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Föszerkesztö 
A budapesti unitarius egyhazközs8g B A RA BÁ S I S TV Á N Az elöfizelesi dijak a lelkeszi hivatal 

hivatalos lapja. cimerIt kijldendók. 
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fennállását ünnepelte a Népszövetség az elmult 
napokban. Nagy előkészületeket tettek a diszülés 
előkészitésére. meghívták oda a világ legtávolabbi , 
legkisebb államait is. Meghivtak bennünket is és 
mi cl is mentünk. A több mint ezer éves böl
csességgel rendelkező nemzet elment a tíz éves 
bölcseket ünnepelni. Hangzottak a szép szavak a 
békéröl, az általános leszerelésröl, a határok ledön
téséről, az egységes európai pénzről, bélyegekrőL 
Szinte az ember belekábul a sok fényes tervbe, 
ha a modern Európa tiz esztendős államférfiait 
hallja szónokolni , annyi sok szépet tudnak mondani. 

De szabad legyen mégis nekünk is néhány 
szót szólani, nekünk, akik még csak ezer eszten
deje kormányzunk és tartunk fennt sokkal nagyobb 
megpr6báltatások közt egy államot. Legyen sza
bad megjegyezni, hogy Békét akarunk mi is. Bé
kességet az ezer sebtől vérző magyarságunknak. 
Békességet kérünk az erdélyi Széleken élő agyon
nyomorított székelységnek. Békességet, nyugodt 
békességet kérünk az Iskoláinknak. hogy szabad
jon nekünk a mi drága magyar nyelvünket meg
tanulnunk . Békességet kérünk anyaszentegyhá
zunknak. Kérjük, hogy ne kelljen elnémitani a 
kicsi falvak harangszavát, kérjük, bogy ne verjék 
szét csendőrszuronnyal Bibliát olvasó testvérein
ket. k~rjük, hogy ne hajtsák maguk előtt harminc
negyven kilométereken keres:ttm vasba verve, 
meggyötörve papjainkat. Békess~get kérünk az 

• 

apáknak, hogy keresetük pótlására ne puskagolyót 
kapjanak a testükbe, békességet kérünk az anyák. 
nak, hogy boldogan és mosolyogva hordozzák az 
uj életet szivük ,alatt, békességet kérünk a gyer
mekeknek, hogy álmodhass8nok a bitorló ostor_ 
csapásai után egy tisztább, becsületesebb magyar 
jövendőröl. ' 

Mi csak békét akarunk. Lemondtunk a há" 
boru róL Aláirtunk mindent, fegyvert többet nem 
veszünk a kezünkbe, akár hiszik a tizesztend6s 
államfilozofusok, akár nem. De a békét, nemze
tünk békéjét, egyházunk békéjét, családjaink bé
kéjét, templomaink békés csendességét kérjük -
nem, mi az ezerévesek követeljük! Mert mi csak 
az Istentől kérünk s azoktól, kik az Ó nevében 

cselekszenek. 
- ji -

Unitárius Egyházi Közalap 
Az unitárius egyház megalakulásakor az anyagi 

szükségleteket a birtokos nemesség áldozatkész
sége és a többi egyházak~hoz hasonló fejedelmi 
adom ányok biztositották. A fejedelem még nyom
dát ls állittatott a vallásos munkák nyomtatására 
és terjesztésére. Az egyház üldóztetési korsza
kában a fejedelmi adományok rendre elvétettek . 
~s idők során a birtokos nemesség is nagyon 
megapadt. de az unitárius szegénységből a leg
nagyobbfoku áldozatkészség nőtt ki. Az elvett is
kola helyett uj iskola épült ~s az elvett templo-
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mok helyett az .. Egy lsten dicsőségére ~ uj isten
háza emelkedett a v~gyonos unitárius alapítók 
kegyességéből. A. mult század ötvenes éveiben. 
amikor a német elnyomás az iskolákra nehezedett 
és nagy vagyonos alapító segifségre nem siet
hetett, az összes unitáriusok a szükséges tökét, 
ki_ki tehetsége szerint - ad6sságként vállal ták 
és az egyház szükségletére a töke kamatait ön-
ként fIzették, amig a tőkét letörlesztení nem 
tudták. Ez volt az ugynevezett; conferensddóssag! 
Tudok esetet, hogy apa által vállalt conferens 
adósságot az ősz fürtökkel ékeskedő fiu fizette 
ki. Ezek a cselekedetek termelték ki a szállóigévé 
left unitárius összetartást. 

A • megváltozott társadalmi és gazdasági vi" 
szonyok az unitárius vezérembereket, amig egy
felöl szerény önzetlenségre nevelték, másfelöl 
ezek a vezető unitáriusok a legmesszebbmenő 

takarékossággal tudták az egyház vagyonát gyüjfö
getni. 

Ez a takarékos gazdálkodás szükséges is volt 
és üdvös is volt, mert a megváltozott életviszonyok 
az egyházzal szemben sokféle követelményt 
támasztottak és a központ az elódázhatatlan kö
yetetm ényeket köteles volt az egyház érdekében 
kielégiteni. A központi kormányzaftal szemben 
támasztott igények kielégitésének biztositását 
célozta: "dZ egyházi közüldP" megteremtése. 

Ezuttal mellőzőm azoknak az apró részIefek
nek a kifejtéset, amelyek a "k.özdldp" megterem_ 
tésére közre hatottak, csak azt emlitem meg, 
hogy minden unitárius ember tudja, hogy egy
házunk modern irányu fejlödésének és a köz
érdekü feladatok megoldásának egyetlen anyagi 
lehetösége : dZ egyházi k,6zalap volt. Az egyházi 
közalap kezelési rendszerével is más alkalommal 
fogok foglalkozni. Ezuttal csak arra akarom fel" 
hivni az unitárius közvéleményt, hogy mai sajátos 
elszakitottságunkban Csonka-Magyarországon a 
velünk szemben támasztható igényeknek és egy
házunk közjogi helyzt"féhez képest közerdekü 
kötelességünknek csak akkor tudunk eleget tenni, 
ha a .Közala p· _nak az Igazgató Tanács által el
határozott létesítését mindannyian egyházi köz.
érdeknek fogjuk fel és annak megerősitésére min
den módot felhasznál unk. Ismerem hiveink vagyoni 
helyzetét, de Isten nek hála, vannak földi javak-

, b an b6velked6k is. Az . Egyházi Közalap • az ön
kéntes áldozatkészségnek örökké fénylő és álddst
outó oltára kell, bogy legyen minden unitárius 
e l6tt ! 

Dr. T6th György. 

-

-
Az üdvősség Útjd. 

Az uj testamentum nyilván ·jl!lenti a mi meg. 

iga~olásunhnak mÓdjó.t é.o; annak Mtfl!jét Istennek 

surdmit m.ondja lenni, amdYd az 6 fiaban megmu

tatoft is az; ö samt ltlkinl!k alta.la a mi szívünkbl! 
öntött. IuJgy mind I!gisz l! c.se1_L_-'" m . _" _, 

• • ~ I!gmu ..... _a<5eFf, 

"\ hOfY nem mitölünk. antm az Istennek hegyelmess(gé-

,bo1"':C~ma1.lll . -hogy semmit SI! dic.selttdhwünk a mi 
CSI!lI!RMl!ttbt ItT ól. •• 

Az Krisztust ajánLja minl!künk az Atyja lsten. 

Erös hiful higgyük azért, hogy mimkünk adattatott 

hogy ' bölCSltsségimk, ml!g.<lzl!1"lulésÜnk is t!liltságunk 
lég)'/!'l'l. ml!rt . Imnek kiuük is l! nélkül Sl!nki kedvu nem 

- lÚlú az Atya Istl!nnéL. nem is Vag)on a menetell! 

ö hozzája. Ez szerl!zfetett az Atya Istl!ntöl , hogy mi

nl!künk muterünk 4gy/!'l'l, fópapunk , közbenjánmk. g~ 
tJiSl!lónk. idvuúgünk, éldünk is valami szükség idv/!$

ségünkrl!, hogy mindazokat bóségl!Sl!n öbrnru. talál.-
ha.ssuk. • 

Ez az egisa s.tmtirá.rnak summ(Íja. Va/.aki ~ 
erős hitteL fogadja , ~t az Al)'a lstm béP«sételfl! örök 

ékhl!. DisPutáljanak aa emberel!: valamig akarják, 

keressél!: az ISUrml!k állatjánal!: (állagának. lénytginek) 

elrt.jfett uolt.á.t hányják, vt.SSél!: a s::;eméLyekru.k soka
ság<it is f01'ga.mik aa okosságnak böksmégét. dl! ta. az. 

örök élet, hogy csal!: Ugrod egyedüL ualó Istrnt rsmb_ 

jenek is akit elküldöt/él (l Z Jé'l.us Krisztus t. 
Dáaid Ferenc: Röaid Magllar';zal 90-91. I. 

== 
A hit értéke. 

A napokban levelet kaptam a szUlai házból 
Azért irom, bogya szülői házból és nem csak a 
szü!eimtöl, mert szüleim egyiitt laknak testvéreim· 
mel. A levelet rendszerint az írja a családban, 
aki akkor legjobban ráér. Előfordul, hogy ketten
hárman is írnak bele. Ez is ilyen levél volt. Az 
öcsém kezdte az irást. Édesanyám fejezte be. 

Szüleim már hajlott korban vannak. Mind
ketten a 70 felé közelednek. 

Ebben 3 korban az ember érzi, hogy minden 
napon a leáldozó Nappal együtt fogy az ereje s 
mind hosszabbak lesznek az árnyékok ... Ezek a 
nagy utra való készulődésnek napjai. Nincs em
ber, aki az élete vége felé teljesen közömbös 
lenne. Egyik megnyugvással számlálja napjait, a 
másik rettegve gondol az utolsó órára. 

Édesanyám irásából is ilyenféle hangulat 
árad ki. hja, hogy évről-évre gyengül és keve
sebbet tud dolgozni. Levele végén pedig szósze
rint a következőket irja: bizony édes fiam, nem
sokára hdZd kell menni . .. 

-. 

, 
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Tehól' Ö ls c lkésr.ii1t mór n nngy ulra. é l} ul:!Y 
olill! minde nki. C SA k /lX lS bu csuzdsn nem fájdal
m AS. És senkinek scm az, nkl igy zárja Ic földi 
számnddsdt. Meri klt fogo tt CI fé lelem vnlnha, aki 
J",ZIt Igyekezett 7 1\7. ott hon mclcgc enyhülést 
nyujtott II hide!! s7.ivck bánt:lsnirn. s az otthon 

.sv.crctc tc mindent clfcdc7.ctt . m hldc nt megho
csdjlOU. 

Miért féljefl dZ, dili dZ igdzi otthonblJ 
iglleRsziR? 

De cd csak az tudja il yen egyszerűen és -
Itt mllr mon dh ntjuk - halálos komolysággal kije 
lenten i, akinek é[6 hite Oiln. Hit né lkül csak 
b olyongás az é lctiink , - s é ppen azért, m e rt 
bolyo ngu nk . az igM.1 otth OTl fll scm talá lunk r:l. 

Az é letnek enn él II rózls!\n dJ nin cs Idilönbség 
tanu lt és ludntlnn ember között. Affér! Od{)yOk. 

éli és m i lesz ve/em? Az éle tnek ez az egyetlen 
nagy kérd ésc mlndcnkl e1ött kérle lh ete tlenül re l
tá rul. t:s erre mindenkinek feleln ie kell, mielőtt 
végle!! eltávozik a midi vilá!!ból. erre a fe leletn:: 
semmilyen tudomány nem k épesit ben nünket, 
~sak dZ éló hi/. 

Schopenhauer egy életet á ldozott ennek az 
cgycl len nagy kérdésnek a mc}!oldására. Könyve
ket irt össze. iskolája van. A kutató észnek na !ly. 
szedi erMeszltéseif szeml élh etjük nála. De mind en 
fáradozása hiábavaló volt. Szellemének könyveket 
kitöltö 'kutatása ellyetl en szót, egy }!yötrclmcs és , 
kétségbeejtő sz6t e redményezett , ezt a S7.ót. hogy : 
semmi. "Az éle t az, aminek lennie ncm kellene : 
ross7.; és ti semmiségbe va16 átmenet az élet 
c!lyetlen jósága M, mondja keserűen Schopen haueL 

Tolsztoj Leó a legemberibb ember színtén 
egy élete t szentelt e r re az e llyctle ll felele tre. De 
az lS munk ája nem volt hiábnvaló. "Vn llomásaim " 
cimü mlÍvéb en megrázó Öszlnteséggel mondja el 
élete na gy vcrgöd éscit. 

, 
Ugy kezdte nl. életet, mint mindenki : Eleté-

nek első szo.kában bizalommal viseltetik vallásá
nak tanItása iránt s mire férfIsorba ért, nem 
volt hite. Végig tanulta a világ összes tudomá. 
nyalt, hOíly feleletet találjon erre az egyet lelI 
kérdésre. Dc ezek nem adtak határozott felel etet 
a7. Ö kérd ésére. Már a Schopenhauer üresen 
kongó "semmi" ~je taszitotta az öngy ilkoság felé, 
amikor felismerte Az igazságot : iJZ életneR erre 
dZ egyet/en naoy kérdésére CSiJR d hit dd 
feJ.f:letet J 

Megtaláita a hitét 
lelkét. 1'-'lár nem volt 
é letében. 

, 

, 

és enel megmente tte a 
többé blzonytalanság!l~ 

, 
, 

S emikor annyi lázoll gl\s, !Innyi erőlködés 
és le lki vivódás utAn élete utolsó ór:lh éhe" 
fehér oro87. pus7,ta végtelenségében meilhu7.ódÓ 
kis bakterházban. vergődő lelkét 6 ls uual csltl_ 
totta CI: ~ nemsoká ra hMa érii nk~ . 

Ezek után 37,t mondh ~lt juk , hOl/y II hit értéke 
egyen lő 37. é le t értékével. IIIt nélkiil nincs !gnzl 
élet. Lc}!fcJjcbb kétkcdésck ki.i7.i.i tll botorkálás a 
nAgy kérdés feli smerésé.il!. S ekkor vagy h idunk 
Jelcin! önmagu nknak, vagy összeomlik az élctiink. 

TehM ne csak blza lolllnlUl viscllcssii nk II 

t :.tlitások iránt , hanem lipoljuk Iclkiinkben {I~ 
él6 hitet. 

Sokféle jutalmat vá rhatunk és kaphat unk ;IZ 

é letben, de a Icgnallyobb jutalom mé!!is csak az, 
ha nz utolsó fcleletll nk nem filQzófia l .seml]',j " , 
sem valamely tudomá nyos fnhl s, hanem uz ignzi 
ember boldo~ fclsóhnjtásn : ~ hazu mcgyünk .. ." 

Szabó Is/oán. 

, , 

, Könyvtár 
, 

lehlllitásáról. iI1etvc szervezésérő l tanácskozott a 
többek közl dr. Tóth Gyö rllY gond nok afla indi t
ványá ru a legutolsó Kebli Ta nácsülés. Indítványozó 
kifejtett c, hogy a7. unitárius egyházat könyvvel a 
kezéb en alapItotta meg Dávid Fcrenc, könyv vci 
védelmczték meg nagy piispökeink és világi em
berei nk 's n könyv jelenti ma is a XX. században 
egyházunk jövőjét. AZ unit.\rlus vallási nézefeknek. 
ha meg akarják tnrtani vczctöszcrcpiiket, betii
s zárnya k ro vall sziikségUk, hogy cljuthassanak 
milld en ii vé mé~ odu is, ahol eddig még nem is 

ha ll otta k rólu k. 
Go ndn ok atytlnkfi ll javm.lntánl elhatározta a 

.Kebl! Tan ács. hogy két részre osztott könyvtárt 
fog felri llituni. Az egyik lesz II le lkészi kézi. 
könyvMr, amelybe II modern theologiai Irodalom 
s tandnrd.m Úvel lesznek beszerzendők. A mási k 
pedill népszcrü jc l1c~ü egyházközségi közkönyv
tár, melynek élén könyvtáros les7. s melynek 
köte tei kellő biztositék mell ett a7. érdck lódőknek, 
elsősorban hivcInknek rendclkezésü krc fog nak 

állani. 
A. könyvtárba, mnel yuek már eddig is szép 

anyalla van régi hagy:.tékokbÓI, lcgelsősorban a 
Keresztény Mugvet6 évfolyamain ak sorozatát kl~ 
vá nj uk beszerezni . Ez annál inkább is fontos, 
,mert ez nz unitári us tudományosság kincsestára 
s be lőle teljes Iléldánysoroznta csak a Nemz.cH 
-Muzcumllok van. MI most szcretnénk három teljes 
'sorozatot összeállitani s ez csak ugy volna lehet· 
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st les, ha hiveink utdnnnb:nének a könyveik kö:d, 
hO~Y nincs-C m eg c!,!y-cgy kötel: rcméljiik, 
hogyha eteket az cgyh:h.községnck njándékm:n,ánk, 
össl.ctudnánk állHa"; n teljes sorozatol. Epc n 
ezért nagyon kérjiik hi vcfnkct. hogy ennek utána 

nézni szivcskcdjcllck. 
Egyben ezt is elhatározta a Kebli Tanács, 

hogy rég' könyvtárakat. amelyek haszontalanul a 
padláso" hever nek, sZÍvesen átvesz az egyház
község és külö ná lló jellegének megőrzésével ón
tinóol! kezelheti. feltiintdvc a könyvben az aján
d ékozó nevét is. Ö römmel áll apitotta meg a 
tanács, hogy már történt is egy ilyen nemú ada
kozás, amennyiben néhai tudóS Bcnczédy Gergely 
kollegium; tandrllnk vagy 1000 kötet kÖl1yvét 

aiándékozta az egyházközségnek fia Bcnczédy 
László aflll. 

. Az is határozat lett, h0I:Y a könyvtár ren· 
dezés alkalmából kikerülö duplum okat cs kis~ 

könyvtár fÜ 7.cteket a vidéki szórványoknak lelki 
er6sitésére fOl:ják felhasználni széto·sztásukkal. 

Ezeken a kérdéseken kivül még sok egyéb 
érdekes pénzügyi, szórványügyi cs nevelcsügyi 
f'efof'mmal fogla lkozott a legutóbbi tanácsülés, 
amelyek jótékony hatásukat egyházunk életében 
nemsokára éreztetni fogiák. 

-jl-
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Felh;vásl 
Az fissznek beáltával Ismét és nyomaté. 

kosan feihivjuk hiveink rlgyelmét arra, hogy 
hétraléva egyhibi adó tartozásaikat minél 
elöbb rendezzék. TesszUk ezt azért, mert 
elöször ls hiveink a tartozások halogatásával 
csak a terheket gyUltIk a vállaikra, másod_ 
szor pedig azért, mert az egyházközségUnkre 
órlésl terhek nehezednek, amiket hiveink 
timogatása nélkUl elhordoznl nem tudunk. 
KérDnk minden Jó unItérlust, hogy a közös 
céljainkért valÓ munk6ba éIIJanak be mind. 
annyian legalébb ezzal, hogy eszm6nyeink 
megvalósltásAt az ( egyhézl adó pontos beti. 
zetésével elöseglUk. 

Atyarlsigos szereteHel 
A Gondnokság 

Dr. nOROS GYÚRGY ncrcI .. c tlsztel1 főpásztorunk 
Otven él vel ..:zdOt! OltOtte milgJr., il p<lpl pölástot. Ú tven éves 
papi jubtleumn;!1 nek\lnk Ls meg \.;cll ;!lInun\.; esr pi11anlltra 
• óu: Ellek Unlnö\.; áldhlll \.;elL ké rnnnk ill. Oncmcs fOpász. 
torl cQyenlségérc. Az ÓI\'cn évnek fObb áttú l11<1Sil l ., ko. 
velkezOk. \~7~'ben leolOglo\ Iilnárr;! , 11111)\1 d~kánn;l .) . 
toUdk bIN: \I liSZ' 

S C ' n II mlnOséQbell szolgá!!" qjyházál \Q ICot 
1M4·bo!n mel:!lllukilolla o DJ .. id Fcrcnc Egylele! s pár é\' :~ 
rá " m41g ls \'trdgzó cnlélyl 1alltcs t\'érnnkel, ilZ Unitárius 

É JlTES JT Ó 

KOzlOnyt. IQI Coben el:!yhlizl fOJ~gYlÓ\'é vdlosztlák s lcns-b ft n 
- min t ezl mdr jól Isml:tJok - II tordai ulnillon egy. 
holzunk pnsllőkévé. Adil! lSten, hogy még sok dátumot 
jeQ)'czhusOnk fOl az II munk,{udgán"k nyomA ban ! Ad 
111\11105 annos! 

DÁVID FERENC HALÁLÁNAK .J:!O. t:VFORDUl Ú . 
JÁT naRr onnepségek keretében 011k meS enJélyl teSh'é
reink. Al cmléktdbhlt al eredeti szóveggel késllttetlk CI 
Zsukó Kálrná n maro.vJsdrlu,\lyl k6luragómeJ!ternéL Egy 
adhoc bi7.0lI ság IIZ OnnepléQek lOfrcndlél a követkczőkben 
411apllollll meg. 
. aj IQ2Q. nOI'ember q.én d. u. 4 ónkor II Divid Ferenc 
Eg}'lel Onnepélycs kOlgyQlé$e, amelyen at ünnepi beSZédet 
Dr. Villl!a n·'11l fOjeBYző mondjo. 

hj A november l (}oén kezdOdő Főtanács Doivld Ferenc 
emlékének szentel i dluOll!uel nyii lk meg. Ezen a dIsznlé. 
sen inditv4nyo1.zl1 II fOtiu telendO Pospok Ur, hogy D.1vld 
Ferenc halá lának emléke minden egyházközségben minden 
évben megnleuék. A fOlanács ezután., templomba vonul 
ahol a POspők Ur Imddkozlk. Cslfó Salamon dékan pedig 
Onnepl benédel mond . 

ej Novembcr 130dn a uéval vMban az emléktolbia le. 
leplezése. Erre II déval Onneprc minden cgyMzkOtség 
n llQysdgdndk megfelelő kOldOttséget knld. 

AZ UNITÁR IUS IFJUSÁG erdélyi szervezelei IdtQnOCn 
sIkerült konfenmcld1 lartolluk IIZ Idén aug. 2..3o'l5o tg DiCSOo 
szentm<lrtonbiln. Ez volt il m;isodik egyetemes konferencia, 
az elsO tavaly SZékelykereszturon vol l. ~rezznk, mikor a 
rOla szóló jelenll!sektt olvassuk, hogy Erdélyben az Uni" 
I.1rlU5 ifjuság megmozdult s ez il megmozdulds, uj frlu 
légkori Viln hh'lItva a z egyházb.Jn teremteni . Innen mesz' 
szlrOI baniti Jóbbunkat nyuJIJuk szorltdsra. 

AZ IGAZGATÓ TANÁCS szeptember .}Oo.1n délután 
5 órakor II Tandcsteremben ülésI larI. 

OSZI H ÁLAADÓ ISTENTISZTELET szept. 290én d . e. 
, t Orako r a Kohil r)'.u tC<lban, 10 órakor II KltssióMzban 
és I I ó r.,kor a pes tszentlOrlncl Kulturh.1z disztermc.lben. 
Mind a harom helyen Ur\'ilcsóraoszlás. 

DAViD FEUENC El\ll~KTÁBLÁRA ujilbban adakoz· 
lilk I O\lag)'ilf Unllllrtus NoszovelscB 30.- P. Slnczky Géza 
lG)'OnB),Os) 10.- I>., }-,l1Il1llovils LászlÓné, P. Buzogán)' 
l ajos (Kecskemét), l'e thO l ~ t l',ln 5-5 P .. Dr. AdorjJni O)'ula 
3.'23 P .• llegedüs Szilárd J.::.' P .. Tóth Alherl 1.- P., l)eJk 
Farkosné L- P. Eddtgi Byüjh1sa nk credmt nye '220.- I>. 

DA VID FEI~ E~C 1'11.lt:R:A I.AI' RA ujabban .Jdakozll1\.;' 
l'a tak!lI l"y Domokos 500 fmér, Sinczky Géza 500 flltér. 
P. Buzogány l.ajos 5\.);,) fillér, KoltO Irén és Grurka .. 00 r. 
Vajas I:erencné tOO fillé r . Hegedüs $zi1drd 360 fmér . 
Dr. AJorJdnl G)'ulo 365 fllI~r . Dr. \Veress Lajos (Debrecen) 
,5QO miér, Or. Léta}' Gdbot {NaSykdl1óJ 500 fillér, Zslg' 
mond Józsd .. 00 flltér. G)'OJ tésonk eddigi eredménye, 

91.54S fillér. 
• 

Házass.lligukra lsten .llildás.llit kérték: 
KiJmiJSl L/Jjos aUlócarossétluko!szllö (rel) és LJlcir Gize{/iJ 

(unit.) 
Rédiger Od6n gyóg)'szerész (PéCS) (unll .) és S.íntd 110M 

(róm. kath.) 
/J olI/ly61 és nosllopi Nos:llopi Emil Kdlmdn ny. e:r.red~s 

(r . kalh.) és R6Vd j6u/J Anna (r, kath. ) 
TI/Ró j 6zsef péll~b~szc,jo ltd.) és Ambrus j udit (uni!.) 
Cs6r SdlldQr ncrtdrll1~ztvisclO (r. kUlh.) és Csorba ROlJIi/J 

Is tennck Jltláso lcgyen hdznss~8i IIz0 1'elségnkőn ! 

, 
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