
faragható horzsaköves - lapillis, világos színű ignimbriteket és a piroklaszt ártufákból kikerült 
andezitdarabokat22 főleg a Szent Mihály templom és a Bécsi kapu építéséhez használták. A Szent Mi-
hály templom kerítését valószínűleg bányászott andezitből építették, a bánya helye jelenleg ismeretlen. 

Hárshegyi Homokkő. Szilárdabb, nem karbonátos kötőanyagú változata a Naszály délkeleti részén 
található. A Bécsi kapu és a Szent Mihály templom alapfalain kívül sok, ma is álló, XVIII-XIX. századi 
köz- és magánépület, szobor anyaga, még a Lánchíd építéséhez is vittek innen kőanyagot annak ide-
jén.23 Működő kőbánya létezett itt a XX. század közepéig.24 

Dachsteini Mészkő (dolomit). Mint fentebb említettem, főleg mészégetéshez használták. A régészeti 
feltárások során előkerült illetve azonosított, a Duna-balparti rögökre jellemző ooidos grainstone és 
Dasycladaceás wackestone változatát több szerző is említi.25 Figyelembe véve a középkori szállítási le-
hetőségeket, ésszerű, hogy ez a kőzet, illetve a belőle égetett mész egyértelműen a Naszály hegyről 
származott. 

A terepbejárási és mintagyüjtési lehetőségért Vác Város Polgármesteri Hivatalának építészét, Seregi 
Emőkét illeti köszönet. A kőzettani preparátumok elkészítését Budai Ferenc (MAF1) végezte. A kézirat 
átolvasásáért és javításáért Hála Józsefnek (MAF1) tartozom köszönettel. 

Fehér Tamás 

Szováta első sósfürdőjének megalakulása 
és korai története 

Szováta mint gyógykezelésre, fürdésre alkalmas település korai írásos említései már a XVIII. szá-
zadban megjelentek. 1715-ben Halmágyi István mint „híres hasznú vizeket és forrásokat" írja le napló-
jában, 1780-ban Fichtel említi, hogy a szovátai sóstavak télen nem fagynak be, vizük nagyon meleg. 
Orbán Balázs gyerekkori emlékként tartotta számon szovátai fürdőzéseit: „Hol van az a két roppant tó, 
mely bár egymás közelében volt, egyiknek vize jéghideg, míg másiknak vize (csak !4 lábnyira is a 
vízfelület alatt) égető meleg volt, s melyben annyit fürödtem én is gyermekkoromban? Elfakadtak azok 
1850-ben, helyökön pedig azon roppant örvények keletkeztek, melyeket csudás idomú sósziklák vesznek 
körül, mint a jeges tengernek úszó jégtömegei."' 

Orbán Balázs rávilágított a település geológiai adottságaira: a sós, csúszós talaj nagymértékben ked-
vez a kisebb-nagyobb tavak kialakulásának és hirtelen eltűnésének. A só felszín alatti oldódási folya-
matainak eredményeként nagyobb bemélyedések, úgynevezett dolinák alakulnak ki, amelyekben 
összegyűlik a víz, kisebb tavacskákat alkotva. Ez a víz, szintén az oldódási folyamatnak köszönhetően, 
utat vág magának a sósziklában és ennek következtében ponomk, azaz víznyelőhelyek jönnek létre. 
Ezek eldugulása is tavakat eredményezhet, ahogy az például a Medve-tó esetében történt. Szovátán ma-
napság is megfigyelhetőek ezek a folyamatok, számos kisebb mélyedés, víznyelő, tavacska jön létre és 
tűnik el, szinte évente. Ezeknek a földtani adottságoknak köszönhető, hogy kisebb sóstavak, vagy me-
dencék jöttek létre, amelyeket a helybeli és környékbeli emberek felkerestek gyógyulás céljából már a 
XVII-XVIII. században is. 

22 A kőzetleírásokban piroxén-amfibolandezitekkel találkozunk, a tufa viszont mindig tartalmaz biotitot is. A 
többi ásványos elegyrész mindkét kőzettípusban körülbelül egyazon összetételű (a plagioklász labradoritos 
összetételű és a kvarc mindig hiányzik). Gránátos biotit - amfibolandezít a tufa vékonycsiszolatában és a tere-
pen található. A biotitos andezitváltozat azonban kevéssé szilárd. így feltételezhető, hogy a kőanyag kiváloga-
tásakor a meddőre került. 

23 Schafarzik i. m. 
24 Dank V:. Jelentés a Nagyszál vidékén végzett földtani újratérképezési munkálatokról. MÁFI Adattár, 

szén/135. 1953. 13. 
25 Balog - Haas i. m „Haas i. m. (1998., 2001.), Császár G.: Magyarország és környezetének regionális földtana. 

I. Paleozoikum - paleogén. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., 2005. 328. 

1 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása IV. Pest, 1870. 16. 
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Az első szervezett és komolyabban felszerelt szovátai fürdő a bögözi származású Veress József 
(1817-1889) nevéhez köthető.2 O az, aki a már elpusztult Fehér-tavat igyekezett újjáépíteni, cölöpgátat 
emelve, és 1872-ben létrehozta a saját fürdőjét is.3 Egy jól működő kis fürdőtelepet épített ki a telkén 
vetköző-kabinokkal, kádakkal, sőt vendéglővel is, melyet a későbbiekben - a Medve-tónál létrehozott 
fürdő elindulása után - Alsó-fürdőnek is neveztek. Ezt a korondi fürdő mintájára alakította ki, ahova 
Dósa Dániel országgyűlési képviselő barátja sokszor vitte magával. A korondi fürdő a Molnos család 
birtokában volt és a XIX. század első évtizedeinek kedvelt fürdőhelye a tehetősebbek körében.4 A für-
dőt gróf Kemény Miklós bérelte a Molnos családtól, egészen 1826-ig. A korondi borvíz hamar ismertté 
vált orvosi körökben, mint a skorbut kiváló ellenszere. A gyógyulni vágyókat az ivókúrákon kívül a me-
leg kádfürdők, a sósfürdők és a zuhanyfürdők várták.5 

A szovátai fürdőre járó vendégek tiszteletének örvendő Veress számára egy érclapot állítottak 
1878-ban, mely jelenleg is látható a református templomban. Felirata a következő: „Szovátai Veress Jó-
zsefnek, e Jürdő alapítójának, a szenvedő emberiség érdekében tett áldozatkészségéért állíttatott ez 
érczlap az 1878-ik évi fürdővendégek által 1878 augusztus 20-án". A Géra-fürdő egészen az 1970-es 
évekig működött, amikor is nagyméretű árvíz elpusztította.6 

Veress József, aki 1870-től megyegondnok volt a szovátai református egyháznál, akkor még leány-
egyháznál, 1889-ben, halála előtt az egyházra hagyta egész vagyonát, a fürdőt és a családi házát is a te-
lekkel együtt. Március 5-én kelt végrendeletében megnevezte adományként a sósfűrdőt 28 szobával 
együtt, a 40 ezer koronát érő házát és a belsőséget. A végrendelet nem lelhető fel, annak részleteit kü-
lönböző szórványos adatokból kell összeállítani. 

A végrendeletet követően az egyház és Veress utódai között hosszú hagyatéki per kezdődött, amit 
követtek a tulajdonjogi perek, amíg tisztázni tudták a fürdő és az azt körülvevő telkek hovatartozását. 
Ezeknek a lefolyását nem lehet nyomon követni a források hiánya miatt, csak a fürdőnek a református 
egyházhoz kerülése utáni adatok találhatóak meg. 1895-ben arról értesülünk egy presbiteri gyűlés al-
kalmából Bíró Géza sóváradi beszolgáló lelkésztől, hogy a fürdő az év február 8-án a Magyar Királyi 
Kúria és a két alsóbb hatóság jóváhagyásával az egyháznak ítéltetett.7 Az ügy a Marosvásárhelyi Kirá-
lyi Törvényszék által a királyi közjegyzőhöz tétetett át telekkönyvi átírás végett. Az egyház részéről 
már az előző év őszétől kezdve részt vettek a tárgyaláson és most augusztus elejére megidézték a képvi-
selőket. A lelkész az ügy teljes vizsgálata után úgy látta, hogy Csontos Olivér, az egyház ügyvédje jó 
munkát végzett, azonban szeretné, ha az egyház gondnoka is részt venne a tárgyalásokon, annak alapo-
sabb volta érdekében és abban a reményben, hogy így felgyorsítható lenne a folyamat. 

1896-ban a Marosvásárhelyi Magyar Királyi Törvényszék július 7-én kiadott végzése szerint 
Szoboszlay György zárgondnoksága azonnal megszűnt és a fürdő átkerült az egyház tulajdonába. Ez 
vonatkozott minden belsőségre is, ami a hagyatékban szerepelt.8 1897. április 23-án a gyógyfürdő és a 
vele együtt hagyományozott telek átvétele megtörtént.9 Az egyházmegyei főhatóságok ugyan csak a bí-
róság útján tartották volna helyesnek az átvétel lebonyolítását, de az egyházközség közgyűlése, az espe-
res és a peres ügyeket intéző ügyvéd. Csontos Olivér is úgy látták jónak, hogy az azonnali átvétel meg-
történjen. 

A fürdőidény végére nyilvánvalóvá váltak a hétéves per alatt keletkezett hiányosságok mind a fürdő, 
mind az épületek körül."1 A fejlesztés érdekében javasolták a nagyon zajos fűrdőtelepről a szekerek ki-
zárását, ezeknek az utaknak sétaterekké való átalakítását, egy kuglipálya létrehozását, valamint az istál-
lók elkülönítését a fürdő területétől, továbbá a fürdő területére, valamint a sétaterekre lámpák fölállítá-
sát és virágágyások létesítését. Szerepelt a tervben a vendégházak újrazsindelyezésc és a fürdő bejáratá-

: Józsa Amlrás\ Szováta első fürdője. In: Hazanéző, XVI. évf. I. sz.. 2005. 9. 

' Vö: Fekete Árpád-Józsa András-Szőke András-Zepeczaner Jenő: Szováta 1587-1989. Székelyudvarhely, 
1998. 230. 

4 Józsa András: A Sóvidék és fürdői. Firtos Művelődési Egylet. Korond, 2002. 
5 Kőváry László: Székelyhonról. Kolozsvár, 1842. 56-57. 
6 Zepeczaner Jenő - Szőke András: Szovátai fürdőélet. Szovátai Városi Múzeum, Szováta. 2003. 7. 
7 Szovátai Református Egyház Levéltára Jegyzőkönyv 1893 1903 (a továbbiakban SZREL) 1895. június 14-ei 

presbiteri gyűlés. 

* SZREL 1896. július 14-ei presbiteri gyűlés. 

'' SZREL 1897. május 2-ai presbiteri gyűlés. 
10 SZREL 1897. augusztus 29-ei presbiteri gyűlés. Ezt a furdőigazgatóság egy jelentés formájában terjeszti elő. 
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Szováta-fürdő, Fekete-tó 

hoz egy nagykapu felállítása, a medence bővítése, a meleg fürdőnél pedig a régi csövek kicserélése. 
Ugyancsak szerepelt a tervek között a Fekete-tó, a másik hagyományozott fürdő felé ösvények, utak ki-
alakítása és azoknak padokkal való ellátása. A fürdő gyarapítása és a vendégek számának növelése ér-
dekében még 2 földdarab megvételét is tervezték. Az éjjeli rend és csendzavarók ellen éjjeli őrséget 
szerveztek. 

A személyzet és a zenészek fürdőidejét délután 1-2 között állapították meg, amikor is nem zavarják 
a többi fürdővendéget, mert emiatt is panaszok érkeztek." A fürdővendégek jobb és szórakoztatóbb el-
látására megrendelték a Budapesti Napló és az Ellenzék című újságokat. Az ingyen fürdés joga ugyan 
elméletileg csak az állandó szovátai lakosoknak járt a Fekete-tó vizében, ugyanakkor mások is folya-
modtak és kaptak ingyenes fürdési lehetőséget. Ilyen volt például a Szent Ferenc-rend, amelyik akkori-
ban került Szovátára, vagy a gyergyószentmiklósi hivatalnokok egy kisebb csoportja.12 

Miután a következő fürdőidény nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a presbitérium elhatároz-
ta a fürdő eladását. Az tulajdonjogilag ugyanis nem volt teljesen az egyházra ruházva, a kisebb-na-
gyobb javítások költségeire pedig nem tudtak sehonnan sem kölcsönt fölvenni. Amikor Veress József a 
vagyonát az egyházra hagyományozta, több telek is azoknak a személyeknek a nevén maradt telek-
könyvileg, akiktől Veress előzőleg megvásárolta és akik továbbra is ragaszkodtak ezekhez a telkek-
hez.13 A fürdő jövedelméből a rendezés nem volt megvalósítható az illetékek miatt, ezért elhatározták 
legkevesebb 18 ezer forintért való eladását.14 Egyébként is az illetékes hatóság a szükséges korszerűsí-
tések hiányában a fürdőt bezáratja. Időközben egy másik fürdő is létrejött, amivel szemben a reformá-
tus egyház fürdője szembe került. Külön kikötésként szerepelt, hogy a majdani esetleges vevő az egy-
háztagoknak az ingyen fürdést mindenkor biztosítsa. 

Mindkét fürdőhely megközelítése nehézkes és időigényes volt. A Marosvásárhelyig tartó vasútjárat 
után az ide igyekvőknek bérkocsit kellett fogadniuk. Egy korabeli lap, az Udvarhelyszék a következő-
ket írta: „arra kell törekedni, hogy vasúton egészen Szovátáig lehessen utazni, [...] meg kell határozni a 
fuvar árát Sóváradig és Parajdig, stb. továbbá fél és egész napra, stb. mert így alkunak és ezzel az utas 

" SZREL 1897. július 13-ai presbiteri gyűlés. 
12 SZREL 1898. július 24-ei presbiteri gyűlés. 
13 SZREL 1897. szeptember 12-ei presbiteri gyűlés. 
14 SZREL 1899. szeptember 27-ei presbiteri gyűlés. 
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ügyességének és a fuvaros furfangjának, ravaszságának van kitéve a közönség." 1898-tól a Balázs-
falva-Sóvárad vasútvonal átadásával ez a távolság lerövidült. Egy korabeli feljegyzés szerint: „e vasút 
megépítése Marostorda vármegye s Udvarhely vármegye érintett részeinek első létérdeke, Szováta für-
dő fejlődésének első föltétele." A vonal Parajdig való meghosszabításával 1906-ban már egészen 
Szovátáig lehetett jutni. Budapest-Szováta között külön vasúti kocsik is közlekedtek. A vasútállomás-
tól omnibusz vagy fiáker hordozta a vendégeket a fürdőtelepre, de a rossz utakon közlekedő jármüve-
ken nem volt elég férőhely: „a kiszálló vasúti állomáson csak egy társaskocsi áll rendelkezésre, mely 
legtöbbször nem elég az érkezők felvételére és nagyobb podgyászok hordására képtelen"- írták 
1905-ben. 

A faluból a fiirdőtelcpek felé vezető út is rosszul volt járható, 1904 után vezetett csak kövezett út az 
Alsó-Telepig. A Felső-Telephez pedig kezdetben csak ösvényeken lehetett eljutni, és az út megnyitása 
után sem akart a fiákeres ide felhajtani. A Felső Telep kezdetben rendezetlen volt, de a hamarosan kiala-
kuló Fő utca és Felső utca határozta meg a szerkezetét. Ezek mellé épültek ki a rohamosan szaporodó 
villák, melyek rendszerint emeletesek. Felépültek az első szállodák is: Bercsényi Szálló, Hunyadi Szál-
ló, István Szálló. Petőfi Szálló. Megnőtt a kereslet a földterületekre, amivel a telekspekuláció, a csalás 
is megjelent. Akinek nem volt saját villája, annak érdemes volt előre szállást foglalnia, mert gyakran 
előfordult, hogy az érkező vendég kénytelen volt visszafordulni. 

1899-ben Nagy József nyárádszeredai járási főszolgabíró jelentkezett be többek nevében, hogy 
megvenné a sósfürdőt.15 Mivel azonban az egyház a területek jogi rendezettségére nem vállalt szavatos-
ságot, a vételtől Nagy József elállt."' Ezért már 1900-ban javításokat eszközöltek a szolgabírói betiltás 
elkerülése végett.17 A fürdő nyilvános forgalmának betiltására a szobák dohos levegője, a kabinok elég-
telensége, a köznép számára nem létező kabinok hiánya, a kutak gyenge karbantartása miatt került sor. 
Ugyanebben az évben a sósvizek használati jogáért felelős Magyar Királyi Főudvarmester kedvezően 
döntött az egyház számára. Ez a bonyodalom még 1898-ban kezdődött, mikor is két pénzügyi tisztvise-
lő bejelentése nyomán a Magyar Királyi Pénzügyi Hatóság illetékesei kijelentették, hogy az egyház a 
végrendelettel együtt nem örökölhette a sósvizek használati jogát is. l s Ezért Dósa Elek országgyűlési 
képviselő eljárt az ügy érdekében, így neki is és a püspöknek is jegyzőkönyvi köszönetet mondtak.19 A 
sósvíz-használat adományázásának a feltétele volt. hogy a vármegyei tisztviselőknek az ingyenes für-
dést biztosítsák.20 1901-ben egy masszírozó is jelentkezett a fürdőtelepre, valamint egy kereskedő áru-
sítási engedélyt kért a területen. Mindkettő számára egy-egy régebbi épületet jelöltek ki.21 

A fürdőélet biztonságára, a rend fenntartására a fürdőigazgatók vigyáztak, ők hajtották be a gyógy-
díjakat, valamint a zenedíjakat is a vendégektől. A fizető vendégeket három kategóriába sorolták. 1. 
Nagybirtokosok, nagykereskedők, tízezer korona feletti jövedelemmel rendelkezők 8 koronát fizettek. 
2. Hivatalnokok, tisztviselők, birtokosok 4 koronát fizettek. 3. Tanítók, kisgazdák, tisztviselők 2 koro-
nát fizettek. A jegyeket naponta kellet váltani, ezért panaszkodtak is a vendégek: ,JVagy baj, hogy nin-
csenek szezon fürdő/egyek, most ennek következtében naponkint kell jegyeket váltani, ami egyrészt ké-
nyelmetlen, másrészt zaklatásszerű." A rend fenntartását külön előírások szabályozták. w4 sebes hajtás 
mindenik telepen tilos. Közmulatságokon a szolgaszemélyzet és kéjnők megjelenése tilos. Az olvasóte-
remben dohányozni tilos. A tavakban ruhát vagy állatot mosni tilos. Undorító betegséggel, kiütésekkel 
a fürdőt nem szabad használni." A szórakozást a fürdésen, sétáláson kívül az olvasótermek, a nagysza-
bású előadások, vagy éppen székely népi mulatságok szolgáltatták. A századforduló után a turdőidény-
ben például minden hónapban jótékonysági hangversenyt, előadást szerveztek a felépítendő református 
templom javára. Ugyanakkor a Medve-tavi tutajok, csónakok és szandolinok is nagy népszerűségnek 
örvendtek. 

Sófalvi Illyés Lajos fedezte fel elsőként a nemrég keletkezett Medvc-tó nyújtotta lehetőségeket. Már 
korán kezdett kutatni a tó különleges felmelegedésével kapcsolatban és fölvásárolta a tó körüli területe-
ket, 1894-ben villát is épített magának.22 A mikházi ferences rend kápolnát és barátházat emelt a tópar-

15 SZREL 1899. szeptember 3-ai presbiteri gyűlés. 
"' SZREL 1900. március 4-ei presbiteri gyűlés. 
17 SZREL 1900. február 11-ei presbiteri gyűlés. 
IK SZREL 1899. január 8-ai presbiteri gyűlés. 
19 SZREL 1900. október 7-ei presbiteri gyűlés. 

SZREL 1901. március 24-ei presbiteri gyűlés. 
: l SZREL 1901. június 6-ai presbiteri gyűlés. 
" Józsa András: Sófalvi Illyés Lajos - A modern Szováta-flirdő megalapítója. In: Hazanéző, XVI11. évf. 1. sz. 

2007. 20-21. 
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ton. Ezután Illyés saját családjának fűrdőengedélyt szerzett, majd megindította a törvényes eljárást az új 
tó fürdővé nyilvánításának érdekében. Az engedélyek megszerzése után kezelőrészleget épített a tó 
partjára. Kezdetben a fürdőt csak a helybéliek, környékbeliek használták. A fokozatos kiépülés, fejlő-
dés után hamarosan egyre messzebbről érkeztek a vendégek. 1893-ban 370 állandó vendég látogatta a 
fürdőt, 1912-ben pedig már 1643. Az idelátogatók főként székelyföldi hivatali alkalmazottak, földbirto-
kosok, Marosvásárhely, Kolozsvár, Budapest értelmiségi rétege volt. A fürdőzők hosszabb időre érkez-
tek, általában 4-6 hétre. Nyilvánvalóan nagyobb számban jöttek az ideiglenesen (2-3 nap) itt tartózko-
dók is. Korabeli hírességek is gyakran választották úticéljuknak a fürdőt, például 1905-1907 között 
Szovátán nyaralt a budapesti Népszínház ünnepelt színésznője, Jászai Mari. A fürdővendégek sorából 
toborzott társaival együtt estélyeket, bálokat, előadásokat rendezett, és ennek jövedelmét, 2400 koronát 
egy kút létesítésére ajánlotta fel, mely meg is valósult Mária-forrás néven. 1915 nyarán Ady Endre is 
meglátogatta a települést, erről bátyjának, Ady Lajosnak következőképp számolt be: „Tegnapelőtt ér-
keztünk holtfáradtan haza erdélyi Htunkról, kevés pénzzel, de tele rajongó csodálattal Erdély iránt. 
Brassó, Vásárhely, Szováta voltak stációink. Sokszor keltünk 4-kor reggel, és megnéztünk minden látni-
valón szépet, rohanva fürödtünk Szovátán." 

A Medve-tói fürdő nagyméretű fejlődését és az ezáltal létrejövő konkurenciát jelzi: a zenészek ké-
rést nyújtottak be, hogy Illyés Lajos vendéglőjében is zenélhessenek, majd egyenesen el akarták hagyni 
az alsó fürdőt.23 Illyés Lajos 1901 tavaszán létesítette a szovátai felső gyógyfürdőt, május 21-22-én 
Maros-Torda Vármegye Törvényhatósági Bizottsága a közgyűlésén szabályrendeletet adott ki annak 
jogosságát elismerve, működési és használati engedéllyel együtt. A református lelkész szerint ennek a 
szabályrendeletnek egyes cikkelyei sértik a saját fürdőjük jogait és érdekeit. Ezért a rendelet fellebbe-
zését határozták el a Belügyminisztériumhoz. 

Az 1902. év elején a sikertelenségek miatt meghirdették a fürdő bérbeadását a marosvásárhelyi szé-
kely lapokban. A kitűzött határidőre három pályázó jelentkezett.24 A presbitérium Rosner Árminnak ad-
ta bérbe a fürdőt, 3200 korona éves bérleti díjért.25 Júliusban az ügy nagy fordulatot vett, ugyanis Illyés 
Lajos az ügyvédjén keresztül ajánlatot tett a sósfürdő megvásárlására. Megemlítődött, hogy a fürdő az ő 
tulajdonát képezte valamikor.26 Az előzetes szerződéseket azonnal hajlandó volt megkötni, valamint a 
fürdőt a nyár végén átvenni. 1902. március 4-én kötötték meg az adásvételi szerződést S. Illyés Lajos-
sal, a vételár maradt a 36 ezer korona.27 Ebből az árból a vevő 20 ezer koronát azonnal kifizetett, a töb-
bit pedig a szerződésben foglaltak értelmében 5 év alatt köteles kifizetni, ami után 6 százalék kamat jár. 
Az eladás után a fürdőt tovább működtette új tulajdonosa, így a Medve-tói fürdővel egy egész birodal-
mat hozva létre Szovátán. Az első világháborúig töretlen fejlődés mutatható ki, a vendégek létszáma 
növekedett, újabb villák épületek a fürdő területén. A Monarchia minden tájáról érkeztek a vendégek, 
sokszor 5 -6 hetes nyaralásra is. A két világháború között azonban megváltozott a fejlődés iránya, de a 
kis fürdőtelep a második világháború után egészen az 1970-es árvízig működött. Ekkor teljesen elpusz-
tult és az akkorra már világhírnevet szerzett Medve-tó maradt Szováta hivatalos fürdőhelye. 
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23 SZREL 1901. június 30-ai presbiteri gyűlés. 
24 SZREL 1902. február 12-ei presbiteri gyűlés. 
25 SZREL 1902. februári6-ai presbiteri gyűlés. 
26 SZREL 1901. július 8-ai presbiteri gyűlés. 
27 SZREL 1902. március 9-ei presbiteri gyűlés. 
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