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:
Hétszáz évvel ezelcm az élet és halál talá lkozásának fönséges pillanatában megszakadt egy
szeretö sziv, amelynek ezQ sf hurja együtt zengett a világok harmóniájával. A ravatal körül egyszerG
szőrcsuhában csendesen imádkoznak a bánatos tanitványok, akik az ö Mestertik elhunytával olyanok
lettek, mini ~ pásztor nélkUl való nyáj. Beszédes némaságuk mögött ott van még ii a vele egyiltt
tOltött órák Illatos emléke, amely végig kiséri öket az egész életen át. Hiszen az ő Ferenc testvérilk
nekik mindannyiuknak igazi atyjuk is volt egyuttal. Assisi szentje nem halt meg. Csak átszenderülf
egy mag~sabbrenda, tisztább és szentebb életbe, ahol az 6 lelkének gazdagsá ~a éppugy tündOkö!,
mmt az Igazak koronája. O valóban elmodhatá vala az apostollal : . Én az Űr Jézusnak bélyegeit
hordozom az én testemben ... fC
Ez volt a kolduló barát leghőbb vágya, legszentebb dicsekedése. És amire olyan epedve
vágyakozott, azt el is érte. Imitatio Christi . . . Krisztus kö:;etése. az életben : Krisztus kövelése
ahalalban. Áldozatos élet _ áldozatos halál. Neki a száraz kenyér és a hideg \'iz m~r kész
lakoma.. amelynek kézenfekvő áldásaiért nem gyóz eléggé háJát adni a Teremtőnek. RuháJa . bármenn~lre egyszeru, jobban ékesiti ól mint a királyi köntös, mert az ó igazi ékessé~e a Knsztus
palástja, mely láthatatlanul borit ja be az Ur ,.Szegénykéjét "'. Amerre já r, virágok nyiinak kö~ülötte.
a megváltó si.ereletnek és a gyógyitó irgalmasságnak virágai ; a virágok kelyhében mennrel balzsam és a sz.!Vek mélyén diadalmas hit és éai béke. Az ó egész élele: tarés ' lemon~ás banbánat - imádság _ virrasztás _ munka és jótétemény között egy fol)'~onos zarandokut
a Golgotha felé. Küzdelem a töviskoronáért, amelyet O is a ·saját vére árán óhajtott v~lna meg·
szerezni és kiérdemelni. Nem olcsó babér volf az ö pálya bére. Azt akarta, hogy lelki aláza Ual
mondhassa el a pogányok apostolával : "t::n az-Ur Jézusnak bélyegeit hordozom az. én testernben- ..
d
Ez volt a kolduló barát legh6bb vágya, legszentebb dicsekedése. t S amm~ ol·:an. epe V~
vágyakozott, azt el is érte. Imitatio Chlisti .. . Kri s ztus ö t sebe, II Monle Verlll8 ~zen
magányába.n. töltött verejtékes és áhitat.os éjszaka ulán, mini a.z áldozat vérvirjginak mdsk~~K'á~~
zarn
zása, ott vmtott az ó törékeny testén IS, mint élő valóság. mmt örök sym bC!lu m. A so
)a
szeráf édes látomása _ ki tudja, meddi~ t{l rtolt? _ ki tud ;a, mit kÖZöl! tl lokUlto~ nye ven I
szegény Baráttal? Ki tudná megmondani ? O maga se tudta, hogy tul ajdonk~ppen 1111 . történJ ve ,e.
Csak érezte, hogy az érintésre friss rreleg vér ser1(en .két kezén, két lábán ~s a Jobb .olda~a~fn·t rIP~;
ugy, mint az Ur Jézusnak a keresz! kinjai közlHt. Ebben is hasonlatos ~haJ tott I:nm az .. eK:rt:l~ b~
Két keze sok jót tett; nem tudta az ő bal keze, mit cs elekSZIk az rŐ Jobb keze. . kés6nbolyongott szerte a hazában : lsten igéje volf mindig u oknak szövétneke. Keb~lébOJ ped Ig I h I a
ko~án ujjong~a tört fel a zsollár, a .háladal. P~csirta-Ie!~e most !s ott dalol, oU ze~~t'rk~s~t~
Kn sztus trónia mellett, mint a hegyi beszéd klsérö zen~Je . . . Floreat . . .
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Áldott szegtinység!
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(Szent Futnc "Kis VlrdgalbtJl )
Sunt Ferenc Krlsz/llsnak hll.lges slolgdla
és klJvllóje az 6 'Mesterét mint!tnbtn llldnoznl

tlJrekedtll. Krisztus IJélddja szerIni 6 ls tlztnktl
lanltvdnyl vd/osztott mOf}ának. Ezeket pdf/dval
bocsátoIta ki a Ilogyllf'dgba, hO/lY hirdessék az

evangellllmof. S ebbeli az istetl~ knJdctésben 6
maga járt e/61 ;6 példdVJI. Egy,zer Masseo testvtrrd éP/JI!/J Fronclaorszdg feU vette /It/ál . UtklJzben eoy uldiki vdrosba érke11l'k, 0110/ az 6

Rendjének bcvtt/ szokdm ,urht tzdud/·hrlzra
I slen nevében kenyerel kir/ek, mert l(Jell Igen
éhtSek vollok. SzerIt Fercllc az tltylk ll/edban,
Masseo le,'/vi, a mti ikbon. De mlutdn S elit Pe-

rene ol!1csony IUn/eiO és strgénycs kU/se/li ember
voll, ugyancsak elhalmoz/dk a hivek ajdndékkal,
sót tfPsZ kenyrrct ls adtak neJ i.
Eruldn a CyiijtlJtl atomI=.< n II k/ll/tlpk a vdrosotl kMJI egy gylJnylJrD (orrds mellé. Olt fe 'e-

I1s o

kúllJllb/Jzd lIogysdgu dirib-darab
kenytrel egy srtlts kőlopra helyezték, amely
asztalnak ls belllr.1t vollla.
És amikor Szent Ferenc IdUa, hogy Ma.seo
testvér mily !okat gyn/UJtI. tlaqy voll az () lelktnek IJrlJme s litY sz61t: .Oh Masseo tf stvél, il"
nagy kIncsre mi aIIg vagyunk trd.'mesek-.
amikor ó ed eg!/mdsuldn tlJbbszlJr ls mondogatla
magdban, Masseo lestvér "~y fclelt: .Alydm, hdl
még neked ez ls kincs? Hiszen Idtholod, milyen
kofdl.lsszegények vagl/unk. U(Jyszólvdn semmink
sinc.; se abroszunk, se késUnk, se Idnyérunk, se
Iá/Ullk, It ltdzunk, se aszta/unk, se cselédiink" .
Mire Sze"t Feretlc Igy vIliaszolt : • LA/od, Ippen
ebben dll fl ml Igazt uazdogsdgunk El a mi
kltlcsOnk. lit mindent, de mindelll az Isteni Gondviselés rendelt kl a ml számunkra. Az () nevében
kaptuk a kenytfcl, O leritett tlekllnk aSztalt eztn
o sima kd/apon. iti van a friss (orrdsviz ls amely
slomju 1kat cs/ll(rpilja. Oh Istenem add ' lIogy
felvegyük és suressUk az didalt 'szel!é~YS~Rel.
minI ,zen/fiad Itvé, Ieijes szlvUnkMt és ItIkUnkMII"
Bf/zgó imddsdg u/dn, ls/ennek IIdldkat adva,
eltek a kenyérMl, tltak a lorrdsból. Ettek fS
megeUgtdlek. S awtd" folytattdk Illjnkal Fta,,~
ciaorS%dg lelt Amint IltklJzb~n cJ!" templomhoz
érlek, Szent Ferenc Igy 8zólt lórsdnak: ..Jere,
ltIenjOnk be .ebbe a templomba _ imádkozni,ol
11$ amint bemelllek, S:elrt Fennc IttérdcfJflt
az oltdr ",{Jye s tlkeldelt bllZgÓII imddkoznf. É,
amInt Igy ho!sll Idely llalWbuz/.?dn Imádkozott,
/Igy meglelt a szlve"/elke lsten jtleniéttnek boldOlJi~ó érzetével, Ilo!!y alig birt trlo(JdlJal. U/bd!
és ll/ból eljegyezte maRdt az didOlt su,}enysé(u:tl
Arca tl/tvlldoi lJrlJmttJl sllgdrzott. AJkdt pedtg
ékenzóf6l1d felte amaz oltór' e/ellen szén fl Szelepet/lek.
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---"Ullitdrius trlesi/6 u minden unitárius
ember asz/a/án 011 legyen.
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DicsOs~ges

Ur l sten I
Mindcnható Fclség I
Kit imdd szent örömben
Az egész mindcnség.
Angyalok meghajolnak
EIOttcd s tisztelnek;
Menny, föld, lengcr hódolnak
Néked s megszentclnck.
A mull cmlékcivel foglalkozva, a lclen pillanat örömét éloclve s a jövO iránt reményre hangolva keblUnkei, hajlunk mCf! mi is clOtlcd jóságos
lsten e szcnl helyen. melyet IIszlelcledrc épilclIUnk.
Tudjuk ugyan, hogy Téged mindenütt IIIcglalAlunk,
meri ha a mcnnybe 111egyUnk, ott vagy, ha a
koporsóba vctjUk ágyunka!, ott is jclcn vagy, ha
olyan szárnyamk is volnának, mint a hajnalnak
és a tengernek utolsó határ:\nál laknAnk IS, oda
is a Tc kczed vezctne és a Tc jobb kczcd megfogna minket. Dc mégis ezcn a hclyen érezzUk
magunkat legközelebb hOlZád. Minlha ércUUnk
dobogó atyai szived dobogását is halfanók. Ezérl
gyUltUnk egybe e drága és kedves alkalommal
is ill, hogy áldjunk és magasztaljlInk Téged megszá mlálhatatlan jótétcményeidért, mclyekket id őrOI 
idOre megáldasz minkct s kUlOnöscll hálát mondjunk neked azért, hogyamidOn 50 évvel czelOtt
itt a fövárosban mi unitáriu60k is egy kis egyház
községct alakilollunk, Tc azt ollalmadba vetted s
megsegitettél kUzdelmcinkbCII és törckvésUnkben,
hogy az ma egyctemes egyházunknck is elsOrendU
egyházközsége s tclJes hizalommal nézünk nunak
w

jOvO IejiOdcse CS haladása cic.
Mi Urunk, l ste nUnk ! im ez 50 évre való
visszacmlékezés teszi nekünk ma e napot Orömnappá, UUllcppé. De kérvc kérünk, hogy ne vond
meg a Te gondvisclésedet továbbra is cgyházközségUnk fclelt s indits minket is hiJhtlségre,
buzgóságra, áldozatkészségrc; mcrl elck az crOs
pillérek, amclyck egyetem cs egyházunkat is fentartották évszázadokon át s fentartluk ma i s. Szolgáljanak ezckben nekttnk például hltclOd cJnk ,
angol és amerikai te stvéreink, kik az Ok áldo1.alkéslségUkkel még minket is tudnak scgélyezni,
amiért nem tudunk eléggé hálásak lenni irántuk.
Egyben kérUnk, tedd uralkodóvá szivünkbcn
a Ilerctetct, mely a lélek gyUmölcse s legbiztosabb Ore, előmozdítója ~s biztositéka az crkOlcsOs
életnek, melyrc tcrcmlve vagyunk s amely lIélkUl
hiába hivatkozunk kereszténységünkre, SzeressUnk
mindenckfelett Téged, jóságos Istenünk I ki életrc
hivtál, sorsunkat intézcd s megmutatod az utat,
mclycn járva boldogságunkat I1IcgtaJátJuk és 8zercssUk embertársainkat, mint testvéreinket; lllert
cz az Ur Jézusnak legfObb két parancsolatja:
"szeretni Istcnt teljcs szívünkböl és minden erőnk
bOI, és szcretni embertársainkat, mini m8gllllkal.
Általában pcdig tedd uralkodóvá szivUnkbclI 11
szercletet azért Js, hogy az minden más rossz
szenvedélyt, hara~ol, irigységet, gytllöségct, bosnuállást elnyomva, legyőzvc, a vifágbékc, 11 népek
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és nemzetek kDző tti egyetértés, harmónia valahogy
létrejöjjön s a törlénetir6nak többé ne legyan alkalma a háboruk évszámait feljegyezni.
Szent fiad, az Ur Jézu s nevében buzgó lélekkel kériInk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen.

Ferencz j ózse!
unitdrita jJQspGk.

Ferencz J6zsef 50 éves pOsp6kJ
jubileuma.
.-
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egye~emes

Untdrfus Egyház F6tanacsa

szeptember hó 19...en Kolozsváro fl t8~totta meg

szokásos évi

g!:lülé~ét.

A

Fő l anácsi ü ~é s nek

küW-

nős jelent6segel ebben az esztendö,ben az a kÖT11 !~

meny 'tIdott. lJlogy ennek kereten belül ünnepeHék
meg Ferencz JózSef .!P{i'spők fél száz;ados püspöki

jubjleumát. Az eredeti ;terv az volt, hog!:! e ritka
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alkalommal kapcso'lalosa" Zsin,aU Fötanács tartassék 'fl háromszékvarmeggei A.fkos községbe'. l,
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és /I z amerikai unitárius hivlIk rogaszkocfö
tetéről. b!ztosilotta az öreg patriarchát s ;~I~
ün?l2J>!es I.gére:et telt 8rra, hogy Anglia és Am;rika
urut.á" lusal: egyházunké"rt és fajunkért imádkozni
és áldOZni soha meg nem szünnek,
" A z. ürJnepélyt kőve ;6 közebeden, csaknem törtenelml ~ el entőséQ'Ü toasztok hangzottak (!f , E k
közül rnmket leJÍllk'Abb ta.'én az erdekel. mit Z:z
8Z ö reg főpásztor mondott keserves módon elsZ8ka~t ma~arországi hiveire. és amelyben főpász
ton á1d~,anak tolmácso!ására kérte fet a jel en t ev ő
~r"., CSI~I Gé~rt. . Lelki g!le:mek'eimnek tartom
.ön~ket, ~ s. s :U-Iv~m forró vUg!Ja az, hogy magyarország'/ hiveim közt megegyszer megforduljak, hogy
me&'köszönje,m mult évi '8.;ándékukat. azt a kényelmes ka~ossze ket, melyben öreg Ilapjaimat töltöm és
hogi:) reszt vegyek a budap(!:sU egynáz~zs.ég jubileumán. ~elynek bö'csőié t Is:en kegye,méböl egy~
kor én rmg'aUam.«
Ezen a helyen öhajtllnk meg'emli!k~zn i egy
néhány monda tban bár, a kolozsvári unitát ius collégium egykori növenclékeinek »Vén diák« ta:;'a' .
kozóiMól ,is.

hol 50 évv~1 eze!6tt Kr,i za János kö',tó püspök haItla utá.n az akkor meg csak' l!t éves Ferencz·József
kolozsvári rpapot az ..unitáriu sok fópá sztorukká v álasztották. Az elmul!t tél fo lyarri~n történt balesete ... Az édes anya, az Alma M aler seg:élykiii' tása
azonban megakadályozta 8Z ,ősz főpász lo rt .abban, ~tt _hozzánk a n~ár vége felé. Minket hivott segita szándekában, hogy Jsmét visszatérjen abba 8 . segul, széles e v..1 ágban szétszórt gyermekeit, kik
fehér házikós kis székely faluba, honnan ötven e9'~kor szellemi em.'őin táptáJkoztunk és nevelkedaz élet számára. Nem e!tenérl éket kéri azért •
évvel ezelőtt, küzdelmes, de dics6ségzs püspöki tünk
•
amIt eg'!lkor nekünk adott, hiszen azt pénzertékpalyá;ára e·induH.
9 1 évet testi és lelki frisse:;égben érni meg : ben kifejezni es letörleszleni ug!:! se ludnók. Csak
Istent6l I.ug.!:! áldás. De 9 1 évbö! 50-et plLiPÖki! valamit kért abból , ami lm'án nekünk ii szüitöszékben tölteni ug;l, mint 8Zt Ferencz József tette, sen van" Kért.és kér azért, hog'y uj magyalOkat nemég ri tkább ajándék. Püspöksége egyházunk éle- velhessen a jövő számára.
tében uj fejezetet jeleni. Olyan ez a fé/százados
Bár a királyhágón innen a legtöbb cSilk a
fejezet. mint egy hős eposz, amely dicső alk-:>tásziv~t kütdhette el s testben is c.,ak na9'.!:l0n kesokról beszél: nagy te t tek ről, melye'k"nek mindig vesen, a:ig háiman-négyen ke:hettünk ut ra, mégis
Ö volt a főhőse. Pálniárcháiis a,lakja ma uWJ á',1 szeptember 20,- ján reggel több száz t6.9ból &'ló
előttünk, mint eg;l le !ilnt vi.'ágnak fig!le',meztetésül
diáksere-J ver6dQIt ,ö5sze. Pelyhe3 arctl Hatal es
hátra hag!lott drága darabja : ,az ős magyar Erdél Y fe'hérfürtü öreg diákok ha ~ a : ma s meneiben vonultak
lelke
ö!tő tt
testet benne. Eg;léniségének fé- fel hó::lolatr,J,ét vén kot :é,;)i um el ?, hogy átvegyék of!
Ilye azonban nem maradt Erdély szük bércei között. azt a szent parancsolatot, melyre minket az ösökTengereken tu l lis világOl!, hirdetvén az unitélriuJ nek ott járó lelke u.'tal szentté avatott tradic:ó,la
Ilöte!ez. }\z évfolyam szerint f01S0 rakozotl mene let
és a maggar szellemL erő h'atg:mát.
Itt II ma9'!:I8~ázata ann,ak, hogy a szeptember öreg aggastyánok: Fe rencz J ózi~f .püspök ur, fi
19,-iki kolozsv,ári Jubileum 'messzi kiem'e1 kedelt a l0gVénebb diák, A lbert ~n1l3 bácsi, K i SiJö/g!l Sándor bácsi és a mégi mind ig harcias Barabás Béla
pártikuláTis jell'egU egy'házi ünnepségek sorából.
Erdély mSd'Yarsága va:iásfei ekezet kü!önb::ég nél- B a többi •vezették és a végén pirospozsgá. arcu
fiatalok zárták be a sort. A z öreJ' ko:,légium udvaknJ,
Ame~ik8
és
Ang:ia
k'~pvh0'öi
mind
r8,ól imádkozásI a és j;!'eha~~galásr8 ulunk a szom·
együtt limádkoztak ezen a n~n a kolozsvári Unitádus nagytemplomban, hálákat adván Istennek szédos templomba vezetett, hol Vári AJ'bert és Or.
Varga Béla tanárok látták e~ szepen 8 szo1gá la ~ot.
azért az áldásert, mit nekünk Ferencz Jó"zief szeInnen az uj kollégium udvarára ba'lIlgtunk tomé l y~ben adott. A kirá:y'hágón inneni hivekit Dr.
Csiki Gábor lelkész, Pálffy M.6;ic ~s M.o'i.nár János vább, Ami itt történi, azt a püspök ur éi a felr\-'
g.!:lel6 gondnokok szavain kivül Ba rab~ BéI'a reve~
kebli la,llicsosok 'k-épvi :el~ék. Az ünnepi i:>tenliszláooszellÚ beszéde te~te ~ m~ékeze:esse" Az ősö k
telQt után, melyen imát Dr. Boros György f~jegyző
szelleme sZÓi'alt meg benne, figyelmez tetve ~ink~t
és egyházi beszédet Lő r i nc:zy Dénes tordai esperes
..nondtak, Dr, Ferenczy Géza f~ndnok az egyete- unokákat a köte!esség're, meYyeí /I kolozsván unttárius kolleglum!lak é3 egyben az erdé'yi magyar
m(!:s egyház, G:vdó Béla es:peres ped.ig fi lei'készi k:a r
v01l ez
üdvöz!etél to!máCSQI'ta a főpáiz:orna k" Az üdvöz- kulturának tartozunk. Talá,ó bevezetes
1
telek sorát D r. WJ~' iam H Drummo nduak, e1yhá.. ahhoz az értekez'e hez, me:!je:l art 6. esett s.<ó, hO;nJ
zunk és fajunknak e jól dsrn(!:rt le'kes ba:r-átjának ki mit áldoz az intézet megmenlésére. Akik' jelen
vo1tftk, mint 8z első ,pünk'ösd a~ka1mévlll /I ',ani tbes~~de drta be, ki meleg üdvöz:etében az angol

•

I

•

UNi1';\R1US

I

m'l'tisrl'6

•

"

ezutlal lelki élvezetekre vágy6 sziv vAr kielégUlésre.
De van hitünk az élő Istenben és r~ménykednnk.
ho
Ó a XX. század emberét b~nem~k ~udatára

fO~~ ébreszteni, hogy megismerje az, Igali Aláza-

tosságot hogy megval6sitsa a valódi Békességet

és ne I~gyen az európai kultura harcnak, gőgnek,

szenvedélynek marlalékAvá I ...

•

Bernardone Ferenc

köz2bM 'kbvettc:.

lOr. Csiki Odbcr.

"'gy
'
K,"rály
Hirnöke.
'"'/"

A NEmlékezés Assisi :Szent p'.r.ncr~

1226 október 3~án költözött el az élők
sorából. t:ppcn ebben a hónapban . v~lt hétszáz

•

11 82-ben ~szOletctt Assi-

siben, Umbriának gyönyörU fekvésU vA~saban.
At 'a gazdag posztókereskedő volt, akt sokat
utKiott s tOle hallott először. a ,kis Ferenc ~~reket
,az U. 11 . lyoni szegényekről, aki a k6zépkofl Egyhb világias fényével szemben az elsO keresztények
egyslcrUségére és Slegénysé~ére áhitaztak s ezért

az EgyhAz által ereIneke nek bélyegezlellek.
Ferencet apja kereskedőn ek szánta, azonbltn
rOvidesen kitílnt, hogy nCln való kereskedőnek,

mcrt iszonyuan. kOltekező. Szeret fényUzöen öltö~
ködni, szereti a jó barátok hangos .m~'~toz~salt.

cSl tcndCj'C hogy Krisz us SzegtTlyké; e ltthagyt.~ t~ 501 ezeknek a jó barátoknak, az aSSISI Vidám
'földi viI gOI, de a hétszáz esztend ő, ncm cJ e
társaságoknak "az ara,ny-ifjuságnak" lS a vezé~e
csorbát scm hirén-nevén, SC~ er.kölcsl na,gyságán. Folyi a bor, a vidám szó, a hangos él.ct, amig
NOHön nő az iránta való hsztelet és csodálat egyszer Ferenc belé nem betegedett. A betegágy
évr61-évre, ami pedig szcn~ély.ét, . szellemének azonban fordulatot hozptt Ferenc életébe. Betegen
.vallási és erkr\lcsi mélységeit Illch, ezze.' . ugy hHta meg az életOrömök JI.iábav.a lóságát. A h~I!1
vagyunk, mint a középkor csodálatos d6m~alVal : a nagykövefc az Urnak, kl eddig ' még a legtöbb
minél mcsszebb távolodunk fOle, annál ln~áb~ embcrt téritett meg. A tcst a halálé Ichet, de hát
kibontakozik igazi nagysága, ,igazi szépsége, IgazI mi akkor az élet értelme? Ez a kénJ.és emelkedett
Iclki pompája. A ,katholi kus világ az 1926. év~t Ferenc lelkében. Megfogadtu, hogy ezcntul ' szell~
Assisi Szcntjének ll nncpl ésérc szentelte,_ de !elé]c ogy S7.0lgálatába ált. Felgyógyulása után pápm
fo rdult a nemkatholikusok -figyelmc IS, IIl~zen érdekekért kilztlő lovagcsapatba ál1oU. 1)c nyugta
nagyon régi 1örekvése protestáns iró.knak, rnOvé~ Itt sem volt. Több akart lenni. mint világi nagyság:
szcknek, hogy Assisi Ferenc lelkébe mmd mélye~bre s kezd c belátni, hogy aki Istennél nagy ak.ar
merUljenek alá, megmutatván a keresztény vllág- lell nl, annak mindenki szolgájává kell lenme.
nak hbgy az egyetemes emberi értékek nem áll<t.- Koldusrongyokba ö\tt)zölt leprásoknak kczét csónak' és ne m áll hatnak távol a protestantizmustól kolta II folyton imádkozott. Igy imádság közben
csak azért, mert azok egy más csillagzat, egy hallalll egyszer a szózatot : Nem Idto cl. ltog U
más ebryh~zi keretben szU lelIek.
hdz /lIn roskadollk ? M r.nj i s' javitsd mfg azt
Nem, a protestantiz mus sokkal k ath oli k~l~ab b nékem I Ez vo,1t az O elhivása I ste nt<~ 1.
.
(ftItalánosabb), minIIlogy Assisi Feren ~ kalllollcltása
Apja mindebbe ncm akart beleny~ godnt . A:-:idegen maradna elöHe. ' 501, hogy mily komolyan ö ke re s k ed ő i szemével nem tudta néZni, hogy fl,l
veszi a protestantizmus a réjil i, közé p ~ori é rté k c~ .. ruháit, lovat, atyja fin om posltólt eladja s a pénzt
ket, annak talán legbizonyitóbb bizonyitéka az, szegények, kóldusok közt szétosztogatja. De Fere~l~
hogy a lIla i szent Fr.rellc irodalom feje a francia már netll e,ngedelmesked ik atyjának. Az a S~ l s l
Jlro te~ tá l1 s Pau l .S l bufic!l' , akinek ~ze nt Fe r~nc püspök elO t csupaszra velkOt,ik. visszaad ruháival
életrajza .a franclsk~nus tud6sok szennt a leg~ltU- egyetemben minde nt, amit atYJát11kl:lpoll s ezentul
nObb. 1 node pedig, Szent Ferenc .evangélikus csak az Ist 'nt hiuja az 6 AtrJdna •• ~s a pUspOk
német írója igy kiált fe l Oszinte megindultságában: pa iasIját teritette a pOre Emberre, ki letelte min~ e n
. Ha valaha. I!lcgérdemelte valaki a "szent" nevel, föld i hiuságát s egyedIlI a lélek erejében, blzva
ugy az ASSISI Ferenc" .
indu lt III ghOd itani az ellenséges világot s Igy leU
Tehát Assisi Ferenc tisztelete - ugy mond- Ö egy szál köpeny ben a Nagy Királynak, Istennek
halnók - általános kor unkban. Ugy látszik, hogy Hirnöke, dall al az ajkán, kereszttel a mellén és
<1 7. ember önmagával leli elégedetl enné, megunta
S:rg é'lysi ll A ss ~o" "y J I az oldalán,
a Szenvedélyt, megcsömörlött a GOgtOI az UralomEttOI fogva az' élete minden cselekedetében
vagy ki~gcltc ~zivél s ma ismét a Békességnek, az áldott Jézus életéhez h~son 1itolt. " Maga kOré
Alá'llltossAgnak, Slegénységnek, Szolgálatkészség~ gyUjt tanitvánvokat ; BernAt, Illés, Masszeus stb ,
nek Szel~1je elé a' ar járulni uj és egyben régi testvéreket.
IlItért , "I és egyben régi Eszményeké rt. Csak
Ezekkel járja be egész Itáli át, mindentI tt
mt:g ~ok van az. embe rben D régi e mberből. Még prédiká lván az alázatosságot, a békess~get , II
valláSI lörekvésClill!J1 is élménykeresés vezeti a szegénységet. I!s mint Jézus a tllnitvá nyait, ugy
modern emberI, valami esztétikai SZ.OIll/·USág, amely ktl ldi O is az ö testvéreit mindenUvé, hogy legyemögölt mohó, életörömöklOI klperzse t és uj nek mindenUU szegényekn ek, nyomoruságosaknak
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kö,nyOrOletcs y)gasztalói. Ut jukra semmit sem visznek. pl~g kenyeret sem. Ha megéheznek, gondoskodik rójuk a l'iagy ' Király, ad kenyeret. mellé

forrásvizet s meg-megterit a Szegénység Urass,Zony
egy-egy nagy tiszta kerek kövön. S mikor uton

,
Akárcsak azt, a másik Hegyet, melyen szintén
vérrózsák nYiltak és amelynek keresztjén vérző
sebhelyek fakadtak a világ (Jdvösségéérl.

•

Áldott legyen a Nagy Király, aki hírnököket
kUld az O dicsőségének hirdetésére, a szent alázatosságnak és békességnek prédikálására, amcIyekre oly nagyon szüksége van minden id ő be n
a szegény, gyarló, gőgös embernek.
Aldottlegyell a Nagy Király, midőn a hatalomban tobzódó modern Embernek ujra elktlldi az ő
meg a testvéreket olyan csodás dolgokra, amit Hírnökeit: áldott Jélu~t. boldog Ferencet és .aláma elképzelni is alig tudunk. Hogy mi a tökéletes zatosságra, engedelmességr~ tanUja meg . az ő
vigasság, azt mindenképpen gondoljuk, csak ugy fellázadt gyermekéi, a gőgös Én-t, az ö kedves,
nem, mint ahogy Ferenc tanitA meg Leó testvért szerelmes tékozló fiát.
a .szcnt alázatosságban, béketarésben, minden
lsten hozolt Alverna hegy lelki szülöttje,
nyomoruság elviselésében való örvendezésre: a I st~n hozott (égedet, Nagy KiráJyna"k Hirnöke,
tökéletes vigasságra (lásd: A. Szent Ferenc Virá- I(nsztusnak Zászlóhordozója ; Assisi Szent Ferenc!
gocskái VIII, fejezet), "És most halld, Frate Leone
jancsi Lá$zló.
a: Szentlélek összes ajándékai között a legföbb,
ha valaki (h ma(?dn 9y6zedelmeskedik s a Krisztus
szeretetéért minden bajt, igalságtalans~got és A bUcl~pe!l~J Ecyházköz&~g 50
gyalázatot készségge l elvisel", Minden tanitásához
. '"es Jubileuma.
példát is ad s maga-magán mutatja be sokszor
a példát is, Szent Ferenc a világirodalom egyik
Sokan nem tudták ebben a fő v áro s ban 50 évlegnagyobb k ö ltőj e is, mert amegirl 'költeménye- vel ezelőtt, ho ~tfJ mi .is az az unit árius vl.\'Iá::;. Poket saját életének hangszerén mindjárt mt'gzenésil i, gány vagy keresztény, v,q.QlJ valami fantaszt,ikus
harmonizál ja ,
keleti va ,li~ ? SOkil!1 neztek kutató. v i ~gá\ó szemKülönben is állandóan telfszivU ember. Állan- mel az unitárius e:mberre, keresve rajta valami
dóan örvendez az lsten teremtett világán. A virá- killönöse:t. vo'ami rendkivü'lt. ami ismer te lő jele
gokat ugy szereti , hogy megparancsol a ..1l testvé- volna. 50 evvel ezel őtt, mikor még hire. hanlV(I
reknek, hogy a kolostorukat állandóan virágokkal ~em volt fl !mai Kdh áry-u tcni tem'plom nak sem. h09'J
disz'lsék, A madarak, különösen a szegényes, tudhattak volna ft főv,á ro s~ak arról .a .kis va'"i~ ról.
szarke pacsirták v.ollak kedvencei, mert ezek melyet Erdély 6si bé,rcei közül hozo t! s szorongaszegénységükben is magasra az ég felé röppennek tott szivében eg.J nehánlJ 'hiva talnok ember. akiket
s a7. Istennek d icsőségé t zengedezik. Testvérének sorsuk a fóvt'!rosba rendeli . . .
Es ma, amikor az ötven esz ~etld ó mÖ.;fÖltunk
érezte a Teremtő lsten által az egész természetet
s himnllszt zengett a teremtéséri s a teremtmé- van, ma a 'krónik ás tb rténetirónak azt kell {ÖI'nyekéd, bátyán k- urunkért, Napért, Hold asszony- j eg'~eznie , hog!! 1926 sze·pt. 25,-en fi fóváro s minnénénkért, a Soruért s a Derüért, az alázatos den felekezete es minden társurlaimi eg'Jesiile*
Vizért s a hatalmas Tüzér! s végUl nénénkért: a sőt hiva :alos hal.ós.ág'ai is kep,visellettek maguk'at
lIZ0.ll 6": ünnepélyen. ,amelyen a budapesti ulli ~
testi Halálért is,
Ki csodálná, ha ennyi alázatossággal, ennyi t á ~i u s eguhdzközség fe nnállásot)flk 50 éves évforvigassággal, ennyi békességgel, ennyi szeretettel dulóját ,ünnepeHe. il fóv áros eg!Jik közpoJlti heegycsapásra meghóditolta az emberiség minden lyén felwő lemplolll~biln . Legyeli M'a erte fi go tld ~
rétegét. A szegényeknek vigasztalója lett, a gazda- v,iselö Urnait, II mi mennyei Atyánknak', hog!J az
goknak példaadója, akik odahagyták és eladták első évek allll!.! i küzdelmében és az utóbbi id ők
m ~ró b ~ 16 veszélyeiben e rő i adbt! ö:> einknek amindenüket s követték Ferencet.
Pedig hát ott kemény élet várt reájuk. Ferenc hoz hogy megismertessék vallásunkat azzal fi vimellett fáztak és dideregtek, éheztek és szomjaztak, l!!gQal, am0ly !lern ismerle azelőtt, segitséget kiil tümiök kellett a világ megvetését, a ,kényelemnek dölt ahJlOz, hogya megisntert vall ásnak temp"omot
minden hiány!t, a teljes és tökéletes szegénységet. emelhessllnk és erő t ódott fi templom lIIegln:rtá3úhoz
, De mikor Szegénység Asszony oly szép v,",U, az nekünk. Ez 8Z f1nn~ély, amely ..szept. 25...en fü:'y l
Alázatosság oly édes és Krisztus keresztje oly II?:, a he.laodlis ml?:i'iett e9'!J eg'esz vjl~g ~! is fT1!rese
es lisztelő meghaj~a vOl't 8 Z 50 é~ I?:lötll el ~o ~u
felemelő, hogyne tUrtek volna mindent el ezekért I
dapesti unil áriusok szivébl?:Tl elrejtett ..U m ~ atltl.s
Halála elOtt néhány évvel Szent ferenc a MOfJ fe Eszme« e'6tt. }fi ünnepély u'kalmaból ti ~~ ml all~ zd
Vernán elnyerte saját testén Jézus öt sebének ur 'odvözlö 1ratot. ti ko r~ui n!J. II kultu.!iZOUIlUZII?:,mtll
másolatát. Krisztus zászlóhordozója, a Nagy Király ke'pviselöt küldö a 8 l: üllne;;élyr~. .i\'eg je'et1lek ? k~=
Hirnöke megkapta a legszebb rendjeleket : a gol- \ozsve.ri l~f1 i ' áriUS1J1Ü:;pök fi bpes ll re fo nnál~ . evang'<!.
likus, 8Z V. ker. rornai katolikus, 8' ,Q41pllsla p, megotai Szenvedés és MegdicsOülés öt sebhelyél.
Azóta .az Alverna Hegyet hét század tilizte- fhddista 8 gt)rög ~I?:Jet i szerb egyhtlZ. II pesh m llI lete mind dicsOségesebbé, mind fényesebbé tette, elltü hitkÖzség'. a iprotestáns lábori .pflSpőkség, ll.

nincsenek és nem prédikálnak, akkor szüntelenül
imádkoznak, vagy dolgoznak. Meri ingyen megélni
Ilem akarnak, hanem kenyérért vállalnak mindenféle munkát 5 erre példát megint csak Ferenc
ad nekik.
Ó a lelke az egész mozga lomnak. 6 tanitja
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fóv6'os tanecsa es ,.polgórtnesfO:!'e, az V .. ker. elö~~
jóróstig hiva lalos klkü'dO ltei. Az I\ug(\) es AmQ~'

kai uultdriusok ~!I-C9'J le:kessztt ~cpvlseltett.ek
JIlogukat. A Székcly-A\sgyar ~e;iÜ:e~ • . 8 Néiples
Irodalmi T IIrsoság'. 9. megyar és ullItalluS . társ.~
dalom e:őkCl'6s~ mind eljöttek. hogy rneg!"lenc,
sflkkel s sZ8\'oikkal i s kifejezzéK azt, hog~ I.S ~ erik Il Z u ni t á rius vall ás i az Un it ar iU S
E gyhá z aI. 8 Z t megi s rneresük 8 Iapj!A' n

ti s z t eli k. bec sülik es szere tik. A megjeleni hivl1 ~8'OS vend~k cs 9. közönség számára

kicsi nynek bizonyult 8 4-500 ember re:s:ze:e hel yei
bizlosltó templo m. Mikor 8Z ot'S'OTI n bugása nyo-

mán fetcscndüa II diszközg!lúlCS kezdetei jeien16
zsoltár; »Te benned bizhmk eleiló! fogva .. . .. már
ember ember mellett szoronGott 8. temp'om ajtóiban
i s. l\ Zsolt árt Biblia o.'\'asns es Dr. Csiki Gábo r
jmaja követle. Dr. A\ohu\r Jenő Antal o~mul1n
,' ~sz meslcr.i . J\bránd«-jD ulán Dr. Golha rd Zsig.mond h. allol11titk ar, eg!jllli zköZ'Segi gondnok megn!Jilolta 8 köZ9'jlHesl. Józan A\ik'ó s ,püspöki vik árius. az ötven ev törrene tc t ismertette 8 .Krónik és« hüséf.!i:vel. Ezután az üdvöz:e ~ ek, a kiküldöttck jókivlinségni folytak meleg, őszinte beszédekben. A záró ~ m a meglepetés volt. Ösz püspökilnk
Fen:mcz József, aki ötven ev,'el ezet őtt az 0'.s6 unitárius islentiszte!e :el tartotta Budapestell. most a
jubihfó egyházközség h&'aü:mepeu!:, há aimat küldött, melyet az Ó ,J!e\'éten o lvasott - imáj kozoUJónll \i kárius. A Himnusz clé ll ek~es,h'0~ fejezödölI
lx! ll. mereteiben talan kicsiny. de nekilnk n8Q\J
CS szép ünnepély. Az _erkö:csi szépel .. ..,' á.!.ás CS
_sz~t «_ h al1ás ka!l:cmes üdilO érze.sevel t aNozol!
6 közönsCg, erre az !llkalomra örök zö1dbe _diszi _
lett « remplomból, a d iákok, diákM.n!,'Ok es ci;c.készek sorfala közölt s Illsgaval vitte a z t II tudalot.
hog!Jlmj sem vagyunk pogányok, sem _krisztusI a _
Janok .., mint azt meg lI1a is kepzeli ró~unk egycglJ

7

ferde llézel.

}\z ünne:pély Of'Ömere s \·endé9v.ink ti s-zl e' e: ~ e : e
(!sre n _Mugysr Világ« télikert jCben sze:C!:tetvendt:g.:.~KCpett feM r 8szt91 me't'e t js l!.ös2inúl k 8
II \ Ti>..nd ~k megje.lenését. aki k' viszon I iti is s ikliIlIal kerestek arra, llOQ'9 lokonszellvükról bizto:;;jtsanak bennünke t.

. HIREK.
TelefonszAmunk : Lipót 974- 24
Nem kn1dl;letjQk tovAbb 8% UniUrius
trtesit6t annak, aki id~ 1 és tavalyi el6flretési
k6teleutlséglaek nem le 't eleget. Lapunk
kiadóbivataJa 411andó cimsr:alagot nyomat
é tta ndó 68 blz-fos el0fiz:etöl-trk
O lv&lóink Idb.nl 8%oknak tehit akik
é\'c.\: eo ét csak e1foradt • • a lapot,
el Oflt.et~.nl n e m jinaltfk h "u' • terhek . i!eluEhc.z - Ö!z.inte flJdalmunkra - tovjbb
nem "' I ' dhe ljOk, mert todbbt adós'gokba
nem a kII u nk belem e rDlal El6fbet~i d ijak:
~~e~.Ö::O.'925 'vre Mt.ooo kor.) Az 1926

de

Istentiszteleteink a f6vArosban. Minden
Taeátn",p ti. o. II órakot a V., Kohéry· utcat
templomban. Minden bó mjsodlk naárnapján d. u.
o( órakor a VIII., Csobénc-utcai elemi iakolában.
Esketút, keresztelést, temetést egy nappal
előbb kell bejelenteni. Ezt aaját érdekében mi ndenk i
tartsa uem előtt. Hivataloa órák : délelótt 9 - 12·ig,
délután 3- 5·ig.
N6sznvetségDnk mioden hó második csli·
törtökén dólután 5 órakor tartja ölésci" a IeiUni
hivatalban, ugy$l.nakkor bibliamsRYarásat.
Rend6relnk résiiuhe Ir:ülön Jatentiazt.eletet
t-aduuk minden hó harmadik caiit(irtökén 68te 6
órakor.
Lakásválto:z:tatA.s ellctén egy level et ől a p on
kérünk értesitést RZ uj ci mrlil, hogy lapnnkat. pont-osan
kézbeaithe8lilk:.
Ha egy csatédban betegség, vagy egyéb
baj támad, ha valamely cSRlád tagja kórházi ápohis
alá kerill, hozzát:utozói lovélbel1 v$l.gy telefonon
érteaitsél: II lelkéazi hiv$l.t$l.1t orról , hogy amonnyire
eronlr.től telik, enyhit.!Jük lesti ·lelki fájdalm:ít, ateu·
Ted6 testvériinknek.
Angol nyelvtaniMs az idén is folyik. A
Mi Slllióaház egyik miuzióa muukája ez, aruely ezr rt
ingyenea. A tanfolyamon bárki réutt·ehet.. J elentkezni
lehet. minden hétMu d . n. 5 - 7.ig a leliél!ti hi vat:!.lb:m
Y'J KoMrY·ll. 4 . Tanfolyam'Vezet6: Dr. Csiki Gábor.
Október 31. Iam ét közeledik a refurmáció
dát uma. As: idén ia i ös:öaen tar tanak emlékiiunepélyt
a protestáus felekezetek . Október 31 ·én elte 6 órakor
kezdődik II pesti Vlc:adóban. A mi Koháry·
ntcai templomunkban okt~ 31.·én délelÓtt II órakor
J ózan Miklóa püapöki l'ilr.árin8 tart emleCbeuédet.
_ Ugyanat na p d. e. 10 órakor Pestsl'catl6rinct"o
a l állami telopi polgiri iakolábsn d r. Csiki Gibor
miasiói lelkén bte ntiuteletet tart. - Okt. 31-en
d. u . 4 . órakor pedig a Kobáry.utca.i templomban
Ifju 5ágl Istentisztelet, amelyen a tanuló ifjnd g
:'ildol a re!orm :\ ci ő emlékének.
25 éves a budapesti Dávid Ferenc Egylet.
Es as é\' egybál:nnk élettörténet.ébeu is $I. jubileumok
GlItendeje. ~.. budapeati Ohid Ferenc E~r l et. is
jnbihl,L Fennálládnak ncgyednb ados édordnl6ján
november IZ-én (péntek) este 6 órakor diugrülést
tartunk a templomb:l.n. Es alkalomm :'lI fogj uk as
Egylet nagynevli néhai elnökenek, Perczel né Kozma
Flórinak az cgyhálköVleg által fastetett arcképet.
IfIleplel ni. Errol éa ll. résr!ete. mÜ80rrólkiUön meghiTÚI
ia küldiink. Az ünnepe1r végen társuncs'lra, az
'- ., Alt otm:\ny.u. 31. ~I. alatti "Yagrar Világ"
C1teremben, étlap uerint.
A ProtesUn s d iá kmenza mrgnyitá ca o'ktöber
I én volt. Egybásunh t ;11 ünnepélyM megnyitón
Jő.. n vikárius Up"iaehe, aki imi ddgpJ fejezte b.t!
az ünnepilyt.
A miskolci Unitjrius Istentfsrtelet. .\
Miakolc él l'ideki UDltáriulIOk október hó lO-én
tart'O tI'llk nn aoao ra onti"lll t lpcaoJatosan 'lU. 60.1
biludó luenliucletet. ~,al k alommal JÓHO !r& iklM
ptlllp6t i ~ kári u. lito&RUa mft& VM, de Ie.lke. bmg6
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lII\"eit Mege16161eg 10 órakor réutveLt;,!k as a"Rn.
to:élikn~

htcutillll'leteu JÓII\n p!lapöki vikáriussal
egyUti, abol nuuik Ll\jo. e", esperes be8:lédé t
Ull'ghallgRt'l'a, II 6r4ra lel\"Ollllltak a ...okott helyre

"I '".

el. i.iola n"gytel'm~be Duuik Llljossal
egyiltL A terem CBRkhamar meglelt réuben uni·
t.al.riusokkal.
réuben m AI val hbfelekelatüekk e.l.
J ÓUll Mikló. 6. Dunik l .ajol beléptekor a hink
~8 as iW. tanitók6paó
énnekk"rl' barmónium kilé·
Ni m ellett elónokt>lte "SI MOi imÁd, magasli tal;'
uimi\ k!:ili,milfl éneket. &sután J ÓlRll Miklós imád·
kOIott éR prMiluílt ti jelenlán'H:et végig lebiliucsw6

,

én:éslel, 8 ft löle megnokolt hatással. As U...... I\C90·
raj ageudtit és imAt Dunik Lajos e..... esperes tartotLa 1IJ: .. Unihh" jolas8v lh ·al. Milye n meghutó,
milyon l ebilinc selő beuM \'olt, minden "aJlásfele,
ke.et r6.saóró l Ulllgni\"olondő és kö"ete nd ő VOl1l8 I
U n 'ROSOta \'6telro 30·nn tmo \tak f('\l, Ull.li :1 lé tnám
és 6rd eklód;.\s eme.!tel1ósót muhitja. lmll uo kicsiny
SI!rt'g IIŐ . mint ft mustRrmng II h>guebb egyetfu.
téeben fs bé ke8l~j.:b(!1I II többi protes.táusokktd ,
e rfO a jó példát. l olkipásstora iuk, J óa:1n és Dustik
mutat.ják. A le,l:kö:lolobbi ht-ont h.stelt!t at. már a1l
ol"8ugélikus templomban tnr~j á k:, me.l)' célból as
e\"l\llgélikusok őrö nl m el es ui\"esou Átenged ik ft
toWpJowukllt. ( Or ~ BaJán Ferenc).
Mcgblv6. A Báró Blllddcsy Protestáus Ala·
pitvány egy báske.rUloli megbatalwRsohjaillak as
alapi t\"ány létesülhénok ö t \" e II II d i k é dordulójáu
1996. október 19·6n délután 6 órakor a dunRwt>l·
léki re1orm i\tus egyhbkerillet s.r:e.tbádb3.n ( Budn.
peST, IX. Rádlly'u, 2S 81:,) tarhHldó di u k ozg.).'iUfone.
Budapest, 1926. nept, !lS. At Abpitdnp ig:ngn.
tóság nen)bou: dr. Zsigw ondy J e nó, i\ bányai ag.
b. el". eg,rblilkeri.Uet felUgyel6je. igaagató$ági ~Inök.
.\ Uiukölg)'ülés so rr endje: l. Euek :
Te belmed biltunk eleitól fagya. 2. lmadság és
biblia ohall\s .. Goouly Henrik \". piispöE:, 3. Elnöki
megny it ó d r . Zsigmondy Jenő igazgatósági elnök.
4. EruIékbessM bAró Baldácsr Antalról. Dr, Run\1I
1..1111ó re!. lliia~k. b. HatAl"Ol.ati ji\Yi\slat előler,
j6ntéap . .8I~ r6 Radniuuk.y Albert 6\'. eg):at. feHl·
gyeló. 6. FerellCll J óne! e rd élyi uuitárius piispok
iidyöalésére elnöki iudit\"t\uy. i. Iruá dság ős á ldl\S.
Dr. Baltadr
, Dt'uő ret. püspök. 8. Euek: Er6Há·
ruuk
Ur bt!'\I.
Ötven évvel ezelőtt. Búró Baldt\cay·féle
Pl"Oh>lIt~n. A.l npih' Ii\\y
k l.lle tkeaéllór61 est irja ~
.Keus~ lifly ltfaguet6 18iS·iki kőtete : "Báró
Bnldácli Aulal ur o mélt6a:\ga f , él" október had·
oon föl b irtota iból több eler holdra mello réut
uok gnldn$t\gi felslereléaei\'ol t'gyütt a wngyarornági preteltául egyhiaakn:lk adoruúuyoda egyete.mleg....e.u. Oly télly eit, aruely páratlauul áll :lS
t"gyhbtört~uelemben. Egy ro mai katholikus vsllásu
fŐÚr te He el a lapii.d.uyt :lS I\goltai, heh'ét hüU és
uni tár iua egyh611lk sdmlira, miáltal midőu E'gyfelől
SI adouu\uyol6 Mnt wagaa m i\"eltliégének kétségbe
\"onh"taUan ieMt. adta, ('gyuaTswind II ha"láukbau
eddig egymAlJtól j6formán elkiUönlött bárom p ro·
cstáns fel ekesetet egymáshol kÖlolebb bOIÍl\ . AI
douu\u yodai uenÖ{\és ol.tóber Hl·én irntott lllá
II protestáns egyháakerUlet. ké p\' ilJe!ői. püspökei
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l3udapelte n. Ame ly u!'k o\Ttel,
m6beu al fldom!\nyo"lotL birto kok a J:onnal a1- egy
hAl koriUetebe iratnak át. " hRill unél\"f':J:e, altlnbll.ll
n n:~mes bAróti len é lt., fogyi.áiJ(. no rd onli. n adtIig
a birtokon ftl k\'ó ti.'r hokot i •. AI Rla pit\" li.oy mctt.
onthala~l\n é. elkillöllithetilt!('u , ~Ij a U f!gtny,
főleg épltkeJ:ó t'gyháznk B... ~lyeJ: ';,;(I. 8uperiut enden .
lek .és (,lJekélyebb fi l eMsti lelkének dotáti6ja. \'a.
lanunt végN a loJlk""ek önegreinek éii árváinak
ja\"RIllllmadas. AJ: al~pit\"Úuy i jl\\"ak ltezeléllléN
egy biJ:ottmány neveItetetI k i. meh'uek elllöke
gróf Degenfeld I mre, alelui:iko gróf Unyni Meny hé rt,
li "deletbllli elnöke Mrti B:IIM\c~ y . TR~ n i: T ö rök
P iil. Péchy 1'aruth, Beölhy Zaigmond, ~l ó ri(IJ: Pal.
KOObmeillter Frig)'es. BR jÓS .hh\09. Sl il!igyi 8.<imlor
ás O,' őri Elok. Ennyit e Ilo\'ezete~ aIRpit\"l~npól.
lllelyn llk Ilu)"Qgi haillnát most még nem is Sl4mit\·Ilo,
lohetetlon orömilllket, ki uem fejetni as er!;;ölOlli
llyeNlW óuy fol ott, mel)t nlln\ öSlI8e \"811 kötve. AJ:
e l$ö egyete mes protestáns órlckellel,Nl ndett. eJ: al·
k:llmal. S \' al6buu , w.it\őu 10 proteshl.n9 piispiiköt.
- " uagynebeui ágost. hit":dhhu nom 'l"ell s le·
m ályQlion jeleD It ugy:ult\ullyi r.5gollduokot ,
"ili\gi kép'l"iael6t egyUt.t Il\ttlluk hmácskomi,. egy·
wh$al uin\lyeaeu kezot noritllni, betel je80d\'e
AreIHIt: leuni ama nagy pflrsncsoll\te,: .Arról

ismernrk meg tfleltel az emberek, hogy oz in.

lanitvdnyQim vaglltJk, ha egymást &urttilek·.
Szi\"iinlr:böl iid\"ölöljiik u adományoló nemes báró'
es üd'l"Ö10ljtik a protestáns egyhálak m e u testvéri
uön.ts~gé t , m elynek: Oleg&J:iIArditásárs ti. három
felekl'aet pÜ$pök:ci olhatárol.t4 k, hogyelontul aven,
Ir:inl I'gyuer reuI\re mindlluiko.u I>su(lgyi.i.!uek ba·
r:ítdgos Ii\togntás ll. ugyau. de ogyn eHmind a pro,
t están~ ogrhálllk:\t. kÖlösen érdeklő ügyet: mE'gbe.
8IIéle.~ére. AI (!l,ő i1pm találkolb l SiS·oou \\lep'
tembe rbell leu ~isk olcou :\ 1 illdit.\"áuyQ:Jó püs pök;·
uél, Kun &!rtalnnnól."

ErdélyI hlrek. BencJMi Pál lelké" Boldog '
faldra. Doba)" ht\"Rn l@!késljelölt. Homoródlljfal\"ára
konöutöt t be. EI (ll!;;alowmal is hhm 1i1c1!h át kérjli k

munkAjulr:ra.

Van

rJ.rGm ls II sok Mual kősötl l-:rJ '; I~'oruri ·
gllUkb3.u. Óni uolek 8drnyán il!eté\' Nlt tuegoh'óról
Oh'MS:ik bh'aiuk "'ÓilJ.e:rint, Jl,mint ir\"j\ \·:UI:. A
uentgl'riCili UllitMillS Egyhásk üuég 19 9ti o k ~ll b l't
17.6n tariji' meg Ullg)' fill: hkab Elek e~ l el~
épitett kultufháaíhmk ft'lalf':ntel~si ÜIH1~pS~".~ .. : f.'
1Io11r::lIommnl a dalárda ~ Bnnnoumnl.alsPJ:\C Jll l !l~ :In I.
II uÖ'I"ehég tcstn\rdal k ö rcin~k réuv,lt,,!J n'l U~' i~ \" I IIO~
nll,gy bang\"etaell)'t és jóté kouyO\'ln a1I ü.I'l~U báll
rendes, melYNl t. Cimet éiil C81lhidjál u u teleltel
m(>gbh·j:t.. Délelőtt II kÖllégben ~ GlUd~ ll ll;p c t .. rm~u~'"
hásiipaf kiállltáual és gall.dl1~rli.!bJ:.l .. ttcl. l)él~n
kÖlcbM a papi udvaron. Elu á l1!iIOhbtÓ l ~ IIgy :l !lt~ II S I .
valamint ·flJ:. inte.lligcll' ifj mdg: r,~uJt~. jó . e ucrOl ~ S
elldnmdil bUrtér6l gOlldo.t.od.nwk.
Muosv&tsá rhelyen jnnius Í111·'<n ikt"uJk bo:>
lolkéui hi \"l\l alába Hnlmágyi Jino~ UI{U''O,sk ör i Cll ~ft~s t.
A beik l atólI \'lI!:mumuyi falat.ese l l ulk ~~ );1»,,'11'
tötte a.l nj lIuitArin. 1... lké~"I·t!lIlt':~<it,
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A katho1/Jlus tgyház a lhatos nagyBzcotjérlH.
a~5i .i Szent }o' crcD cr61 emlékezett meg okt.. 3.án,
htcntiut cletiin kön J Ózan p Uapöp í viká rius prédiká.
c i ój~í ba ll . A nolid ,.Fe renc tcetl'é r" halálának 700
évcllél'(ordu I6ján la pun k ve,ércikke ia az 6 emlékének
áldoz.

82-lk '~koI81 éyét kezdte mog idén II b iret
tueaddHei uoiMrina teológia é spedig a Csikágói
egyetem t6szomu:édságábao, ahová most áthelyez . .
totel~. Ide azért telték ~.t" hogy bövebb alkalmat
nyuj th38801l ta ll ulóiua k a legte ljese bb tudományos
kiképzésre.

Bogyiszfón nem e, 1efnek szombaton és
vad,rnap. A bogyiulói református egyházközség
p resbitéri u ma ri IIDzségf el6Jjárósággalegyetérll e
kiruoudoun , hogy azoulul szo mbaton és vasárnap.
házuuligkötést, cskcttlsi ue rtllrtáet Jlem lehet végezni.
Az érde kes iol ~í:& ked é8 megokolása az, bogy az

es k6.völ'el kapcsolatos mulatozás a vasárnllp
On nepi csendjét zavarja. Ugyanekkor a vasárnapi
Illllok:lsz(illet belartását il! kötelezővé t-ették.
Nyugtázás, I m reh J ózsef f6azolgabi ró, Alsó·
d~bll@on a »PulrOni'gol részé re
3,010.000 koroná t
gyüjtött.
Dr. Csiki Oábor könyve: " Hiszek Egy
htell ben" fű Z \'O 40.000. K. kötve 50.000. K.·ért
ka ph ató a lelkéezi h ivatalban ..
A Szegedi Egyetem alApkövét októb-er 5·én
teHé k: le nagy ün nepségek között. Az uj egyetem
épitése a Ile mzetgyülés határozatából indul ki. A
költsége khez Szeged vá rosa is hozzájárul.
SIrkoszorlIlás. Az egyházközség 50 éves
é\'fordulóján a nagy nev ű a la pitók : Buzogány Áron ,
Hnjós J áoos, Székely !o'erenc sirj ll it koszcruztuk
Illl'g. Moe t a Dá \'id P erene Egyle t fennállásának 25
évol évford ulÓján , november elsej én, az Egylet két
\'olt szere tott elnökéne k : Ű r.wössy Miklósnak és.Per.
czeinó KOZilll\ FlórAnak . sirjuira Bndapellteu és
Baracakán fogjuk elholyezni
megemlékczésiink
kOBzoruit.

I

K. Na2Y Oyula

I

sok diákot tanitott,
Bokan 1llOBOJygÓ de rU vel emlé keztek s emlékeznek
lieg a vele együtt töltö tt évekró l, de tndom, bo"y
mo.sol~~k derűj e most könnybe full adt, merho k:n
megllratlHk, m er ~ aOkan, II lelkiik legmélyén sokan
szerették. Az unitú rius kollégium rajztanára volt é.s
olttó~er } .ó~ . 72 ~hC8 korá ball m egbalt. Több kiváló,
~ r l!"1.agos . llJrü miivélzllek ö voh a mestere. A
' OI.o~B~án kollégi uw elócBarnokábél nemcsak a z
U ~lI l a tl us, de II testvé r felekezetek ifuBágálla k ó riási
ItI8érote mellon temették
Emléko úldottll n ól u'tauitvú nyOk lel kébe u.

,l

megbalt.
II I ' .
gyl'rme k vé·
6 e . "~ l n~o zglllU1a 18 8uly08 'l'e8z1eeégei közó sorozza
t , .1 ye rllle k\·Mó Li ga egy ik me ala ' ó'
"ok ~ i~ ig:\~gat6ja uáll le vele a sirba~' plt la é~
Emléke ó. w uuk!lja örökké él.

I

D~ésy KirOlv

iijkolai tallá r. OA:Y htC U
N )'QJ11 i1 tQU "fiol:uar

főreál ·

II tudomA llyoa világba n is ismert neve volt, 8zept.
29·én 1a é ves ko rában Budopcsten meghalt. S iró
özvegyénok 'l'igau talást ki 'l'a ollo k I8tenl61.

Orsdgos GyOjtés.
(VI. közlemény)
A nyugtázás! a beérkezés sorrendjében, hálás
köszönetünk mellett folytat juk :
193. Csiky IstvAn (Nyiregyháza)
215.000
194. dr. Mikó Miklós (Budapest)
300.000
1"5. Csiki Pál
•
361.0' 0
19J. Kovács FerencIIé
..
142.000
197. Czerják Pálné
"
193.000
198. dr. Binder Emilné.
400.000
199. Kampf István (Kispest)
202.000
200. Faluvégi Sándor (Budapest)
64.000
tO t. Kerékgyártó J e n ő (Debrecen)
100.000
202. Jancsi Mihály (Vjpesl)
110.000
203. Belováry Istvánné (Budapest)
3'1.000
204. Balázs Mihály
•
10.000
205. Benedek Arnold (MakIár)
10.000
~ 06. fekele Kálmán (Bud.pesl)
25.000
.. 07. Osváth István . .
25.000
208. Simon Dénes "
58.000
209. Simon Anna
"
60.000
210. Kis M. Tamás "
79.000
21 t. Marossy ferenc (Szeged)
100.000
212. Székely János (Debrecen)
100.000
213. Dénes Istvánné (Budape!l)
101000
214. Albert Jánosné
"
120.0 O
215. Lörinczy József
".
130.000
216. Vértesy Gusztávné"
135.100
21·7. özv. Wagner Gyuláné"
142.000
150.000
218. Gyöngyösy Pálné (Hegyesh.)
219. Kis Pál
(BudapesI)
150.000
220. özv. Hajagos Mihályné "
2 16 . 3 ~ 0
22 1, Debreczy Géza
..
25.0.000
222. Ádám Domokos (Ujpest)
~ 55.000
223. Derzsy Árpádné (Budapest)
~56.400
224, dr. Kozma György (Zalaegersz.) !:.OO.O O
225. dr. ürmössy Gyula (Bpesi)
500.000
226. Lélay Gábor (Na2ykáI\6)
745.000
227. Fazakas Lajos (Málészalka)
785.(00
228. Tiboldi Gyula (Szolnok)
1,250.onO
229. Rend Aurél (Mezólur)
2,050.000
230. Szász Domokos (Gyula)
1,500.()(Yl
23 1. özv. Máthé Lajosné (Rpalota)
175.000
1. - VI. közlerrény együtt: 61.072.966
Ez az összeg egyezik a Posfafakarékpénzlár
19_5. évi 2. szám u számlakivonalával. Teljes
tiszteletlel
az EgyhdzklJzstg Gotldf/okságo.
}t~e l e I6s kiaoló ; BI RÓ LAJOS.
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hllrokonoknak a napi árn:! 1 olcsóbban dllal

bármiféle ruhavarrást, forditá·' .: .,-, •• "'''.

Lakasa : Budapest,
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