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Az eg\"11áz ezen itt kimondott tanának helyessé~e fölött 
legmeggyt~;.óbben é n ·el a hippói püspök, Szent_ ·~goston, 
erre \·onatkozólag tTract. 28 1n Joannem) ezeket 1rvan: » \ z 
isteni Cd\·özitó m inclig ugy lépett föl, miszerint hinni kellett, 
hooT ő Isten és ember. Jézus eljúrásai ról szólva, esetről t-. . 
esetre arról tesz bizonyságot, hogy J ézus K risztus Isten 1S, 
ember is eg_r személyben: Bethlehemben születik mint em: 
ber s anaTaloktól imádtatik is mint Isten; - a napkeleti 
böl~sektó(- ajá ndékaikat fogadja mint ember, im ádásukat 
mint Isten; - tizenkét éves korában fölmegy a templomba 
mint ember, ugyanott az irások értelmét magyarázta a 
zsidó tudósok nacry ámulására mint Isten;- negyven napig 
böjtöl s megéhe;.ií, mint ember, ugyanakkor angyalok szal
gálnak neki mint lstennek; - a kánai mcnyegzón \·en
dégképen i.il a megh ivottak között mint ember, ugyanakko r 
az »e (Ty szük séo-es ről « beszél i\ l á riá nak s a vizet borrá \·ál-'"' ;:., 
toztatja mint Isten; - könnyez L ázár halála fölött mint 
ember s fOltámasztja halottaiból őt mint ls ten; - a \·iha r
hányta hajóban fá rad ta n aluszik mint ember, ugyanakkor 
a szélvésznek parancsol mint Isten; - az utolsó vacsorát 
elköl ti tanítványairal mint ember, ugyanakkor a kenyeret 
és bort tes te- és \'érévé változtatja mint Iste n; -- az olaj
fák hegyén vért izzad aggodalmaiban mint ember, ugyanott 
meggyógyítja :\lalchus levágott fülét mint Is ten; - a ke
reszten szenved, \'érzik, szomjazik, meghal mint ember, 
ugyanakkor a napot elsötétíti, a sziklá kat megrepeszti. a fölelet 
megrengeti, a s irokat megnyitja s a halottakat fel~ámasztja 
mint Isten; -a sírban nyugszik tes tévelmint ember, ugyan
akkor a jámborul elhaltak lelkeit megy a limbusból a meny
nyekbe vezetni, majd önerejéból fö ltá mad halottaiból mint 
Isten. Mint Isten mondja magáról: • Én és az Atya egy 
vagyunk « (Já n. X. 30.); mint ember szól, mid ön ugyanott 
állitja magáról : »Az Atya nagyobb nála m « (Já n. XIV. 28.) 
S valóban - igy folytatja ugyanazon szent püspök ... ) -
ha képes az is ten i mindenhatóság és bölcseség az embe r 
alkotásánál naponként azt tenni, hogy a lélek egyesülése 
á lta l a tes ttel egy személy, egy ember; bizonyára képes volt 

*) S. Augu~t. Epist. 137 ad Volus. c. J. 

.. 
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az isteni és emberi természet ilyetén egyesülését egyszer, 
az em be ri ség megváltására az ő egyszülött fi ában ic; esz
közöln i. « 

E szent tan ellenkezójét hirdette Eutyches s ennek 
el nem fogadása volt tehát, miként a keleten élő legtöbb 
keresztény népeknek, ugy örmény őseink nek is századokon 
keresztül legfőbb tévelye, melyre a többi kisebb-nagyobb 
hitbeli. eltérések mint központra vihetők \· issza. E tévtan 
pedig ős i hazánkban annál szilárdabb gyökeret vert, mert 
a hód itó perzsák minclen l ehetőt elkövettek, hogy az örmény 
nemzet s él keletrómai birodalom köt.ött i szakadást meg
érleljék. 

Dr. Temesvary Jilnos, 
oz arodi királyi fógymnásium l~nira. 

A gyergyó-szt- miklósi szegény tanulókat segé-
lyezö egyesület. 

::8 
!N yolcz év mult el azóta, hogy Ore! ?vlá té ügyvéd, 
t..~ ez a minden jóért és nemesért lelkesedni tudó férfiú, 

több polgártársával, kik között sok ö rm ény volt, ka röl t\·e 
megalapitotta a szegény tanulókat segélyező egyesü letet s 
ez á ltal tért nyitott az iskolába járhatásra o lyanoknak is, kik 
különben a nyagi szük körülményeik miatt nem részesül
hettek volna a szivet-lelket nemes itő iskolázás áldásaiban. 

A lefolyt 8 év hangos tanúságot tesz arról, hogy ezen 
euyesületet a szükség hozta létre. i\I ióta egyesületünk életbe 
lé~>pett, télen a szegény sorsú gye rmekek is járhatnak i~ko
lába; mert a hideg dermesztő hatása ellen tagjaikat jó meleg 
ruha födi ... Ezen egyesület minclen év november had
ban tartja l é lekemelő, szép, ru ha-kiosztási estélyét, mikor 
8o-1 oo szegény tanulóleánynak és fiú gyermeknek ad téli 
mele(T ruhát és lábbeli t. A kiosztás nyilvánosan történi k . 
Az e

0
uyesület io-azuató-választmánra SaJ'át kezüle!! oszsza 
b ~ l:> • " 

ki a ruhákat a gyermekek között , kiknek örömét még fo-
kozza a jólelkü szivesség, mely öket azonfelül csemegéYel, 
o-yü mölcscsel, süte ménynyel is meg\·enclégeli. E~.:eket a ruhá
kat az egyesület nőtagjai készitik . . é~ e nemes lelkek 
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fáradságukért az öntudat helyeslésén kivú! más jutalmat 
nem ,·á rnak. A gverm ekek a gondoskodó szivességet 
öröm-könnyeikkel, ;"·iket a há la fakasztott szemeikből ·_ 
köszönik meg . 

A kiosztási ünnepély rendesen tá nczmulatsággal van 
összekötve. 

A lf'gutóbb megtartott kiosztási ünnepély alkalmával 
a rendezőség meglepetési.i l alkalmi felolvasásról is gondos
kodott; Görög Joach im örm . szert. plebános szépen ki
dolgozott és hatnsosan előadott felolvasását, a nagy és 
díszes közönség figyelem mel hallgatta. 

Ezenkivű l az egyesület évenként tavaszszal és öszsze! 
saját pénztá ra javára csekély belépti díj mellett ugynevezett 
társas estélyeket is rendez; ezen estélyek, melyeket közön
ség link szép számmal látogat, rendesen é jjeli r 2 óráig tar
tanak és mindig szo mbatnapra esnek. 

:\z öszön az egyesiilet hét t:lrc;as estélyt rendezett ; 
az utolsó november hó 8-án volt. 

Az egyeslilet jelenlegi tagjainak száma I 3 I; a tagok kö
telezettsége abban áll, hogy az elavult s házaikná l összegúlt, 
nem használható ruhada rabokat az egyesületnek ajándékozzák ; 
ezért vették az egyesület czimébe a rongyhasznosító jelzőt . 

Azt hiszem nem lesz é rdektelen, tekintve a nemes 
czélt, mit e humanus egylet elérni igyekszik, ha az idei tisz
tikar névsorát is közlöm; itt több örménv név is fordul el ő. 

Elnök Ore! Máté i.igyvécl,az egyesület megalapí tója ; 
a lelnökök: Ferenczy G~'Ö rgyn é , c;zül. l\[erza Regina és 
Görög Joachim örm. szert. plebános; j egyző Ore! Dezső , 
s. jegyző Kritsa Konrád; pénztárnok Fenezet János; gazda 
Kál mán [stván, c:. gazela Kálm ftn Is tvánn é; fel ligyelő bi
zottsági tagok: Ore! Máténé szü l. Kövér Mária, L ázár 
Zakariásné, Merza Kristófné, özv. Ri.im er Gyuláné , ifj. 
Vákár Istvánné, Kritc;a Klára , Ferenczy Károly, Bocsánczy 
János, Kritsa Zoltán, Jankó Bandi, Lázár Z. Is tván, Len
gyel János. 

!1. jótékonyság szép jellemvonás. A jótékonyság nemes 
ösztöne adott létet c;zi.ik<>éQ"es egyesiileti.inknek és az fenta rtó 
gyámola. Adjon Isten a tac;okn ak, kiknek nemes szive a 
szegény gyermekekért is dobog, hosszú életet, egyeslil e-
tünknek pedig tartos virulatot. Kritsa Konrád. 
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Arlin (Háruthiun) Dádián pasa. 

E t.cn Ö1111~ny aj kt'1 ki,·itl<'> fé rfiú ne,·évcl, ki a török 
killugyminist.Leriumban at. úlla mtitká ri hivatalt vi

seli, már találko.l~.tk olvasóink flJlyóiratunk hasábjain. Habár 


