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Uj püspökünk. 

A június 29-én Marosvás!Írhelyt tarto~t 
zsinati-főtanács új püspököt valaszlott egyha
zunk vezetésére. Nekünk , vol~ .cs~nk~mal?yar
országi unitáriusoknak. ez az ,U] . puspo~ le?ye
gében véve nem új. J ózan ~,Iklos ~ze~?tt IS a 
mi méltóságos és fötisztelendo egyhazfon~ v?lt: 
csakhogy eddig nem püspök, hanem PUSPOkl 
vikárius volt a elme. Hívták lett légy.en azo~
ban bárhogy, jogilag is, fö~képen v.ed1g ,a .. SZI
vünkben ö volt a mi legfobb lelki vezerunk, 
tisztelt és szeretett "főpapunk". Már maga ez 
az elnevezés is rendkivüli és egyedül csak a 
mi püspöki vikárius urunkra talál, hiszen ná
lunk nincs hierarchia, a "pap" elnevezés he
lyett is a "Ielkész"-t használj~k , eg~ütt a k7t~? 
pedig kü lönösen idegen a ml "mmden hlvo
lelkész" alapelvvel működő egyházi szerveze
tünkben. Az a munka. azonban, amit J ózan 
Miklós 48 éven át a budapesti és magyaror
szági unitáriusok között teljesített, olyan tisz
telet· és szeretet-dicsfény t fűzött a homloka 
köré, hogy azt másképen kifejezni nem tudtuk , 
mint ezzel a nálunk swkatlan jelzővel: ö volt 
a mi "főpapunk". 

Az egyházi alkotmány azonban a magyar 
unitáriusok között csak egy püspököt ismer s 
ez egy püspökké választották meg most a mi 
volt püspöki vikáriusunkat. Ez a. választás -
ha. a mi szemünkben egyházfönk volt is -
nekünk is sokat jelent. Aki eddig csak a volt 
csonka ország unitáriusainak volt lelki vezére, 
ezentúl minden magyar unitárius püspöke lesz, 
a világ legrégibb unitárius püspökségének örö
köse. A világon ma 18 országban van szerve
zett 'unitárius egyház. E 18 országban van 
kongregácionális rendszerű , püspöki, sőt hier
archikus formájú egyház-alkotmány is. Az is 
tel~y , hogy ez a. 18 unitárius egyház nincs egy
massal olyan viszonyban, mint pl. a római ka
tOlikus?ké, t ehát nincs pápánk, olyan közös 
eg~~áz.1 vezetőnk, aki juriszdikciót gyakorolna ' 
a tobbL felett. Az a közel négyszázéves mult 
az~nb~n , m~ly~~ ~ .Ko}ozs~árott székelő magyar 
un~tá.rl~s 'pusp~kl . .t~~ezm.eny a történelem meg
p:.o?al~. Viharai ~ozott dlad~lmasan átélt , meg
kul.0':lb.oztetett ttszteletet ViVott ki a magyar 
umtárlUS. püspök számára az egész világon. 
~ogy aztan ez a tisztelet milyen mértékben vá
lik gyakOt:lati. b;f?lyássá a különböző nemzet 
hez ,~artozo u.n~t~rlUS ~ikü1döttek "parlament jé· 
b~n '. az umtarlUs vLlágkonferenciákon _ ez 
m_m~lg .. annak .a püspÖknek személyes ki~álósá
g~t~l .. fugg, ak i. a ~ol~zsvári legrégibb unitárius 
puspokséget kepvlseh. Ez a választás ebből a 
szef!1pontból is a legszerencsésebbnek mond
ha.to, mert új PüspÖkünk számtalan esetben 
~rllltk~zet.t külföldi hittestvéreinkkel a multban 
IS s mmdlg a legnagyobb szeretetet és t isztele_ 
tet tudta felkeltel:!-i közöttük maga és egyháza 
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iránt. Ez pedig kis számú unitárius egyházunk 
szempontjából igen nagy horderöveI bír. Most 
minden össszekötte"tés szünetel ugyan külföldi 
hittestvéreinkkel, mert ér intkezésünket meggá_ 
tolja a háború. I sten segitségével azonban egy. 
szer ennek a háborúnak is vége lesz, - remél_ 
jük: nemsokára - s akkor a mi külföldi ösz
szeköttetéseink , melyeknek a multban s külö
sen az elmult húsz év alatt már oly nagy hasz
nát vettük, ismét létfontosságú utakat nyítnak 
majd meg egyházunk e lőtt . 

Uj püspökünket az Unitárius €rtesítö ol
vasói számára bemutatn i szinte sértés lenne. 
Sértés hiveink és olvasóink táborával szemben , 
hiszen a legkisebb gyermektől a legöregebb em
berig J ózan Miklóst mindenki úgy ismer te és 
szerette, mint lelki atyját. €s sértés új püspö
künk illusztris személyével szemben i s~ mert 
ha 48 év pásztoráló munkája és olyan pászto
ráló munkája, amilyent J ózan Miklós folytatott. 
még szükségessé t enné a bemutatast , akkor iga
zán a világ leghálátlanabb munkamejeze volna 
a lelkészkedés. . 

Uj püspökünk pályafutását röviden mégis 
fe lvázoljuk, mert úgy érezzük magunkat, mint 
a gyermek, aki édesatyja arcképét magánál 
hordozza s gyakorta előveszi. Nem azért, mint
ha nem ismerné a kedves arcvonásokat, hanem 
azért, hogy gyönyörködjék bennök s másoknak 
is megmutassa: látjátok, ez az én kedves apám. 

Torda-tűron született l S69-ben. Atyját, aki 
kántor-tanító volt , korán elvesztette, s mosto
ha -atyja, Borbély Lajos tordai kovácsmester ne
velt e fel. Az olvasót meglepheti t alán, hogy ily 
rövid ismertetésben is szükségesne tartjuk 
leírni ezeket a részleteket. Józan Miklós lelki· 
képéhez azonban elválaszthatatlanul hozzátar
tozik ez a részlet. Manapság sajnálatosan meg
szoktuk ugyan is, hogy csak azok ismertetik 
származásukat, szüleiket és nevelöiket, akik fé· 
nyes nevekkel, magas á ll ásokkal hozakodhat
nak elő. Józan Miklós azonban különösen hang
súlyozta mindig atyja és nevelőatyja nevét és 
foglalkozását, még amikor közéleti vonatko
zású gyüjtemények részére kértek tőle - a 
gyüjtemény természete miaU: rövidre szabot~ 
- életrajzot, ezeket a körülménye~et ak~o;.!S 
mindig megemlítette, s ezzel egyreszt . halajat 
rótta le az elhunytak iránt, másrészt hItet tett 
amellett a népi gondolat mellett, mely csak 
napjainkban kezd szónoklás h~lyett tett~k~~n 
is megnyilvánulni, hogy valakmek az . er~eke 
nem származásában állásában, vagy clmelhen 
rejlik, hanem abba;) a munkában, amit elvé-
gezett. ~. .. 

Iskoláit Kolozsvárt végezte, az OS I ulllta
rius kollégiumban, majd a t~lógi~i akadémiál~. 
A lelkészi oklevél megszerzese utan angol um· 
tárius t estvéreink ösztöndíján Oxfordban foly-



tatott kiiJönleges tanulmányokat három évig. 
Egyike vo lt a nnuk II kevés számú unitárius teo
lógusna k, akire még évtizedek mul va is emlé
keztek Oxford ban. Többek között arról is, hogy 
az angol nyelvet oly tökéletesen elsajátította, 
hogy született ango lnak tartották azokban a 
templomokban. ahová prédikálni ki küldötték, A 
nyelvek iránti különös tehetsége egyébként ab
ból is kiWnik, hogy mind a ma i napig gyakorta 
olvasgat - Bibliát és egyebeket - görög, né
met, sőt holl and nyelven ik 

Angliáb61 hazatérve, Polgárdiban kezdi 
meg lelkészi szolgálatait - , melynek emlékére 
a mult évben szép adományt juttatott el az 
azóta számban és anyagi erőben megfogyatko
zott egyházközséghez. 1896-ban Torockó bánya
város lelkésze lesz, majd l899-ben csere útján a 
budapesti unitá riu s egyházközség élére kerül. 
Azóta a budapesti egyházközség sokat fejlő
dött . Hogy csak egyet említsünk: egész a világ
háború végéig ő maga egyedül látta el a hit
oktatástól kezdve az egyházközség minden lel
készi szolgálatát, míg ma hét lelkész működik 
Budapest területén. A budapesti unitáriusok 
száma néhány százról 3500-ra nőtt. 

A Dávid Ferenc egylettől a magyar
kúti nyaralótelepig unitárius szervezetek 
egész sora keletkezett. Mindezekben Józan 
Miklós vezető-szerepe fényeskedik. Az is
meretlen "erdélyi specialitás"-ból egészen ~ fel
söház gyűlésterméig ismeretes beve.tt és leg
magyarabb felekezetté nőtt Budapesten az uni
tárius egyház. l!;s ahol csak ismerik, Józan Mik
lós nemes alakja jelenti az unitárizmust. Hosz
szú volna fe lsorolni azoknak a társadalmi, sőt 
alkotmányos egyesületeknek és szervezet eknek 
a számát, amelyekben J ózan Miklós vezető
szerepet vitt az elmult 48 év alatt, de ahol 
megjelent, soha sem magát , hanem unitárius 
egyházát képviselte, a maga megtiszteltetését 
annak javára hárít va át. 

Ismeretes irodalmi munkássága is. Az élő 
szó hivatott mestere, de a toll is erőssége. Be
szédei, imái mellett irt felolvasásokat törté
~elmi viss~.apillantá;okat (legújabb könyve egy 
evvel ezelott hagyta el a sajt ót: "A fejedelem 
és papja") és írt ódákat. Ebben a kiveszőben 
l~yő. műfajban egyházi viszonylalainkon túlnö
yot IS alko~o~t . E s írt zenét. Szerzeményei nem 
m~t~,mentahsak , hanem dalok. :Értékük, hogy 
s~lv.bo l fakadtak és szívhez szólanak. Magyar
k~tI .nyara,lótelepün~ön a gyermekek az ő da
lait enekehk a legszIvesebben _ és nem azér t, 
mert "püspök bácsi"-juk írta azokat hanem 
~~rt a ~egjobba~ tets~ik nekik. S ez ~agy szó. 
tobbet Jelent, mmt mmden kritikusi elismerés, 
"Ha én írhatom nemzetem dalait _ mondotta 
a h.íres skót költő - nem bánom, hogy ki al
kotJa a törvényeit!" 

. , Hivatalos elismerésben sem szenvedett 
h!anyt. A Magyar J!:rdemkereszt csillagos kö
zepkeresztjének s a főméltóságú kormányzó úr 

többs71ri elismerő kitilnletésónek tulajdonosa. 
. N;mdezek mellell maga a megtestesüll sze

renyseg;. nemes egyszerűség. lelkészlársaiban 
n~,,? a~a~endel~t, ~an~m szolgatársat látó, ba
r:;lll sZI,:,elye~seg, hlvelv~l ~zemben mindig segí
tesre kesz, aldozatos S ZIVU lelki-testvér. 

llyen gyönyörű múlt azonban nemcsak di
csösé~et! ha~~m súlyos kötelességet is jelent. 
~t v<l:r Juk to:le, ho~'y tegye az egyházat olyan
na, .. ~nt amllye~ o maga. Hivővé, áldozatos 
l~~k~ve •. szeretett~l sugárzóvá, nemesen egysze
ru~e, nunden ha~,megetti gondolatot kizáró, 
n~lI~t , egy'~nes lelku emberek közösségévé. Mint 
amilyen o maga. Nagy feladat de - ha va. 
lak~ , úgy J ózan Mik lós, mint püspök, elvégez
hetI. 

Segítségben is része lesz, abban a segítség. 
ben, amely protestáns lejkésznél a legfonto
sabb,: megértő, szép lelkű felesége. a főtíszte
lendo asszony, mellette fog állani minden mun
kájában , mint ahogy a multban is mellette ál
lott. Istennek áldása legyen rajtok, mindkettő
jükön, szép családjukon - egész a k is unokáig 
- és egyházunkon ! 

(Lapunk kövctkc7.ő szúmúban fögondnokun k.
kal hasonló fOl'má lHlII, fogunk foglalkozni.) 

Sz. T. S. 
A Magyarországi Unitárius Egyház Zsinati Főta

nácsát 1941 évi jűnius hó 29·én tartotta meg, Ma
rosvásárhelyen ft városháza tanácstermében. Elekes 

Domokos fögondnok megnyitotta a f(ltanács Ulését és 
vezette azt, mig az új elnökséget megválasztolták. 
Megalakult a zsinatl főtanács és az új egyházi taná
csosok letették az esküt. A bizottságok klküldése és a 
tárgysorozat m egállapl t.á.sa u tán az új felügyelő gond
nokok, esper es és főtanácsi képviselők megerösltése és 
cskütétele következett. A dr. Va rga Béla püspök le
mondásával megüresedett püspöki állás betöltése ke
rült sorra s ti. szavazás e t'edményeképen boldogan üd
vözöltük új püspökUnkként J ÓZl.fn ,lHklós- t , aki a cson
kahazai unitárIusoknak eddig is legfőbb papja. volt. A 

bizalom teljes megnyllvánuJásának bizonyitéka, hogy 
a szavazatok Igen nugy része esett rá. Elekes Domo-

• 
kos főgondnok lemondás6.val m egUresedett fögondnoki 
tisztség ls s a bizalom ezúttal is egy eddig is kiváló 
éJ'demeket szerzett atyánkfiát, dr. Gc/ei József, kolozs
városi egyetemi tanárt emelte Igen nagy fölénnyel az 
egyház élere, 

Dr . "11M Lőrinc egyházi titkár. aki hosszú Időn 

k eresztül, II legnehezebb körUlmények között szolgáJta 
egyházát s azon kereszUlI népUnket , tekintettel birói 
kinevezésére, szintén lemondott az egyháznál viselt hl
vataláról s utódjául Csifó Nagy László lelkészt vá
lasztották mcg. 

A székelykeresztu ri gimnázium vaJlástanárává LIJ
ri llCZ'Y László kad.á.csl lelkészt vá lasztották és ti. kolozs
várt kollégium Igazgatója. továbbra ls GálJly Zsigmond 
maradt, aki a román uralom a latt Js Igen tapintatosan 
és közmegeJégedésl'c töltöttc be hivatalát . 

A zsInati fötanács a késő délutáni Órákb.:ln ért vé
get lj utána a kullul'palota tokörtennében gyültek ösz
sze II főtanács résztvevői és II meghivottak a "Berde-
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közebédre". A serlegbeszédet d r. F ekcte Sándor há
romszéki köri feli.lgyelö gondnok a tyánkfia tartotta. 

A ?..slnaU föttuláesot megelö~ este " Az Unitár ius 
EgyháztárSflda1mJ Egyesületek müsoros János Zsgllumd 
EmMkiinll cpél y t" rende:tlek a kultúrpalotában. J ános 
zsigmond Hi7l -ben Ma.rosvAsárhelyen tartot m uto lsó 

országgyÜlését, amJkor la nz unitáriua vnJlá'lt törvé_ 
nyes jogaiba. Ikta.Ua. Az C8t~ly fónYPOnlja. S.:C1ltm«T. 
toni Kálmán kolozsvári kollégiumi tanAr a tYánl5IIo. 
előadása volt, melyben J á nos Zsigmond, E rdély első 
f ejedelme marosvásárhelyi szereplésével foglalkoz.ott. 

K . G. 

, 

Megtörtént ... 
Egyszerű történetet ha ll ottam a. napokban . 

Egy édeslHlya. a ki legidősebb gyermekét, eg yet
len leúnyút. ezelőtt n yo lc hónappal férjhez a dta. 
egy. ,l'Cggel ann ébredt. hog y munkás kezéből ki
csi k n lIlegszokott túrgy, óra!)outosSúg ú agYII k i
hagy, mi ndig csak. leAuyáru gondol. Végre js el
határozta, hogy otthagyja családját és átné't. 1.\ 

szomszédba. m i V IlII nz Ő asszony leá nyá vaL F el
kllpja kabát jút. r oha u 10 a lépcsőkön , s iet /lZ 

utcán, hogy m inél h umurllbb ott legyen n leány ú
ná\. Már elj ut II Juhi g, fel is megy u. l ópesőn , csen 
get, do senki sem nyit ajtót. Erro m ég jobban 
megrémül. Biztosllp tudj a, hogy leú.n yáuú.l )lag y 
moslÍs va n. Tehát leánya ot thon kell, h og y legyen 
Uj ra lefu t fl. l épesőu II mosókonyhá ba és kórdezi 
a kis székely lány tól, hogy asszonya otthon 
ya n-eT E rre már a leá ny is megijed. Szerencsér e 
kuJcsa van. Most már ketten r ohan nak. Kin y it já k 
nz előszobáL Ott feksz ik az asszony á j ultan, mn
gá nkívül b ívjiak a Dlentőket. Jts a mentőorvos 

'mondjl\ meg, hogyha még öt percig egyedü! ma
rad a beteg , elvérzett volna. A szegény fia ta l asz_ 
szonynak két lcilllygyermeko született, de !lem 
erre II világra. 

Egy iítt vannak a fi utalasszony ·ágya m ellett 
az apa, az édesanya és a. férj . Az apa há lás szem
mel tekint hi tvestúrslÍra, neki köszöllhe"li egyetlen 
leányn .életét. A fé rj pedi g az UIlYÓSi. kezet csó
kolja hAl ás szcretettel. hogy meg nHmtctte a fele
ségét. A beteg gyengo kar ját a ny ja ölébe fek
toti , his'l.en ott van II legjobb helyen, volt idő _ 
s nkkor volt II Icg\)oldogabb _ mikor édesa nyj a 
öl elő karjai között IIZ ölébo ült.. A jó an yát mind
ez a hálás szeretet IIem teSz i elbizakodottá, köny
nyes szemmel önkénteion imá ra kulcsolva kezét 
ad halát ft jó Istellnek és szeróllyen így szól: Ug~ 
ér~~m Ilz Ón tü relmetl ensógemben sug allta meg 
a JO Islon. menj és men tsd, ami menthető. 

Mentsd, am; menthetö. E z az a nya h ivatása. 
J!:s az anya ezt. Il hiva tilsát a fejedol mi trónon és 
ll. ei ~?nYJlntri ball egyformán teHesiti, mert ez II 

Illvatllsll. Az anya i szív Illóly , mi nt II tenger és 
m~~PIS, mint II mennybolt. Az anya ú tju ni nes ró. 
:r.sakkal telehinb'e. ha vlln is élete út jún itt-ot t 
r~7~a , az eSllk llzért. vall . hogy kibirjll II nehéz, 
~.o ~: I i;es ÍlÜll. A'I. anya élete szenyedés. H a va n is 
o romc r ·bb " .. ' NO nu )Uli II h{lIInt, nz aggódás. Il gon d, 
a gYOt.rOllé~ 8 1·" " ' " ' k' . . , • . 11 () cs o ISCI·I a g yerm('ket utoiso 
lehell eté;'" ", ' \' r' , " , "' , lll! 19 e tve, 1lI 11H hg Il ggódva erte " II legun" 'Obb ."0"' '"' , -,'" k ' k I " l'm. III o IBen'l gyermG-

ét II t ellle tőbe. Tgn'l.sl'lga mi lehot más II kri sztusi 
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élet u tán, mint ft K r isztusé: a szeretet, a megér. 
tés és II meg bocsátús. Az a nyai szív lsten munka. 
tú rsa. A mni neh éz, szomOrú. terhes időkben ta_ 
hi n egyedü li munkatá rsa IlZ Istennek. 

Uj viiri László. 

Berde Mózsa. 

E gyházunk egyik legbuzgóbb tagja s nemes 
jóttevője volt. Szegény család gyermeke, ki szülei
től tanulmányai végzésére évi 16 magyar forintot 

kapott. Szorgalma r évén 1848-ban kormánybiztos 
s a kiegyezés után belügyminiszteri osztálytanácsos 
lett. Életében igen sok á ldozatot hozott egyházáért 

s élete célját így vallotta meg: 

"Egész életemben, úgyszóh 'a gyermekségem 
óta egy szent célér t küzdöttem, sokszor gúny és 
nevetség tá rgya " oltam, rOllgyosa n já rtam, magam
tól minden · élv~etet meg\'ontam, esakhogy az 

elémbe tűzött na!.')' cétt megközeUtsem, meg akar
tam mutatni, hogy szegény legény is hasznára lehet 
a tár-sadnlollmak, az emberisé!.'11Ck, nemzetének erős 

aka ratta l." 
Már szülei is egyházukra akarták hagyni 7000 

f orintnyi vagyonukat s csak -azért változtattak vég
relldeletükön, mert fiúk ugyanilyen ~letcélr61 tett 
vallomást s életében tett adományain kivül - meg

sokszorozva a szülök szándékolt adományát -
egy millió koroná t hagyott egyházára végrendeleté
ben. l!:letében sokszqr mondotta : "A vagyon arra 
va.ló, hogy birboltosa. á ltala. független lehessen s a 

fölöslegböl j ót tehessen", 

Berde Mózsn az unitárius ember példaképe. 
(K-g. ) 

Kf"~RJt)K ATYÁNKFIAIT. hogy D esekken, 
\ >agy pénzesuhth'{myoll történ ő berizet óseknél IIZ 

összeg rclltleltetését is fe lfüntefni szh ·eskedjenek, 
Az Cb"Yhb községi iroda könY\'clésébcn lIagy köny
nyebbséget jelont tr.: és nCIII fo rdulhat elő. hogy II 
küldött összeget m {lS I;:úl ra 11Ilszn{lljuk fel. 

, 



dr. Tóth György. 
kúriai biró, cgyházközségünk t. b, gondnoka, aki 
a harmincas évek elejének súlyos gazdasági viszo
nyai között gazdálkodásunkat mint vagyonkezelő 
gondnok nagy körültekintéssel és gondossaggal 
irányította, hetvcn megfeszített és eredményes 
munkában eltöltött év után nyugalomba vonul. 

Nyugalomba vonulása azonban csak birói pá
lyájának befejeztét jelentheti, mert hiszen élete 
sokoldalú munkásságának eredményekoépen tettere
je és munkakészsége nem a csendes elvonu1ást~ h.a
r:em újabb szellemi feladatok megol~á~~~. k1v.~nJa. 

Szü lőfaluja, a Háromszék megyel Bolon km.:ség 
mélt.á...1 lehet büeszke arra az emberre. aki tiszLán 
fl. maga székelyakaraterejéből, tehetséggel és tu· 
dfu:sa: érte el hivatali és társadalmi téren a iag
magasabb helyeket, például szolgálván minden nil).· 
gyar unitárius ifjúnak., .- ' , 

l\1agyar jogász szamára eletpályáJának csucs
pontját jelenti, ha legfelsőbb bíróságunk tagjaként 
a jogszolgáltatásban és a Kúria határozatain ke
resztül a jogalkotásban is résztvehet. Tóth György 
15 éven keresztül volt a Kúria bírája, ahol mun
kásságának legnagyobb részét a családi jog műve
lésére fordította. A házaMági jog köréből az utób
bi évtizedben alig jelent meg nagyobb könyv, vagy 
tanulmány anélkül. hogy az ő elveire ne hivatko
zott volna, vagy az ő sorait is magába ne foglalta 
volna, 

Hivatásából folyó jogi ténykedései mellett 
hatalmas munkát fejtett ki az unitárius egyházjog 
rendszerbefoglalása és egyáltalában megalkotása 
terén. Három kötetes munkája az unitárius egy
házalkotmány jogtörténeti küejlödésével, az Egy
házi Rendtartással, és az érvényben levő Egyházi 
Törvények rendszeres összeállításával foglalkozik. 
Ez a mű összekötőkapocs volt trianoni békedik
tátum miatt kettészakított egyház Erdélyben és 
Csonkamagyarországon maradt részei között; jó
részt ez tette lehetővé, hogy legfelsőbb irányításunk 
egységes irányelvek alapján történhetett, Olyan ér
tékes és hézagpótló munka ez, amit feltétlenül is-

, 

mernie kell mindenkinek, aki egyházunk szerveze
tével és alkotmányával behatóbban kíván foglal
kozni. ~ 

Birói és egyházirói, valamint vezető tevékeny_ 
s'.'>gén ldvül, mint társadalomtudományi író is ne
ves szerepet játszik. Egy emberi életben ritka je
lenség a szellemi munkásság oly szcrt.eág;p.ó ter
mékenysége. mint amilyen dr. Tóth Györgynél ta
pasztalható. 

Kolozsvárt. fiatal bíró korában, még az első 
világháború előtt az Erdélyi Múzeum Egyesület 
titkáraként a magyar kultúra e fontos őrhelyén a 
szellemi élet fellenditése és erősítése terén munkál
kodik tevékenyen. Az Erdélyi Múzeum Egyesület 
ez időkről szóló évkönyvei mutatják, hogy nem 
csak a magyar jOgirodalom szempontjából nagyje
lentőségű előadáso1iat tartott, vagy ily előadások 
tartására előadássorozatokat szervezett, hanem, 
hogy a Néphivatal és Tüdőbeteggondozóintézet in
tézményeivel a széles néprétegek- szociális ellátásá
nak akkor még igen mostohán kezelt kérdésében 
is jelentős feladatokat igyekezett megoldani, 

. A trianoni békediktátum megköte~ után még 
néhány évig Kolot.Sváron tartózkodott és ez idő
ben, az Erdélybe szakadt és a román állam iltal 
minden jogukból küorgatott magyar tisztviselők 
érdekében pihenést nem ismerve, fáradozott. Az er
délyi Magyar Szövetségben mint jogtanácsadó mű
ködött s e minőségben többször járt Bukarestben 
is a tisztviselők érdekében. 

1923-ban nevezték ki a budapesti kir. Itélőtáb
lához birónak, de e hivatásává vált, nagy elmélyü
lést kivánó életpályája mellett is állandó, buzgó 
munkása maradt egyházunknak. 

Tóth György dr, a hivatalos jogszabályoknak 
megfelelően magas bírói méltóságából nyugalomba 
vonul. de bizonyosra vesszük, hogy mély bölcses
sége s fiatalos szelleme még sokáig irányító ma
rad egyházi életünk sok munkát kívánó terein. . 

Dr. Szent-Ivúnyi J ózsef. 

Az ember es a tenger. 
"Homo homi lli lupus": ember az embernek 

rnrknsa, mondja a régi latin kö.zmolldús.) IAlig 
volt még kor. molyben kegyetlenebb lett volna 
az emberek harca egymás ellen mint a mienk. . , 
Nemcsak a hadban álló felek, hauem egy ország, 
egy uemzet keretén belül is egymás vesztére tör 
csaknem mindell ember. S ebben a bell um om-

• • 
UlUm contra omnes"_ben (több latin idézetet az-
tim már nem is adunk, igérjük), ebben [l. mindenki 
lláborújában mindenki ellen - még az úgy neve-
7.Ctt "sorsközüS!lég" sem csillapitja ' htll"cOS hovü
Iotünkct. amelynek pedig legalú.bb fi7, egy pályán 
dOlgOzókat összeturlúsrn kelleno btrnia. Sőt, 

mondhntnók: éppen az egy p(tlyán lovők töru(!lK 
egymás ellen a leghevesebben, mort apályatárs· 
bau nem a sorsbíl'8at. hanem a versenytársat 
látják.. 

Egyetlen OIYUll pá.lyát ismerok csnk. nmely
bon a pályatársákat a megértés. sőt II segítés vá
gl'u tölti ol egymáS ü'ánt. amelyen - még. h1l 

háború is váhlsztja el őket egynlástól - amikor 
nemzetük érdekeinek veszélyeztetéso uélkül tehe

. tik. segítő kozet nyújhanak egymnsnak. N;;, II 
púlya a tOllgOl'észet. Megható törtéuetek, hősies c~ 
omelkedett lelkű vállulkozások hosszÍl sorát hoz
hatnók fel állításuuk bizouyítására. Ak i IIzonbnll 

u. Eo XIX, 1. ol 



Iwpilnpot. folyó iJ'atot oh' as, •. 1~aga is gyakr,~~ 
tnlillkOzhtllott il~' e lJ cselek lell·;t s<~,,~1 II most fo~)o 
háborúbillI is. Amikor a hnreolo fele.k eg~'lke 
IllegszüII t máI' , .k om~ntlú.lIs elem" l,ellJll, un,ll kor 
ludójút clsiillycszle ttok. "Hgy hHrc~eptcl cn1)o tet
tÓk. _ 11 mús ik fól clső kötelesscgónek tudja. hogy 
nnnnk 11 hajónak, aillellyel egy piJluualt a l mwlőtt 
még harcbillI lÍJ[olt, ]egónységót megmentse. Litt
IÚIt1]u k-o vajjon ugyanezt más púlyúkoll olya .. 
í'gyetellleS jc]enségkóJ)PCll . mint. II teugcrészet
uiM Nem. 

Mi okOzzn ezt II szép és igazán emberi maga _ 
tllJ"tÍl SU Miért esak u. tOllger6szek vjselkednck 
igy' 

A legszcmbetiínő bb oknak. és II legkézenfek
yőbb magym'úzntnnk látSzik II "loYHgiasság" ft)
guhna. A lovaginssúggal azonban az II buj. hogy 
egyéni tulajdonság, amit nem lehet eg~(ctlcn élet 
"flh'lÍ nak sem kisnj:Hítl.lni. Amelle tt a lonlgias
s~ig- fogalrnll inl,ább II költők, semmint It tudói;OI, 
kifejezése: poulosnIl tehát meg BeJH hlltlirozlwtó. 
Mélyebben kell az em beri lélek. tilkaibn halol. 
nun k, ha kerdésünkro felelete t óhajtunk nyerni. 

A t engerész eg~'iittműkö(lésllek az oka. való. 
szí Iliileg mugn a tenger. Il let.vc Ul. II viflszahl1hís, 
amel~'et az ember i lélekben II tenger kelt. Tört é· 
uelmileg : amiótn cflnk közeJjutott egYJlIúshoz ez 
II két fognlolll, nz clIíbel'i lé lekben 'nag y vi hlll'o
knt ke ltett. Mondjuk Illeg nyíltall. nz em ber félt 
11 tengertől. Ezt n félelmet megérthetjük, h iszen 
még n Illai hajóépítési techn ika mellett is tödéll
nek s7.erellcsétlcuségek. amellett ti. tenger egyesíti 
magúban ól \'Íz. a levcgő. n fóny, sőt <l föld min
den ves7.edcl mél, sokszor kiszámíthataUausílgllt. 
titkát. 

I smeretcs és eltel'jedt idegi rendell enesség It. 

H yd rophobia (dzis7.ony). Okát az ideggyógyíl
sZ,ok a gyel'mek kOl' emlékei közö tt keresik, dc 
ne.mol)'ek örök.lött dziswnyról is beszól nek. Né. 
h 1~ny kielemzelt eset él'dakesen Illutat rit . h ogy 
~J! ycn kö\"et kezméIHJ)'el jar n szülők gondntluu
sagn. eselleg csak Irófálko7.ó túlzásn is. Sok gyer
~ek(lt II csecsem őkori fÜJ'detés ki.ií:bell v íz a lá me
rt.te.lJ ek a szül ők. a gYűI'mek priiszkölését, tiltnko
zasat csak ll evetik, pedig a fejletlen kis szervezet 
komoly megJ)l·óbúltl.ltúsnl.lk. \"HU ilycnkor kitéve. 
~i;odll'e. hn /lz ilyen. csoosmuőkorában félig vízbe 
h~lt g~'~rmek ösztönös idegenkedéssel tekint a 
\'Izre. sot. hn az gyengóbb idegrendszer ü, ynlósÍlg
gal remeg, ha vizet hHI 

VUllunk az~n bfl n olyan esetek is, amikor n 
hnl:o~hob~1'I öröklött. Az omberi ség csecsemő
koruboI .sznrmnzott. e7. a kell emetlen emlék. jól 
mulnt ra fI'I. ember é!! a tenger "iszonYÍlra. 

Ami.llzollbnn J,:'yellge ideg'l.etü embC!J'nél rend
cllellesscg~é, betcgRóggú vÍll ik (hyd rophobiu), HZ 

ll: ('gószscJ;es embert feh·&rlezi. Kiil !lölcg és hel
sole.g .. eg~n~~I.~t. '1\~.(!,ll?~ít~1l b{'ll ue m. ó\'utossúg-ot. 
~egllo OSld~o'l.ok eloa lll! u!<ara kés'l.tct i. Rőt: 111, em_ 
bel" eg~'lllnsl'llulnllsúgú t fl kÖ7.ös yes'l.NIc.lemmel 
s:r.c>mben ullnyira b f'lénkdöbhC'l1li. millt sf'mnli m:í Fl 
n földön . • Tellumzó. hogy il B ihlia yÍ'!.i;7.ön_f' lbcRz(i_ 

U. f'_ 

léseiben is a "íz szerepel. mjnt amely a l(lghHt~ 
IWllyabb eSzköz az egész emheriség elpusztítÚ. 
s íu'n, 8 az új emberi ség azoktól szapOrodik. el 
Ilk i k a dzözön ell en. egymást. segít.ve, bárkát 
ép íte ttek. S l,ör.t.udoIllÍlSú, hogy a legvullásosubb 
emberek 11 tengerészek közül ker üluek ki 

A lenger leluit kitiinő nlkalom a jö\'endó új 
neJll'l.edékénck a k'ialakítáSÍl ra. Egyrészt a \';1.

i.-:;zony felkeltése révén, n1Íll t. a vál asztóvíz, úgy 
m utat rá. hog~- kik a gyenge idegzetűck, aki kre 
az egészséges jövő nemzedéli kialnkítását bízni 
nem lehet, - másréSzt nz erős idegzc tií. egés7.~é. 

ges embereket az egYlilt.míiködós, egymás tÍlm o
gntúsÍluak szükségesllógóre vezeti rÍl. VnllásO!lSÍI 
t eszi. Kincs még egy olyan elem, nlknlom, eszköz. 
mely ezt fi eólt olynIl ki t ü nőeu szolgúlná. mint 
a tcngcr, mel't ez a ha t .. lmas ,. ői;elem", :~ mngn 
titokzntossÍ!g{l\' nJ, nemcsak értelmünket győzi 
meg az egyiiUműköd és szükségességéról. han em 
érzel mi villÍgllnknt. is, a mi még fontOSabb. Ez il 

folyóirat nom lélektani szak.közlün y. úl)J)en ezért 
bővebb fejtegetés helyett hndd mutassunk rá rö
\'iden esnk egy dologra: il. v íziszonyban szell\'edő 
f'mber!. meA'Jo'őzhetjük ugyan ér telmileg arról. 
hogy fé lelemre semmi okn pl. egy modern 
óceúnjál'ó fedélzetén, de azér!' az ő yiziszonya 
nem szünik meg, mer t h iszen mélyebbe lI gyöko
l'e7.ik llZ. mint. az értelem, - érzel mi " il agábllll. 

Merész gondolntntlk lá.tszik ugyan. m égis 
mcg kell említenünk., hogy n. tenger mutatja meg 
azt nz útat is, nmel y a háborúk kiküszöbölésére 
\'ezet. A tengerészek segíti k egymást a kö~,üs 
ellenfél. a tenger ell en. Addig soh a Ill eg nem s7.iiu
nek a háborúk, nmíg nz embcriség rt'! nem jön 
ana, értelmileg és é l'zchnileg egYtlI·:"tnt, hogy 
/lZ ember ig1'lzi ellensége, flki"e \ szembe n séde
keznio kell. nem a többi embcr, hnnC!m II miuket 
köl'iil veyó természet elemei. Tgy lesz az ell enfél 
jóte\"őnkk ú: fl. l enger kibékíti és eU.1J", {Í .~ sefJHé· 
sére kényszeJ'íIi, valM,~o.~sá, f e.~zi az embereket. 

SzenL l vÍl nyi Sándor. 

A kegy templomában minden nagy, csak az 
ajtója oly tÖI")U~, hogy oda csal. hason esúsz\'a jut· 
hatni be. (Sa jJhlr.) 

A sűrű kegyelem nem kegyelem, és a bocsánat 
cSHk üj ba.jt te rem. (Shakespeare,) 

Bárminő dísz, mely a nagyol, slIjflt ja: koroJl!l, 
kard, h .. d\"C'l.éri bot, birói öltöny _ fé lannyira. selll 

ékíti öl,et, mint a kegyelelJl. (Shakesileare.) 

A kegyelmesség Jd rá lyi e rénl', _ és lsten ke
gyelmes lesz ot.t fenn ahhoz, aki a lant- ke,b')'eLlIlC" 
volt. (IIugo Victor.) 

Minden h:lla ndónal, szüksége , 'an n· kegyelem
re. lia is len csal, az flrllltlansúgnak nyujta ná ka r-
jait;, ki áldozll~l l~ tClIlllloJllokban !' (Volt aire.) 



Az unitárius eklézsiák 
figyelmébe. 

k " "" ('0''' ' az cgyhálköz-Az l~gy h ú7, meg IVIIIlJU. ",.! • 

'j;gck II hí vek réSZl:fO tulitúriu,,; köuyvtart sze l"· 
: 'j'J';ZCllck. A papok nak kötelességo volna, hogy a,z 

"t" " S ,",o"k utüvcit llZ eklézsia kön Y\'híra re-

történclek" lIorowtbun jelent meg s ifjilsliglUlk is 
lelki épüléssel olynshutja. Arn: 20 fillé r . 

UIIl af Hl • 

" ,, "u ny",beLl efro érdemesek volnallak - . szere - lll .... • • 

3. lsten mttlm ll i. Ver!!ek. 1rtll: Várndy Zsig
mondné. ]52 ohlall1yi \'erg erdély; kiiltöllőtö1. 'l'ech_ 
nikidll kifol"rott, nyelve rínolllllll köyeti azokat a 
gOlldolntokat. amelyoket szer7.ő cldalolui óhajt. F. 
kötet értékét IIzonbnn még is illkább azokban az 
élméuyekben llitjuk, amlllycket (\ romáu megszá!. 
lás, nHljd a felszabad ulÍl!'! vült ki ti. versek íróhi
ból. Főleg rövid "~rsei te ti'lzcnek. Érdemes a köte
let mcgvásÍlrolni s elmeriiIIIi benne. A szép kiál_ 
lílilsll könyv dr. VajlUI és Bokor killdásu. 

"k S,,'uos az egyházi vouutkOZllSU IIIcgszcrczzc . . 
könyvek nagyoll nehezell jelentethetök meg, mert 
az unitárius publikum felvevő, v(ísarló képessé. 

k"" Ezért erkölcsi kötelessége az gc IUlgyOIl leSI. 

" k k is és az egyházkö7.ségeknek is, egyes hlve ne ..,.. . 
hogy llZ unitárius vOllutkozasbnll ertek.cs kouy\(~

ket mcgl'clldcljék. 
A lmdllpcs ti cklé7.sia különöscll S l'll y t kellene. 

JI Ogy hel yc~zOl I alTIl, hogy IlZ unitút'ius íl'ók mü. 

vci II lolkészi. vagy II közhasználatra s;:aut könyv
t;íráuaIl meglegyenuk. S;:élcs-Ilugy Magyaro!szá
gon ez ~ központ, ahol [lZ unitárius vonatkozasú 

munkákat keres ik. 
pótolja. 

A II1l1zcumi köuydár ezt nem 

Dr. T. Gy. 

Új könyvek. 
Harom új könyvet küldtek meg szerkcszWsé. 

günkllek ismcrtetés l'O s örömmel tesszük hoz;:i.Í: 
mind a három érdemes is az ismertetésre. ~ 

Az első kettő a Vitézi R end Zrinyi csoportjá. 
nak kiadásában jelent meg s mind a kettő kivá
lóan alk..'l.lmllS a -magyar kutollaeszmény s ezzel 
együtt ifjúságunk eszményibb beílllítottságú lel_ 
kiségének miné l 'szélesebb körökben való terjesz
tésére. 

l . A legendás vasIlIadár. I rta: vitéz Boksay 
Alllal. R egényes életrajz, il. vilúgbábor u egyik le_ 
gendás emlékií magyar vadász-l'opülőjóllck: ittc_ 
bei Ki s ,Józsefnek életél'ől s a háborúban teljeSÍ
tett szolgidntai ról. Elvezhetően udja elő Kiss Jó
zser légi harcait. hllsz légi gyözelmét, amelye k_ 
uől k.ileneet úgy arutott, hogy gépévol együtt sér
tetlenül kényszc l' itello Icszállúsra llZ ellenséges 
l' e l)ülőt. Ez utóbbi tóuykedése, mely lllindig célja 
yolt, legfeljebb lI em mindig tudta azt megvalósi 
tan i, keresztóny emberszeretetéröl tesz tallusíigol. 
~kesen mutatja ez is Ilzt az íillundóall hnugozta_ 
lott nézelünket. hogy éppen a legnagyobb hősök 
a:wk, akiket ne m II lelki e ldurvuH-ság, vagy vnd_ 
sag tesz hósökk,é, banem II bazaszeretet. mely még 
II harc mámorában is tud emelkedett szellcmii és 
keresztény lelkii maradni. Ára: 2.20 P. 

2. Va rkasttITy az in govúnyon, Ida: Csalaljai 
József. ÉrdekTeszitö, do nem ponyvaregény, mely 
a törökvilágból vesz i tlirgylit. A "Regényes hős-

Hírek. 

. Az 1941 július 1- 2. tartott konferencia 
• 'TO resztvevol. 

A Nem zetvéde lmi Kereszt, A főméltóságú Kor
múnyzó Úr nlllpitotta elismerő kitüntetés az?k 
szúmÍlra, IIki,k II "ilÍlghil ború után [l magyarsag 
ügyét élctük kockiar.tatúsilv"l is szolgálták. A 
Nemzeb'édolmi . K ereszt Odaitélésére Hivatott 
lüíPtallL1l péntcken, június G.án tisztolgett a Ko~_ 
m{inyzó Úl'núl, ki IL Káptalan tagjainak szem.e
lyesen IIYújtOtla íit It Nemzetvédelmi Ker~s~.tet. 
A káptalani tngok .között két unitúri tL'l testvorunk 
is mcgkHpta czt il. szép kitü ntetést: vité.z Kozma 
Ferone ny. altábol'lI<tgy és B otár IstvlÍ:h ország
gyíilél'!i képviselő. BÜflzko örömmel gratulúluuk. 

Da ll es Pál és ((öl tő Jrénke ullitúrius, tanító_ 
húzasPúI' Ilfilliuuk Kbil'a ue"ű gyermekük szüle
tett Sepsiszentg),öl·gyiin. lstcn áldja mindnyájuk 
életét. 

Ors:r.ágzl1sz lót ndomá uyozta k Vargyas, ud"a~. 
helvJllegyci községnek. II volt csonkahazúban lako 
székelye k. A;: országz:íszló bizottság tagjai: dr. 
kálnoki Kiss Jenő. DiJné lJY Dónes, özv. Péter Ji!
nosné Dim6ny fda, Pá l J.,/ljOS, Soós .Rebeka (árya), 
Swrkll Andorné Koszl<indi Reueka, Gábor And
rás, Pál HózlI, Koppány Ferellcl1ó Dim6ny Mi!
ri a, TI kei A nna. 'Mader i\fártounó Sós Rebeka, 
Molnúr Forellcné Dimény Juliska, .Jécsi Béhine 
Dimény Mária (a lszeg), R udas IstvÍlnné Drcgus 
.Juliska, Kobelt Qúborll6 Szőes Katalin, Bokor 
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]\'írob.nc Sz: bÓ ViIIlUl, 'Mugyar Györgynó ~~sz_ 
tzi;ldi 'Julia, özv, Kcos.kés Istvá!lllé, Gál ?!h b,UIY: 
Alldorkó ?!fária, Alldorkó Ida, ~eme~ Irmn,.Muth? 
Irmu, SÍlndor Jstvilll (KéllOSJ), LIber JOZSC!110 

Sós Rozália. Borbúth Robi, Borbátb Ilon~. A za~z
lót 11 Kohilry-uteni templomban Barabas , Istva~ 
lelkész zíldoHa meg. Ezen nz ünnepélycll n?gy ~ze
kel y leany szavalt, majd II z.íszlót bizottsa~ vIH~ 
cl Varg~'asrn, hol n magyar lélek életét hlrdetm 
méltó hel~'ell állították fel. 

A.z 19.U. májusi Gyermekvédő Liga l pengős 
tiketUeinek úrusításából az Unitárius Nöszövet. 
!lég pijnzt{lrába befolyt: Józan MiklóSllé. dr. ~a
lász Jánosné. Lawllor KflrolYllé, Borsos Zolta~
nő 5-5 p, özv. Rúduly Jánosné, vitéz Nyiredy Ge
dué, ' dr. Kelemen Sándorné, özv. Fábry Edéné 
3--8 p, Hegyi Gyuláné, Benezo Béláné, Perei (Prc. 
yer) Mária, Jukobi Fülöpne, Sehey Ernőné, H aut. 
ler Ferencné, Belovúry Istvánné. özv. K iss Jenő
né, Pongrútz Vilma. VidOr Ruppertué, dr. Zsakó 
Andorné, Polgnr Margit, Péterffy Julia, dr. Szent. 
Jványi Józsefné, Sigmond Stindorné, Sepsi J ános
né, l\fihály Rudolfné, Rónai Gézáné, dl'. Zsakó Ist
,'únné, BU7-Og{my Anna, Balogh I vánné. őzv 
Mauthner Deu.öné, Benedikt Mureellné, Milch 
Móricn ó, vitéz Gicló Béláné, Nagy I stvánué, B~
Iles Vincéné. Kiss Irén és Jolilll, Pauspertl Ká_ 
rolyné, l3Iaschnck Bélll, dr. Tnuffer Béláné, Al
bert Jánosué, cll'. Albert Jímosné, Rovó Aladárné, 
Trsni Ernöné, Gábor Antalné, dr. Dániel Áronné, 
öz\'. Török Rúlmimné. Kon'tcs Ká.lmánné, Tontsch 
Róbertné, Auspitz Vilmosné 2-2 P, Ujvári Lász
ló, BarabilS I stvánné. I vún Margit, Robonyi Pi_ 
roska. Hcgcdiisné. B. Pilll Mtil'ia, Izsó Lászlóné, 
Deák Farkllflné, Hédigcl' Károl y, Szent..Iványi 
Sándorné, Péter Jímosné l - l p, összesen 127 p. 
Dr. Csiki Gáborné és Ferenczy Istvánné 2-2 P 
Ildomílll~'ú"1I1 n két nnpi nyih'únos gyüjtés 58.02 
p-t crcdménrez(' tt. Igy II NÜ!lzövctség gyüjtésc ei
mén: 18á.02 P_t juUaltnllk a Gyermekvédő Liga 
javára. Budapesten, 1941. június bó. Barabás Ist
VáUllr,Í pen7.táros. 

-

UNITARIUS ÉRT ESiTÖ 
Fel.lös s'Ze rkes :&tö : S zent-Ivényl S ándor 

Felelös kiadó : Ferencz Józ sef 

Sz.rkesztö s6g és k iadóhivatal 

BUdapest , V., K oháry-utca 4 . T e le fon 117-529. 

Megjel e n i k m i nd e n hó lS-én, 
Elöfi'telési dij Cl;)' évre 4'- P. 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség 

A lap elfogadé.a elöflzetésre kOtelez. 

Lelkészi n yugilijalapra 1941. május hó r l 
mán n ~övetkez~ kegyes sdományok folyta~ Y;~ 
/lZ egyhaz pénzturába: Lawner Károly 100 p . 
~ui dr. Borbély Gyula. emlékére {i0 p , Klein G~:~ 
es dr .. Halász Jánosné 10---10 P , Mezei István 4 p, 
~ened~kt Marcellné 3 P, dr. Surányi Ede és Hol
losy-Fllep Istvánné 2--2 P, Vajda András 1.50 p 
P~lgár 'Ma:git 1.20 P, B. PálI Mária, vitéz Szint~ 
Gabor. HaJdu Henrik és Baráth. Lajosné l-l P. 
összescn: 187 pengö 70 fillér. Fogadják ér te a ne. 
messzívű adakozók egyházunk hálás kÖszönetét. 
'förténetesen ez LL szép önkéntes gyüjtés pár fillér 
híjján teljesen fedezi LL június havi kiadásunkat 
S így az Alap maga tehermentesítést nyert. Err~ 
":11ó .~ekintcttel ajánlom a mi kis egyházköri 
nyugd lJalapuukat az adakozó Vanásközönség sze_ 
rető gonCljaihn. Közös munkánkra és áldozatunk.
ra. a nlindcnható Isten szent áldását kérve, "agyok 
összes híveinknck atyafisiigos indulattal: J óZan 
Miklós esperes. Budapest. 1941. június 5. 

ISTENTISZTELETEK AUGUSZTUS BóBAN: 

Koha ry-utea. <t. sza.m al atti temlllomban min
den vasárnap délelőtt 9 órakor. 

Hög)'es End re-utca 3. sza m alatti t~ml)lomb3n 
minden vasá rnap délelőtt 10 órakor. 

Pest.szen t1örinci templomba n minden vasár· 
IUlp dél előtt ]1 Órllkol'. 

D UnRplttajon minden 
dClutím 3 órakor. 

Olvasd 

vasárnap délelőtt 10 és 

, 

az "Unitárius Értesítő"-t 

Előfizetése egy évre 4.- P 

U t ánaküldés kizá rva! 

Uj eim: 

• 

Nyomatott Male Ernő könyvnyomdéjaban, Budapest, VIII .. lózsef-utca 61. - Telefon : 1-392-59. 
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