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"Ne féljetek"

ÁHITAT

:Illert lmo birdefek tiCJdek! lWKY örömet, mely az
~ népnek öröme l~zell. ;\l~rt w.t.ülct.ett néktek
f.lla:L McgvÍlltó, ki u.z úr !friszLu fl a Dávidi va.rosábau " (Luk, n . ll.) - igy .szólt az úrnak a.u3y'aJa. ti. megriadt pú.<;z,for okhoz. luna boldog bethlehemi Cjszn.kán.
Mindig nugy öröm, ha. e " iIágl'Ll egy kis gyermek születik. Minden gyermek lsten szeretetének
élő bizonysága. Ad: szokták mondani, hogy nincsen gondja aDnak, akinek gyenneke nincs. Lehet.
DG az ilyen emOOr nem is mm-i. .lZt az örömet Re,
amit Is ten egy cgé.sl.séges. bWP gyermekben ad

Luk.. JI,

.... .. , . nem vala néklk helyök a
"endcgfogadó háznAl ......

KaráctJO'IIY estéjén. áWnaim s:tekerébe fogatok
hl S~l{ílok fantáziá.m táltosálloz: hipp-hopp. oU legyek, (llwl akarok, és álomAintón szállok
_
,l.gy m01ld a MlUi, allova lelke viszi.
'"
Karácsony estéJén 8Zá11iunk be mi is e csodahinióba és repiUjiitlk időben és térben megsu- ....
.. ' kétezer évnek távlatdl)a1'- I zráelnek
Bethlehembe.

t:rzed-e kelCt-

awJ...-nuk, akiket nagyoll sreret. A szüWk a. gyer.mekbon falá.ljáic Illeg életük igazi 87.óp SÓgét , cél ját
6a értelmét . A gyermek tanit ja meg n:z. édeS1lDyát
sz.ÍvbŐJ és igazán inuhlkozni. A gyermek tanítja
meg az édesapát komolyan dolgozni. a cSalád ke!lye~rt küzd~m i és \'crejtékezni. Az öröm azonball, ,amit egy kis gyermek születése jelent, legtőbbsWl: csak lL ésn.l ád és rokonság köré.ig terjed.
KUl':I.csonykor ogy olyan gyennck szilletését
iinnepe]jük, , aki nemcsak egy kis csalóduak' h'nD.enl {IZ eg6SZ emberiség nagy C9aládjúnak lett
~~ "öröme. Ű, hozta. Istentől mindnyáj unknak az
ur()W uz.enetet es O e.rŐsítette meg sz.ivünkben azt
oa Ulog~Ó ~ , idve:uí,tő hitet. hogy l 08oon, az ~g
és II FoM nunt~nbntó Ura. mjnden hntu.lmával éR
ilicl:IŐ!>Ógével a ~n.i Atyánk. M·j pedig minden gond~nikkn.l ~ btlJunkknl az Ö gyerme'ke i vagyunK.
N.IDéS tcliat okunk félni. csüggedni és két.sé«:beeslll. úgy Sz.1.bta meg I-sten. a nIlt.g rendjét. "'hogy
benne a jó ~ ?oz. igaz. győzedelmesketUék.' .ElnIe~e8 tehl~t hInm, lm{ldkozn.it, küzdeni, verejtékezDI 68 mmdhalálig j6nak és
igaznak maradni.
{)ben.~e, az Ur JéZus Krisztusban. 'leljesedett be
:r.UULlUS próféta jövendőmondása:
.. ,,~t Ur Isten lelke van énrajtrull .azért, mert
rolk~t engem tU Ur, hogy a szegényeknek örömet
mondJak; elküldött, hogy bekössem a megtört
.z.ívüekei, hogy birtlessek a foglyoknak szabtiduUst, és u megkötözötteknek megoldást." (€T.saiás
XLI, l.) Ö ma is igy szól hcw:zánk: .,:én példá.t adnéktek, bogy amiképpen én cselekedtem ,t i
t. ~gy cselekedjetek; umint én ,szerotlek titeket
I l~ úgy "zel( 3sMek ~ást; 'll.IT'Ól 'jsmeri
a VIlág, h,?gy ~ én. tanftványaim va.gytdk, ha
flg'yDlMt.~zeretD1 fogjátok: boldogok nkik éhezik
M tlwm]ubo'lJZák a7. igazságot, mert ők megel(r
J'Íttetnek; boldogok ft. békességre igyekezők mert
6k l -sten fiainak móhdatna:k".
'
N~ . vo~t még egy nemzedék e7.6u 3' vHá.gGn,
mely öW61n~bbeu tlldta voona megiilui kal'ÓCBOny
U~nepÓt., Iru ut ma éppen mi akiknok &Ziviink
mmde'nMl ;iobban ezeretetre ""'aza/'-a és ~_
MIrN .áaTilr.,
'..... <1.5 <

tm,

•

me«

Dr. CSiTri Gábor

7~

v~

van

e...
,
Augusztus csd$zár számoltatjd. a t&épeit s köz-

lük Izraelt is. Micsod.a tülekedés. milyen k6niJőJv..
hQ.'J'c, hogy 8zállást kerítsenek magulcnak az elfáradt utasok, az élelmes keresked6k, Csak egy

emberpár halad nyugodtan, hallgatag. J ózsef (lj2
ács és felesége Názdret.b6l. Valami bánatuk van
Irllán, 17o.gy titkos s:tonlar1Íság keseríti sziviiket.
Oh nem - csak rájuk keU 1wzni. sugárzó tekintetii.kből kiolvasható a leplezett iiröm, keU6jűk
titkos boldogsága. Most még ketten járul:nak a
uépszám1dl6 bizt081lOz. de tudják, hogy mire v!.sz8zafordulnak Befeltlehemből, már hárma,n feuik
meg U2 uüú messze Názáretig. Még sem tolaks:ta1mk nem keverednek a lázadók Wmefiébe, J ö'izlé8Ük nem ennedi 1Mg, pedig az édesanyának
nagy sz.iikséne le1l11e egy nyugodt 'fekvőhelyre .
I stenre bízzák sorsukat és haladfUlk kéz kézbe f ogva, csendesen tovább,
BetkIehet,.. Kicsi, de élénk forgalmú helyecske. 1Jjszaka., KiUneselés egyik hdzfúl a másikig
szállást keresni, Sehol egy 11'/.€gért6 lé~k. sehol
egy résztvevő sri,v. Fizetni nem igen tuaná~ s
'igy kevés megértéssel találkozn ak. Bezzeg a mó~
dosabliak, a t ehelősebbek, azok már régen p!'hentelik elfárailt tagjaikat, vag,!. vidá1n(ln .. vegyulnek
el a tJz6mkozó/telyeken az UJ -fs}neriJsok tár:~as~
gábcm Szegény J ózsef milyen tzgatoUan könyorög ifi 18, ott is, bár égy szenénYI!.s fekvőh.elyért.
fe/e8Me számára, de hiába. SzilMs Ids fillérkéthól áldozatot! is hozna., de amint a bibl'iai idézet
moncl;a
nem. va/aJ nékik helyök a vendégfogadó Itdz1üil . .. Pedig hány he!ye'n lolio!11Ulk vi-

dáman (J méc8ekek. tuwetgélő em,berek zaja hall>:
szik ~ 'ulcdra, Bizonnyal üresek ma:r;ad'1'Wlc a
fekhelyek reggelig, mert 8enk! . hm tögia iiJén.'lJ-

be venni azokat, honY otthagyja II mulatozó Mrsaságát, Másutt kényelmes puha dUl/ak vár ják a
1n.esszirŐl érkez/Jket ha -Van eleoend/J péhziJlC.
De Józse! és Mária itt b, ott il csak eluta.ritást"a
t.alál7ULk,

.

MUyen. furcsa irónidja a:t életnek. Jjdgy N élcl
Idegen hemen kell meg82il!elnie és élete d en-o.
Uegen siroa kell temeUelnie. mert - amint
'fnO+adt a - .,~ Emberfidnak nincs hm'a UhaJt
II
a

el ét ..."

"
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Emlékünnepélyek
Dóvid Ferenc halólónak
•
375 évfordulója alkalmóból

Kcre.'fz./,én!) lcslvérent, szálljunk. l"i (1-1'. 4lomItintóból 8 bár kfu:ác8~1I V~. n~!!_2~ aegdY~'~~

On.gyaJl I«.W~
VO~ .
enekét Szálljunk vlB8.l!Q. ide a mába, A hlt!2Ja:d!A
6~ Wlekedó · /~rgalo.nába. N'!.tn irnsétlőd.~c
nR haUOaIJsufc vefl'n

m.eg lladonl

nkJ.

(IZ

is a I.."étezer év e/otti kéV' ~jr'

nyi Iláz ·va." . ma is ahol kopog a KarácsonYi- estcr, az Odvözitó próféta, lU za.jOIlOn, ~,wlatOZJ'la!;'"

.
November 15-ún volt 375-il. &vfonlulója u .kisebb gondj"k is naOyobb annál. 11unU/Ooy J I!,- nak, hogy egyháw:lapitó püspökünk a dévai vát
z-UJmak IIcl1/ct adjanak. Amott i .'f 1!011l<!, ~el1l. bobörtönében mártir halált halt
r
"Jen de az' em.bere"~ szive telve 'J}CJ1,Z$ovC! Ol!8sol,
Ez indította Egybázköriitik v~gilL arra,
.1'jd~o. ~vekrtlati'V anyagi. ~zám,ft~8f!l. ~~tt .~IW!~ hogy ll- Kör évi Köz~yül&!ét is u nevezetes óvforazok rá arra., ItoOJ) a M essiásnak bar Cm! k~f ro
dulóhoz kapcsolva. D á'\"'id Feren ~ emlékooek jevid pihctWftyi helyet biztositsa:Jwk. P edHJ Ő begyében tartsa meg,
kopog itt j,s ott is _ d e flelJlc.- az tllnes nl?
. A KÖ';:,gyűlest Ul.egelöZÖen. november 12-én 08.~em. 80k ltelyen.. S 1p~m nekl .n11lc~. al,) az él.~1
te budapesti egyhá'l,közsó.r,."Ültk Nagy Ignác utlcnnazda.flobb adollumyal hoz714 oz of" bcrouad6 ~ .
cui, - 07. -alkalomru. dekoloativ módon c\ubszorii
ook: a Szeretet dláoU. kincsét, Tudjak. lS', ezt fl":
hel:d&égge n.tall\k itott, - gyiilekezo1i tennóben
emberek, hiszen ilyenkor karács()'ltykcr. ,m:mdeltk,'
l"eu'd,'k.h-iU magas "'Úll\'onruu eszmecsere 7.ajlott leioyekszik ióna k lcnni.. · mÚlfo1.."-Gi men(1.J..U/u1ékozt~l.
azok közöM fl- uteg,hívoH tudósok és irók között,
M ég ct legszerényel>b 'if,nya.gi., fclH! fséfflt emb e: f.e;
aki k tudomúuyos Ikut.utúsaik ~orúll. irói alkotá.karácsonvf,'.fYr igyek.sz~k ·fclo~f(mt a 0011d08kod6
saikb Rn DiLYid l!'c:reac törlénelcmfonlliLló egj""énia
augl/al .mescköpenlléf. és o. snvében szu1}/l.lI doz6
I>Óg'm'cl foglnU>:o7.tuK. - Dr: Csiki. Gábornak az
I)'zerefet mcgnJ/ilo.lkoz(Í.$I. követel lII<Llfa.IUIk, 6h . cln'clemcs egyház nevében mou(lott mell;llf ÜdVÖ7.-· n~Uyen SOka,It ItaZitrljdk a· ~'zCl'etcte,l 1lJ,enk,?~' ~
lö Sz.avlü ut.{~n, 1I:z. oszmecscrét ll: Fi.lep [ ",:r c bum ég ez Öná.mítás l S jól cSi1..:, a sz.' V " ~~', ft,héri? dapes ti lelkc:iz yezelte be fl. tőle s'l.okott ékes elokMerf akar'va tlcm. ak~r/1{J. 6rea. 6mlekezl~nk ,[yet/\'cllciáyal -é.,<; a lefolyt eSlImebiercnek s'lkles aln.kar Az Ő Szí~'ojálldékd.l·al élünk m il,den evbell pokut llYU.iló IlH~~' tli.rgy.ismerettcl. - A umneeny' napi" Karácf;cm.ykor, Kittsé i,rÓnU.'usaJ~ fekon :r y itil.blLU felszóla.ltak: S,zimonidc8z TAio,o; t&jezi ki. a' ~w!1yar HzófólJ mondás, . hOffY " f::gysur
bori püspök, egyb 3zt.örténet íTÓ, rlr, Zovú nui ,1cesik eszt.eud6ben karácso1tl;', ''Jed,n 11cm ~ol!w ni) ny. egyetem.i tanár, egyhádörlénet iró. R eckcleheletlen mcgva16silani az örök ka,rúCRoII·Y I er~ 1U1St G-ullzfúv, n, M.ugrar Történolem tudomii.nyi Inzést, .o;zeretef'ct - csak több helyet kellc,!c .Nék,
téml tud omállyo!j munkatársa, Heged.ű:o( Géza, író,
biztositanI/ilk ételül/kben. H a ltm.ne N éh aUa/lr
fői skolai tanár, dl', Gergel.'1 Pál , a Magyar Tudó hcllle kÖreirt.kben, óh mennyivel kevesebb let!:d011uín~'os Akad(::n.lia kézil'atlárímu.k YC'l.etóje,. ya"c a. {esziiltseg empeJ' és ember, xip é.9 nép kö - !antiul (Ir. Csil.<i Gábor. G.IJofl,ay Domokos. Fezött mmmlJi boldon gyerme1..:'lIloS0úJ netn Iter1'ellez Jó zIJef, Siifö NaflY I~á.'(zló, Pethő I$tváu
voo'ua cl 6rtatlan szemekben., lIwnnyi szív latcf1:- afiui és dr. Galnmb Sá1/(10I' dr:,unatu rg professzor .
1/.a egymásra, Nem. oondolunk, itt arra.. "oPy 10·Az e$l.mccscre, - umeh'cn jelen voltak az
·f ékfzer ekbell. ajá.ndékokban kellene a ka.racson!fl,
unitáriu s lel ké!>7.ok és II Dávicf Ferenc 'Il~lógi td
álúwdósilanj.. Nem" azt senki scm. bir/Iá anya,fll
Bi zottság tö bb tagja is - külöuöseu két k&désfedezettel. Dc nincs is rá JizükselJ, hiszcn a k.a.ró
csopoi1 .körül kristályosodott ki: Dávid Ferenc
csony f éml ét .14- tartahIlát lIem az a.jándékok soforradalmár lelkisógéuek és ll;o.elylörtó neti jelenka$ána adja me{/, A karácsollynak ltjglWre vall.
tö~gé ll ek kérd éso körül.
S ez hídl/yzik az embereknek. E zt odhal1lá f/.Z
A folsz6'lalók "alamenll~'ien cgyetértet.te-k abörök-karácsO"'-y. A szeretet az, am i, széppé t.eszi o
buno hoS-Y Dávid F erenc korú t messze felülmúló
napot. Az a puszta t.én.y, h ogy ('Dll pár órura he történelmi géniusza lll. emberi haladás, a szellem
lyet ddllnk Néki.
szabadságúnak fejlőd6st,öl'lenet.óoon ki t.örölhetetlen llYOillokat hllgrott muga után. Az eszlIlOO8erét
TeíJtverem, nell~ érzed-e cnlU1k igazát. Nem érw
fekete kú.Yo mellett n késő esti órákig fes-cl.ele n
zed-e, hogll karácsonykor eDY kicsit T c 'i ,s '»1á1l
v a,.qy'!· Ugye tudod, J,ogy ez adrt V O.II, mert ál... légkörben .lefolyt barÍlti besllélgetés követte.
A 1l0\'ember 13-iki közgyű l ós l dr. Imreh Dé:
.doU ve ,uléged cserélte iUV ki gondof./''.Odásodal.,
érzésvilánod,.al'l bliért 11i1ws háJ. helye máskor i.~ ·lI.es fŐ'''Olldnok elnöki 1negnyitó:iu vezette be, aki
emelk~clt sz.axakkal áldozott Dávid ll'cren ~ em.Néki a Te szivedben'! Miért. e:wl.' eUy napra. vendéglooadó a T e házad éR kebled az O szá.mára. lékéuek majd rllOlututot;t azokra a korszeru. f~l 
I.Idatokl:a" umolyeket .a. ma.i idök kö\'ctel mcuret lilAdj háJ hell/et' bár f c (j"ék; . Legyen házad
uk c/:."yház,uuk elé, FogJfllko7.o1.l cgyh a'l,u!1 k nyitva Hzamúra.. Ne CSak 1/1.0-, karác:~onYko-r  lit.llu
uak II nópi demokríwiá bnll betöltendö s~~ repeyel
h.OlllOP is, egesz évben. (j hozza a szeretetet , o
boldonsáoot Néked és J1fi1f.da1myiunkn~.k. V ésd és IIzUlI az eJh.d......l'o7.Ílssl\l, hOh~' a HlI7.:J. f las N~
8zivedbe a· kö!lö sZ(J.'vut: "Kis . llá.zi.k.ók és. ?Ul-gy frout orszÍlgcpítő l\l ullkiljúban e~'házunk t~IJCS
erej6ycl l'észt ~Í\:úu )'elln.i .... ~7. ~.s~ i n~~ 1!?ls7.e~
·,KUo,túk lelett , KÖZÜl>· anfJl/(Jl v i.rrn8szOl~: Suretet!
mc'mvlto uta.n II K 01,.g:\· ull'$ ud\'oz.l6 uaLeOyeu nYltlJ odf a )wOllok l<zivel.úja , K itartó (I fo"'tídott.
t.or inwz.ctt e Dobi I stvdnhot!, N épközlilrS1.~ilguuk
,IizeoénYf!k füzi/dia, Kr.rrÚCR01I,Y éj szaM.j6.n!"
Elnöki TlllliwsíUIlI.k e lnökóhtYl" No.Q.II I"trehez, -a
/Jaj Ol' Já.11.0 S l\íiuis1.tcdnu(lcs c luökóboz, Sza~ó Pálhoz, a .. Hll Ulfias N épfr on I Ol'Sí'.úgos Ta~lIIcsán~k .. eh~oke,he7..
Hor-válli J allQsho7., a7. AUmnt Egy-hazUg"Yl. HElvaln:l eluök6hcz él! Veres Prillióz nz AlInnu. ~gy
házügyi Hi \'a 1,111 !~loszlúl yYcllclőjéhez. 1I-f!~Jd az
A Szovjetunió ke'/.deményc'l.ósérc Mo ~w,k:víi.ban
cgyos 1I1lpireudi pontok tiir,:ryal6.sárlt kerult, so,r.
A Közgyűlés ,sorfl.ll. birdet.ték ki aUI!ak ..a, l)aIY~=
lefolyt érf.ckezlet tCllgelyk.érd ésc (IZ európai kolzlLtnak el'cdmCllyct IS, ,(lIl1elyel Egyhux,kor,. Tamt
Jektiv biztonsá.gi rondtw.cr mc.r,.o1.<ll'cmtcsenelt gOllc~ullk a Dá.\"id Feronc omlckénrel knpcsolat,osan
hirdetOtt, A közt;YűlÓ8 Botárr I mre lll', tamir, II
dol(l.t.a volt, a hőke megőT7kséooll és megsloi lárdíki vídó CgYhÍlztör lónetíró ari~uak. - aki t~d\"ll lotásába.ll ·érdekelt valamennyi állam részvó~Óvel.
vőleg CJD' hw-,tl.Ilk történetének 1566-1615.-1./f teT'•
l~\ ~go
függetlenül állam i és tál"sudahni b crcLldclI&i li_k - jedő 87..a.kns'l.út k'ózimtbll ll mcgirtn, - ,.~av
m
rene barátai" cínune! l)()Órkezett tl1l1ulm.: ya d"
.től. A bókoszorotó népek Ilag<y 'lllogllyugvásslLl 1"0foriubtat jl,lt.a.hllM,ta, ..l 00--;;-l l]O for ipt ,!~rt~;:lrJ
bUll
res1,csltette « Koztryules t.ovubb1!- II I
. _
gadl~ 41, ért.ekezlet ú.Llssfog<lalását, amely gátat
'l.ot'l6ág jo.v.nsl~flt ~~lal~J.lln. B~czc M.~lr:t.f'1}r.l:~kesr6_
igyekszik vetui ()gy újabb bti.bon" &wnlyii jlll:;7.nok a harmad ik púJYU'l.atl tételre boor.k07.0'd ::WW
Utásain ak,
dikú.eióját és ·imó,lat.• ós dr. J akab J l11t6 ho 0\
•
w
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vásárhelyi . lelké:s-z préd.ikú.c.iój-át. A~ bírálóbj~tt.
. ság egyóbként Bencze Márton lelkész prf-diká.elój/Írt itéite ·'lllka.l.ma.snak arrn, Jlogy 8Z()l"WJ~ azt,
'a Dávid Ferenc emléki8teotlsztel~ton. elmondJa.. A2:
-iiunep.ség l!end,ión november IS-an eff.te budapesb
eg:yházközségii~k Nagy. ~~~c utcaJ templ()~
-ban gyülekczetl . ovn.ngóhztU?lO .:"I?lt. ~z ev;,angéliH

~\ción Pethő l slváu egyh~op

fOJ~g-y7.o m~n-:

doüt mély áhLiatból fakadó Ulmt, maJd dr. Ctnki
Gábar püspöki helynök tartott gondolatokban

rü~'arma.ti
lelkész szópen eláMot! ónekBunpa ut~n. FeretUi~
József Dávid Ferencrol ~rLott }gen. érl~es eloadást, Szolga Ferenc lel!w$z, IU~V~Zl er?y?1 tol-

. 'gazdag mcgnyitót.

-

Bajor JáHfs

mácsolta. n6hai J ózan iJbk16s PUf;.jlOk ÓdltJat. Dr.
Gálfalvi István fögonduoo< zárta be meleg 8ZlWnkhl a szóp sikerű teml)Iomi ünnopélyt,
Novomoor H-ón Nagy . Ignuc utcai templolllUnkban urvacsoraosztússnl egybekötött ünnepi
istellNszte.let volt. Az istentiszteJe'len l~ Reformil..tus Egyetemes Konvent képviseJetéoon dr. F inta
oJstván konventi főtanácsOS, dr. H(rrsány~ György
konventi osztályvw..ew,~"1. vidéki t.mu.ploTlts7.eutelÓ{>
.miatt .személyes meg-jeleuósbell a.kadú'l yozott dr,
, Vető Lajos evangélikus püspök kópvisoletében,
, Csekey Zollátl~ PÜSIlÖki iroda ignzgaW-Ielkósz, fi
.methodista egyház képviseletében Id'r . Földel;
.Dezső. az izraelita egyház. képviseletében dr, H elVes Lajos az Izraelita Orsz..."Ígos Iroda elnöke vett
.Tész!.
A SW57kki .szolgalatot R. PUep Imre budal>6!>ti leJ kész végezte, :t.ki a .templomot z'Sufolásig
'megtöltő hallgatóságot magával ragadó beszéd'ben vetítette elénk Dávid Ferenc. maradandó
örökségét: a szellem. szabadsá,adt Az urvaesorai
itgendtlt: Pethó I st11lÍ:n. egyhárl:öri főjegyző tartotta, aki lólc.kemelő szavakkal m-éLtntiaaz Ul"Vac.sora alkalomszerű :ielentöségét, A templomi Ült~epélynek egyik legmeghatóbb és egyben. a. keres.ztény tesh'óriség mognyilvánulásának legmeg:aga~ó,b~ moz,zapata yolt az" ·amikor a.. budapest.i
-es VIdéki lelklpasztorok az UI"Vacsoral szentjeueket a , hivek között kiosztobták, a Re.formátu8
Egyetewes KOll\'en/. képviselői/, is kívimsilgukhoz
'képes! az Ul'Vllcsora áldásában részesítet.tkk A
záró imÍlt dl'. Csiki. Gábor püspöki helynök 111.0Il:dotta, 'a ki · mólységes ahitatból fa.kadó fohász.ban
emelte ft [elkeket Istenl\cz, kél"Ve az Ö iLldásii.t
földi SOl'SUllk. iuwt..őire. huWnkrn, há.2unkra az
~~yetemes ..ull,]~ritl.!> ,közös?égre 98 a világ bÓké:Lcnek meg9rzesere lr~llyulo nemes fál'nd07.ÍLsokra.
i), meghat<? volt ft 'p illanat, ainikol' a {estvóregyhaza~; 'Veluqk !-,rvl1-CSoritzó kópviseJőit II S7..eretet
-csókjaval magahoz. ölelte
A je.lenlevőJ lelk-óbc~ kitörüUletetlen álln.é1lyek
.
t?t. ebres?to telllp.lonÜ ünnepély a. HiIrulUSZ
b"jn,gJ8.l\ral :l..m·ult. -:- lslentisz.telet után közebéd

•

ca.i helyiségében nagy hozzáértéssel és fó.rad._
,batatInn buzgoságga.1 dr, Zwkó István. egyh6.zi
bD.Ílácaoá afia rendezett a Dá.vid Ferenc s:r.emély(,..

'vel össz.efüggö tör,ténelmi m..oz.zanatokat megörökHő, jnvp.részl a rendező afia á.ltal rajzolt _
·képekbó!. A ki.állítás keretében került bemuta.·túsra Sz:inle ' László afiának a dévai vá.rrGmrÓI
kMzített r~t;jz..'L UI, a.mit néhai édesapja: ' Sziftote
Gábor volt dévai ta.nar eredeti művéről készítet.t
n 9lostani évforduló al·kalmábóL örömmel említ;iük itt meg. hogy a Magyar Rá.:d.ió útján lebetőség nyilt arra. is, hGgy a nevezetes. évfGrdulóról és ezzel kapcsolatosan Dávid Ferencnek az
emberi haIadás eszméjének szolgálatában betöltött szerepéről éR je~CllWg szellemi hatásáróJ &
legszélesebb nyilyáuosság is tájékozódást sZereihe8~n, No\'ember H-én délelőtt ugyanis az unitárius vallá.sos félÓra keretébem dr. Csiki Gábor
11ÜSpöki, h~lynök mélyreható elmélkedésben méItn.t~.a Davld Ferenc történelmi jelentőségű ~
mel~. ~o,vem.ber 15-én déleló-tt lelkipásztor afiai
lelkesz) ertekezJetet tartottak, este pedig a Hő
gy,es ~ry.dr~-u, 3,~ sz. nlatti templomban szévszá~
mu kozo.ngeg ~lott Bencze Márlon. lelkész mG'ndotta el a DáVid Ferenc pálYjÍZ8.t során jutalmazo~t temPlomi be6zédet. amely .a hallgaooságra
mell' hatast gyakorolt.

HiREK
, Kedves olvasói.nknak Istentől áldott kará.cson.yi
ünnepeket és boldog újeszten.döt kívánunk.

Dr. Csiki Gabor püspöki helynök maganjelleri utnzítSa. során néhámy hetet Erdélyben töltött,
. Látogatása rendjén módot talált arra.. hogy erdélyi egyházunk. vezetöségével a két egyházat kölcsönösen érdeklő kérdésekben is megbeszélést folytasson. A megbeszélés ered~ényeként remény
van arra, hogy ónekesköltyvllnk. nyomasztó hiánya "is a két álla.m vallásügyi felügyeleti hatós<Í.ganak kilátásba helyezett jóindulatú támogatAs"ával mielőbb megoldást nyer.
A november 28-i tanácsválasztit.sGk a nemzeti erők össze.fogá.sának. jegyében zászlót bo;ntott
Haz/Úius Népfront impozáns győzelmét erOO.m&nyezték. A "álasztók lelkeseiléssel adták szava.zal-aikat a Népfrol,lt jelöltjeire, aklket a. munkás.
paraszt és értelmiségi dolgozók legszélesebb rét.egeiböl ál1í.f.ott fontos ör.helyei.kre a nép biz.alma..
Székely Ernőt az AUam.i Egyházügyi Hivatal fóelőndóját II "Szociali$ta Munkáért :erdem·ó.l'erri"-mel tüntették
ki. Gratulálunk.
,
VO .
A Hazafias Nép&ont Országos Tanácsánál
November l4-én, "asárnap délután 5 órako!'
egyházunk vezetősége bejelentette, hogy a Nép:Rákospalotán, 6 órakor pedig Pest8:r..entlőrincen
front meginduló. munkájából részt vesz és egyhá.evangélizációs összejövc1.el keretében Dávid Fe-zunk haladó sielleméhez és népi mivoltához híven
renc emlékünnepélyt tartott·ak. Rá.k()Spalotán
kivánja szolgálui a közts nagy célokat, Szabó'
BenCze Márlon dumi-tisZa.közi lelkósz PestszentPál etnök és Jánosi. Ferenc főtitkár a Hazafias
·IŐrincen pedig ll. Filep Imre budaPesti leJkesz
Népfront Qrszágos Tanácsának, e lnöksége. nevé-evnngélizáJt. nu.kospalotán Sütö Na.gy László "il
ben küldött válaszuk.ban közöltók, hogy a bejeljeles író afia ~áv.id Feren.cről írott regényóböl
lontást igaz örömmel vették tudomásul és ·a Ta.o:lvyott fel, a Jelenlevők nagy f.e.tsz-ése mellett
nács a lkalomról-alkalomra be fogja vonni egyhá- majd ' Sz, Tompa Márta • adta elő Dagy hla~
közös munkára. Az ogyház elnöksége
~!:,-l ~ülő ~a!1)1 Lás~l1" Dávid F'<lrenc útján"
körlevólben hívta fel lelkipásztor afiaelrou koHemenyet. Az IfJU Szeghalmi István jól
bizottságok munkájimak tevékeny tá-,
t;ikerült szayru-ata és kÖz6nek ultan dr. Imreh Dé'1W8 .r~~ondl~ak meleg s?..av!lkkal zár.ta be a szép
emlékullnepelyt, amely ulan a megjelentek sze'Totetvendégsége.n vettek rés7,t. .. A pests~ntlörillci ünnepély soran Botá:r Imre
n.flállak, UI 'klvúló eg~'há.z.törlénetírónak Kolozsvár
Dá.vid Ferenc Vu.rOím," címü értékes u{~ulmi;nyát
olvasta fel ,Hu,sz,ti Jd.no!i I~Jkész, majd Szolga
F.~renc d,!ual}tuiI lelke.l-?z. muyqszi s74lvt}lata után
kozénekket zarult iL musor. Rme1yet swretetven-dégség- követett, Az üllriepÓlyeli: sol'ozatuhoz kap_ o
-csolódott a.1Dá:vitl Ferenc emlékki:á.]litás is. rune-lyet bud!u.l>e.qti egybá.zköUJógün'k Nagy Ignlie utUNITARIUS eLET 8
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tlllue!lólyl SZ(í..~z Dnnwkos. egyhit.zl taná~s nyitott.a meg. mnid ll. . Ffl~p I mre budnJ?6Sh ~elkész
evn.Jl~liuilt" ,Az ullItárlzmus Dunántúlon a. XVI.
·s7.ú:7..adball' · clnunvl. e l 6túl~b tar tott Ferencz J óz1Ic!. szavult és znrszót mondott Szoloa Ferenc
lel kész.
' ,rt e.slI"lés szen. n l d eb l'eCOm.
J~llp7.iirl.ll"or V~ II ...
egyM.2.J'ö~g'iinJt l S mclto módon emléJwt.ett meg
Dllvid ~'cre-llc Halálanak é"fordulójáról. D ecemlkr 4-én esto.n debreceni t.u domÚI!Y<?~ él,:tnek D á"vid Fereno személyével foglalkozo tabb Jeles kép'tisulójóy cl folylato lt eszmecsere wjlott le, december 5-611 délelőtt. ÜlInep i istentisztelet volt,
· (lJbe!yet dr. Cai A-j, GábO'r püspöki helynök tartott. béJuliln jól s ikeriilt műsoros est zárta. 00 az
UIinel)ségcket., Ilmelyek sorau a híres debreceni

•
a.!tinlck .munklu;sÍl.(tÍl.t többek .kÖ7.(itt n )lestS7.C'lltlö
TlOC
t'~mp lO'Jn.k 6.rt gal u!nbd~co!; s:ookely kapujA::
naka'. srop .r~~ra,:lIs.a. önl, Knlpcstell meghalt ld.
onczi .4Ilkl6stt.é ~i 87,órvÍl.nyunk lelk . '
lIokÍl.nak. fcles6ge Elferooll elhunyt.
os gond.öz.v. Potffár L'rióllté volt Nös7Ah'etségünk
egyIk le~cv6kellyebb, !n.gj!l> egyhú.ztársad.aJ.mj
mozgalmamk melcgszlvU tamogat.Qja. Szigethnl
mon elhun}'i. Aldiis halottaink emlékére.
• ERDELYT POSTA
eg~~úzunk Képviselő Tanácsának
!Htta.rozntft nl~PJ1Ul Dlwid Feronc bnlil.lá.nak 375ik 6yfoE~uI 6Jú.v.nl kapcsolatban egyhí17;K:Özségi.
CIIT~Orl. és egyetemes egyházi viszonyla:tban

;Erdélyi

Jtúntus is szerepelt.
Tófalvi Julia, T ófalvi Sándor budapesti egy- cmlélu s tenhsztclet ck és ünnepélyek keretében emlé}rezte:k l1)cg nagy cgyhá7.ll.!apitó.nkról e rdél .....
há~közsé9iink Jii.fbuz9c? keblitanácsosának leánya .hlttestvéremk
.
J'"
es Mészáros Vilmos Budapesten házassá99 t kö~
A"I. Egyházi Képviselő TIlUílCS az évfordulóval . kapcsolaf.?sn.n ,Pályá.zntot hirdetett ti. Dávid
·tÖttek,
,
P.estsuntlörinci templomunkban htÍ.l'..asságkö- f'Clenc, cmlék l s~Dh~zteletC11 olmondlllldó ima. . éS
,egyháZI b~szé~ m\~!l.ra. uzzal, hogy ti. l1~rtes
tésille Il.j·klllmúból egyhÚ:bi úldásbau r észesültek ~l~;Uf!~ a szerzőJe pr:c~lk!ll ~ K.olozsv,úron tartandó
,Fa Józse! és felesé~e lIIolnÓll' Erzsébet. Zsakó
za.ro}-Uluepé)y emlckn.tentiszteletén s egyúttal Q
Istvá lt és feleSége K /ocia Ilon,a, ,továbbá Rácz . beszeqet .masoln.t~an megküldi minden lelkésznék,
Mihály és felesége, Erdei !ién. I sten áldúsát kér. P~l'Jyaza.t.ot ,~1f,de~te~ tovabbí~ "Dávid Ferenc
jük ti. húwss úgi. rrigyekre.
e.lc.t~ és ~n~nkttJa Cl mu leckeany'ag ~lódszeres
A pestuzstbeti istentiszteleteket az. Ady End~ feldolgozasarn. amely II éR 12 éves növendékekre u. gyúle:keu:ti teremben tartják minden va- llek kót ,v~llÍlSóra. keretéb,e~ u~rtan dó meg.
. A D aVId Ferenc egyhltzl beszédre 20 pá]yil.zat
sárnap reggel %9 órakor.
Ol'}tezett.. an~el:(ek. k!iZill a bíráló bizottság Gel.7.é r~ Imre s lll2en~alvl loLkész beszédét minősítette
II Javasolt eioadIlsr a.
A Dávid Fereno Óletóről és munkájáról kidolgozott vnJ l ilstan í tűs nvertesei: Gellbd Imre siVaska Géza
ménfnJvi és Lőrincz:1J Lászl6 ürmösi lelkész
, Az cgy h ~zkö rj ünnel>élye k közül ki kell emellU ~l szebem egyházköruek Dombón tartott köri
· . Sűlyos ~Usz, érte bud apesti egyházkö~u
köz/O'űlésse.1 egybekötött emlékünnepe!yét.
.ket. Meghalt Vasko. Geza, az, egyhá22községnek köDávid Fereno emlékünne:r.ély volt többek kö~t.el eg)' évtizedig buzgó pénztárnoka. Teendőit
zött még Oklánd on, Homoró u jfalun, ahol dr. Kő
g"ondossága1, az önemésztes4r fokozott felevári J.akab bxlUJsói l elkAAz és Brassóoon. ftbo1 dr.
lösségór zettel látta el. Egyhúzkö"lSCgének élő lelki.isnterete voU. nkinek .az egyházközség szilárd Simén Dániel egyhítzi főjegyw és Nyifrainé Deáh
Berta tar tottak előa d ást.
péwiigyi helyzetének biztosításában maradandó
.érdemei vannllk, Buzgó .,mindenes&" vol,t hivatalúnak . .nkine.k teendőit nem a törvény betűi szameg n
báJyozták és swriloit-.1!k korl Mok közé P énztára t-or'noki feladlaLkörén felill. nem volt olyan hivatali
Dávid
·mun'k a, -amelyet hű~s szívvel és készséges lémondott.
lekk.~l ol nem "égzett volnu, Látszólag komor,
• iskolai
Úlrkowtt terruészete. ,kedves zI;örtölődései mögött
Halotteink
Gyarm,
a
.illy
Dénes
ny.
'egy igaz ember s'l.ivónek rej tett meloge pal"~lott
igazgató zókel/'srontmihályon elhunyt, Az érde8,.ll!liFében. Óh, mily, gyllkran, 11 jóízü humor de- mes
pedagógus, akinek keze alól nemZedékek
ruL Ill'as7.tó fenyel IS fel-fel villantak
hosszú sora. került ki, nagy tÓ!:lzvót mellett he~g:( k,ínlli b ~ l l$ arcmúsát idéző' jellegzetes
lyezték örök nyugalomra. A gyÍl.Szsrertartást Mavonas Ul. ktssó haJlott, d öcoon ő léptü alakja im- 7'osi
- Mártot~ helybeli lelkósz vkcztc, -a volt ta.m~~ ,.örökre e!,tünt a mulandó~ fekete kárpitja
m Og"oU.. Becsulet.es, tiszta lelke ott áll most II nítványok nevében pedig Izsák Domokos. a jeles .".
benczédi gazdnköltő vett búcsút, a kiváló "lDeslegfőbb Szüm"y'eyö el~tt.• Ilki hű séges fiának megter" -től .
tépe.tt I~ke role haJolva. csöndes égi szóval foSütö Nagy Margit. Sütő Nagy László író
gadJa ot: ,,"F!letoonc.k. tiszta 7..á.rtnámadá.sát elfo..adom, a fel;nentvényt megadom,"
afia. testvérhúga Kolo7.8várott elhunyt. A tev&·
Kedves. Jó .,Gézu. Bacsi lelkem." I sten veled, keny női s7..ellem és páratlan szerénység megtes~
'emlékedet szivünkbe. uLr juk!
..sÜJésc volt, ak i a. volt koloz.svari Nöswvetseg
•
munkal'ó.ban is igen je.lentös mértékben vett pzt,
•
Rnhüá fivéren" kívül Sziget1Járiné Nagy Ida, vanagy részvét mellett laufint unoknöcosei tis hugru' gY!ÍSzolják.
uj . köz.~metőben, F ilep
Katona József lókodi lolkipMzf.or megh-alt A
PetM I stvdtl. lelkészek 'népsrerü
lelkipÍlsdort nagy részvét kísérte uta!.sö
Ldzár János gondnok
útjára.. Aldáa emJékükro·
mon'dott megltató bú-
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