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I.A.L.R.W. Nókonferencia Goslar 1990. július 23·2:7.
"Boldogok a szelidek: mert ök ö rökségü l bírják a
föld et" (!\táté 5,5)
Hamburl1l pólliaudvar, 1990.

fúlius

22. Szines, kavaTgó tömeg. I dősek,
fiatalok, nők a vi·
lág minden tájáról. MosOIllOk röppennek egllmás felé, kül l:inböző Rl/eIvű kl:iszönlések, oaTd t sáuo! ölelkezlsek. V anrnlk, akik
Tl!!gen i smerik eí11lmál t

szolidaritás

lák a lánCOl, akik kőzé O<lapenderült Rózsika a lündéruj;ú kirn»1 pclpné székel" ru hában aki ho~U\Í lili

éjszakákon au Q. szöv6szék mellett, h~ GO.tar kon ferencialermébe idéue t411.COlldbú székell/eU, megter!~tl)e a han"ula.lol beszdmolóinkhoz. Az erdélIIi unl_
tariU l Mk hell/zeleról, szlh>etd"ük me"alakuld.adról
Zsakó Eruébel számolt be, a mtlUl/aronzó,,1 Mk eletérÖI , az dIalokulás előlI és után pedig en larlottam
elöadás l.

és VQnnak

csak most
köz-

m illi
ü d v özöltek Q. kü lföldiek . l a li i ndult el II
II he fIlItk kint! ,Goslarba, ahol 5 _pot löllllettünk el, igen.
noro. 1t4PI programma!. A szabadeluúség ;ta l/ében de
mindenki má, világot hordozva magában, trni kÖzö.

dlla l é rkezet! : m egismern i el1llrmUt és hidat VeTni
e mber!c51 e mberig. IZÍvtól szi v ig. Narni é s kis csoportokban beszélve ma gunkról euvházl éleWnkr61 nehéz,igeinkró I ~. örömeinkről i, aondjainkról, eOllr~ közelebb k ertUtunk egymáshoz. Leküzdve anllelvi problimákat, a n eretet közös nyelvin irtettünk szót.
A hogy teltek a napok, csak azt vettflk eszre, IIOOY ami
azelőtt uel/eg ismeretle n viloig volt Izámunkra, telje.en közel került hozzánk: a nyu"at-európai feminista
nómozgalmak uQllanúgy, mint az indUli Mk számunkra elk épzelhetetlen helyzete.
Minden nap má, nemzetiligűek, kflUln/éle szabadehn' ell1lházakhoz tartozók "Oégezhettik a reggeli áhitatot lb mutatl<ozhauak be az eIU míborooll.
Maayarornágról uUl/an ketten
r o k mi"b helen voltunk a
Tikal egll ft6te' tvérünkkél.
zÖ'en vé"eztflk. Az angol é s
blbIUlolv~uá, é, ima u tá n
hiveI J)<1lakra.,." es a
foava . . ," kezdettl szép
naa" haldd Ol/al<orall a

EJtire pedig e,oda történ t, szin te txl ráulatra eMkerUllek a 06röndilkból a C1l/Ö1I1/Öf"Ű erdéll/l rz"l teuk,
v arrottasok, a falal<on székell/ lednl/ok, leaenl/ek rop -

Az est dkerét jémjelzi, hotnl egll.zerre me"nlll"ak
a lrivek és f o ll/t az árverés Q. .zöUnekre, hcgtf eall
kic.i faluban otth ona leDllen az elhaayatoUoklUlk, oz
ÖTe"eknek . A lelkuedés mint a fulót1i..z terjedt tolXl
és má.map es te, omikor az indiai fIÓk nehéz heilIzete:
ról vel i teltek képeket, látva o k~delmet, amit Bulbull
Gan"ull/ képviseIójük és sok tIIrsa /ollllal az anol/abetizmtl-$ ellen, mind enki azonIUlI .egfl6kész volt é.
oooám a gondola t mellé. Meghat6 szép felenet volt,
amikor Ró:sika, szerénl/en felajdnwtta az édesanl/ja
dltal ho rgoll gl/ön"öMl tenl6t árvere.re, a: ind/.i:li nilk
megsegltésére. Kopnl ~t adni. K i tudja, mell/ik a noYIIobb öröm?
Nopjaink általában az éjUDkákba ntfŰltok, me rt nehéz volt obbahagllni a beszélgetiseket.
A konJerencla .,dr6napjdn arra a ke rdé,re, hOUll ki
mit vuz mogálXll, ez o. hd r om s26 fogalmazódott meg
bennünk, amit cfmnek i.r odlam: beleelés - IUrelern se"lwkészség.
Ezek nélkül a.,t h iszem nem sok értelme lett volna
az ealfÍllflétii nknek. A cil a hfdverés volr az eg'!"" nt!·
pek országak közön. Az a z érzésem, hogl/ o.m,t ez o.
három sz6 kifejez, elé" erós pillér Ielz o. j6v<5b.e n ah·
hoz a h i dhoz, amin a z egész emberiségnek jár1lla kell.
Ezt hoztam magommol és azt a tudatot, h01111 tu tvé r eink vannak ha még nem fs szdmo. mflllók, de
egI/re többen akik épitlk a hidat ,zlvlól sziVi", h-OqJI
szebb 181111en 'o. Fl:IId éJ ra j ta bOldogabb minden ember.
HIlS""'né A rkOM)' Iluna
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A Világkongresszus
liWJ 28-án keui6dött.

meJfe.lel6en, II
vezette be:
és hétfőn az
japán

zetek,
CllltOrtökön

A VII'gkongress:r.us érdeml munkti.ja három tagoaIban zajlott : II kÖZÖlISégi el6adó csoportokban, II
munkamegbeszéléseken, Illetve vitafórumokon, és az
esti 6stzevont melbeszéléseken.
A
el6adásokon és II munkamegbeszéléseken az
Ismert, köztiszteletben álló jeles személyei, az eDes ágazatOk jeles képviselői I~mertették II
StabadelV1l vallások szerepét és dUbfoglalásAt II mozialom múltjával, jelen ével és Jöv6Jével kapcsolatban.
Természetes, hogy e sorok {rója nem lehetett m inden
qyes lzekcló minden egyes e16adá!lán jelen, de az
el6aduok szünetében , a fOlyosól megbeszéléseken. a
kWönbG%6 csoportos talilkozásokon, az esti összevont
mqbeszéléseken II:Z a benyomás alakult ki bennem,
hogy a három évvel konibbl blifomlal VIlágkongresznua ó~ eltelt id6ben t6bb komoly eredmény született:
meatdlárd.ult lU Indiai, a baniladal, a FIllllp-szlletekl tqegyM:r:. a Rom!iniai Unitárius Egyhb az Idei
év eddll eltelt Id6s:r:akában komoly s:r:elleml és anyagi
t.árnOla~ban fé:s~ü1t, a németonU!.gI lagegyhli:r:ak
és I.aia:.erve:r:etek jelent6s anyagi és szellemi támoga.\út nyújtottak (és nYÚltanak) a harmadik világban
él6 h ltteatvé~lnknek stb,
A lúll\D 31_1 I!$tI be!lu:lgeté:l vltalndltó el6adását
Orbókn6 S:.ent_lvé.nyl lIona lartotta ,,s:r:abad vallás•
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gyakorlN és u: emberi JOIok" eimmel. Mint olJ' sok szor a VUqkonlrf!S5t.uson, ez alkalommal ls • kelet .
európai, ezen belUl a macYBrorsdl! politikai éli &Udadll változásokat, köztUk az ellD'hh'kat érintő vil.
todsokat Illetó ltérdéseket tettek fel. I'áttvev6k.
A szombati n,.ltó napon, a délutáni munkarnecbe.
s:u!lésen, az lARl' Vép-ebajtó lrodjja fel"'. h61"f!, •
mll&Yaronz'll pollUkal és lazdasql 'talakul't.rÓI, és
ahhoz kapcsol6dóan az e&)'1lá.z.i. élet akluailtásalról
tartottam el)' rövid, aIIl hatperces eladást.. E1ad'_
$Om hoz többen ls ho~:r:óltak..
A július 30-I. hélló! nap esH &szefo&laló melbestii _
léshez e&)' emlékezetes kis Üilnepsél kapcsolódott: a
Vllágk on a: r f!S5t.ulon adták át dr. Erdó JánOIInak, a
Romániai Unitárius Egyház köztiszteletben álló fó.
jegyz6Jének az lARF által adományozott Albert
Schwelzer-emlékérmet és -Qklevelet. Az átadást köve_
t6en az erdélyi unitáflusok őszi nte jóklvánsltgalbt fejezték kl a kltUntetettnek, amihez ml, m8C)'aronzágl
unitáriusok II IlU sz1 vvel csatlakoztunk.
A Vllágkoncresszus küldöttei - a hlvatal04 szakmai
részvételen kIvül - két, megítélésem szerint sokáiC
emlékezetes esemény részesei lehettek. A Szervero
Bizottság jóvoltából Schleswig-Holstein szOvel$égl állam (tartomAny) néh!iny nagyobb varosának (Bremen,
Bremerhaven. K lel, Lübeck, St.. M lchaelisdonn,
Wartenau, KlIngberg stb.) un itárius és szabadelvű protestáns gyülekezetébe látogattunk. J ómaCIlm a b remerhaven i c$Oportban venem részt a k iránduláson ,
melynek Időpontja vasárnap délután voll. Az &szakitengerbe torkolló Weser folyó partján egy lelkes, a
csoportunkal nagy szeretettel fogadó és vendégül látó
szabadelvü protestáns közösséget Ism ertem meg. A
gy(llekezet lelkipásztora és világi gondnoka fé:szletesen ismertette a kiköt6város múltját, alapltásé.nak és
a II. vllágháboni végén bekövetkezett teljes pusztulásának a tö rténetét (a város kikötője a német tengeralattjárók hadik ikötóje volt).
Beszámolómat a Világkongresszwnak egy megrázó.
egyben előremutató esemenyé\'el zárom. Kedden, jú.
Iius 31-én - mellesleg jegyzem meC, hogy azon a
n apon Condolataim a segesvári-fehé~gyhát.1 cummewkre szálltak a Hamburg k6zelében fekvő
neuenga mmei koncentrációs tábort kerestük tel. A
11. vllágháboniban több mint 106 ezer uidó és nem
1.sidó személyt deportáltak oda, és k öz(llOk több mint
56 ezren estek egy gyilkos, embertelen Ideológia áldozatául. A látogatás részh'evói elöli elhangzott, hogr
soha többé nem fordulhat elő hasonló, emberek mill iói
elleni gyilkos gaztett.
A Világkongresszus utolsó elótti napján a leköszönő
DIether Cehrmann IARF-tőtitkár és meg\'álautott
utóda. a z el)'e!lUlt államokbeli dr. Robert Trau. ,,&Ia·
mint a leköszönó Rev. Eugene Pickett lARF..elnök és
megválasztott utód a , az indiai Rev. Roy Choudhury
Ponyabrata mondtak záróbeszédet.
Az IARF lelközelebbi világkongrt!$Szusát, a 28-<1i kal. Ind ia Mysore tagállamában. Bangalore \'tlorosában
rendezik mel, 1993-ban.
Gálff7 Gi.bor

•••••

A b a mburrl IARF kODf1'esnus ulán mlDlqy ZtO
küUöldl lestvérü nk lá lola loU el bazálllr.ba. m ajd an
köve~ell Erdélybe. A post-OODl'rf!Sll út résJtvl"'óinek
n an' r észe • re1onnáh l5 Rá d ay Kollé,hzmbaa .ám

mo<.
1990. a.,. 5..ftio mindannyian résll:tveYiU voltak a NarY
Imác ulelll Islentlsil:leleta e.L A uol,"atol anrolul e.
részben m arYanal Orb6kné Ssenl- Iváa,rl 1101la JelkéP
vé,eil:le a k6u:1 t OO tós piileltae\nek.
AlI ls lenl lnlelet uti..D Huntl J i..Dos p lbpllk kill6n
k6s~ntillte a kOU61dJ vendit'eltet. és slip "preb' ta·
raf'll(áslal aJ'ad ékona m ec .. epes Oh tlrok képv ln lólL
A lemploPiI anaepsit' 1>tf.n a killbom e. • ba.. 1
ualttl rlutok a ukSbunokoa. "_él,.aakSkoa tn_edek
DunafQ redre. abol .. újona.IUI m eevitánllt ~b.úl
In,a l1 a n mell eUl hal ú l Cllárd'baD volt as el6te Piet'rendeli ebéd .

egyéniségével is sok pairiaust s"tenett IliedD
bá7"nknak. S nemcsak • ..p navakban, hlnem
y ..,.nagyvonalú adakozó tetteiben is péld't Ill.. . .,
M'L
ott.
• III epp olyan gyonan, Ulq6n ~r1,eUIt másodUr.
emeleti templomUDkba, miDt hlUz ~vvel _Witt.
Epp olyan diDamü...saD & h5la-n seciUaz
vezetb munkáját, mint "ekkel ezeliitt.
ecyhf,z.-

rJ3fL1<ló.k rJ3éLa
uúwlw.nk
kifJwnlhe

Arra kérjük a mindenható Orlstent hOCl'
fc
nagyoD. sokáig 6rba mee f6coDdDOk~Dk Ba: "k
~Ia friu7."~I~t, testi, JeDd. ec6suqM .,hf,~
es nemzetünk Javára egyarint!

Dr_ Nikkyo Niwano

f'.dcsapját61

örökölt

magas

homlok,

k eskeny

huncutan csillogó szemek, egyenes orr, erős áll .....:
íg y né"t runk a képről , II nagy tiszteletnek és szeretetn e k örvendö fÓgondnokunk. ifj. Bartók Béla.
Nem~ töltötte be 80. niilelésnapjót, li ebból az
~!kal~m~~ Huszti János püspök és az egyhb elöll~rósaga unnepségel rend ezetl ;11 aug. 26-i isten-

h snelet kereteben .
Fögondnokunk már közel husz éve tölti be 3:1l.
egy hb . világi fömé ltúsligá nak pos ztjat. Ez alatt a
ké,' évhzed alatt jelentősen fejlódtek külkapcsolaHllllk, melyeknek fó ápolója fögondnokunk volt
Nemcsak vil€ighires nevével, de megnyerő kiválÓ

GONCZ ARpAD
3

Magyar K öztársaság elnöke

.Lapunk k é thavi megjelenése
mialt, csak mos t tudjuk k öszön_
teni olvasó ink és hiveink nevéhen
a Magyar Köztársaság m egvá lasztolt el no
" k e.
',
1990. aug. 3-a jelent6s dátum a
fiatal magyar demokrácia történetében, amikor is a Parlament
mqvAlasstntta 8'l ál1amf6t.

Dr. Nilr.kyo Nlw.no IU'd:éptt koz6ljük. A j.p,"
szabadelvű buddblsta. tni.DterY hatzraUU6 ..,ot "'tnIáI6 survaet l!Jge-ben Ir.özvetlenebb DpaI01.tat veH

rel egybil'unlrkal. A Ir.ülünl onW,. nsetiJe, Gow lÍr
má$odsu>r teU hlv.talos 'Ata,alM' epbAsnnkn"
Husstl János ptlllpökG.nlr.nek - a hamburJi kOll(l'enssusoo adott fOladli.soo _ alkalma voU lalAIkomi •
japán dele,ic!' küldölUf,hel , kÖnük N....OlDD. urral, Nlwa.no eloök kösveUeo heiJ'etteshel. As a .... 5.-1
budapesti Istentiszteleten, Nlwano elnök szemeyes
k~pv!selöje szólalt fel, alr.l 8% eJ)'Ut .teles vldikl pillekezet vezei6je. örvendetes, holY leJut6bb Idlátásba
helyezték .zt, bOlY tlybbun.k szoc!!ll. problélnál
meloldWhoz 6k ls sertllli,et fom.k .o.yúJtanL

Az ünnepélyes e skütételen r hszt
veU Hu szti Janns püs pök is.
Göncz Arpád életútja, eddigi
munkássága oem csupán a sajt6ból is meretes elóttUnk. bisz ir6i,
müfordítói teYékenysége. he(;!lületes, ellenuíki helytállása. a magyarságért és a kisebbsfgek/irt érzeit felelőssége már hosszú ideje
közismert és nipszer6 emberré
telte.

Augusstus 20-áo 8lII Ópusstasuren rendezett ünnepségen taliilkozolt az á!lamfö az egyházak yeze.tóivel, közöttük Hussti János püspökünkkel is. A kötetlen beszélgetés során az eloök úr közvetlen
szavakkal emlékezett f6pásstorunk 12 évvel ezel6ttl temetési
beszédére, amikor ls Gönca ArpAd
unitárius fdesaoyját, Gönca Lajosnét temette Hus zti püspik úr.
tJNITAalUS
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virt'l'zik a tanulót a: él.tr•. A hit_ 'l'mb'l'rek. aj iletet kell tl!rl!mtl!nfiftk.
oklotó" omelll!tI, hOQl/ gondo.kodik Ehhe: dldouIo. munkel é. ló "géd"meu· tan llll(1rál arTa, ho"" btl!n könl/ul!k 1u:lll!nek. Eukl!t meg ke tl

VITAFORUM
RovalWlka! azert nyitjuk.
mert egyháZIlok égelö kér~
déseit tisztázni szeretnénk.
SzenItettel k é rjük II homnólást, m éc akkor is. ha elmondója mús felfogást képvisel. Egyhhunk, valamenynyi unitárius kö'tÖs tulajdona és együ tt é pítve sokkal
gazdagabb les:t.
Hi tok ta t á s r ó 1_ n á I u

D

k

Meglehetó,en ",k, é, sobzor meaolaporotl4 n és flJlijrlege, vita volt
rÓla. Hivatkozás tÖTltnl eu: J 948
.I6Ui állapotokrcl, ame/lIe t ewesek
u6 szerinI szerettek volna másolni
1990-ben. Valam/TÓI =nbon nem
uotlod elfeledkezni. Az J!HB elötti
hitoktom nem vette ligl/elembe II
Ieljl l lelkiismereti nobGdsdg elvet.
Kimondta ",wonis II hitoktatási törvinil. hoUII a kuka", wermekek
- még ha '" .;::iUók felekezeten ki'IIU/iek i s - valami/éle hitlom'a kötelesek ;l6rni. Má r pedig, ha II tanuló ·
k4t az állom kotelute erre, az államnak vált kiHeleuégévi II hitok·
Ullú /elt~ttleinek (tanteremnek, hit·
taná rnak és meg/eleM órauámnak}
biztoritása ~$ a kattlező "tantciTgIl'
a bizonl/ltván1/oo is belekel'iilt.
Törv~n1/houisunk a lelkiismereti
é. vall4uzabadscía tl:!rvln1/inek ki·
mond6.sával a nem hivő em beTek
uabadrágát ts biztodtotta, ul1llan·
akkor a minimális Wszómú QViile·
kezetek u6.mdra ts megadni kívánta
a hou6.juk tartow jlflÍsáa nevelésé·
nek a jogat, lÓt ert kiterjesztette
Mowol'01'"s:6.gon bejealIzett nem kenartén1/ irán1/Ullok1'"a is. Mindez pedlg lehe tel/enné tette, hOQll változ talál nélkül fellÍjftaa az 1948 e16Ui
állapotot. tl1ll alakulhatou k i a rendelkezés, amelvik ktizi,mert is a
hiloktatásra lehet6dget od, ha Igénll
V4n rá, de a hitoktató a tan/esWletlW!k nem tagjo, csak konzultál
vele é. az oszt6. llIUlt a bizon1/ltoon1/ba bele nem kel'iil.
Nól unk, u nitárIusokndl azonban a
16 probltmo nem l. n. Gondjoink
eW eltri i, eUII l1lIokoTlaU kértUs
köré e,oporto.tUlnak. Alló$pOf\h",ka.t
mindkét kird éllel lca.pe,olatban m4r
Dáttid Ferenc leutigezte G Szentlrás
o.lapjón, 4b ez 11711 hangzik: "A hit
IIten ajóndéko é, az ho.llásból léne"," KOTszenl nllelvre Ie/ordítva
ez azt jeimti, hol7ll a hllet, val7ll
_Iló.st olct4tnl nem lehet, mert 0.11.Mk el/ooad6sa vagy elvetése a hivő
le lki k~uégének kérdése. Ez az
e ltri kérdé,. Vilzont a: eUIIM:unk.
nak nem lehet m4, k<lleleuége az
ifjú,ógl/al szemben. mint az, hoUII
minden eTejwel él adottságaiv al
megiamertesre, "ha lla u o." a: lstenben való hit drága klnc.ét veli/k. Ez
a Q1I<IkoTlali leladato el7llh6.:unknak.
A hUtan tehót nem vethel6 el7llbe
"",miltIe m6.s Ulnt6.rgwol. Azok
e,",ségn ismere tanllag- kö:léue l leI•
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ojÓndlkát át_heuílk. lelkiui' é,
ftCvel I!Q1I mago, obbrendll er l«Hcsi
IId rl!, omelv a tlormóijG o: egllu
I!mber ihUél. Nl!m vtll!lIen az /WgJj
eTd éllfl l u tvéTeUllh6.:unk hl~talo.
IGn ls dialakitolta a hitoktatót!, val_
lá,e r klllcsi neveléul. A lantórQ1lak_
nól ugl/a nÍJ a dl btzonllo, l,mul!_
tl!k dsajátitdsa, meglanl tólG, de erktllc.i klrdésekkel nl!m logtalko:nak. A valt.iserktilc,1 ne_",nil vi,zont az Umuetek á tadÓJa csupón
U:k6: a hh'ó Ild kl'plté" re. A
hitoktot6.,! t>iták SOTón ttlb butlr 11IIml!rüll a vallasttlrlmd okIaláJÓnak
gond ola la, omit vildglok vlgeznmek,
s ami klts'gteleníll 'rtlku Il!hel
o.z egI/e, kulturális jelenS'gl!k meg·
I rtisinil. {PI. ker entlnllslg ls I!urópoi civilizáció, hinduizmu. is indú,
az lulám ls az arab vilag Itb.} Itt
az iIId6 val!.:isak valóbo.n elsajótítandó umerel4nvaggó, t4nt6.rgQ1la
vciinak. Ertlkak awnoon o valt.iserktileri nevelé. ,zempontj6.ból n i ncsen.
Központi kérdés teMt a valláserk ölcsi 'levelés! E: n1/ilvánvaló, dl!
ó rlá.1 feladat. Még Budapest il, ahol
pedig ha rom unltóriu. tempwm van,
é. ahol a magllaTors:6gl uni t6.rlusoknak kb. $fJ% -a loklk, óri6$1 szórvánvteralet. Ebben a oo ro.ban lelkéuelnk óldozatos munkó$lÓga é.
ulvvel·lélekkel ,egl tő tórsalk uorgalma ellenére ,em lehd 50-60
gllermekftél többet ÖISZl!hozni, a
konflrmandusokka.l eQ1lütt, az órlasi
távolsógok és a nagllvárod élet
miatt. Mit Il!het nólnl a vidéki eallhózktizségekról, ahol mlndeg1/lknek
vanMk sZÓrvdnllhfvd. Főként mit
szólhalunk a sz6rv6.nllegllh6.zkőué
gekr6I, ahol szcíz fw.ta l , ftel11/Veftötven helllségbeft lakik. Ez o mi
létproblémánk.
Vallóserkaleri nevellsüftk klIpItII e, fejlesztése csak úgU klpze!hetó
el, ha segft6társa1«lt 6.IIUunk be,
mégpedig önkinf vólla lkozó segltöket. Enel kapcsolatban feltltll!nül
szapor lto.nl kell Budapnten a V41·
ldser kalell 'leveli, srlntl!relt. Nem
cIGk o három tstl!ntiszttlt U helV
csoportjaino.k belndító,óval, haftem
fel kell mlmi /ul'iildeftkéft', hol
van Iglnll ró, ls ahol uGkléau, eUII
központi hdlltn leheMségd /Uli teTemttnl a vallóserki:ilc,1 ftevells
óróinak m eata r tó:só ro.
Lénlltl/eren más a htlvzd o uórvón1/okbaft.
Tragiku.abb,
mondjuk IglI. NtUlledévenk'nt eUl/.u r
látnak Mveink lelkészt. Péc,eU p1'"6Wlkoztunk meg a:z.al, hoUl/ oz i.!: 1m.l/u tdet e l6tt a ,zőrvón1/gondnok
lakd,ón loglolkozlam 5---4 ,",tr tkkd. kidl!l'iilt o.zonban, hoUII éVl!nkéftt nll7ll alkalom 'gen kevé •. Ahol
leht!, o uÓ1'"VÓn1/okba,n ls scg ftőkd
kell beó lllton l, s I!rre már több hl!IlIen ptdagól/u. jelentkező ls aka dt .
Tudom azt ls, hog1/ 194B á la n4gVOt fOTduU a vilóg. Ma ftlnc' o
reuegélnek olvoft problematikus
légkare, mint volt, dl! oz t " tudom.
hOUII etnokta k <I volló.o, Ilettől a:

irni. COn.do'kodni kell or1'"61 b, ha9II
a uiiUlk kuéb'l! ló uI/éd.uktiZ, ló
neveii,l tonácsadó lu:rüljdn. EW klCIii o uUl6klli!k b "buca Iu:II tanulni o hitélet mUI!Jé re, m.tgb, bt:om
IlIenben. hog1/ el/II sUlbada bb i lII
lintóbb hi tlvI!I ót ludjuk adni Wl!r ml!Keinknl!k Dóvld Fer'l'llC hlhit a
mi drdgo örtlkslgan lu:t.
'
SÚR JIb!.~
__________ __ _ _ __

Emlékeziink •••
A lap ezen surnában a l~ évvtl
eztlön szUIeIett első un itárius
írónővel, Fanlhné GyuJt6 babd"val
isrnerkedUnk meg.
Kenyeres Agne!l Magyar eleuaJzl
Lexikonja (1 967) szerint 1840-ben
szaletett Parajdon. Családjáról az
h tm6 vlsnaemlékerese nyomán van
tudomásun k.. Nagyapja, István, Ma·
rooúJvár ka.maraispánj a.ként az 1817.
évi nagy fn.ség Idején eladott b irtoka árából gabonát vásárol, Ú azt
beszernsi áron és részletfl:etésre
e ngedi át a M nyászoknak. Apja
Lajos, a selmeci akadémia elvigzése
után el6bb Parajdon, majd Nagyszebenben II ki ncstámái szolgáló bányás.:t. Anyja Hegyessy Nina, Torda
vármegye egykori fóbirájának leá·
nya.
Fanghné egyik életrajú róJa, Radnóti Dezsőné az Erdélyi Lapok 19l1.
január l -l sumában azt frja, hogy
az Irón6 gyermekkorában gondos
nevelésben rés:esUI. Nyelveket és
zongorbnl tan ul Már 12 éves korában !rogat. Súnnyei szerint ("Magyar Irók élete és munkái". 189•.
III. k. 126. old .) apja is irorat, de
Ir wit nem adja közre. Anyja a
köitészetért lelkesedik..
Fanghni gyermekévei a szabad·
ságharc idejére esnek.. Emlékeiben
lelrja a bécsi kamerllla h:gatása
nyomán ktletkezó állapotokat, a rác,
horvát és oláh zavargásokat. Szemlélete!len örökí ti meg a honvédség
megszervezésének eseményét, azt
sem hallgatva el, hogy az akkori
la.kóhelyllkön épPfln a: édesanyja
adományozta zászló alatt alaku l meg
a ll·lk :á.5zl6aU. Szebenben a családnak sok kellemetlen.sége van a
szászok kal, aklk lefoglaljlik lakAsu kat ló elrekvl ráljlik apja fegyvergyújteményit. Az Un ió kl mondásakor szüleivel KolozsvárT8 megy. Házuknál mtgforduJ az unitárlu, val lású kormánybl:tos, Bede Mőzsa is.
Csány i főkormál'lJ'bi%tos kinevezi
apját a z OSszn e rdély i s6bányák
igazgatójává, majd a sún~n unltáriUI vallású képviStl6, Páltty Jánoo
kö:remúk6désével P l!Stl'e h'l'lywk
át. Itt'l'nl áll.ba elfoglalásáb an meg.
akadályOzza a szabadságharc e1bukása. A család Kolozsváron reked.
Apját tlhurcolják:, majd S:tbenbe
Intl!málJá k.
A: i!$eményekben ga.zdq gyer.
mtkkor után 1863-be.n férjhez megy
hajdani J'uz6társához, a körOsbA -

nya; kamara is pán . fiahol, Fangh
Istva nhoz, az a kkori m. kir. banyahi\·at.llll ellenörhöz. Házasságukból
három leány ~ el)' fiú születik.
Fanghné Pesten jegyzi el magát
irodalommal. Ores órá it has.ználJa
töl gondolatainak megörökítésére.
Faylné Hantaller Mariska "A mai)'u frón6krlil" c. 1889-ben frt könyvében (130. old.l megemliU, hoi)"
elsö írásai t apjának mutatja meg, I
awk a 70-es évek nagy h irtelenléggel meggazd agodott nép lroda!m l
élelében _ a Fövarosi LapOkban jelennek meg, Lépessy GAlpár álnév
alatt. SelSŐ munkatársa, majd társ5zerkesztöJ e a Divat SZalon c. lapnak. tr az Ornág Világba, az erdélyi Lapokba, a Fővárosi Lapokba
él a Vasárnapi Ojságba.
Ismert nagyobb munkál az 1883:
ban megjelenő "A múltna k Ilmyal"
c. regénye. amelynek is mertetésével
II Fövárosi Lapokban (44. sz_l és a
Koswrúban (v m.) találkozunk.
" Az életböl" (Kv. 1884) c. kétkötetes, a nök sz:fvvllágábó l vett eIbes~é5gyújteményét az tlet és Irodalom i..!I merteti.
··A legjobb otth on" c. ! 887-ben
megjelenö regénye Torock ót és annak unitárius v.IIAliI lakóit mutatja
b<.
t 892-ben kerill a nagyközönség elé
"Oul hangulat" dma elbeszélésgylljteménye.
Fő műve " A nabadsághan: id ejéból 1847-185-0" c. 1905-ben, a
VaSl!.rnapi OJsq:ban is - megjelen.5,
részben életrajzi - regénye.
Fanghné irodalmi értékelésével
Ferencz! Zoltán "A magyarlroda!om
története 199O-ig " c. könyvében
(1913. 606. old.) és Radnótiné, az
Erdélyi Lapok 1911 . (j an . I .J -ben
megjelenö "Fanghné GyujIÓ izabel la " c. cikkében találkDnln k.
Ferenczi azt í rja, hogy Fangné a
Marllttra emlékeztet6 érzelmes regények és elbeszélések mOvelöje.

Ólordai Wetess Akos :

Radnótiné sze r int munkái ra a meseszövés könnyedsége és gazdagsága
jellemző. A figyelmes szemlélll táriY.l lagoss.ágával látj a a dolgokat , löI'Jil k emelked ik. s amit érdem esnek
tart, azt elmesélI. Szi nnyei szer int
elbeszéléseinek szám a 60-10 között
van.
Tagja az Erdélyi Irodalmi Társa $ágnak.
Bo~ GYörgy az Unitárius KOzlöny 1914. 10. sz. 161. old.alán em lékez.ik meg Fanghné Gyujtó Izabelláról . Ebben az emlékezésben Igy Ir;
"Tiszta lélekböl. mlnd ent átém
sdvböl vol t unitárius. Az ö eIYszenlen nemell, fennkölten szelíd lelke
és élete éppen az volt, amivel min dig hlven lehetett jellemezni az unilárlu&Ságot. " Ugyancsak Itt olvashatjuk, hoi)" Fanghné Gyujtó Izabella választmányi tagja a Dávid
Ferenc Egyletnek, majd gyakori szere pl6i e az Egylet masoros ren dezvény einek.
Joó Borbála a Nök Világa 111(13.
5. sz.. 70- ik o ldalán azt emliti meg,
hogy Fanghné "s peclálillln unitárius
(rónö", akit Kriza János a konflrmáclóval vezet be az unitárius egyh ázba, s .5 ennek legbuzgóbb tagjlivá
vIili k. Szorgalmas munkatársa az
Unitárius Köüönynek, Ir a Kriza
Albumba, szerkeszt i a N6k Világa
dmO, az Un itárius Közlön y mellékleteként m egjel en6 lapot s közremOködik a k onfirmációl emlékkönyv
szerkesztésében.
Az unitárius múlt és az unitárius
jellegű Irodalom e kevésbé ismert,
de nagy eiYénlsége 1914. szeptembe r
S-én, K olozsvárt felezi be életét.
Csifó Salamon, akkori teol6gla l dékán, lelkész és a sirnál Dósa End re,
az Erdélyi Irodalmi Társaság akkori
el nöke búcsúztatja.

Bud a pest ostromát és az 19~ 5. esztendöt nagyon megsínylette a csapat. FelszerelésIInk mintegy 10% -a
odaveszett és sokunknak egy'n! holmIja is elp us2.tult. amit kényszerű
ségböl II csapat raktárában helyez tUnk e l.
Az ostrom után nagyon lassan
gyülekeztek a flúk. Az IdÖHbbekro l
:wk rossz hlrt kaptu nk ; Berde Károly
elesett a fronton ; sokan fogságban
van nak ; Szervező BIzottságunk elnőke ; dr. Veress P ál egy. tanár &:
egyIk tagj a : Kelemen Béla, egyház-

Nai)" ambicióva! fogtunk hozzá a
csapat iljjászervezéséhez. Sajnos az
" öreg'· vezet6ket a Szövetség hamar
leszerelte, $ miattuk a csapatot i.a
csak nehezen igazolták le, Nyiredy
Szabolcs
csa~tparancsnokdgával,
aki nallY ambicIóva! látott bozzá a
csapat életének fellendltéséhez. Er&;
segítséget kapott Senczédl Lászlóban, aki el6sulr a Sólyom örs, majd
a " J ózan M iklós cserltészraj" vezetését látta el 12.ép eredménnyel.
Merész Gábor az iljoncok megszervezés' vel szerzett érdemeket, amikor 1lZ. 19~1-es év elér kez.ett, a CSIpat lél.1;záma megha.ladta a 40 föt.

1947. éVi. mallYarkutl nai)'táborunknak 40 résztvevője volt. sajnos
ez a tábor nem lehetett oly an, amilyennek sz.ereltUk volna, s ennek
legnagyobb oka a vezetők hiánya
volt. Sencz.édi Lásüó és Merész
Gábor a mois.sonl (Franclaorszái)
jamboree-ra készOltek - minthogy
a 200 fös magyar keretbe a Szövetség válogatása alapján m in dketten
bekerUUek - s fgy rájuk vezetőként
most nem lehetett suimltanl ; apfÓd.vez.et6ként naIYon hiányzott Orbán
Gyula (" Gyubá'1, akinek most m inden energiáját " f6szak ács"-1 tisztének kellett szen telnie. Ebben az évben két nagyuabású csapatonnepély t ls tartottunk, melyek kOzül az
egyiken az. "öregek" mutatták be,
hogy milyen is volt a " régI'· cserkészvilág. A parancsnokság fellendíSziiletésének 150-lk évford ulóján tette a vizi munkát is; vásárolt egy
2 pár eveWs csónakot - melynek
tisztel ettel Idézzük emlékét.
megvételéhez Simánd i Béla cs.-szülő
Kelemen Miklós 1000 Ft-tal járult hozzá - és megkezdték 2 kajaknllk a megépltését is.
Decemberben végre vissZA kaptuk
régi cser készotthonunkat.
1948-ban a csapat, s föleg az őr
sök munkája szépen indu lt. A KIB
őrsvezetól konferen ciáj án csapatunk
is részt vett. s a négy dlJ kOzül hát·
mal elholOtt. Igen szép és jó munkát végzett O rbán Gyuszi bá az apródokkal ...
-,,-..
..
községünk vagyon kezelő gondnoka a
föváros ostromának áldozatává válEddig Akos bá szövege. Hogy u
egészet mikor irta, azt n em tudhatDr. báró Daniel Gábor ismét át- juk , csak a cím ból kővetke~etbe
vette a Szervező Bizottság elnök i tünk rá ; nyilván 1948-ban val)' mig
tisztét. 1946-ra slkerUlt a csapatot később. Ezt alátámasztj a , hogy a
nagyjából-egés2.éböl ismét öss ze- mal)'ar cserkészet története SzeIn=
szed n i. s Szolga. Ferenc paranesnok - pontJ ából sol"$dOnt6 é5 slOmoru
$ágával Ismét táborba mehettOnk. 1948-as évröl csak ezt II pár $Ort
Magyarkutra. Sok m u nkát ne m vé- hagyta hátra. Nem tett emlltést
gezt ün k _ de nem ls akartunk. Az u tol&6 _ Zebegényben tartott elmúlt 'vek annyira lerontották nagytáborunkról. I az utána követmindenki testi és lelkl " kondicló- kező nehéz hetekr61, napokról sem.
ját··, annyira kellett mindenklnek a S ez nyilván nem véletlen. h l'ren
plhe n ~. hogy tétlensEgilnket nem annak idején " naplót" vezetni már
lehetett rovásu nk ra Imi. Kim lel - nem volt tanácsos. sót. ha a tényekrá2.ta il csapatot Szabi bá (Nylredy nek megfelel6en l'Ögdtett volna vaSzabolcs _ a szerk.), majd pár na- lamit írásban. ami az akkorI politipos látogatásával Pethö litván eiIY- kai l'&kömek természetesen nem

A 345. sz. János Zsigmond
cserkészcsapat története
2. rész
(Lapunk f . évi 2. számában
(m'-rclus-áprllisl köwh ci kk
folytatása)

kori csapatparancsnok, de Hek sem.
vol tak " mege.-6ltet6" napOk .. ... A
svájclak, a dánok és a macyar köz.
ellátás termé5zetbenl adOmányokkal.
lU; eg)'hbkÖ1.5ég ped Ig anyaeJA kka;
bőségesen ellátta a csapatot. Ez a
kéthetes "nyaralás" helyre la hnzta
a csa pat tagjait, , így tovább i eredményes munkankat nagyban előse
eltette.

.

-,,- -
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vow. .. .
Encec!tetHk mq:, holD' a naplÓ
UÖW'I!t rilvlden klel~zUsem a
aerlr.lkxet háború utáni történetével.
A rendazerv41tás a mllC)'ar aerké&:tetet IlI!teben \'e5zgyeztetle. IH5.
jóL 74n a Szövetsll!ges Ellenőrz6 BI zotuq ál.lratlal fordult a mllC)'ar
kormányhoz, amelyben követelte "a
mllltban reakciós nerepet betöltő,
soraikat az antidemokratikus elemektOI Mm megUsztf!ó Ifj Ilsági
szervezetek" köztl!k a Magyar
ClerkkzaUivetség a zon nali fel ·
DUl.tását. A BelUgymlnllztérlu m
nyomban megtette a sz!lkséges ln·
thkedHeket. Néhány nap m u lva
azonban Rajk Usdó belOl)'m ln lu·
ler fopdott el)' cserkHzvezetői kül d öttséget, s a tárgyal4s0k alapján
kidolgozásra kerQU a tervezett " Magyar CUrkészfiúk S zövetségéne k "
alapszabálya, melyet a z 1946. július
22-I a lakul ó köz.gyúlés hagy ott jóvá.
Az uj szövetség átvehetle a rég i szövetség vagyonát és h iva tali Ira tait.
"A gyer mek- és serdülőm ozgalom
demokratikus egységéért" meghirdetéséve l egyre Jobban előtérbe kerUlt a "p lon lr" (úttörő) m ozga lom ;
a cél előSzör az együttmúködés k lépUése, maj d a két mozgalom egyes!tése (a zaz a cserkészet beo lvasztá sal let!. En nek m egfelelően a:r: 1 9~ 8
jun lus 27·1 közgyulésen a Magya r
UNd gl Nép i Szövetség (MI NSZ) k i·
kOldOtte k ifeJtette , hogy " ... a ser ·
d UIO Ifj ú$ágl egység m egterem tése
sürg65!ié \'ál t (egység kell az iskola i
év kezde tél g) . . . a n épi demokrltcln
országa iban a :.. úttör6mozga lom fe lé pítése éli módu e rei alka lmasabb ·
nak blwnyultak a cserkészeténél
"
Végül ls megtörtént az egyesUIés: 'd e
v: a csapatok munkliját. s köze lebb.
r61 a soron következő táboro:r.ásokat
nem zavarta. Utolsó nagytáborunkat
Zebegényben tartottuk júlIusban a
korábbl évt lUdekéhez hason ló m egh itt légkörben.
'
Szeptember első napjaiban a:.. egy .
há:r:kllol.aégnek - m int szervező test ületnek - fe l kellett oulatnla csa.
patát, mi nth ogy a rf!nde1keds IUrlnt a eserkészeknek egyenként kel lett (Ill. Iehetett) l$kolájukban u tl öfŐnek
jelentkemlük. Engedtessék
meg, holY rendklV\lI szomorú , meg.
hlltó szepl. 10-1 u tolsó esapatösue_
jOvetel Unkre Itt ne térjek kl.
S:r:ept. 154 n felkeresett a :.. V. kerületi MINSZ-tltkltr éli az MDP V
ker.·1 Ifj\l.sAgi t1tkár~. Minthogy se~
a $zékelyföldr61 alig néhány éve klJött háztelUgyelő, sem az Auschwlt:r:
poklát mellJtrt házmegbi:zott nem
volt hajlandÓ megjelenni a esapat otthon helyiségének felny itásánál
"tárat karhatalom jelenlétében törté:
fel. J e lenlétemben minde nt leltáro:r..
tak (Innak ellenére. h ogy kö~ltem '
minden az egyhá:r:köull!gé csak h
.
nálatra kaptuk, és néhány n ap ~~:
va m ind ent (még sZékelykapunkat
III) Ismeretlen helyre sdlUtotlak.
Dr. Nylredy Suboln

•
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Az evangéllk u.s ecy hiz hetIlapl' ·
F . hl Júli us 8. 65 17. kötött MI- ban m'~ hetek óta érdekes d kk ek
gyukúton tartotta els6 táborozás'" Jelennek meg politizáló lelkének
_ 15 "úvlIl és Ilmnyal - az Ílll" tollából.
alakult 345. sz. Jlmoa Zsl,m ond
A lap szept. 16-\ IUmiban hounJ
cserkészC$apat.
A
tábort
II
nehéza6ol!
k II Inte rj";' Jelent mel II tehe~es fia _
gek e llen re e redményesnek
e
ta l nylregyhá:>:1 lelkwul, Laborcz.i
tartan u nk , hls ~ olyan fiata lokr ólOéta s ubad dem okrata képviselI!-van szó, akik m é g egy é ve ~m 'a- vel. M in t k ött udott , az SZDSZ-nek
merik egy mást és első !:l:ben " kól..
t ollak bele" egy cserkésztábor _ b l- \' an a legtöbb lelk :r. képviselője a
zo ny nem mind ig könnyű , de m ln - _'_"_"_"_m_'_n_'_' _'_'_'_'O
_k_ k_ö_"'
_ '_L_ _ _ __
d ig gy lSn yörO és emlékezetes - élelébe.
JúUus 12-én megl á togatta táboFtJZESGYARMA'l UNNEPELT
runkat az Egyház kUld ötlSége élén Huszti J á n os p Uspök úrra l -

é s o Magy ar Cserkészszöve tség ve ·
zet6sége
ké pvisele té ben
Gyula i
György orn. U.v. eln ö k és Szőnyi
Béla CS. tiszt, a z 0 1B tagja.
J u li us 1$·én, vasárnap, tábor i ls·
ten tintel et is volt, melyen Or bókné
Szent-Id nyl Il ona lelkén szolgá lt a
cser készek és az érdeklődő m agyo rk utI ny(lra ló k előtt.

templo m zsufolltsig megtei t és
a k is:r:oru ltak hangS1:Órókon h all gathallák a z ü n ne pség történéseit. K u dG é ne k után , amelyet Ba lázsI
László
(elesége
vezetett,
Bajo r
J4no! , eddigi besrolgá ló lelkész adta
át a gyülekezetet a bekös1:Ön t6 új
gau1ának. Ba lázs i LászlÓ uósdkrll:
men ye, sú vhez S1:Óló imába n ké rle
lsten segí tségét most ke:r.d6d6 mun kájához. és ál d ásá t kérte a gy ülekeretre és a ven dégekre. Után a. hitet
tett e lköte lezettsége, a gyUlekv:et és
nl'. u nitárius hit s:wlgála ta mell ett .
Ezutá n ú r va cso ra osztás következe tt , a mely a lka lommal több mi n t
h lt rom száum részesU Itek II uent
v endégségben.
A l'. urva csoraontást a jövendő
k é p v i selőinek bem u tatkozása kOvet·
te. Három f ü:r:esgya r matl f ia tal tett
hitet un itá rius vallásáTÓl é s kötelezte el magát egyházun k szolgálatá ra . KOIön megkapó \'ol t a z a p il lanat, amikor a:.. új onnan k onfirmáltakat cserkéntársalk k ös:r:ön tötték.
a kik mindvégig egyenruhában vettek
ré szt a z istentis ztele ten, pa ran csnokukkai együtt.
A konfirm áció
után O r bókni!
S:r:en t-Ivónlli Ilona k özilgy lga:r:gstó
felolvasta a bll:srolgálő lelkész fe lmentésér61 és a:.. uj lelké sz megbl:..á$áró l $1:ÓIÓ pü.spökl leiratot. Ezutá n Huszti János p ü spök megáldo tta a:.. új JáéplteU templomot és
beiktatta éllAsába a z u j lelkéut,
felhív ta flgyelmét fel elősségteljes
f eladatára.
A:..
új
lelkészt
köszön tötte :
SZÓJZ Jóno! a magyarországi un itár tus lelkész:ek é s egyházk(lzségek n e\'é ben, a hely beli reformát us és ka tolikus lelkészek. a szeg halm i re formátus e gyh:hközség egy ik lel készt'.
o helybeli taná cs küldötte. Megha tó
\'olt legutohiÓ erdélyi lakóhelyének.
Nlld r4dgd l/<l lvának ktlUön tése, amit
A

Külön öröm volt suí m un kra, hogy
a
m in t négy évti zed en keres:..tü l
hevert 800 négys1:Ögö les
lel ken ve r h e Uük
fel
ta-

_ _ _ _ _ _ __ _ _ ___N...:.'.....:S_.

BEREGI TAJHAz
A Kelet -\'IlliICYuornir e. o a pUa p
Jul. 20-I száma adott hirt; a rril , hon
Tis .. uutlr.J.n elJ)' StilUS05 pu_tbao felava Uá lr. • berql n épmú·
vének biúL A U,Jhwl BalAu
Fere no. mf:s:r.1r.61 u n lt'rlus lellr.i!s:r.r61
nll:\lnték e l, Fel hős SzabolCII, bereti
aQrvúYllondnok áld'-!iOH m u nkája

h,.

lIOrlla.

ME G HI v O
mlnl.egy harmlnd68 killdöt~i hoZOli el.
,
A z ujjáalakuli David Ferenc EI)'A~ ilnne~a:ek viién Bo~r6k B 14
let els6 ün nepi Ö5Szejövelelét lDiO.
fögondnok úr avatta fel fl múodlk nov . 17~n. szombat d u . B órakor
vlláaf\Áboniban h~1 halált halt fij- tartja, a HÓlYe!! E. U.-I templomban,
zesgylU"flUlU unltúluaok emléktáblá- DII.vld Ferenc halálának évfordulóiét. amlt il templomban helyeztek el. Ján, emlékOnnepély keretében . Erre
A melhfltó ijnnepHlet fl himnusz az alkalomra az Elnöksél a tagokat.
és fl I'f;éke!.Y himnusz hanlJJat drUk hiveinket, ol vasóinkat, az érdekl6d6....
..<.
kel szeretettel h(vja és várja.
Az \innepH, után több ......... SR-

mélyes k6zeWd volt

fl

helybe li éUe-

remben.
AZ új ~:Ietre mulató ü nnepl alkalmon fl helyi Inté:r.ményeken és a ...

A Nylredy csalll.d a mul tban ft a
Jelenben ls a neves. etD'hbához hG
unitárius csa ládok köZé IfOl'(lltattk.
S d r. Nylredy Gha sem volt kivé_
tel ; tem plomba járó ember volt,
nagyOnnepeken mIndll ott állott az
OruztaLa mellett, .. nem feledkezett
mel etyhbáról a nehu Id6kben
sem. A 1Y"7!!zertartást Hunt! Jinos
pOspök ft Bencze Márton püspök_
helyettes vélezték a FarkasrétI te- - - - - - - - - - - - - - mettlben.
A ulikebb n a tápbb család, a
ZSIDO MARTIROK
barátok lYuuban ml ls 6ulntén
EMl~ K MO V E
osz~u n k .

erdélyi vendégeken kivül képvIseltette magát fl budapesti, a pestszent-

JúIIU$ '-én, valÓrnap délel6tt nó~
lőrincI, fl dunantulI, a debreceni 6 mol politikai, egllházl vezetó é, zria kocsordi egyházközség la, szép lét- dó híook ezrei ;elenfétébn avattdk
fel a mal1l/Or z$idó mártirok emllksdmm_1.
lsten segítsége és áldása leayen az muvét a Dohánll u tcai zrinagógo é.
élet ujraindulásán. - JeleDvoU. - a H6$ók templom4 mÖQ'őtti kertben,
az egllkori budape,ti gettó kapujának közelében.

D UN A F O RED

Az új ,rflU$Ú t!!QlIházi vezeté.!, Mm

el,ó lk '"lIlk le",1alent6!ebb állom4sa voU ez év m4ju!o, o,mil01 U .1került egyházi tortoh!kolnk4t, CI 71./:1_
vekoo IntUició és tat/ib mea/ontolliwk mUl tI, e(/IJ nép és komolll ob;eklumbo fekteIni.
Fópósztorunk, HlIuU Jáno, má?
honní Mn4pok 614 kernte a megffleW lehelóliQet, majd e""ik hivatalos vidiki útja .arán. alwdt ró
Dunafiir,den, a Duna-gót mlSgöu
e(lll uip kitsdntn ipiiieln!.
Ezek 111611. hamaro&Gn. fógondnokunk i, az egllház elni:lk.ige JI
meglekintelte az ingotlant, majd a
májuI U-i EKT-ll.lil e""hangú suvazota utón. a Magl/Oraruógl Unlld:rius E/11Iház m egvdlÓ rol t4 a hd:..wt,
a lOO O-llln telekkel.
Az eQ'1lh.u elQ'OMold:.la szerint eIs6_bon. szocid:U, dlolwt .%Olgálna
az objektum az elkooelkez,nd6kben,
• van. egtr olllan. ,lkipzeUI il, hogll
e/11lh.uunk
rnll1\I
j6teooJér6I,
BaUhllánll Ilona grl'ifnór61 neveznink el 4 pihen60Uhont.
Itt mondunk kőnónetet azlErt az
óldozato, munkái,t. meUlIeI a bi,tokoovile! lItán SI.ka Fl!1'eneni,
1I0nlw, d,. Nagll lrlvánni, E,z.sike,
vellamint K6nl/a J6zsef rendbe teUik
az ipiilelet i. Qondozták a hozzd:
tartozó 11411\1 kertel.
lsten ólctá$a /eQllen el1t/házunk
l7IIatapodásón h szodá/u munkájón!

A

Mk

Szeptember
nyulov6ra

l~n

helyeztük

örök

öu. Biró Laj os n é t.
néhai Biró Lajos lelkészü nk felesélét, Huszti J á nos püspök él Kelemen Miklós lelkész szolgálatával.
Az elhu nytban Biró Lajos orlonamGvén atyánkfia, édesanyjAit gyászolja.

Dr. F arog6 Istyá nn é
Nyikos Erzsébet 86 éves korában
Budapesten elhalálozott aUi. l :;-én.
Férje refor mátu5nak .zületett évtizedekig volt h6dmez6vá$árhelyl
egyházkömgUnk buzl6 hlve és tb.
~: presbitere.
~~~
A rákoskeresztúri temet6ben az
egyházi szerlartá.$l - a csalild régi
barátja _ dr. Jakab Jen6 pe$tnentlörincl lelkész vélezte.
A család gyászában 6$zlnte szIv vel O$ztozunk.

4 'I7UIgl/Or
glidi4 i,".
Ant411 József miniszterelnök be$údé ben történelmi visszatekintést
nl/ú;toU, párhUUImot vonV4 a dlktalúrák ha.wnló vonósai /c6zótt, me ll/ek nem uómolrnlk az emberi jOQ'Okkal és 4 tÖrvénl/eklrel. Továbbá
hangsúlyozta a kormánl//ö. hDDV felelósséget éreznek 4 hazónkban él6
zlidó kózÓuégért.
Ezutón Edgar M. Bronfnutn, a
Z,ldó Vllógszövetdg elnöke, majd
Kellet U$zló, az Emanuel Alopltvány elnöke szólt a z egybegllílltekhez.
A kegl/eletteljes megem lékezést és
emlékmÚllvatóst dr. Sch6ner Alfréd
f6 rabbl óhitat4 és imája zórt4.
EQ'Vhdzunkat az avatási /lnnepséaen Huu!! János pi!sp/fk ésO,bókné
PESTSZENTLORINC
Szent-lvánlli Ilona lelkész képvis~ l
Az Egye$Ult Államokból a "First ték.
Unitarian Church of Berkeley" kórusa aUluntus 9-én este nalY slkerG hanlvel'$tnyt adott a pestHALOTTAINK
nenU6rlnci templomban.
A vendéleket dr. Péterly Réka Dr. Ny iredy Géza
londnok, Molná, János londnokhe1990. aUI. ID-én bucaúdunk a
Iyettea &I dr. Jakab Jen6 lelkész k6l:töntötte. II n&IY$Úmú haUptósil malYar tUd6KYóKYászat kOzlsmert és
nevéboln Dr. Ferene:t J6z..sef ny. püs- klemelked6 eKYénl$élélc51, dr. Nylpök Baumann Enter tolmáClfOlá$á- redy Géza f60rvostól, aki kandld'val.
tw. clmzetes egyetemi docens volt.
A m1nle&Y lItvenf6nyl k6nut II
Fiatalon és hirtelen hagyta itt e
hanllVflrlenyt kllvet6el\ a IYUlekeut földi világot, egy feipOrletelt muna"t onyal W,uenyl Qyullné vezeté- katempójú, tUlterheit, felel6siJéllelIotve! vacsorin l'ttilt vendéiUl.
les életút után.

Egeni Aran k a
1990. nept. 6-án temettiik egenl
Arankát a pestszentlörlncl temet6ben. Kisgyermek korában pillel menekOltek a hú,z.aa években Erdélyböl, és valonLakásból költ6zlek az
Állami Lakótelepre.
EgyMzunknak haláUli húsiles
tagja volt. Az egyházi szertartást
dr. Jakab Jenö végezte.
Testvére é, kiterjedt rokonsála
gyászában 6szlnte szEvvel oszto:zunk.
özv. dr. l\lik6 Fer encné SL Barte l
Il on a (t München . 1972. dec. 12.)
és dr. Mik6 Tibor
(t MUnchen, 1988. Nil.. 3.) hamvait
özv. dr. Mlk6 TIbomé h azaho7.atta,
MUnchenböl és a Far kaSrétI temet6ben 19~2-ben eltemetett dr. Mlk6
Ferenc el)'korl f6gondnok sirjában
helyeztEk örök nyullalomra, dr. Ferencz József uollálatáva!.

HIREK
Bal'-I Liaaló, tilzesgyarmatl uni tárius lelkész ft cs.ládj. há.lás kt!,zlInetét fejed kl B. Barv4tb ~t
örlikOselnek áldozatoll j~kért,
amellyel sel1tsé,.okre siettek.
Adja a:z e,ek Ura, hocy pfld'-juk
követ.é:tre találjon ErdélY menelrilltjelnek: neretetteljes t'-mopWában.
UNITAaIUlI ILET ,

s .... Fu = brassói le11r.éut u
I!.CYház JavaslatáTa az l:cYetemll okú
Teol6&lal IntéZet doktor jelOltjét., U
unitárlIlS Cako:rlati teol6iial tár ·
lIya"k oktatására lektornak neve:na.
>ri •

K ongrr -srus
k11ldenek
Júllus 19-á1. a japán Konkokyo
Im Enbú delegációja lálogatta
meg Nagy Ignác utcai kÖ:qMlntunkat, Rev. T. Mlayake lelkész "ezetéséveL A rövid tem plomi szertartás
keretében H uszti János püspök köszöntötte a japán tesh"éreket. majd
a Jj"iUekezeti teremben látta cSket
"end~l a grülekezet asszonyainak
segftségé\'eL
A düreni Cyülekezet l elkészbázaspán. KIaus és Coruella KE."KE az
idén is lelki, hlunéJyít6 napokat rendeztek saját C"iUekezeti tagjaikkal
Balaton.szemesen.
A szemesi találkozó utAn ti lelkészn6 Cornelia Kenke szept. 2-án
ti NaD Ignác utcai gyiilekezelÜnkben szolg3.1t H uszti J ános püspök
tolmácsolásával.
A dureni és a budapesti gyUlekezetet szoros szálak kötik egymashot..
már hosszú. ideje, s ez szerencsére
rn!gfnkább elméiyillni látszik.

látoca~
k6zlltt
Boston neves papját és feJesé,ét
k6sZÖDtöttWr. Budapesten és k&zöntölték Erdélyben iL Dr. Rhys
W!Wa:n$ lelkész és felesea;e, Eltanor
wves \'endéglát óJa volt 1985-ben és
19M -ban odalálogató eltYházi képviselóinkn ek.
Törolr. Tam is ir6. a Dl ...-id Fe:renc
EcYle:t e:móke, Enié1yi Met'i$:d6 e.
kónY"éntk ame:rikal kiadá.sAr61, angol nyelven t örténó me-gjele:ntelésérol f oly1atnak tár l[)'alasokat az ilgyben érdekeltek. itteni és Oltani tgyblzunk kép'·isI!lói.
As a.merlb.1 unitárius en"bás idei
nyári Június! évi k Ozeyúlésén Madl son városában (W isconsin állam)
dr. Szabó Arp1d teológiai professzor
képViselte az. erdélyi unitárius egyháZat.
Rektort d lasr.to U a Prolestim;
Teolögiai lntéze1 KOlotS,-:i.ron dr.
Subó Arp1d professzor ~méb'é
ben, aki az Intézet fennállása óla
mar a bannadik unitárius nktora
a k özös protestáns intézetnek. melyben az. erdéb'i református és evangélikus lelkészek mellett az unitá rIusok képzése is folyik. Az 1990
ónén kezd6dó akadém iai évn most
az. egrházak szUksélletüknek megfelelő sz!mu teol~ai hallgatót "ehetnek fel. ti korábbi é.Uami korlátozás mea.sZÜnt.
az ortodox
Romániá ban vita
katolikus
,örög keleti és
romániai
elyházak k özött.
forradalom
mükódését,
millió felett ln
görög katolikus
" isszaadása lassan
Orbólt
i

•4.
KOt.07.S\>' Atl \lNITÁlUUS
KOzLONY Ide i második
száma
me&leIHlt. Dr. Subó ~ f6nerkesr.1li be"ezet6 e1kkébe.n arról Ir.
bogy sok az aratni ,·aló, de ke<.-e
az arató. Ugyanen mi ls elmond_
hatjuk a magunk kliriben.

;;~CÚJra

IlELYR.E1GAZlTAs
As Unitárius

m_
amlen a

elet l,.,atibbl

mib&D két eUriS törtéDt,.
ol.-uók elnézését kérl a blrdl; isz ·
nqyilJtóje.
ReméD)1k Sándor udé.lrl 1r.6Ué
bár a református piispólr., dr. Mak h i
Sándor Jó barálja volt, ,"alo bao
e "aoci Ultus vallású voll. F.Ioeust uo
elirá5é.rL
Tbe Rev. M.n. ."-niltó S r.:intbo
HarrlnClontöl elnbis' kériinlt. bOC}'
a New Yorlt HoU i$ enb:bltö4S:'
belyett sajtóhiba miatt Hurl$ mqjel öl és keriill a birbe. A Uszt e letes
8.S!Izon)· és V'ü lt kezete nem kiild ölt
ért esí tés t a n ukesdös.iplu. in e
sorok il'éija es.k a nek.l. küld öU
IJJ q bi\'ölevt<l al a p ján í rta m ec mul!
s:r.:imunkban , hiM. A macat" fo p lm násban a beiktatás ecrené.rt é.kü al: amerikai magyarok es nem
manarok ál ta l használt felszentelés
kifejezéssel. Erd é.lybeu. a lelkésuk
felszentel ése n em az :Ul ás ba torté n!
beiktatásul qyidejü1ec törte nik, b a n e m á ltal:i.ban a négyi ,' enké nt t artott zs lDllton. A b i r utol «i mondallll
semmi bintól nem tartalm uoH.. Mi
a h aza i lapban a h ual foplmak ka l
foplmilZ2uk mq ar. é.rd ekesebb hír eket. Elnézés t. ha meg!lértve érezt e
m agát.
dr. Ferenez Jözsel
UNI TA. JUS ILf T

HIR EK

L.. pNI .. lcIo.....
.. MOlI, .. ,....
U";\Ó" ". I.,w.

összegyujtötte dr, Ferenc:l Janef

h,elI. kiooU ,
HUsrn JAHOS

Nacyszebeabea ti szász evangélikus ei)'ház megv!lasztotta és beiktatta püspökI tisztébe dr. Ch r istofor
Klein teológiai professwrt.
As erdi l:ri-kolouvárl reformá"a
ecJbir. ú jon nan megválasttott püspökét. dr. Cslha K álmá a eddigi ma rosvúárbelyi e!!perest ünn epélye!!
keretek közt Iktatták be új tisztébe
néu esztendőre. lotindkét beiktatáson az erdélyi un itárius egyházat
dr. Kovács Lajos pÜSPÖk és dr. J e nei
Dezs6 f6gondnok kép,· iselték.
JI. Németonr.á&:ban éJ6 eeykori erdeyl szászok és bánlll svábok
Szemléjének eeyik utolsó számában
olvastuk. h ogy 1990. jan . l. és jún .
20. k özti Id6ben 531}Q(J német ajkú
r omán iai lakos költözött legális útlevél alapján az NSZK -ba. Genscher
küUlgymin i$zter egy ik be:$Zédében
megállapította, hogy az a nyaorsz.li.Iban helyük van mindazoknak, akiknek ősei egykoron, a kár évsz.li.zadok-
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Jenó

Székelyud''tItbely
m egUresedell
lelkészi 6.lIásába - dr. Sdn: Dénes
nyugalomba vonult - K ovács Lajos
püspök Kedel M 6zes lelkészt nevezte k l. Pálytiza tot h irdettek a varI(yIlSI papi állásra ls. B etöltésére
őss zel kerU! sor.
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