely~n , mint Debrecen, [{usa, H6dmezővásárhely, Timl~oara, Pécs vidékén stb. is hamllr ismeretes lett
ás terjedésnek indult. Azonban amig Erdélyben az
eszme mély és m ar adandó gyOkeret vert, Dddig a
többi helyeken ft tQzzel-vassol dolgoz6 I!llenreformáci6 8Z unitárius vallás követóit megtélerolltette
hilak elhagyásárn kényszeritelte, s igy :1 r emény tel:
jesen indult unitárius reformáció ezeken ft terilleteken j6 időre megszünt.
Háromszáz esztendőnek kellett elleJnie, bogy
DZ ISTEN EGYSEG hite Erdély en lul is ujból iell
adjon magár61 , életre kelj en s fi benne rejlő nagy
igazság és elpu!lztith3tat1an erő érzetében ujh61 h6ditó utra induljon és a v~ll:ísos igazság után szomjuhoz6 lelkeket sza badon, nyilvánosan is foglalkoztatni merje. Jól mondják, hogy uz igazság II sirb61
is kikel és életet követel a milgo számára. Igy kelt
ki az lSTEN ' EGYSEG li,zln hile lálszóluMO' .irjából a Nugy Alföld közepén, H6dmezóvásárhelyen,
ezelőtt mintegy 70 évvel !I nem !lokkul ~lzután a
Dunántul. Polgárdiban, Az6ta is, ha lassu menetben
is, mind ismertebbé lesz és tért h6dit. A hivatalos
egyház ma 8 unyaegyh:izközséget tnrt számon több
társ- és leányegybázközs~gge l , valamint számos szervezett szorvánnyal. Ma már Erdélyen Iul II kimutatás szerint 33 helyen hangzik vasdrnapokf.n vagy
megh atározott időben az unitárius igehirdetl.1s s végzik nemes feladatuk at az önként vdlhllkoz6 órszemek ~lZ unitárius hHfelfogás ismertetésére, továbbvitelére.
Az anyaegyb ázközségek s oz ozoklloz tartozó
társ- és leányegybázközségek, vlllamin, szervezett
szorványok a következők;
l. Budapest két templommal. A Koháry-utcában l e vő templom lelkészei : Barabás htván és Szent·
Iványi Sándor, hitoktató-lelkész lIZ ujonnlln meg- ·
váh!.sztott Kereki Gábor; II M i s s z i 6 H á z b II n
lelkészek dr, Csiki Gábor esperes é.!l Ferencz J6zsef. Gondnokok : dr. Kozma Jenő, Kelemen Béla és
vitéz Kozma Ferenc; tb. gondnokok: dr. Gotthárd
Zsigmond és dr. Mik6 Gábor; énekvezér és jegyző :
Nagy Sándor. Szórvány egyházközsé"ek : Budafok,
Sasbolom, Rákospalota, Szolnok, Györ. 2. Debrecen.
melynek dr. Csiki Gábor a beszoJgáJ6 lelkésze, ének·
•
.vezér és vaUástanit6 Ddflsy Kálmán, szorvány egy·
házkOzségei Miskolc, KassIl és Nyiregyháza. 3.
Dunapataj, melynek lelkészi szolgálatát Barabás.
István és Kereki Gábor végzik, gondnok dr. Kendec!ly Pál, vagyonkezel6 gondnok Bogárdi István,
•
jegyz6 dr. Kendecsy Pálné, könyvtáros Barálh Lajos, pénztáros Dobor Gyula, szorvány egyházközség
Kecskemét és vidéke. 4. Füzes9yarmaton Darkó
Béla a lelkész, gondnok' Rozsos Lajos, pénztáros id.
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Sári József, je~yz6 Bácsi D~niel, társegybázkOzsége
Dévaványa , gondnok Borsi János, .'l 76rvány egybázkOzségei Békás és Gyula. 5 H6dmezőoásárhely leJI késze Biró L'Iljos. énekvezér Boros Ároa, gondnok
dr. Ormo! Pál, leányegybázközségei Szeged. !l.bol
Ágo9ton Jen6 ~ gondnok és Kocsis Károlya jegyzó, lováböá Orosháza, abol tb . gondnok dr. Péter
Aladár, gondnok és pénztáros Tóth Lajos, enekve. zér és j egyző Kálnoki Kiss Dániel. 6 Kocsord, lelkészi az allás üres, ~ondnok TörOk Gáspár, ént:kvezér b. él'! pénztáros Varga Lajos. 7. Pesiszentlórinc,
lelkész Pethő István. gondnok Székely Domokos,
pénztáros Paizs Zsigmond. 8. Polgárdi. lelkész Nagy
Samu, gondnok Berki J ózsef, szórváo'y egyházközsév,ei:
C!JsjáJ,t', Balntonfók9jár, Adánd, Böhönye, Pécs, Kapos- .
vár, Siombath ely, Sopron, Seregélyes, Z :l laegerszeg.
A társ- és l eáoyegybáz!i:őzségek mellett iU~CSllk
azok n szórványok vannnk felsorolva, melyek szervezve vann nk s élökön II beszolgá ló lelkéS'Z mellett
gondnok , néhol m ás tisztviselő is álL Az e~ész egy
esperesi kerOIetel, hivatalosan egyh azkört alkot. Espéres dr. Csiki Gábor, t b. fógondno k dr Mikó F erenc
nyug. államtitkár, fe!ögyeló gondookok: vitéz dr.
Kozm }l György é s dr . br. Daniel Gábor, köri jegyző
h. és közügyig ll z,l!ot6 D.lrkó Bé la, pénztáros Pethő
István, jogtanácsos ifj. dr. Kozma. Jenő, nevelésQgyi
bizottsági elnök n.ovác!I Kálmán.
Az c~j'h áz kö r be n két felehezt'.lt iskola van:
H6dm ezó v:ísi rhdyell B oros Áron tn oHó és Fo.zcsgyarmaton özv. Kincses L ászlóné sz. Nagy Irén tanitónó vezetésével.
A .sz6rvány eg yhá2:közsé~ek b cn gondnokok: Budarokon MÓ·l.es htván, Sashalmon Kiss J akll. b, Rákospalolán F . jér Domo R o~, Szolnokon Tiboldi Ist·
ván, v ~JllástnDltó Tíboldi Til:.or, Győrött v3Uástanit6
özv. J osipovich lstvlÍnné sz. Német tJ Ir ma, Miskolcon.
gondnok dr. Imreh Dénes, vallástaDiló Nagy Gézáné
sz. Szén Erzs éh et, Kassán gondnok vitéz László Árpád" Ke~skemét .ég yidékén P. Buzogány Lajos. Dé·
oavanyan BOrsI Janos, Békésen Onátb Aodrás
Gyulán gondnok és v 8 Uá~tanitó József Dez~ó. Csa~
tágon ~ a2yaródi János, Balatonfökaiáron Kocsi LalOS, Adan,don F. Lengyel JÓ~sef. Böhönyén Billog
Jóuet, Pecselt Abrudbány ay Ödön és valllistanitó dr.
Va~s Áb.el, Kaposváron dr. Máj ay Dezső és vallás:taDlt6 vItéz dr. Horvattl József. Szombathelyen dr.
Tanka De~só. Sopronban dr. Fek~te Zoltán, Seregélyesen VSJdal(J1re, Zalaegerszegen gondn ok dr. Tellmann Sándor és v311ástauit6 dr. Borbé!y András.
Részletesen ismertettOk az u. D . Dun~- Tiszamenti egyházkör egyházi belyz efét é$ munkásait
akik között :lZ o,lvasó bizon:yárs. talál rokon és is~
merós nevekre s örömmel telik el a h lke, hogy
sok helyen vannnk bitOnknek. őráll ói és egybá2.unke
nak lelkes munkásai. Ism ertessék prófétai elhivatással vallásunknak igazságIlit, lüzta!lágát és szép,égét.
vé,"zzék csOggedetlen lelkesedésstH egyház unk ér·
dekében az uttöró munkát. Mi 3Z elmaradbatatllln
sikerre gondolva bizó hitt el ismételiOk a Jézus szavoit : "Ne (élj kicsiny sereg, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy adjon nektek országot."
(-)
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Lelkészi kibucsuzás.
. ~ájus 10. ~n bucsuzolt el hiveitől Nagy Béla
mUJnal lelkésztarsunk, bogy elfoglalja uj állomáshe·
Iyét.: Csegezt, h~va az ottani hivek egyhanRu bizalma
sz6htotta. BetelJesedett az ige : "A kevesen hD voltál, többre bizlak: ezután."
Munkás és egyházszeretó tagja volt egyházk6rQnknek. A mujnai hivek mélyen fáj1:llják távozását
m~rt az egy~ázköz9ég épitó·lelkésze volt. A templom~
épItés gondja volt lelkének nehéz, de lilyönyörOséges
terhe. A kevés számu hivek vallásos 'buzgósága, áldoz \ltk~szsé"e , törhetetlen akarstereje párosult lelkészOk kltarl6 nemes munkájával és fd lépOlt a szép
templom 3Z egy igaz lsten imádására a hivek lelki
gyönyörOséltére és épOlésére.
Csel. XX. 18-20 alapján szép beszéddel bucsuzott kÖDnyez6 hiveitól. Az ep:ynázkör és lelkészei
nevében. Balázs András tb. esperes-lelkész mondott
bucsuszót. Sok szereoc!lét kivauunk uj állomáshelyén!

•
Helyét Sebe Ferenc saDmicleu~i lelkész foglalta
el juniu!! 7-én, akit állásába áitalános érdekJ6dés
meHeU Fekete. L sjos esperes b. ikt dtott be. Legyen
eredményes 11 mOkOdése.

Az egyházi utánpótlás kérdése.

•

Az egy házi utánpótlás érdekében meginditott
mozg:,lm at a bra.~ovi egyházközség az egyházi vezetőségnek hiv atalosan bejelentette, ~miért az e~y házi
vezetőség az cgyházközségge[ szemben köszönetét
fejezt e ki. A br:1~ovi egybáz~özs ég b en uJ 3k ult bizottIság egy fiut és egy leányt a tanittatásra kiválasztott,
kik a felvéte ií vizsgát siketrel letel~é~. Öket:1Z egyh á:t:köz8é~ t!gész bs.ulópály ájukon segiteni fo ~j a .
Uj!lbbn ~l Kis", Józs efné és Muuc:l Györgyné j elen tette
be , hogy 500-500 lejjel óbajtoDak 11 tanittatáshoz
hozzájáruloi. A mozanl ~at :el Z esperesi vizsgálószék
is örömmel vette tudomásul. F ekete L ~jos es peres h.
köriratot intézett !lZ egybázkörben levő egyházközségekhez és belső emberekb ez ebben az Qgyben. I gy
a mozg alom remélhetőleg kedvezóen terj ed tovább
s nemcsak 11 lelkészi és lanitói. hanem IjZ iparos és
gazdlJ n evelés szempontjából is megfdeló eredmen,t
fog elérni.

Az unitárius naptár ügye.
Az Ut6D~:d két esztendőben az unitárius naptár
önállóan nem jelent meg, p edig az mindig n8gy mértékben szolgált~ vallásközönségOok életébf'n uz uoitárius SZi!Uem ébrent~ rlását és er65itését. Ezért szüksé~esnek és kivánatosn ok látszik, hOJlY j). jövő évre ,
voootkoz61 ug :lZ ullitarius naptar is Onállóan és megfelelő tnrt alommal jelenjék me~, miként a mult évben a többi felekezeteké. Ez irányban is me"Qloz"
dulás történ t. Am~ !'\ nyib~n tl2 p-gyházi vezetőség nem
váHa ljli ezt :J. munk a t. ;·z Unitarius JÚ Nn dó fogja '
azt m egjelentetni. Ez esetben II tiszta jövedelmet felerészben IlZ egyházi ut flDpÓ tl á~ tanitllltási költsé,ll,ére
fogja forditani. Felhi vjuk irni ,:,zeretó belső embereinket és világi hivei nket. hogy gondolknzzllnak biter6sit6 és egyházépitó tárgyról s gondoskodjanak
azok kidolgozásáról, hogya Daptárt idejében ÖSJze
lehessen tiUil3ni.

•

UNITARIUS JOVENDO
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Előfizetési tájékoztató.
Tisztelettel kérjQk ol'9'8s6inkat, hogy az elófizetési
dijat 3Z esetleges hátrálékkül egyQtt, az alább megnevezeUekhez mielóbb megk1l1deni sziveskedjenek:
a) Romániában a szerkeszt6ség eimére; ,
b) Az erdélyi terillelen Had~ázy Sándor eRYházi pénztáros kezéhez, Kolo,z svár, Unitárius Kollép

gium..

.
ej A Nagyváradon tullevó terOIeten nz "Unitárius
Iratmisszió" vezetóje Ujváry László urhoz Budapest. V.
Koháry u. 4. sz.
d) Kolozsvárt' a~ elófizeMsi dijllkat Szabó László
,
tanárje!ölt szedi be.
Bizalommal kérj'ftk olvasóinkat, hogy kérésGnket
figyelembe venni sziveskedjenek.
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