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Heltai Gáspár "Há ló" -ja
He ltai Gáspár munkMvll1. mint II X Vl. szá;md legjobb m agyar pró1.ll irodnlmi t~rm é keiv~~ sokat. foglalkol.ik _ megé rdemelten - lll. lrodll l o?"torténe~lrá~. C5~k
éppen n •• HAló"-val ne m. pedig mmke t u m ~~rJu.sok~t
éppen ez érdekel II legj obban, n:ert ebben (eJII kl unllárius th eol6gia i né:wleit. i\'lég saJnálalosabb. hogy m aga
DZ u n itár ius szaki rodalorn
sem Foglalkozolt soha II
Háló "-val mé gcsak egy ci k k e rejéig scm pl, II Ke::eszté ny !\ins\'e ló ben, Ez a körülmény indokoljn, hogy
megtör jem a jege l s fel~ivjam () fi f!y~lm~t a "H.'.16"-rn.
A kö n)'v 157o-ben Jelent m e g eloS1.ör Hel lal sa Já t
nyomdájábUn K ol ozsvúro tt. még pedig Já n os Zsigmo nd
ki rálymlk óhajára és költségén. A könyv a spanyol
inkv izlcJóról szól s latin nyelven irla II spanyol R e g I n a I d u s G o n s o I v i II s. oki természetesen nem ad halla kl S!)3nyolország b.1 n m űvel. hanem HeIdelbe rgben nyomatták ki la ti nu l 1567-ben, németül ped ig 1569ben. Angoira 1568-ban fOI'd ilották s Londonban j elent
meg, ügyszi ntén, holland
is Lo ndonba n jelent
meg 15C9-bcn. E háro m
a H el taié,
157o-bcn. O. mint irja. a
á~t,~n
mert egy ilyen pé ld ún y t
~:
Ez tehát ujdonsá g volt

hin . .Ut az

Hogy
v et sok lln
vo nzó
gyat.
lO rsa, n
bI%lük
1 I, , • • ; .
kumot
i
a ,
a mi kor onn an
ba n köu.étet t.c.
, He ltai ötl etessége muta tkozik mór II munka elm11IPllln. ls. O neve1.te el II k önyvet Hájónak, mert sem 111.
e~cdet llxm , sc,!ll a ném et, an gol fordltásokban el n in cs.
Azo k egyszeruen azt mon dják : A H is pán iai In k v lz ielónak fe lfedett mes terked ései. Ell e nbe n Helt ai sok ka l
l"tlnese bben mon dja : .• Háló. amellye l a Pá po Antlkrisz.
tus H IsPá.n láO::n II Já J?lbor k e resztényeke t. nz Evangéli _
umnak követOI t . . . kikeresi. me gfogj n . ' . L-S retten etes
ha láJ okkai megöli az 6 pllises hóhé ra i (popj nl ) á lta l'., I

"'

A pápa Anti kris.zlu 5 neve nem Helt a i talá lmá n}· I\.
X V l. S1.ázadban, 1:)20-ban Lu ther nev ezl e e!ös7.ör n'
A
e.gy~lL1. bab Uon i togságáról': lrolt müvébe n II pápát An~
tlkrL.5ztusnak. Dc megtll lálJuk Dávid Fe renc irás a ' b
ls az AnUk l'iszt us pápa elleni t:imadás t. Pl. Il R~v~~
Magy~rázll tban (10: 1.) : ,.Az Antikrisztus hOZ7.áadá II
SzenIIráshOz a $zof,stá kat. eo n tlllumokat, azokba n val6
vé ge zések e t és egyéb-féle sok emberi s7.c rz(""$ckel kik_
k,el ~z igaz irásnak m éltóságá t meghomá lyositá. A~ An t,k~IS1.tllS m á s lell m t .h o zo tt k l, a ki külön bet lanít a
Knsztusnill , :ne ly ham ,sságnak lelké vel az Kriszt us lclkét ki pellengérez te az an)'aS7.en tegyhazból".
fl. mai fülnek pers ze hi1zotln ll l~ tet szik ez a XV I
suiwdi s tnus , de vegyük figye lembe, hogy katoljku~
részről az 1525-i "lu teráni comburantur" országgymési
végzéshez éppe n Miksa kir ály idejébe n csatlakozott az
"ari a n i-co mburllntU r" ' törvény is, elet- halál harc folyt
akkor, nemcs ak afféle s zósza tyá rkodás .
H e lta i H á lója egyébként két résne oszlik : a tulaj donképeni s panyol inkvizieiór61 s7.6lóru és egy terjede lm es el üszóra, amel y ben s a ja t felfogását fejti ki a
szen t h á romságról. Ez n (elfogás m egegyezik aual, a m elyet Dáv id Ferenc é s ő ma ga is az. 1569-i nagyvá ra d i
h it \' itán v a llott a s ze n t háromsá gról. Neme sak a k atolikusokat túmadj a, h a ne m e gy kal ap a lA veszi e kérd ésben velü k a lu ~herúnusoka t és reformátusok"!.t is,
mert a s zcnlhiirom sag kérd éséOen e zek is e llenté tes núzete k e t \'allott aii: az uni t ál'i\,l ~okk3 1 szemb en,
'
M int Trócs<Í nyi Zo lt<Í n, a m~llll~a tud 6s kiadój a
megá llapította : a Háló clejét.ö l végig a Heltai Gáspár
s:dnes , ötletes. üde é s könnyed nyelvén: a magy a r népmesék nyeJv ón vun irv:! . Aes op us fnbul(i~n;)k (meséi nek)
s a z Inl,v izleió no.k m úvószi átdol gozasa ugyanazon kivlil ó pl·éza iró nak mu n kája. l
.
Lássunk mos t egy szef1elvénri. aBevezetésból.
mégped ig a zt, ahol megma gya'í';11."<-'Mogy a közepkori
e gyhá z minó na gy ha talomma l re ntl'e!kezeu II nep tő
lött, hogya n gyö törte azt. "A pá pa mind b<!hiliÓlta és
beköl"iteUe v a kságba a z emben::ket el-vil1\gon az ő
gyónású I·al, p u r gat6riumáva l. á tok ával. ódo~ á sáva l. bucs ujával s tb. A nn y ira, hogy mind lelkökkel. mind teste kke l és mi n d mar hájokkal (vagyonukkal ) biri. Azt
k e llett m inde nnek hinni és valla n i. v a lnmit a pilisesek
(pn pok ) mond lanak. Azt kellett enniök. mit n papok
nkm'lo nak. }:z n a poko n ne m m ertenek hust en n i, hanem csa k lencsét st b. Más napon sznbnd \'011 a tikmo n y (tojás). vaj , tej . d e a hús nem \'oll szabad. AkkOi'Qn k ellett meg h á zlls ulni ok. m ikoron a pa pok ak a l'tlL k. H ol böjtet. ho l nd ve nte l szel7.ettenek. akkoron nem
leh etett a m eghÓza s ul ás. Azl kel lett I'enniek házasságra, k ike l az pa pok e nged te nek. Mert ők c~iLlál\(l!lak
izekel. HetcdiJ!ig. ö töd i::lg. komások és sógorok köz(:i~ t
nem le he te tt a Mzass,íc. Marhájokkal (vagyonukkal) IS
birtanflk. Me r t kemé n yen és ugyn n á tok alnl! szcdték
a sok dé-.r.sm át (t izedet). A sok m ise Mának. n sok .oUerá lásnak (ujóndék ) ne m volt soha vége. ts 1l:!nlt az
hálóva l e l nem v e hett ek az em bereke n. 117.1 szu ne tl e n
való IP'ón latús o kk td. koldu lásokknl el k.ap~rílo !l lÍk maJJO kn nk :J. szegeny embe,'tő l. Kicsoda győzI . Felst!gt:'s Is te n. ('z t u nagy rabságot elOOZlÍmlú lnl ?" (47. la p,) • .
Ak i Helta i e s orait e lolv assa , az jobban m~i;crh ~
refo rmúció gyors te rJed t!sét D né p közöt!. A kőzcp.kOr!
egyház sokban eltért tanaiban a Bibliá tó l. pé nzügy.
tet: hn lk(\jávnl meg éppen len,\·ügö7.le, ra b bá lette .nt
embereket. Csodi.-e, ha örömmel rogndt Jl k mi nd eml It
a uabaduh\ st hirdet ő pnpoklll ?
IJN ITARIUS ~LJo'T
.. 1

•

•

!\flnt már említette m, a Bevezetésben a ucn thárOffiságról vitázik legtöb be t. Az! mondja többek közt,
hogy úgy összez8varták a pápások az iS tudományukat,
hogy ó maguk sem értik "Mert ezt mondják : Az Istcn
véghetetle n és megfoghatatlan, O ki l.csyen és micsoda
legyen azt senki meg nem tanulhatja. meg sem foghatja. 'Ezokáért az ember az lste n felöl semmit ne ludakozzék hanem hunyja be szórné! és hi!;)lJe cl. De
h n az I s ! ~n oly véghetetlen és meg foghatatlan, hogy az
ember semmit sem tanulhat és tudh a t, miért magynráz1.átok tü oly bizonyos szól(Jsoknak módjával 370 Istent? Hogy Allatja nerin! egy. SUlmélyi .szc.ri~t pediglen hármas legyen? Miert hoztok 3!1n,yl ki!lonbsé:
geket az Állal közötl és a szömélyek kOzl?tt :10',.con YI
sok tcnninusokkal és regulákkal ? Me lYik ordog taní toU tüteket ezekre? .. " (35. Iap.)
_
.
Nem foglalkozhatom ré~z!ele~.en az o umtÍlrlus [el·
fogásév al a szentháromságrol. e rovld Ismertetés sel e~u
pón a figyelmet kívántam felhlvn! Heltai rejtcgetéselre
e tárgyban.
. . '6 I . ,
,
.
A munka rőrés~ét a spanyol inkvIzlel elr sa esZI.
ezt nagyjában a spanyol s~erz6 utáJ.l irta. itt inkább
csak a nyeh'e és s lilusa érd~klí a mal embert. .
Bo ta r Imre

In

,

Dr. SZOLGA FERE NC
th. igngllto.ta .. oi r

Az e gykori székelykereszturi Unitárius Főgim ná:d_
umnak 46 éven keres:<lül tanító, kimagaslóa n kiváló és
páratlan nevelői készségsel megáldoH tamha 1956. május 21-én, rövid gyengl! lkedl!s után, 82 l!ves korában
meghalt. Temetése mójus 23-án volt a székelykereszturi
unitárIus templomból hatalmas gyás,zoló közönség réS1.~
vétele mellett. Az elhunyt nagy családjának minden
egyes tagja ott volt: az ilthoniak és azok is akik
határoko n tul laknak. A gyéS1.szerta~tállO n Ekárt 'Andor
esperes Imádkozott. Otö Lajos tb. esperes mon dott megráló és felemelö szép beszédet tZ6. 8; 16 alapJán, scs~.t..'tl.énck befejező részéből idézem : .,Most pedig a Hargila gr(mit.jából emlékkövet faragok, Rúvésem a história villódzó vésőjével a felirást: ,Itt nyugszik Dr.
Szolga Ferenc, ';:11 82 ével' és behintem lelkem a ranyával, hogy messze, örökké ragyogjon. }"'zt olvassátok.
De li: Ferike, Band i, Ilus és Buba. t i ne olvassátok, ()
egy tiveletek és bennetek él tovább". Dr. Lörinczi Mihály teol. tanár, prodek €tn az Egyh{iz cs inlC:.<ményei
nevében búcs úzott nagyo n szeretett taná rától. Pé ter
Lajos ny. ic:algató-tan;'u' az egykori unitárius föglm n ó•
zium tpnárai és az egykori munkatársak nevében mondott meghatódott és meghaló búcsúbeszédet. A sirnál
Molnár 13Wán tanár és muzeum-lgazgató, a volt taezelőtt közel kilencven esztendős
nítványok és tanárok nevé ben bucsurott.
unitá r ius egyházDl". SzoliJa Ferenc kiváló tanár voJt. Azok kőlé II.
v:'jroska unikeveselt közé tartozott, ilki teljes lényével a nevelés
és érdeklő
ügyét s7.0Igálta. Fegyelmező készsége többel ért, mi n t
tereló<.lik.
sok ludós nevelő, könyvtarra menő írása. DL'. Szolgu
melFerenc tudós voll maga is, a keresztúri gimnáziumhoz il kolozsvári tudoményegyetem tanársegé(!i székéből ment a természetraj1. és földrajz katcdréjára.
Résztvett a gímnázium k[[ejl cs~tésének és hatalmas
építkezéseif\ek höskorában mindawkban a munkákb~LO,
a melyek eit u z iskolát annyi megpróbéJtatás között '
kifejlesztettek és megturtották. Hiltározott, nyill, férfias egyénisége és tanítványaival szemben tanusitott
atyui meleg szeretete avatták igazi nevelő tanárrá. T anítványai közül többen messzi földről eljöttek temetésére. Azok , akik sok ország messzi tájain szóródtak
sze t, lélekben zarándokoltak el KereszlUrra, az alszegbe a harangszó hívásóra. 46 diáknemzedéket nevelt a
természet és szülőföld rajongó szeretetére. Lehettek sokan tudományukat eredményesebbe n művelő taná rok.
dc tárgyát jobban átadni bizonyára dr. Szolga Ferenc
tudta. Példásan felszereli el őadótermében d élceg. egyenes a lakja, boltozatos koponyája, mind ent lát ó szeme,
meleg hangja mindig lelkünkben él.
Szép családdal flIdotta meg lsten, Gyermekei, un~
ká! és dédu no k ái olyan nagy-családot alkottilk körti i
i
lölle, melyben ő volt a pátriárka. Ehhez a nagyesaa mésod ik
ládhoz csatlakozik a tanítványok dandámyi serege,
Harva rd Egyetem
Szolga Ferenc du nántúli lelkész, András székeIYU?varhelyi tisztviselő, I1ull ürmösi papné. és Buba. férJczett
m,
és a ko - P álI Sándor né B udapeslen, a felejthetetlen édcsnpát.
gyászolják Benne.
Mel e g szivve l köszön jük a Jó Isten.nek, hogy d~
Szolga Ferencet nekIk és nekü n k udt o. PLhenése legy e
cscdcs, emlékezete örllkké áldott. Dr. L6rinczi Mihá lU

memonam E. M. WiJl)llJ'

szerelctremé ltó embe ri egyén iségét, szo rgalmas se giteni a ka rás M, Jós7lin dék át, Iró l mu n kásságán a k Iga d é rté k el t örök re megőri zzü k. Pere ncz J6~ref
Dr. Capl k Gyula v. egri érsek. a ka toli kus püs pök i k ar v. e lnökének halála a lk al má ból dr e,l k l Gdbor
p Uspök i h ely nök egyhl'lzunk nev ében rés;v6tét fej czte
ki az érsckllégnek. A részvétny llvá n itásért d r . Hamva,
Endre érseki admi n lllZ trátor mond ott köszö ne tet.
2 UNlTARlU8 eLET

A Dávid F eren c Te ológiai BlzoUsa g egyMztörté nel ml vo natkozásu e l6ad áS$orozata keretében R. Filep
Imre : Dá vid ' F eren c egyháza: Pea.6 lstv6.!l: Bl ilnd r~l a
György é s Hu nyad I Dem ete r' Bencze MarIOn: Oá d
F erenc és követői 1592-1636- lg; Gu/jrlllstv6n: AI6~~:
év i dési egyesség és következményei : F erenczErdélybe:
Lengyel menekült u nltárlusok érkezése
. '
Szolga Ferenc:: A ko lozsvári tem pl om és Iskola k üzd elm CII sorsa ' Hu.zU J Ó'IOS: A világi elem ek ~k a ~
cllolódá sll, 1718-ban egy h(lzi éle t(ln kbc és d r .. e, jk,l. Ga/)or : S ze n tá b rahám i M ihály pUlIpllksége ala ttL meguJh6d b cí me n tartottilk értékes el6adást.
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ho&"ang •••

harang s m ólyhllllúluú z()ogÓ8Óvel be-

1JUi II IC"I'gÖt!~ret. ~llssuf1~ móltóS{lb"08nO szú I,' to'.'8
8 vigasztluÓ hu.lIgJlt SZC~U.rlt.d hegyop. ős völgyön

II zit rez,.liil minden emoorl . s~lv.en. SzoL ft. hnrnn~ s

c llu ck /l. h8JIgUfUt Illé l ~' bUgUSllb a,u b~une V11.U IlU~I
de ll fclt~ro) VIIgy, mmdoll, ,,~vurgZlt> • • 1)~ ll a.s~ cs
e mberi 81 r lis ." S e lhalkulo fmom 8'lIUCI SWU, U:

J!'Úro:t.1.ák II Loteit remónyek és boldog örömök há·

fllimltjnt ...
.
Ahol II hnrll ug SZII"Z\. tlscn dül , ODlIlIll eirŐ l)'
pcnllck I!'Z !\Il~ ő rl ő gondok, s zHadják helyiikcl
1IZ

.eg
11Ir\' I\'oJÓnck.
FdcUl(!lö c n;!,; tölt

cl , IlTUikor lelked meglelik ezzel II hnngga l. H a ÖrÖro.ro t OI)PUII bo .súved·
be veled ür ül s megtiszlítja öriilllödcl n. röld.i sa·
lak tól : hll szomorú yagy, biznkodás ,;nl tölt. cl s
bu f új az élet és c!csüggcdtél. felemel IIbbl'l. I\. ma,
g nssilgbn, lthollllnn n. lcglisl.tább ... i~nsz tn.lá8t kapod,
Sz61 l~ har /mg s úgy éned. hogy cHeledeU
g:I'erruekkorodnnk drága cm lókei ;;imogntn Rk kö'
r ÜI il még fri ss ll. homlokodon Ed.e&luyúd 01110'
csid tó csókja", Majd fel Lirul lelki szeme,id e lőtt
!<ziilöfnlud Innkús hutArn, :IHl.ikor II nyz'l.rl un.\,ok
fú,rildsú b'Os munkújn közbe n .H.logú.l ll lll egy 1)\ \t\.'
lL'ltrn s riilt>duc ('slnz d iilt 1L deh hnruugszó, S OUl,
lé'kezd'l: m ilyen megbékítő, mil~' e ll boldog , és e!·
r iugató \'0 11 az esti ha rangszÓ. Eg&lz n npl lo \·e·
kell y!!cgod j ubtl m:ít érezted ~Clme. ~s elv,onu lunk
.'lőtted /11.ok II feuség esen szell fnhlsl Yll>l1lrnupok.
amikor lelked it. harangszó minden kougasórll
megremegett az örömt.öl, Sütött. It nup. rllgy~goU
az ég, Ylrági\lnltól \'olt édes I L l ev egő s tumlh a
II teremtctt. vililJ; is halknbbun léleg'l.clt volna.
cSIlk a.z erl. hog~' tisztább, zcngőbb cs szú.rnyalóbb
leJ,r-.·cll n llarnllgszó,
' Ebből II lHl ngból csodálatos béko s u gárúk, K i·
CIn'cnlitÓ. meghoesá jtó és v ij.!'usztalb b{,kesseg,
'hlogsziiletik u léleknek ur. 1\ 1l~· u.gIlI Ill U. nmelyh~u
mcgtormcktl ll)' iil mindon SZÓIl gOl1 dolnt és m e glZ1110SO(\jk mj ndcn igm Bzúlldék.
S tlldod-e te;; j.yércm. miert szcrcled még a
b!lrnl1~"S1.ÓU Azé.r\., mer t h ll é.leted nek búrmil )'cu
helyzetébon kiiriil zeng téged, beusö Y ilúgod~u~
m inden ör ömet és minden bÚJlutftt magával "ISZI
s m ire fl "égteh' lI rezg'Ósek útJáu [IZ él!i !nag~á·
gokb:l. {or , imúv á f o rm á lju és !IZ Ú r zs:nuolyru:n
h eh ·cú. flclyet.!ec! imádkozik, sokkal s:r.ebooll - e8
sokkal credm{ollyesebben, wiut nhogy ezt Te meg
hulod te nn i.
]~rro gondolj, hn. ó.let utodnt j úrva, bárhol is
fiilcdbo cseng o dr ága h Ull,!! .. . Dr. S~,.l>ó István

Dávid Ferenc könyvei és aMagyar Anekdóla kincs
Nt!ha i Tó rll Bé llinak, a li: egykori jeles [ró n a k " M agy ar Anekd óta k in cs" d mCi köz ismert munkáJáb:m (428
oldul) olvru; hat juk :\2. al abbi k cscrU mosob' t fakasll:tÓ
~S igen jellemző a nekdótá t. '
G ró r B. J Ó7.5ef Slere tte a k ö nyvek e t. Egyszer-más:Sl.Or sok pénzt is a dott ki rá ju k .
Tö rté nt. h og}' nagyon drágá n mcgvelt e Dá vid Fere nc beszédeit, ezt fl szen e leIt r itka régisége\.
A? ivret a laku, k emt'n ykötés ü k ö nyv nem fért E'I
fl Srof könyv tárának negyedrét kÖ2:Ü palcaln : hát ott
h e\'ert e sy 5;!:E'sletben .
A gróf egYS7.er mes hagy ta Inas!\nak. h ogy köny vek e t köttcssen . Az inas mer téket vcez a polookr61. hl meg67.nb Ja, milyen magasra haS)'Ja o könyvkötő a nyolcad
~S m ll ye nre a negycdrétekc t. Ez utóbbiak közé sorozta
DAvid F el'enc ritka köny veit ls.
A könyvkötő szive előn:: s Ajog a csonkitlistÓl s kérdest I nt~ lU. In asho?:
"Az tnn csnkusya n igl' kell annak lenni '"
.. _ Ol:r. 11lJ', n'l la= l az inas. - nem különben."
Az lett belűle, h ogy a ritka könyvnek régi jó
kötéstt Ichúzt1tk és a lapok aljá t egy nehé ny sorral
'-GYUIt le\'ágtúk , - " Akkor CLZI6n Dóvld Ferenc elfért
o. pOlCOlI" ,
(Zs. GIIJ

HIREK
•

5;!:em~'.j':~~"k~~csm:!~~e~~ltunltllrIU5

lelkész afla
afia az auntráUol bék
I egyhl1i,zunknak. Jamel
emoz.ga om képViseletében rés t~~~~ .~.t~kek~ Vn ll.gtanáes legutóbbi s tokholml rend~l~
u u ....."ta .. n s az Országos Magyar Dék \I z'i
hlvAsára látogatOlI CI ha7.1mkba J(lmea e on cs meg;ípr!Us havi evangéllzáción a Högyes Ea~a réS7.t-.:ett ~
Ulekell:eti teremben ohol dr. Csiki Gábo n '~ u.tc:n
nök üdVözölte m~les s7.al'okkal. Megj:lc~t S~~~b~lIY;
~a~ Ignác utcai templomban tartott Istcnttnteteten
",- __ IP'J!US 27.é "lkaz Egyh azköri Tanács teán \tma \'end gu
(Im et l e és?t ,aki fE'sztelcn baraH beszéletél
keretében vMasll:ol.t a z austtrállai unitáriusok él!té
valamint az ottam békemOll:galom idöszeni kérdéser'
vonatkozó~n hozzélntéll:iHl kérdésekre. A tdn jelen vo~
Berki F'e rk:, n malp'ar .ort.hodox egyháll: admin iS1l:trálora
és felesége, va lammt tItkara. - James aria Budape,;t -I
l\1os?k\'á.b~ u tazott, BU.c5:Uzt~lására a FerlhE'gyl repij~
té~en meSJele~t dr. CSiki Gabo r püspöki hel ynök és dr,
Galfoluy l$t tlon fögondno.It.
. !\ln, Gcnncp, il Szabadeh'íi Vall::isok Nemzetközi
S~ó\'et.ség~nek tisztviselője turistaként HágAból hazánkba érkeze tt . Budnpcsti tartózkodás a ala tt dr. C, lki Gó.
bo r püspöki heh' nök es felesége Mr5. Gennepel tean
látta vendégü!. A teán résll:tvetlek il nngybudapestl 11.'1kipAsztor anai is.
J Or , Zsak6 ISh 'án egyházköri tanácsos aria nagy érd ekl6désse l kisért előadást tartott az orul\ios orvostörténet i köny vtárban.
S~s:r. J á nos debreceni lelkész anát il f.lagyar Néprajzi Társaság rendes tagjávA dla:sztolta,
Krlu. János ,.székely né pköl1ési gyüjtem(:ny". Öuszesltő valogatfls a kiadott és k&iratos hagyatékb61
1., II, kötet - lá tott napviltigot a M a~el ó Kön)'\'kiadó
Vallillal kiadásá ban. A verses részt dr. Gergely PaL v.
kol01.5vAri kollégiumunk egykori Jeles diékja. a meséket Kovacs Agncs gondoll:ta.
Uódm czővzisárhel l'j egy hal!:k Ö1.ségün kben pünköSo.l · ·
ü n nepén, f'iiZCSUllarmaton pedig m ti jus 27-én tart ott
v il.5Sál6széket dr, Csiki Glioo r püspöki hE'lynök. H6dmez.övásérhclyi gyülekez.etÜnkben ez. alkalommal tartották mes a hagl"(lmán~'OS "vásárhe lyi b uesú"-t, amelyen II szór\'[myh!vek is nagy számban \'ellek rl'!szL
U g.... anekko r nyujtotta al II pUspÖk i hE'lynök a közelmultban 50 évC$ sz.olgélali jubileumát ünnepelt Borw
Aran énekvez~rnek az Egy hA:zköri Tanács !iUal adom a nyozoU aranyokievelet. Az ünnepségek alkalmával
meg larto tt konfirmáción 10 if jU t vettek töl a ~'ü1eke
lI:et tagjai k öze,
Or. Fodor lI e n ri k szombathelvi kutntó t,már. aki
a közelmultban nyerte el il kandidátus! fokozatot. a~
egyetCfflE'S tö rténelem középkori .ré~zéb6!. :- a kölm
An:hlv mr Kult urgesc hichte" Clmu fo lyó u'lltbu n ta.',;ulmán}'t irt "Dávid F~renc a vallás! tü relmesség márti r ja" dmen ,
A H:u:artas Népfront kia dvAnytlkt!n l .. HfI:W~ nak
rendületlenül. A magy ar nép Aranykönl:Ve" _c.me."
megj elent, képekkel iIluS';tt:ill albu mszeru .mu _umtárius nagyjaink kÖll:ül Dóll~ Feren~, Hel/('U. Gaspar
és Kri:1I JtinO$ mu n kásságá t Ismerlet. és Dá Vid. valamint Kriw. képét közli.
Krim Janos emlékl'!ute", to\'ábbá az .. Anyák na pja" 'jegyében meleghangulalu gyennekdélut~n volt . a
Nagy Ignl\c utcai gyülekell:eti termünkben Gyor!! ISloo n
lelkész vezetésével.
26 IfJU konfirrmitt budapesti gyillekeretilnkben a
p ünkösd elötti vasl\rnapo n. A kon tirmAclól elókéS1I:Íj
tésI. valamint u v.ónéki uo~gála tot ez alk alomma
Pefhő h lVarz lelk~7.. egyhfizkórl fÖjegyz6. vese2:te, ..A
konfinnAII ifj akra dr. Csi!.i Gdbo r pilspökl, hely nok
töpóutorl z'ildMót adta megs2Ívlelésre méltó utmutn tások kfsl'.relébcn. Ali: esyházköz.5ég elöljz'ir6Wga. nevében d r. LG~dr Jállo~ gond nok Ud vÖ'l.ölte mcleg sUlvakkal a gyillckezet legifj a bb tagjait.
S30ékdy S1 11dor rAkospalotai aUa ~S feleselte II kő
?elmultban ilnn~eJle hM ass!\ga 50. t\'fordulóJát.. As
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aranylnkodalmns hazaspárra Bencze Marlon lelkész
kene Istennek gazda, áldásAL Tovnbbl tartós jó egész_
segei kl\'á n unk k. a!iainak.
K ocso rdi t'gyh:i:d<ö~günkben az elmult tél Colya-

,

tmin hetenk ént tllrtottak nagyon látogatott "alh\sos estct. :'oJ;\Jus első vasá rn3pján ,"olt :l s:rokásos müsaros
anráknapi ünnl1'pség a gyülekezeti teremben. MAi us
második vasárnapján folyt le a konfinnació 32 ifjak
által szépen feldíszílelI. uufolásig meglelt templomban.
Az iljtlk nép. Il templom stilusához illő \'irágv3zal és
laragásos \"iraglal"lókba díszes v irilgcsCfcpekct ajándekazlnk kon fh-malásuk e mlékére az egyházköuégnek.
F es.tsu.nt lii rinc:i enhazkötsegünk jünius lO-én lélekemelő ünn epség keretében ü nnepelte temploma felszentelésének 20. évrordu lój:i t. Az ünnepi Istentiszteleten imádkozot! Hu.s;;Ij J ónos helyi lclkcsz. prédik ál t
PE'rhó bl1."I:ir. budapesti 1~lkész. egyházköri főj egyző.
Az istentisztelet keretében konfirmálás is \'olt, amelyen 18 Ifju \'ált az ünneplő gyülekezet önálló tugjává.
Az ifjak részére az un'acsoroi szerl3rh\st R. Filep Imre
bu d apesti lelkés!: \·égezte. Űn'acsorá\'al élt a z egész
nepes RyiHekezet. un'acsorai imát Bencze i\'lórton lel k ész mondaI!. Az egrMzközség 20 é1.'ig volt huséges
egyhmiának. nchal /lto/mir Pal- nak emléktábláját dr.
Csiki Gabor púspöki hel..'·nök szentelte fel, majd a gyille kezetre !op áS'ltori áldását adta. A templomi ünnepség után népes közebed \'oJt. amelyen több, meleghangu pohárköszöntő hangzott el. A d élutáni tp'ű
lekezeti ÖS.$Zejö\·etelen R. File p Imre lelkész evangelizált. Peth6 ISIcar. lelkész pedig. akinek érdemes munkásságához fu:<:ödik a templomépítés, ismertette a 10..
rinci egyhizközség templomépitő hősi korszakát. $eidel
Jenő és Haifner Szabolcs zongoraszám ai, dr. 5.9.ndor
Zoltán sza\'alata cs Berei Maria éneke mu\'t~szi szinv onalat kölcsönöztek a nagysikeru estnek.
Duna.-Tiszuk özi Swn.,:i, nyegyhizkö:zsegiinkben jún ius 17-én tana it esperesi \·i:zsgli.lószék et dr. Csiki Gabor pilspökJ h el ynök és PetM Istvan egyhlizköri fő
jegyző. Az unnepByes istentiszteleten Pethő Ist\'án
\;Irodik.!!.lt. majd kezdetét \'ette a konfirmáció, amelynek
Során I I ifjU "ált a g,..'"Ülekezet ömi.lló tagjáva. A kon! irmáciot Bencze :Ulánon lelkész vezette. Az ifjakra dr.
Csiki G a bor püspöki hel~'nök adta f6pisztori áldásaI,
majd az egyhi.zköz..ség n('\'ében Buzogány Lajos gondnok alia ild\'özólte meleg szavakkal az ifj akat. A konfinnáclói szerIarIas után Bencze r.larton lelkesz áldásban res:zesitette Horro th ÜljoS és felesége, rákospalotai ariait, hlizassaguk 25 th'cs fordulója alkalmából.
A \ '. kolozs\' á ri kolh!!;i umunkb::.n végzett \'éndiákok
igen meleg hangulaIIi találkozót tartottak a Hógyes
utca i unitárius házban, június 17-én. A találkozót a
templomban gyülekezeti e\·angeliz.;ició előzle meg. amelyen dr. Csiki Gobor püspöki helynök. \'endifik e\'angelizaJ.!. idén'e az Ó$i iskola nemes szellemét. Dr. Imreh
Dénes egyhIizkörl főgondnok \'cndiák, az egyetemes
egyhá z Ud\'özle lel tol mRcsolla. majd Sz. Tompa Márto.
S. Na,", LQszw véndiaknak a \'cndiakokhoz iniezett verses köszön!Ójét adta elÓ. OT. GI/UMII Zollón, Kossuthdi!a5 mliegyetemi professzor. a kollégium 50 én'el ezelott véglett "endiákja, emlékbeszédben hódolt az ősi
Al";'la Mater klasszikus hagyományai előtt. rendkivül
talaló képel fesh·e. Or. Gál Kelemen 19a~at óról. aki
évtizedeken keresztül allott a kollégium élén. Gllallall
Do~o.lro.tne. ~é~ai 13z1a1l Mó rlonnak, a kollégium egykon enektanaranak egyik e s;.·hiizi é nekét és néhai Abrudbont/oi Ödön \'éndiáimak meglencsltett költeményet
énekelte We ress Ako$ orgonakisérete mellett. A zárszó
keretében R. Filep Imre lelkész, \'éndiák tolmácsolta a
b~.dape51i egyházl<:öz.ség köszöntését az egybcgyúlt véndlakoknak. A Himnusz hangjaival zarul t űnnepségután
a vendh\kok több minI félszázas csoportja, népes lP'ü!e~ezet élén. a "Ballag mar a \'éndiák" és ,.Gau deamus
'gltur ... " szemekbe könnyeket csaló dallamai mellett
vonult kl a templomból.
Az ünnepséget baráti han~ulatú társas,'acsora kő
vette, A vacsorán dr. Gt/ulall Zolfa n pohárköszön töben
üdvözölte a kollé~ium egyetlen jelenlévő tanáraI: Glia/l ali Domokc»t, a kiváló irót, aki kUlönbe~ maga is a
kollégium \'éntii6.kJa volt. Udvözlö iralot intéztek a
\'éndiákok dr. K in Elek piispökhöz és a kollég ium Er-

délYben élő v. tamiraihoz. A kolOZSVári \'éndláktalalk
k~tében tartonák találkozójukat alok a \'én<'liák:
~. ?ki.!' ~elŐtl 010 éV\'el éreuségittek a \' székelyker_~
lurl foglm náziumban,
' - - - .-
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Tibor ny. tanUlP'i főtanácsos'
C"
f'
a!ia Bl;ldapesten elhunyt. OT. SUPk~
o a la a
Muzeum ny tóigaz tój
.
lág" c, n:,-pilap v. fós;Zerkesz,tóJe, a' ;\lalP'a:~d~~ vc:;.
Aka~~m18 ,t;;t&ia, akIt a NepkÖ7.társasag Elnöki T~á_
c&a t?bb é\ t IZedes tudományos munkásságának e\ismerétleü! nemrég a Mun ka ~rdemrenddel tüntetett k' _
Budapesten elhunyt. A ki\'áló tudÓ6t nagy ré$z\'ét I, l
Ie: n helyeztek örök nyugalomra, A grásuze~tartás':"k
Filep. Imre lelkész végezte. Jakob P. Sando r af' k '
csor~1 elP'~~zkö~égUnk. érdemes tb. presbitere K~soC;:
don., TamaSI MarIon i\hklós alla debreceni egyhoUltöz_
s~nk buzgó " presbitere Debrecenben ; Szász: Arplid.
a!1 ~ 1 Felsőgödon .elhu.nyt. M. Kw Lajosné szill. Gelel
Julia. az ab~dbanyal Gelei C$8l1d aldoUltkész tagja
M . . KISS LaJos ny. ,trlnár, Abrudbánya története jeles
iroJÉt?ak !elesé&~ MiSkolcon elhun}'!. Id. Sári József aHa
f,:.lesege Gac~á~1 Emma Füzesgyanna ton tragikus kő
rulmenyek közot! váratlanul elhunyt. Aldás emlékítkre.
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:!% ud f. \yl 1"lkéSl. ,.Szószékl Munkall:6z!!:ssf,pl" aialtitolt,
Ha\'onkenl %-'l bes:/ltdet lesznek kCUé, s co!lul t1lt:ek ld
"Unitárius Agcndás" könyv l.,;nd:l.54t ls.
Dom OKO!> s:/ltl:t:.ly-kált ldkbz'l. Adámosra he1y~_
lék át. A~ új lelkésu dr, Kiss E lek PQ5p!1k IlrnIlta be. U8)'ane.ak a pllspllk IktaIta be K!ss D<lmokosl " kll<ÜcsI telkbod
Simén
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Tartomány FtIllannonlkus =ekara

nagy sLkern.l mutalIa be Zoltán Aladlir kk.tló 1la\lll uneSZf'm. Z Oltán SMldor homoródSUntmmo nl !ellt.!sz aJl a t:Linak .. N yltány"' liL Zolul.n Aladár ~n Jó ismeroje II klasz$llIkus h30'omfnyokn"k; ma.~l>f!n eg)'~tI a k~U"7!1rus ha-

gyományok eredmEn)'eil a zeIles;\:enés modem technJ kájá''lII,
- Eddlgl munkdsdg.i~k kllzt!pponljjban a n!pdalok feldol_
(Oúsa állolt. et. a legúJabb zenekari mih'l! :uTÓl tan:lskodik.

Jó érzékket alkol epU••1 lellegll wn"" lebilincselő .. I!]besz,;tó" - Irjn II bemutlltórót S;:Óló ellJ>.
men5 !'.aza\ ,,,nekritik".
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saCY rm.· ~, melleu beJ.yNték llrúk
mOI.os •• a homoródszt'n,pilJ gyQlekezel
páSlltorot. nkmek kUl6n6sen II esal'dt élei
C'sol:I\OS ""''Sel mcgJropóAk. versel

mAsok" címen klin)'\'lIlakban
)ide men Imre oklándi lelk<!5Z
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er..'hAz.kOr ne"él>r;n

homoróduJfaM t"lk ész..
homor6dsRnlm~nonl
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\'é;b lUIIAl,}'

le1kész:ál'Sllk

l"tkhz.
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lU:

SiWd". J jnO$ gondnok
bUCSUI II
Uj. a jTÓ J óud =nyédt )"lkhz április ~n veU
e81'hj~él6\ ts május 640 lan otta bc!kOCWm6Jét Homor6dszc:nlPAlon.
O,",'. dr. K31lDIZ J<lDefné Ens,,1 Ell,.. ,', erd élyt n6szö,'et,tetI nk eg)'lk l~e"e,,"'kenyebb munkatjrsa. 16bb értékes ""IIUos tanulm'n)' írójll ts Idetlen n)'eh'bOl 'hn:tct6Jc, KOtou"áron m .."tuott.
ö~', senke Elekn~ nenczidl E1"1.Sllwt ny. tanUón6 stmfnfnl"~" eill unyl. A k6:>té1l 13k<>SSág.f.nalc OszInte f'é$Z"Mc k Sséne utolsó utJ~ra " vonzó egyénislalI. j ósAgos "Ianltó n~"t"'I.
AldAs "m1ékt~.
8tgyo.. ~n I. mcglAnOtt.f;k aJ. Any' k ""pjIt. ROSljs ~ .....
$Un,mlhilyfal\ i l ell<és:I pr(ldlkált. 1$Ientiszretel u~n \'.ll~ ...
'iE.ga \'01 1.
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