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Mi ad nekünk biztonságot?
Az: (lIlIIIbi flomlo/nlOlw l, l\:lau.! Kunke, n dilrllul CvulI/1óIl I.:II!
flllfl/ckc:r/ll Idkd,(: IJlu iJkc t r/n. Az f r6 ,~ Ilo vl szeml/lJjlkben jelenI Illeg

A blztolls68 nálal1l hIC kérdé!:c. Ih

cls3 111\rnu csulnt

CJ,I 11101lll jll Iwkc.m : Il e 117. Imlll!fl:lllsli'i k h a tni m ái. kltY-

\'crkc1.ésél, Ilt n1.tt és bizto nság:!1 és \17. 6 s'I.!l bntlsáIl ukul vC lld nltllllll, mert II mi hl·1.Iunsl\A'lInk 1U!1\1 1\
, 'lIág C1.cn IIrut h\ 1 s·" árnmzlk. 1\111 minden rem én yét
ch he'l. "id, :1'1. lJ á h t(ÍlI)' lmátI6. th UfS7áltunklmn, e1 Ső
/lnrl)111I II kcrcS'I,tén,\' e mbert'k kÖ1.iltt i\jJMlctlt .'j'labntl -

siig'II HI ~_It'I,h)1l1 11'1, alnllJ il II mi rcm éll~' ilnllll o ll. t\ vClIlclG
1IIJlltilm soknllk I' m OlIln ium IcklC!i hl~' l ésérl' Irá ny ul 6

mi nd en k[s6rle le scm fodtl lutlnl m CJrHk:Hl á l)'(1'l1l1 azl,
IIOil~' ,'fgiil ls n n .'!11 l'll.r r~ inkább II , ' 11 1\1(01 á trog6
kc rc~".I ;'lIl )' 1 !l7.:lbadsáll lm , n il Il edi g II tClly, 'c-r llc'l.ésl " cr SCII)' cse tlt:l1; cIU' CIlS lil )' ilhid6jlí1m \'csse r e m é n yét ,

1934-ben , :1 k&öb b Hit ler l.rlbé kl' l nil nl IIl cgg)' lIkoll
IcullÍ~ns, D ldl'lllh Uonhuc fer e7. t frlu : " I ijt cn hll l\1I lillY
1;011l10lln, lIlIIlY II b ('kérű l bcsr.él j ihll •. S nem ,"Ilty, hOIlY
" II IMa. "nlls nk '! Islcn a\\ l . 11010' munkálkodjunk
:i b 6k éér~ Inl l\ lI 11 8 ~' II ll11doltll, hugy Cllll tlk bl7.losf ll1.sl1.IIt'7. h :I$7,n l\ lj lln k IUllkllkllt és Inérges gn'l.lIknt1 S IIml
t lll á n I\. Icl! lé nycg CSc hb : IS ten tahi n 11'1.1 111011111:1, hog~'
ne , '('liii I!l CII a Ic 1l (:IIetl~I'! Ihlg)' minden ek fölött é r t('keltl 111, ellc n séged e t ,! Ne m , 1 ~ l ell II CIII fllY /lOIltIUIt II
és 1U'1Il !''lekel mondtu, h ll1 l1' lII :1'/,1, hogy ICII)'ell béke
:I föltltin n'l. cl11bcrl' k kii1,il", és hugy mind e nkor O l

:1'' '

Aki kélséghe ,t()lIJn Istennck e'l.ckct IIZ
11l1(o lkli1. hug y C-'l.ekel melllmlht'nln l1., m ár
III1~g l llllndJ3 Ol."
n('k (ö:ll ck kell Jil nllit~, '!Ic rt Kr1S1,hl!l é l. m e ri l( r hW,lI1slilik é lll ICl11\11111ll n l \'1111nllk , s m e,·t c ll tl l til II VUI\".
f\ "IM" mlnd c n n c'! ll (ö:n('J
Krilidlls nak é l6 Cljl'h á'1,11, és Ic h e hl ck bM 1I1' 1II.,;cll, lJolillklll, lI'ludá llll, fuJI
hut á rok , ('1,clm e k 11'(. elry h l1."-lIkllilk !'!U' c dOI :1 krl.'l'I. tll si
IlI\n lll ll!wJtltm 1I1I1I1n \6 hlvljlt olYIIn ~Uéphc-I cncn k UId tk kllllcsoljn ÖSS'l:C CIr)" II i\s~III , II ml S7.0 rlllH1 IJIJ mind :11111:\1 :1 kllpcsoll\lnll. l, amit 1\ vérséttl, oS'l:liIl)'bcll vnlf)'
n~' cJ,,1 Im ll lJsolnt \' nllllll\ ls t('re mth e t .
IIlItU'UII Ics." bék e1 KI II.", nkl tc1s,,-61f1 II bé ké.re liKY,
hlllty lI'1. t m CM h ll ll jn 1\'1, ("és." "ilá" hOM)' arra mlll tl e nlt! rcl rl!l)'c l j l' n , s hIlllY mhul e ll n é ll bold oR' Iclt)'c n 'l
1::'1.1 elt~ I'(IIU csnk a vlll\ll' Ilcr!'!I,~ t én)' clty h :hnhlllk lIk,, 11Ic nlklll! kOmo.ntUlll ll tudja.
kln)'lI nlko7.l1llnl, bOlY
n , '1I11.1f - I m fUM tl>lkorMnh 'lI ls - , dc lIu,lté rtsc n slól :
h élte, Mt'gérts.', htlj,lY e'l: a b l'l,tllSit ClluI :IJlllllk, hOIl ~' n
n é ll c k huldoltllbbllk IcItYC-lIt'k, m e rt II Ilcres'l.tén y egyh l\'l: Krl!l'l. lus II cvtÍllI'n kh'CS\\1 II felt)'\'cr t rlal k('~,é hlJl ,
me ll lliljll 1I1' lel k \I h á lx mH , c'!s IIlC8 h1l 7,'l1l II torruIIIJ6
vllaj,t lmll :I Ilri S'I,tlls l b é két."
I·'ördllolla : " :ulnd)' V~rll
kU\'essllk,
njd l1l i1slI ll

"'III

"'IP'

AZ IARF 24. KONGRESSZUSA
'WS'I,nI-l Qn, n Olll t\nlú\):In, Csc hs'I, illvii l,lti bon é lő l.'lgcgyhM,uk központjai!..
A kl)/~)'U1és lel jes !'!/.yh:lIllolústlAAIII II kövc l kc1.ő lu\ mm évc~ d1tI IlS1'U d,., Nlkkyu NhG!luo- t (JapnJl) \'/\ IflS'l.LOI\.:.I clnöltUl. l\ I(!II\I'l1{ Uoy Smifll 11'1. 1I1l~1t;1 1 tl11l l,kluSOk fölltkál'a b> I)CII 'l. tíh'QS dl', I~ugoll Plck('" lI Z
11merikul utlltfll'ius uni\'el·l..:l II ~t.'\ k t!lllí.lkc lelt. A véa:l'~ hl\Jló blmU.sÓll hl1l'oll1 s:w clullstu OI'S I.Ú" Ilőp: i ~clő
Jét VI8~'I,/lvÓlo!l:t.lOHu : dr. FdftJlICZ ,JŐl.sd, dr, l\u"II ('~
I.:ljos (nom(jnlll) ... ~ (h', Ousun 1{(I/k11 (C~t'h8i': lovlllflll)
~ ~.c1Jl őlycl llen ,

A k(lnI1 I'CS~1,n~ö lI ltd röelűudú~ IUIIIMM lt d, IIIt1Jd
néljv blmUl>I1gl)li1l vIllIllák IIh'ij oz ~'lIuI11111,I)tt bCllt!1C·
hlk~t. Ar. üllnCI)! Islcnlls1.lelC tclI dr, Nik}c.ru Nl wIlIW
fl lIlt'j,(v(\!us'I,loa cl llök _ s1.lIbll dcl\lQ budd h ll'l l., tUl'1<l1\{! 111. cgylu\'ll ht'~7,&ItJL i\ !ltul 'lIl1nl~ sl.Ollltilu llc
\ld k kö1.í.lt t ~:wllltí ll 8 ::'1'11 - 11'11"11' 1101111, nld Imtit
11I('md o ll ,
i\ Ii(II1.dulo! kOIlIlI~lIS'l, usi C~t'lIIéll~t'k ktitUl 1II11S1 c~tlk
II /olduálmu" I MklllJllllJlu d/{lU lurtolf (IutJ,lnh /Jn,'fI , ~I "f o l dn61 It'stilnk cm Illés t.. m elyrő l il hllJ{nl nll)lll:1
!lHk többséijt', 111/1--11/1\1 ''('lollICi fényl,t!lIpd 1II1l ~,,"'I\lt
('Ikkbcn :w.l.l ll1tJlt be, 1~ b"'kCHllIlC~~l'lI cgylll\wnknl

BtdOf' J á n os egy htl z!

főjegyző

képviselte. A kong resz"""pl kapcsolatmn n Ul rtoll Ba rr ók Béfa-e m/ékü nne_
PliV"n egyházunk (Ggondnoka, Bartók Béla ls felszólalt. mege ml ékezve édesapjÓTól él; az eddig ta rtott
centená riumi Ünn e pségekrÖI. A közgyalése n püs pök és
t6gondnok éltek egy ház unk S7.Avmmti jogával támo-

gatv? n kOJön ben egy hangúan el fogadott kanadai Indl tva nyt. mely a les~ ere hb fon tosságc! r ha ng' l Z t
Lapunk jelen szá m ában II teológiai k
s ~ 1I0 a.
az unitárius asszo nyok ülésérő] s1.(lm °ln fe~enc:la rói .éI;
bire lap unk karácsonyi számába~ k:r~ln ,be, n töb "D r . Fe renez J6~er

Teológiai konferencia Belgiumban
1981. júl. 21-24 , napjain ötven gyako rló lelkész él;
teológ us talá lkozott a belgiumi Maredsousban, ahol
m egh ívott el őadók és konlerencia tagjai lejtették ki
véle ményilket na p jaink időszerü vallásos kérdéseiről.
A z alkalma t e talá lk07..:lsrn az adta, hogya b rüszsze ll libel'álls protestuns egyház most ünnepli fenná lhlsá nak S7.1\7A'ldik évfordulójót.. A szervezés felada tait
E. Con ru f/I bl'Oss~,eli lelkész vállaJtn és látta el a
résztvevők számára igen kellemesen. Tizenkét országból jöttek össze a teológ usok, llaz{mkból Bajor János és SZl:mt-Ivá nyi. 110M, Rom ti niából dr. Erdő J {l nos
és dr , Sza bó A rpád képviseltek egyházaikat. Az eddigi ek n ól s7.ámosabban voltak jclen ázsiai testvéreink, ke ['esz tények, buddhisták és muzulmánok.
A szálláshelyet cgy a mult sza7.adban épült bencés
apátság ép ület.é ben biztosítottak. Mintegy ötven szerzetes látja e l a hatalmas épületen belül minda7.t a
leladatot, mely rajuk harul n 150 \<Inulós iskolában,
könyv tárban, templomban. pékségbcn, saj Wzemben és
sörgyá rban, K ülön tud ományos intézetet tartanak
fenn, :Ihol komOly napelemes energiagaroálkodási kísérletek folynak. A kézmüves múhelyekben fafaragással és kerámia emléktárgyak készítésével foglalk07I1ak. Termékeiket egy az apáts.:ig mellett i aj.:indékboltban értékesítik. Bevételeik az apáts.-\g anyagi
szükségleteit fcdezik.
Az elÖildások központi gondolata a7. volt, hogy az
igeh i rdető milyen m o ndan ivalót tud a d ni a mai sokr étú és sokszmú társadal omn ak. (Quel message pour
q ue l peuple.) Az előadók abból indultak ki, hogy II
világ nem egységes hagyomanyokon alapul. A keleti
emb<: r mósképpen látja, érzi. magyaráv.a a vallás
kérdéseit, mint egy eUI'Ópai vagy egy II nyugati féltekén élő. A fanatizmus és a relativizmus egyidőbe n
jelentkezik. A vallásos rajongás szembe találja magát a teljes elvilágiasodással. Hol van a helye és mi
a m o ndanivalója ma a s7.abadelvú egyházak képvise lői n ek?

Dr. André Coune!!e n montpelllel'ci U!Ológiai inté·

7-et liberális dékánja wrtott.'l a bcvtnetö előadást és
t~lké~~lt alapossággal fej tetle ki az "üzenet-monda_
Rlvaló (message) teológiai értelmét,
Az oxfordi E?ua rd Robinson professzor gondolatok_
b?n ga~~g. elo.1dást tartott ,.A vallásos élmény tekm télye "CI men, Ugyanebben a témában szólt a jele~lev.őkhoz 'PeleI' Gerlllz nyugatnémet lelkész. Az
cloa~(t~okat viták és h07..z{l$zólásOk követtek. Két dél_
utám alk1.llmat ndt..1k a rende7.ők a különböző o rszágok képvl~előinek, hogy kifejtsék &7. alapgondola ttal
kapc.solatoo elgondolrlsaikat, lehetőségeiket és nehé-.:ségeiket. Az egyik legérdekesebb hozzászólást dr. E rdő
János. pt'ofesszor tarlot~l, nki hangsülyozta. hogy az
erd~IY l unitárius gyülekezetek négyscizéves mültra
tekmtenek vissl'.'l és syillcke~-etcik a falvakban és a
Vill'osokban is élő gyülekezetek, hivő emberek közösségei. AlulÍl'ott fels7.ólaJ{lsú ban elmondotta, hogy plu1'~l,li~ társadalomban éli.Jnk és a z adott körülmények
k07.0tt kell megtalúlnunk vall,ísos életünket és gya·
ko rolnunk tá l'Sildalmi feladatainkat. (Az indiai küld ött Pl., elmondotw, hogy suimál'a ige n nagy gond.
hogy huszezfe$ lélekszá.mú gyüleke7.etének több mint
kilencven s7..IÍzaléka Íl·ústudaUan. s ez fejlődésük egyik
legnagyobb akadálya.)
Felejthetetlen élmény marad a sokféle nemzetisegii résztvevő számára $7.(>rvezett esti áhítat. amelyet
az upá tság kis kápolnájában rendeztek. Egy néger
spirituale dallamára és szövegél'e dramatizál t jeleneteket adtak elő k isebb csoportok. miközben a refrént
a gyüJeke7.ct (S7.erzetesek és konferenciás tagok)
együtt énekelte.
Az időjárás nem volt kedvező ezekben a napokban. ezért a hegyes, erdős vidék s7.epségeit nem tudtuk maradék ta lanul élvezni, de az egyiltL töltött napok, hlS7.cm , hogy mindnyájunk számára a lelki elmélyülésnek és a barllll érl.ésck kiépltésének jó alkalma volt, meglelelöc n előkészitetle a lelkészeket a
követke~ő napok hollandiai kongresszusára.
Bajor J á nos

Asszonyok ülése
Az lARF LeeuwenllOrs t ball tarlott kong r esszusá t
m egeUiz6en, jú l. 2 1-24. IUIpjain, tlz ors~ág asszonyai
ü lést t art ot/a k. Szervezetük neve: Interna t ional Asso·
ciatlon of Li berat Religious Women. E s::ervezet több
év t izede lej t ki munkásságot,
vezelói rendszerint
le lkészi ké pesitéssel rendelkező asszonyok.
A problémák, melllekkel t6bb előadásban és bes::ámol óoon fogla lkoztak, e két gondolat körűl forogl ak:
egl/e n; ogúsilá, minden vonalon az asszonyok reszé r e:
törődés, hogl/an lelIe Ine a gllermckhalandóságot csökkenteni, e lsősorban a fej lődő országokban.
Az edd ig i e lnaknő, d r. Ju tta Reich nyuga tnémet
uabodelw p rotestáns lelkészn6, be tegdge mialt írásban küldle el elnökl megnlli tójá t , Az ülés résztvevői
öJÓl1lmel k&zőn löUék a ko rábbi elnököl, d r. Car olvn HotOlen-el, aki most fejui be há roméves elnöki
"'~~~'~'; lARf' éten, mi nt az els6 női elnö k a. sze r-

es

~

óta tö rtén t m ega lakulá sa ó ta.

:,,'fö~~h,:'~'~land80 és
a ngol auzo nyo k a fkolták a
a uzonll töb bségét, de sze r elela japán, i nd ia i, I: anadal, svájcí asz·
BU:T

szonyok küldötteit is, A szocialisla országo kbó! egg
dresdal ldkésznő, a reformcitu.s Reno l e de Haas volt
jelen. Meleg szereleltel köszön rötték d r. Ferencz ~ó:
zsef nét és dr. l{ iss JÓzse/nél, akik a magyaTorszagl
uni lárius a$Szonyok ké p viseletébe n vollak )elen. :4z
elnökség kérésére. d r. Ferencz Józsefné tálekozrata.sl
adol! arról hogl/ mit vállOZOlt és javult az asszOllIlOk he/l/z~ t e a magllor társadalmi élelben, .elrl!0n~.
va, hagl/ ma már miniszteri. o ruággllúlésl. ~~pv lsel.~I.
vállala t vezelői, tanácselnöki stb. munkakörok ~,:ro!
tésere i& nl/ilik lehelőségűk. E társadalm! fe.Jloo!s
ha tot! az e"IIMzakra ls. 194.5 6t~, el~.bb a va rosl gl/~
fekeze tekben. késóbb a VidékI gllulekezelCkbe n lS.
egll re több !IZ asszony és leány a presbi réril.m~okba n.
Az egyház legfóbb kormá nyzó ue r vében, a zSInatba."
m a má r mlntegll 20°'0 a nó tagok szc!mo. 1980 ok tobe ré ben- pedig oz egllhdz n61elkészl sze nteir j el s~e n l
Ivá nl/i I lona sze mélllébe n, ak i azért nem volt Jelen
a nősze r vezet űlesén, me rI az ugl/anakko r Be lgiumba n
ta r lO I! reol6giai konferencián ve U r észI.
(fol ytatás o n egyedik olda lon )

"A béke egyenlő a háború nélküli világgal ..."
PIMEN I'AT KI ÁItKA Nl 'JLA KOZ,\TA

l'j,,, en lUoszk, 'a CS cgés1! Oroszors:tág or todox Ilf,lrU,rkája 1981 jlÍliu d blln tett e kön': IIlá bb l n )'illIlkozatát,
I 'ct mt,k üldött IlZ ÜSSZ!?!! I"g)' h :h:ak ve1!eUil nek,
nIe)
Szöveget az a lábbiakban k-ozo" IJük .
Még Twm OUógyultak be a második világhábo rú okozta
sr bek. A fasiszta Németország békeszeretó Izazállk elIrn i tdmaddsdnok 40. evfordu /6jo liiI/it e rliVel felc leI'eni/otte fl szovj et cn~berek .ulvcben a hálaérzetet ti
keglletlen horcok m ezején elesett honl/Mrsaink 80kosrigiJ. minda;;:on s~ám talo n t estverUll k iránt. akik szent
tiete árán nyerte vissza hazánk és az egész embe ri ség
szabadságát és filggetlemégét.
Napjainkbon újból sű rűsödnek a söté t halált /lOz6 fellegek. e~ anak a következménye. hogya vfl6g tökéletesltet/ tömegpusztft6 fegyverekkel t elitódött. h01111
bünös prooogandát fol jllotnak o nukleáris ferlYverek
/Hilxmls al ka lma zásának óllit610gos megengedhet6ségéról, hogy álnok módon fokozzák o 110llllkal les::ültséqet és mindezt a "szovjet hábonb fenyegetés"r61 szóló erkölcstelen állítássol ösdökélik. Mindez hlllálos veszedelmet jelenI az egész élet számáro a lö/ dön . amellyel s;;:emben. lImig nem késó. lIZ oklfv békeharcosoknak fel kell venni o kü~delme t és azt gyó::elemre kell vinni. A SzovjeWnió Legfelsőbb Tanácsának felhluása a Világ Porlomentjeihez és Népeihez erre II harcro hfv lel. Ez o d ol..'Umentum, amelyet oz ign z
emberszeretet hat át , rám utot arrII. hogy noploinkbo!l
nagy a háborús veszé JII. I smételten hirdeti hotolm a~
biztosí/lisát. Mi vel, ahogy o felhfvás 100go1 ámtjo. az
idő nem vá r'
Az Orosz Provoszláv eoyhóz püspöki kora, k!éruso.
szerzetesei ~s hivei mély hazafisdgtóL indít/atvo, az élet
suntséoe határtalan értékének és az emberi nem. egl/seae rendkioüli jelent6seg ének tudatában -, tel jes mbtékben támogat jók a Szovjetuni6 Legfelsőbb Toná cso
felhl vását es szilárdan remént/kednek. hogu a vffáa ősz 
s~es ouzága inok parlamenti képviselói heluesen (ofIQdJák e dokumentum mély humanitású tortalmót és minden. t!JWk te/helót meptesznek, hOQ IJ a vilá(1 néuei nl!
~erül!enek be o "ukleáris katasztrófo mindent elpusz_
ht6 t"ilzébe.
MI teljes fu er/ékben egyeté r tünk Leonllid 1/jics
BrezsnlleV felhívásával. amely arról szól. hOf'lIJ oz
em berek élethez va ló jO(1a biztosftásdno k kérdésében
senki. sem lehet klv ülálló és közömbös: mindenkit
e!1IIa~~n t. ~rint. Kijelenthetjük. h()gy ez leQközvetlenebbul crlnU oz eoyliázokat és a vallásfelekeze t eket
•

","ch/ck má, kWdclésjiknél fog va Ilem maradhatnak
lávot fl békéért 1011/0 IW l'cI6/. trlclmt'zé.ilnk 3%l! rlnt
CI bé ke ef/pen/ö. fl 1rábor.~ nélküli világgal. De úg ll is
éT/elmen!.k, mtnl a jó ouzeasclI'ét minden cQl/es em_
'le r számár.", millI tu: ioaz~ág Ugyé t. (Enaiás, 32,17.)
Az IIl1en világ CI lermétzenel összhangban él6 ember
l elki dll(JJ)otána~ (l k/jue lkezménllc , aki tevéke ny en,
C!cleknik, Il1Iz/elellel vall a többi e mber és nép
irOIJt. Az" nll~n" világ nem CI /'!.Oll lJcrek c1'eJére. ha nem CI kolcsöno. bizolomra cpu!. Innen erednek az
C(1I1MZ'ak sajá t os felada/al CI béke ü9Uc no/gálaldban'
mCl/fedni cl vctkez őket (Pál 1. levele Tim óteu shoz'
5.20.) és fokozni II ;tterelelel a z emberekben (Pál I'
le ve le cl K orinrhusj(lkhol", 13,1-3, 13.).
.
Mi 1Ilélységuell elégedel! ek vagyunI, azzal a lénynyel, h.ogy a vl/rin több orutif1ában az eg!lM~akat es
a vallasfelekezeleket uélcskörúen bevOII;lÍk ebbe a
!Ieme, mozgalomba. Odvözöljük a valld.i körök eDYmást kiegész/tő és együtt !llIgy erót jelentö bekeharcos kezdeményezéseinek sokaságti t . amely hit ünk sze rint minden Jóakaratú ember hasonló erófeszl!éseivel
egyfiftesen képes lesz leküzdhetetlen nkndáJyt emelni
a m!litnrlzmus pusztit6 diadala, a világu ralomra áhitozók brlnös esztelensege útjtiba.
Mi hi szünk a jóakaratú emberek sike r ében e áldott
tevékenység teren. amelyet lelki erej ükke l , szün telen
alkotó, egyre gyarapodó eröfeszltese/kkel érnek mojd
el. E siker erdeké ben mindnyriJunknak reálisan látni
kell minden bonllolullságóban az egéu emberiséget
fenyegetü veszélyl, valam int optimista módon tudatában kell lenni azoknak az utoknak és eszközöknek.
amelyek segitségevei ez n veszély leküzdhe tó. A gondolatot folytatva űgy v élem, hogy időszerü lenne ösz_
szehfvni a viltigva lld sok vezelői és kimagasló képviselói viJágkonferenciáját. nmelyet az életnek oz atomhaláltól való megmen tesének szell/e ln enk.
A magunk reszerol örömmelltitnánk vendégill a fenti
fórumol. Ismételten kijelenthetjük, hogy csak mindegyikünk - aki tudatosan o jóakarolÚ emberek llagy
testvérisiigihez tartozik megfeszitett céli rányos békeszolgálato képes közelebb hozni ozt o hőn óhojtolt
idót, omlkor o prÓ/ita sza voi szerint o népek ,.Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszókéseket. Nép o ncpre kordot nem emel, hadokozdst többé nem tanu!." (ezsaiás 2 /4.)
Moszkva , /981. július ...

Jó!

I'imen
Moszkva

és egész Oroszo"zlÍg
Potr!arkdJa

Az Ökumenikus Tanács felhívása
A . Magyaroz'Szági Eg)'h ázak Öku_
ffiCIl iku... Tanácsa bil'.ottságot szerve~.ett, mely nyilatkw..a.tot forgalnul _
1.cm és [elhivással ford ult az egy_
há:r.uk h(ve\he-.: a béke meg6r-l:ése
érdekében. ,.Boldogok. akik békét
t~remtenek ." (Mt 5.9) E fe lhfvá.!; _
ból, mt;!-Yet dr. Bartha TibaI· pü.~
~k-el nok és dr. Pröhle Károl y róh!JI ár frtak alá, -közöljűk az alábbi
r(;s:cle\.et :

háborus hangok. Zsákutcába jutottllk .~ lesze re/és i tárgyalások és új
lendu/etet k opott a fegyverkezési
verse~y. KidoLgozták a középhotósuga ru ra!célarendszer tervét és az
eOl/esült
Allamok
megkezdte
a
neutronlenyver gyártá sá t. Ez a poUtlka nemcsok Európa egy részét,
hanem al' egész uildgot halállal fenyegcti.
Keresz tyének és egyházak egyre
v ilágosabban Idlják ezt o veszél yt
é. cgI/re ha t tirQ:wUabba1! eme li k lel
sza v ukat a IláborúspolWka ellen, a

béke védelmében.

KiiI/)ubözö
egyhdz!
hagyomáIlyaink kűzös tartalma az, hogy o
Béke Fejedelme II v/lán békéjének
védelmére köte/ez. Keresztyének és
egyMzok. fogjunk öss~e ti világ békéje é $ élete érdekébelZ! Most. am ikor a világ életéról von szó. ne en gedjülzk teret a napi politika uéthúzÓ er6inek! KÖ:Ő8 ilgyUuk az

emberiség

jövője.

Egy Urrwkat. az t/et UrM kö vet U I!. k{>rJü/. lIZ eOIl/z6 zakat: Kéul/Mik
e/o és .,zervezzék meg az egc6z ke r eszt yérzséo békllzsirzatJ'j t !

UN1TARllJS

tU."

:I

TemplomjBvítás HódmezéJvásárhelyt
ő Ó t'lrhelyl un lt/u 'lulI gyll1ekC7.ct lempl<l·
A ;1~~~~~Il~ ~l1f1illl!\bOI'U Idején /IcrOJt ITlfg :~JQ~:
~::~ /I. ko rflblJn n cl v(:ilzct~ JnvHúIIOk ncrn IVic~l JOn.:o~

M
~~!Ink,' ,,~.~étll:C:{~~!f.3~c~ d;;;Jti1(~;~~~
~;I ~:o:~ I~ hI~ÓK'Ö~,.u·
m,-..
ILstgünkr() siettek.
7.1.'[I

I

...

•

. "

\tunku l megél'lettek. ~'lIk ~S kicsi nyek siettek !.ám0W:1IIck és t flvoJlnk. nllg)o h . "It k fel II hábol'u u tnU

Wsu nkrn. ElTe II cél~tls;:;6~I1'(II'~bÓI befolyt öSS7.cgct

~eM~~~~~~~nOI~]v~~~~tUk

lelkészi luktÍlI lClőwt~~I~S
:~ ' lcgs)';OkSéItCScbb Jnvltá30knt. CS bCVC7,cttUk il
-

gá~la:z~~~?S~°bcl!l'.olg{iIó
m

Ismerve

rdÖ ké nt

zun~

(l

lclkl-szcknck, akik

Budupcstr051

CS

r? ~·ads{Lgot

vidék l'Ól clJot~k

kÖI'Unkben Ist.cn tll'l7.tclclct t.1rtounk.
közpon tju féllÓ gom.lOtlkodóssnl k'sérte

és

I!:gyh~

Xli

tli ·

mo 'oUa terveinket (!s II mu nklll~l.Ok{ll. ~z
lIu m l
Fg:h~tU~YI III va to l m('!;yel cgyh(i1.Ugyl t itk u ru, Va rlJcL
l~lV{U~ ÚI' mcg~rté~cl ttw lOgnllll tlkckvl'SClnk,c t.. éli
eltekintett' (I w paE;Zluhl lllltlSó~ u nkbó l r{lk~dt lcvedl.-!lek tól. A v{\ ros vczcll)l ls, bá l', any uijl SCgl\:8égCt adni
cm Ludwk mcg~rt0;sel fogadJúk II neogó ti k us temp·
[~méPUlCl jnvitásával, állng<\ mcgóvásdvo l, n VÚ l"ost
s~.éplle n l a ko ró Igycke'w Wnket,
,
Oröm ln cl s~.flmo l ok be OI"I'ól, hogy {I z'cnovúlús l end Jén 111. alábbi lIIu nkUtlltoklll végeztük cl: 1\ w m l>lom
betört nbluko lt újjMpí lettUk ÓS V<ls tllg rón:rszá lus
UvcJ,:gel bellvegeztctWk; u hOllllok~.all n blnknYlláso~
bu acélke reirc fes:t!tcll «róthúlót su~reltilnk; a h a rang!!\b swrkczetét k ljnvhottuk, és mcgulwdályozt uk,
hl'uXllostoros festéssel, u tovóbbl kor rodálást; n te mplom tct.6 felUletCn {I Wrö tt cserepeket pótoUu k, út[o rgnttuk, II tetógerlncek élredéllét nagyméretű sz~s:zctt
kúpcscrcpekkcl pótoltuk, a tctöl(-'(:czcst megcl"osltctWk ' cJvégeztcttlik n Icgronlosnbb és legsUI'gósebb bádogOs mu nkát a Icmplomtetőn , cs újjóépítcttlik II fekvő és függl)e rcs1. cstlP;ldékvlz- lcvczelő csatornákat..
l\1egjavlttattuk a rő- cs melléktemplomtornyoknt, és
úJru (estcttOk ar.okat.
Ezek a munkák rclemészlcUkk az adomanyok ból és
az o rgona eladásá ból berolyt pénzügyi kel'eLUnk nugy
réS7.ét.
A további állngmcgóvús hoz mél,; (I követke~.ó Javításokat kell el vcgezni : a lcmplomot kör'U!vevő vasés léglakerltés és a vasku p u kijavItiisa és restése; az
építési törmelék c.lhol'datllsa; a lcmplomtorony ablakainclt z.salugálerrcl való ellátásu ; u torony és ti rcl·
járó lépcsők rclújítása, mert a toronyba vezetö szakasz életveszé lyCll, a rőbejflratl ajtÓ felújítása.

tcmplom k[ll"ö é~ o{·llll) 1111u lnll k n.! I,nV(o ]{' . :J {'"
reN tt'RC kb . :1117000 Ft rf,'t,rd ltúll t I,,(ony"' . i-; I·r,' pény....
UKyl fetle;,ét(: al. ('Kyhfll,klil.l",.. (il(n ~'k 11\ ('1( ninc""n . RI'mc lJUk n:r.onOOn. h"KY II \t.'mnl"1lI i){'llIcj<-n('k kl )avIIIIllu é!I rnl'.,u~lMto m ót UI, év f'Jl Yllm(,n rn" s\Jj rt«nlk ,
kOl.p(Hl t l t(01ll 0,,ut('II''ul Cll II h ive k t',vább! ad')rn(onyal _
val.
Az eddifj bckllitWtt ado urúllyok(lL ILáI,hol~ ko'bz,Jnjlik,
uzokat II 1lwftd.ok .ordr~ fC/JZtllZ/ldJtuk, Ké rJflk mlnd flzok fdmQ(Juhbdt, Rklk kl TO u auullkat etlt/IU mly
ncm ue u ék flfJllc/cmbe. IlcmClj ü k, hoSY a feh' mll_
\t.'lt munk(,k Cl(y ,'6;l.ét m él( Ul'. 1<1('11 clvése?,ltllhc tjUk
a rOSIIZ Idö bel'i llw elütt, ha tovúbbra l, támogatást
kn pu n k hely beli és UiVolI hlvel nk töl és RyülekC't.CtUnk
bura 1!lllÓl ,
A z IIIt.cn áldja mel( Inlnda/.ok a~, ukl k mun k(,nk vég1.éséhe1. h 07.?..t1~C!glleltck , A hódffiC'I.Övúll-Úrhelyl gyUlekc~.et nevében :
A

Or,

ti másodi k Oldalról}
J\ s~ ~.o n y nk 1II('II e

A Usz l tijHá!l Borán a kli uct/ee: {J hárO lIt tíU T(l J afwl
LauTla t flS8ZUHllt válu lZl ották e(l\l'wl1gúan e lllőkké,
oki az amcrllCt11 HUTtfoTtl (COIIltCCticut ál/um) un it árius lc l k észé ne/e ti. lc/c~ éOe, éB kOTábban jclcnlÓs ~zc
re pct já/lzott az alltcrlkal uni!lírfu~ alltonvok lia /ad ó mozgalmaibon. A vczel6ségbc lio/ta nti éa anyai
UUtUllyok kcrUltck be. A jelclt/ős péltttáTolt tuztségTe az abcTd eenl (Skócia) Jcan fn /CSO'l aIItOnIIt újraválasz tott ák.
A les:e Telé~ért é. a Mke me(lóud, tiért emel/e fe t

a .zavót A'lk ,.·obcr a u zonll, alrolland alelniikn6, aki
zórazauóban arra ké r lc a jl.lleltlcv űkc l. 1100\1 m indent
terme nek meo, hOflI! a v lláyot fenycyc/o ve.zé/y e /mu /jo n, Han(loztaUa, Iroov a holland lakouág tett
edd ig a /efll libbct lj rakélafeYlluerek eUTópai te/e p!tC!C ellen, számos táraadaimi ti lt akozás meglZe r vezé.ében az é/en 1áTua,
Bízunk abba'l, IrogJl e uám$ze rúleg klcrinlJ !"la? ÍJJ
azok közö lt leaz , akik fl neutron/egyver elleni /,llakozdsból kivesz I k a részi/ket. éti "arcai nak ti b~k!é rt,
mell/ben az auzonyok a n yai felada t uknak a jővobe n
is za vaTta/alltll eleget te hetnek.
-

zel 200 érdekl6d ő vett részt, akik
egyUttes üléseken és bl ~.otlságokban
tárgyal ták azokat a kérdéseket, nmelyek a kUlföldun éló magya rság nyel.
.."ének és magyarságWdut.'\nak me;Őr~." hivatottak b lZ\Ollltanl,
A pedagógiai {Js Il"Od<Ilml bcsUimolókon kivOl balcU-eloodiis, módS7.erWn l bcrnurut.6k, orJ«) nohungvcrseny,
tlmr.."<:5Qportok el(iad(o.<m, volom lnl egy
mohAali klrAndulás 3 ll~lteltc- u
programot.
Az Or'Vostudornlonyl Egyetem uulájó-

ot UN 1'J'A IU US eLE'!'

fJn íi -

Dr. Csiki Gábor
könyvtára

A Mngyllrok VllágsW vctsége kcreté _ ban kiállítilsok ls volt.1k. többek

A kon ferencián négy vIlágréslból kö-

Mihá ly

(foly tatúlI

Anyanyelvi konferencia Pécsett
ben múködó Anyanyelvi Konrerenr..; u augusztus elején toll'lo Ua negyedik ~<;1.ejövct.clét DcbTCCCn, Su)mbathcly és Budapest után ezl.ittal
Pécsett..

Erd ő"

kő

~.ött

A.,. !{I65-ben elhalt til", CSiki Gá·
bor pilspÖki helynök értl.okas egy.
hál.l vona tk ozás u magyar és a,ngol
köny veket. tal"Ullmazó konyvtárut.. a
család nevében az u ni tárilL" egyház.nclt ajándékozta unokáJn, Borort Péter, ak i nagyan yja halála ótot sz.er-elellei gondO"an és őrlz,e c kónyvcket.
Dr CsIki Gá boJ' egykoron map
ls
IfOll.. I!TIi munkásságot feJtett kl , é6 Hiszek eall IItenbcn c.
egyhlLJ;unk h lt:t.étclcit . ismertető lanulm1n)1tbwtét m ,l 18 érdok.l&lés
sci ol vass:\k a d , .. lklk horaiju~,
EJ.:Y házl besZédeit tartalmazó k?tcle pcdlg Gondolatok o Ilit l1i1dgaból

egy cenlenál'iumi Barlók-k!állltás, valamint cgy kön yvkiá!ll tás. El
utóbbinak
e gyhárJ
csoportjában
öTlimmcl lá u tlk Varga B éla kÖllllué t
b.
1\ helyi vé(lnökök kö1.ött J;~.eropc i t
dr, C!erhdti J6z:sct pécsi mcgyéJ;püsért&e.
pök ls, aki egyik este vendégü I lá tta
a pili;pijki paloMban Gou- tollyl Já00!rt, II Világswve!ség lótll.kórát, lavábbá II konferencián ré<lztvev6 egyházi S7.cmélyeket, közt Uk a V('<Inö kM:g két ta&]át: Szamosk611 Is tvtin
nyu lo;almuzott refomlótus püspókbt
jc1~t !TICf.I,
.LI,
és Bartók Béw fÓlrondnokot, vnm- <:I n\l,..'"
örömmel fOGfldJuk a:r. ér"""es
min t 10 kUtdöttet, ulrik kUlönféle fc- rojl,ndékot. és kÖ57A'nctUnkcl rejez.-,
lekezclekhe-l tartoltnk,
~ük kl II 1lIrg)'l"Pjo és I\ag)'any n
~mlékét htlsé$o:('I'jC!1 li poló unokáonk,
8 ar tú k n éla

DOI'OH Pétcmcfl .

Dávid Ferenc imÍlje

Régi magyar levele.tár

JdI'ul}tlllk /I ",c.6,(}gllllk l1.fuJ« hoz
(>~ /(I!fl llli rl)ojfl u k 11('/( /: IWfl/l a: 1,,1l:
/lfl lc f ,. tr ' lI /u m le lkét fld}u IlI!kl l nk:
Ilutly lU: IUII:aI II IHl mlllfól mttgvd·
11I ~: HHlu ul, ,I, (IZ 10ll ZIII k(JI!N IIC~·
~fl k; li"UII M t'u lIl/cl SZilli ! il II/illikIlak fl llc rm ck,'/ /eQyl/ ll k tI .:c .,1 aka
.'MJn ,:crlll t! Oy Um lJlc, /H tl<rc mJflrtk:
U {j/('/ dlc.lifrllc"IHI!

I- II.

~l1c r k ,

11lIrI(I Ull)'

1~ ", 1l

nf) .. Wil l. li ll , 503 l,

/..cJ"u /OJ:/J r &felll/cl Jll lltiuk fla k 1It/ j Ullk /l á M/. /{r/ 3:I U5 Ji':UI d IlII I. 11Ot/ 1J
t':! IIJ: IdGt lII eu lIdtll ón/ Ulr k , d. tw ll ulI lIkeI, U/I/'II(JC f'muurckul dili /oU
(.dll, " {JOII fI,: w u tlflllrlH é~ mtl /f Ó.• d(lA ró l v/lll d,( fl'Ul/illlk -

"' lI l y"t 0%

II lH lk rllt l ,I$ "d/HI ml'fl'1om(\ll,lod' fJf l ,
lI!ulIl'd lr u:trlll'Il O r. 11% OOJ/. //'/ sdr1('~
(', m lll i/cll/Hl ló III /lii I '1IIrO""II. Hd .
Idt IId l/ll k NekI. " r}(JY n c rclllHl' CII
f ld " uk, (I JlfzulI' /{r b; I IlNrWJ.,· IW /IJ{"
15 111Cft , IIrc IIQzolf , K{)UII{)ru"u lc, " OII/J
SUli' LIl//í'.' eiU/ri ,'I,b\'1I ml'oóri::h'lI !'/"lIIfl lI /í'{", AdjolI ,,!~, (-lf 11/"' ~ I ,

I. O{JIJ a lItu/JJea:II ,'1f

Kr ln l usl

(I{I (I n l(fók llu k bolrth!/o:t)~dl, a 00rdíl bOI('8c/mclr Iw lOlld 8dU é~ (I TII O·'1I1f11 vl/'U'lIIk 1.Itl/nloua,,} m GUQltul " IU: /lllu " k n h,''',kl/oll, r ólu bótorIdu{/a l III /ol /{r/w u/l ll /r III /011% lam lJrulllvc lI {'iIgly mC(1m/lf/lllllll ic~ lIlI k.

•

nem
A
kimutatta, hogy 'fl

N t. ch;ö l1,Islolu 15:J" - lJcn kelt. (IZ
uh.I~. 17 11 &l'.ep ICIllIJe1' 27-t n, Nyel- I:I I (L~
I'ük !\Jtal:\bnn Il\U(tYM, dc t, vfll()adott. kcvé>
léwlsorhoz -i"~:S::(;;~
1tt,IA~ bnn 11I!!\l holó lotJnb6l. IItmcl - I'(:.btm
nlO« v,ljml
böl ~ t>lu ",.bQJ fOI'(l!l!)lt h'l\.'i hs. A Hóoort : MutLhlas
I1Il n[I.'It)' \UO ($Z1u,d6~ felÖ\('16 Id6- 0(11'1<1 FCI'('ne, Bp..
~'AklJ()l Q;.ak hlen ko:::v6; él'lntl :1 I\1 I~ O ICI'C!I{-ból
ől
hll7..t. \ :ln11 l.l'IlIlI.ol'lu:- 1ll00/,m.INn c:;(.'- {'l;!\sml'l'il1''OOblm
(I"l.
lIx-nycJt , ~ ~C\'l: ~ ,kt\/,ött Im:ml),'ln Ugy
Jc·
fllL>'t'/éllWO mélt6k III ak athwk , Vm" zsulttl
csodlllkoJil r~lJ llllk u I' lId flO~,6(J A / I/Jd/ro:~, ItII Á j.:l1<'S t>lusr.b61 fO I,Ulot.1':1 CIOil/1I1 l'J k, h~y..
B1{\l1(lrntn,
klJ II 1I6rlJuJflllk IId<l, IroU/1 kt'Ullu l lJlu - i\trl/rf1U Cnl/gutl Vlln:\OOn 157fl Jll- nlost II 1»lltikl1 1
tlsz1]{-rc ~nd pfrw k /tJld 'llv l!11 1"rd l l ~(1 /o.Iló" I.·, "uII I "-én Itclt h:o vcM t A r,' I l'~ Inr(lr- jt\t 1>;lpl fr. I'lI(ll cm(!ll Dávid Ferenc clIl/t rIJ/tr fl IlJkdlc lc5/ lnr kl IIIJ 'mfl "k, :n(ll'lÓkIJI In,'ll1lml1Z(1 11'{Js ~1.CL'1lilc lCl1ób<m", ~:z a 1'{-lhclool tévcl!cn
AIIIII 1II"fJkll: dt' lf IllIu,III"I.· dic~/J~jI,* lll~Y I'{:kklodelt, hfO~I.Y Oi\ vld dlté- fo~ tlhlla 1.1)11 ull1h1s H unyadi Ocnll:ro 1111 111111'1/0:, 11::: / /' rll311$f' "'{'O, IIOPII I ~~t, ut 6n \' térk\,.,lk IW, Idó Jln,,," ul- tcr mcgvt\!o.szt:\st\ra lIon:ltk/lllk, okit
fil' 1'I 11O~ ,(J/uk lwk é~ jJr6Jtl dkllnk 111ll- I tlkn l kUltltnl 1~ I'dN~' lJc ; " nw!'1 ntm- LUlIlI(lru t~1 {-s k6"c miiI' 1570 jllBus
tltllHllll lumdrn l'IIIIt'1I mIlUl t'tul" áll l'~tlk 111 cl'\'tlltk Dtl\'ld FCr t'nl'c l 1'(>- I-{-" II lIleglJukltllot l O:'wlcl pil$llÖk'i
"UII!I ()~l/k II!fUl/d l,OU "!! /í' 11~ 1I 111 11" /lt,1 lul l t
bth'HlnlJé n I1 ~U dUhc, ~ ,5z\."kébc <'111cll, (1\1"ltl:/lo sz:th'cgc, vagy
SUm / 11111(r 'I~'I. l dk,ll/I""ullk,
mtlr ~Icto III v"'s~kl\'b\'II" ( 3~, !tl',o, n , !ol'd UiI:SH féh'Cél'lhotö, m c ,'t BltlIldAl'. Ilto7..thth(lz lIU'h\tlk, h(l~\, Otl- rn lll Ilcm \'011 11111> - S<:cril;,) A 10 vl d ol elo'tlllul t\n nem II n"'p (IUhc, .. i\lJlJlllklJflll l\I n~glo "s~lirn l'cl(!,,"
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A huzal c1j.yhArJ ~1jt6I.l.' 1I lbL>b tll·
kot o muutl mcgcmlékc7.1Ck 117. 1000
,'\' vel L'zcIölL \tn1uU kuus:t:mtJnilpolyl
ndntll és 117. 111\ tnc.tcl6LÓtm 32~- ~11
Im'IoU niceai ;r.«;lnut ffiC'lltCuydt"':'l.
nmlkOt, l. kon:lbcll Clloyházaty!ik .,87,ótJbbstggcl d önh,ttck" KI'ltv.lus Jl<Wnqc rcl61.
A Wrténclcm nétul mL'tCllsIIll!Ui önnUIg.'Ít. A
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HALOITAJNK
NYIREDY ERZSl!:8ET

l<'lel, kOnOk II KCI 'Ulzlcny Bók ........
konrCl'Cn clu kÓI)vl6C!ójL\ fCI)U ef·
1I1C11 IdG5.w.k06 lIyűflltmOl.~ liJs..'\gol

jl'II'lIlelnek meg, Illel)' cl!t6nmdOell
II I T.ct-elés p roblómt\Júi'oJ r~nlko
...lk. KÖ7Ji ~I ncm konnnll}'SZer\'1
m (llT.gmmak, s;re1'Ve7.eLdl. ICl'l!kell)'I'lél...a l)jn 19111 . "d. 1,.'-8 lIlQ~06.rl, m, ENSZ ka-etél)Cl,

g..'Ím:lban n f{1v.cI 'k('l\lz1.Ó d,', I LlU2-lx... , ulrt.undó Ul('6fiT.ak

elfllu:'$IJ~

Pl n(.;1 ISII'(1II \)eIztllnol Jelen /'-1'1 Il--.él""
J\ KOK kélwlsc1(ijc P h lU p Olte,
:LIlw,'lknl ulj.1 lM'11l~m'Ci\'ől. 1\1Cf.!cmlftl. hOSJ' ,'(\67.t \'ctl /1 Tc.,,:!." lll- IIIL'g.cmJl1jU1t, h~y II /J7c,.kotmtó blIam Houston \';h'as,.' Íball t:.lI'\.()\t 7.'11- tA)I\tll\~ h lgjul 'közt. kól u nil(wius~ ls
nllL UIUlt.., • dn S7..o1 IIITÓI, hotlJ' II lal:\lunk. Hulh NCUCIKIOl' fcr't. aki M
m intit t'!t!lL~clétléL" ]<lI)I,)1Ul dr. 1<ü,'· I nICl'lk'lUOu:;I1 A.'<.5OC lnIlOI1 for Keliti LlLs7J 1)(ls!)Uk \'~. nkl hint{.;l- Io(loUS FI'eUJO!llol kélJVlsc.U, é8 dr,
1~ kikiildottk('nl l'l'H t'Ösl,l : 1 lSl- 11011\1.11" A. Jack-et. aki II Wodd
n1l\.ol1. Majd Igy fr " ... nnnyi!. cl- Conh'''_'I1CC on HcUglol1 u nd P~'tlL'e
.
k yoloi 'kOllfCl't'i1(;ln l\7,cI'\'C7,Q-•
. hogy II 7.3! nal nogy v.otób b - III. un,
K I'Is.zIUI> l"t(,Il~"8c mt-1leu Wn l1k u .)(~p l'lscI OJc,
. PCl'su' (Y" nekem ls !<mk~lt.
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mcgboU'ánkoT-11

1I1JJfI, hOfll' s7.:\\'u7..0\5531 tm10luI meg
1<'l('Il! mivoltát Jé7.l\S KrisZtus. tti jdU)~ublolll kell :J n'ÓI ls oh'nsóillkul, hogy CT. ~ ll.'olótPuj 1)I'Obléma
1l<llI.,Yon cie\'ellcn éll U7. mllcl'lk lll
t..1l}' h{tzak ludatúbtm , l'6 tIlU'u'lllcl\fLk
l~i l'ti..LSÓg baJ\
I1ICgUli7Jott~.Ik

s7iwú

A MAGYAR ENSZ
TÁRSASÁG

l.ctJtefll U7. Ugyut,

nr. cmbel'ek

lckl n 1 11\~z{\ BlroIlSÓf,1I 81.ep L lU-áll Itu '·
letbon, hog)' fognnt.lllIs.o\IÓI, s7.illetéto tt Ult'.'!iCIl Hollal ilm-c kUl Ugym l:.i-Iúl. Il u..'1
cl~löI \'III!,)' feltfu lk'ldás.'\lól kezdve lehetelt leljC5 Islcn - n lszterh clyeUes :Idott tájékozta tásI nz.
él1. ao;égébcn felfogni Jézus 5re1n(-- 1-.:NSZ ru~n SOI'1':lkCI'ülú k~rdésck
b'Ót. MÚI' csuk nzCl1. sem g,)'tlkorol- I'ÖI L"s lI Z azzal k:IPCSOt:.lh18 magynr
111m k liUkút fclctllik, !nel'll végi". tílli\.spon irÓI. Simai ,l\1 l1l1i.ly e lnök,
J;\)mJoll..:.ull. h ogy nálunk itthol1 ml- nkl egyben lll. ENSZ T (ml,as•.''igok
VIlt\.gs7.Ö vctségc
(WF' UNA ) czldcl
kOI', melyik h.-'Ol~lul
I
clnolm, J:wn slu \(II'a u bl7.oihüg e lh n·
tuÜ(ozll1uk ~'1!y(Ub:IMn.
vl ~ t :\I'01. ItI, h ogy n ....gy l~ l gtl küldöttségel
tum kl h ~' n:'ilunk
n kUld Gcn.C be a 7. okt. 12- 11, nupjniJl
tlili!lll:t
. ~~f"~
!.a1'UlI\dó kö!'.&yúlósl'c, lI1el)'('11 lonlos
ké!'{I~
~Ii
\'I\lnszWsolu'u iB sol'lkclill. Az illésen,
mivel
millt Ul. In téz6 B I7.0llsá~ tag);!, pilsMI is
pukilnk ls I~S7.t i'clI ,
kM
ti

Az új lengyel primás
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Ur, II, I ' !l ep t\luil Ar n y, fOOn'os, l b,
pr .. obUer 1!.. eln'h h .! IIIIlA" ~I>II, nemrflilben IOl\6l1c be fl t'1i'lévj\I , 01'\'0111 milkO-

iI '-"'''nek lUIg)' relj\l g l en lCl! \'uvsilblln
tc.l ll'lle kt. IMY o!Ml' II metlUsllc11elÓII,
h"t!)' mCihrvulk II kórhA. le nn dllAs/I 11M!,
t'vf"rduJOJMnk UJlIl~rlre, oh91 <'IlYkort Ulnl~v4nK:J /!ll bClI",cl éo o körM"
runl vnetOI
1 ~1f'IIN ÓlI ~lerNC1.lcI kOnOIlII»I~,
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KIICllurtlQn ~ulI, le·d" HIIJQr Jdll~ (11)'hl.1 r"Je8)'~ \'o!lIl'tle o uolllAllltul o
n)'oIrt 818b11MaIl,1t IOJUI \';u/l MIIldJ~ lcl kl',". h,,~'ell, K:a llll<ol'."Jlu,1 mCIli\lJllpf"'l UI. ho!!)' II MlIt811llkll kOrn)·$<o!I' ~
I{O("I{.rt!IJlI

l! puuU\'MI l l.....O \ ('lnph),
pAl,1 JokunkIIlII' n ..... 1..... 1

munk""". a
kAn.
K.' r~5

••.. I"kl..~"
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" u ",l)rÓ,I ,lh,,~ 1

ullr ", ... ,...l h j·
K{'rl'kcll)' I,M/m " ..hh kvrtlL -

kOlOlt 1',1, 1\ " ....lll IJllk",,'\e1
ote,wl'<JclI Keh"'''''' t.Of"'., ilki !fp, .".,
11-1'0,
\'lIm..

~lUll'lt'll

n O\, ""·I',I,

II",n,,,,Id.l,, ..b'~,. Kerc .. 1
ilki Ull·lI11n illU'lI"un

, ..11\'... 1\ ~ ak I " Iln.'\"t1lk "U".l\.iIbN'Il

l'IÓlll " Ultlnl f\f'kbo.'I'I ItorJI'\('l ............
bI<JJ •• nI .,)'1111 Kúbtlny"" • 1I1hllrl UW<I
kó' n)'l!!k6n 1.... "". f:M. u ...., ..crk~ .Ió
1.',lInk lú.... l'n 111\ 'bbIl,

UNI'I'AHIUS &.I. __""l' 1

lI,au .",,". bI lel~"re Jdnlu\ kl) ... p;I_
tJ;1 n"try lIt'lrt • ""'"jn I...,....m(,b.n_ ••
IIkumfYllllu. '>tth ..... b.." tlIIl/IU. 'hol \J>bb
""",.",,,ból ~'''II)'QII n""'7t'\krlA IIQrny"_
"'rI>f'n ~p"IMk .~ "")'hnll'k kll.II1\1 1..... _
"1-rI "("7(>0,1 A. ()1th ... vC'7.ctőJ". F .... u .:
W .... no:-r • ""I~ m ..~>:ol""lI ~nrt'I('t'N to_
•• dtn 11 S7..1u h".IMpilrt.

K ÜLfÖLD' HrR EK

_" y 'rI •·.. 'ulh~k . A nyar.lII. ('IJybo>n A
'url.M.kO<lil. Idcj .. 1._ AUII VOll Jr.Znlu~
n. M a UR. U. k/)7.1 olyau vo~~mAP. m,_
Iyr" II N8RY IlI'n'e (-ro lIlIIlYeII 1':. u .
Il'mplomunllban
l<'tt v",'no JClm eQy_
ká trd t\lyl ~ III.... II'Y ......"" h"UandlJll,
~V~ . n~m<"ll)nl7.á81. "nHUAI vOi)' Amtrl_
klol vena~ .

U"

I)r, OUlyll Ern/) M",nll~lIkUJI pU.pI)IIM
po7.llorlyl f!V/lnll~UklUl I('olfilllol tllkullll~
ll~zl('ll'Ibell INII/'illl1 dokl<>rrá nV01W Juniusi lInn~1 (Ilkffi.
/I

IJr. I'UIOII,y "~ndn r II S7.nh/l(h~lIyh!i"Ak
TIlI1A~ ('Ini/kI' "Iremlléktt n YarkMral
ltm~r,I .... n OUII_ $-,;n avou411 ft'! Szoklte.
J Ó7.ef cInIIk ~ mun.kat11n<nt. A mC'ft .. m-

l"ke,,"" ~u!p lllkolmfon a7. AH'Iml .;rllllld.
7.1 lUvlltall IlIII tAoIdó f(jOllZlJilyvez ..'IG
k<'pvllleUe,
Y4lyhJIzunk
k(lpvIJIC'!CI.él"..."
kUllóldlin láv"llpvlI p(1.~pökUnk k(;pv!v.
lelében Huu l! Já",.., kll:il;lI"YIglI~"lItú volt
J~lcn.
.

M$irk •.,; Albero az elU'hdzl UUltiC:l~ II
kolomIVarI ~cmuvbat.t WI"kol" !:Ílykon reklora. JWlLueD<tn V4tat/J.Ulul elhunyt, Tc"',,1bién " Hwljlálatot (.Ir, Ko .
114ea u j. . pWipOk {,. dr. &rdb J :.nOll II
h>j(.,&yZO vé8e:o:ték,
.

Dr. S/.ennlly A ndrAM Dllnn"nh'Uml M"Ddt<». 50. ulllet6lnllpJ~n t' z :lUam ~ II
Ilr. K ovlllQl LaJII~ DU.pők CIIIlItodi kurkllt<lllkWl e"yház C!lylltunOkOdCsl-nek teJben
SInlaivAn metjl!.ereaztclw masodJk
Ie<lzt.é<lc údl'k<'ben kJtt'Jtctt munklllld_
unok/ajdl,
S/.abó I::lödlll,
lI'h!rt III. ElnllkJ TllnóCll II Mllllyur N(lDküztár...u4g ZIll11.lúrcndJÓVel tIlntette kl.
A kllClnt.etést l..O,onc;:t Pál a7. Elnökl TIl.
,\ rllmdnb.1 unh'rlu. el"yhl!iull a hOI_
ndC'! elnUke /idIll III, JCh~ vott M ikló. I;I.ndlaJ k,,,,"re!o.~zWI(>ll dr. KOV(H~ U j.....
Imre till.(lm tltk dr, 1''1 Allaml egy tlfi11lllyl p Ulpll k ('11 tell~!I,;ao, dr, Ua.-abl1Qy U 'Z ló
HlVatlll elnöke b dr. 11#" J M"Cf ptipnl 10 11(,00000", at, I:,.rd" JIIUUOI elly"lizl Wtron;lUfo. kalOCllnl ~k.
JeIlY~4. ar. bzabó Atp:.a te(}WIIUU profeMWt, Sebe t-erene l,!lmldó-tlon(lClJl:>!l /!ll
s~abó
ZOllIIII ~,"rll!vl IclkHz kCpvl>!eltéK.
UO Mlod n lrák klltollku.. lemetőjében 81.(>reletlel lond ou.ák II Uartók-ŐSj)k IlrJIlII,
... zenI!$7.eru'i Ukllpja. tla:rlók GlI1'gflll e
A kalliUla.l ulÚlÁJ'hlllok &aronlól gylllekI!1I.S~tlr" 1':11, éli LKU-ben hnIL cl. FIll.
kl<:tel.<) kUWn b(>kebl:t.OltflIlKDt ':Wf\oet,cu
/J'lTIók Juno.' ma!jjYllrCllC.'l'melyl Jegyw, MJJ. k:ryl LOurl n~evcl. A b lZ<1\.lllllIl
Ilul ncrCU:Ue1 ,UUltlltott "DJa é<I IInyJa o.!Iiallnk ....~1)l1
u
EeYeAlll1 A1Ic.mokIJan
eml(;k{'.e ftfrkllvet IaSi-ben A ftlrkövel<e\ mdr mukddCo WlII.4rIU!l gyllieke:o:etl bék.1'!'
n,mók I)(I/.a t6llond.nokunk I~ rnetll.1w- blzú''''''gOk rntnllaJmáh()7.. K úrllkbél'l In"atta, k
kCjlYcletlel II(IÓWtl 6tle1 Jllrjll vlL'., tal DerCk l'IiUI pnH_700r, II 1>U{íUlUIl
I'!l6lt. A liir kóvekrd l 117. OJ embcorben k<m/fuene,u ludúrn:.nyO'l IlI7.Q\UI4!lJ.nak
megcmlékt1.tok.
l.lIla to1rtOtt el<1ad:bl.
A TP.OI. OG I A c, knt.oUkuli li/.enUe I!Z tvl

m'-'Iodlk námánok !.MulmflnYil l közCiI
<'rdpk"" tartalmIl &t cime mia u mcgrunIIlj(lk n követk(!?"15kM. S<llymOll S7J lvC!<zIl'!r: 0011010111101< II MP lIlIkUli 1'lImlluIclelrill éli SzlLIIg)'1 LOránd: A nemi JeI!I<!,I II lJldó-kcreJll:!élll.l IJl I,mlo(lolomba".
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amerlk"l

unllártu..

unh cl"UI tlJot"'k

Irll~lIon tJ;o
uJ&l)b kl~l':rl(!l.k.(:nt
IYUICkeo:etl JiZ(o~lIIotnl Jel"nlCjt nl':m vl':i-

elly""'1

"~ amerikol un llár hl!l unrverzall"l' ~.y.

hll ~ elnökévé, OJ dbb
dr. P.U{I<!" i>ICk"U-OlI

n<'"y "7.I~n(ll,r~.
vól1lllu'oUllk ml!!!
teljet CJyha»IIÍlAállia l, ... phlla4"lph lal
kl)7.gyll~n réut VI'!I\ adr/ók IUl. III.
Hondnnkun k
.7.,.m(;ly~
tolmÓ('<l(llta
cllyhllzun k jnklv'M.tllah.
A:iI; Ilmerlkal unItAr IWl- unlven..aIl""k
UU WOlH. D c, "7.em ltiJ e 6pr, 1-1 12ámának rlmo ldotdn tblYII,;~ lUhatlunk ,
Kl)zUk II New York'l WC8 !l tel""r1Jó .
flUomáA riporterblek. O. Or~ke-nek ~
f"nyk<'pét él két New York-I unltllr!u'
l"lkt.zét: d r. Donald 8. Jto rrlnQ1nll """
dr. t ". I"nlTeo!ttr Church k~. omlnl ""y
tt lcvl1.lÓ'L r lporlblUl V~IMzolnok a rlporler .. ma k.kd~"re. h og)' mJt I""zll~k
New York bdvAr..-ában, Mllnhllltanhan
IC'llil lfylllekez~e1k vtut.'ll fol hiVei IIIlrlalr
frdekl':be n _ hO!jjy Id~lfenck I~ m'n~1 Jobhlln {'rd ekJMJcnek fetrauluk Ir~nt. A
kdrkl'.rdkt'lll 'ntl'TJOha k"""hh heka.,.....,..
Illdot\ S~ndra CarOlI OgyvHn(;. at unlulrl u • .,1r OI'l'lz.1!1<W elnllkc . •'r~nk Cllur~h
vnll Jl7.cn ~tor & D. "leld, ,. kÖZpOnti
«-ill.';" l agJa,

V".

O• . J n hn A . Cnn e, C ol()rnd o ~lIam
GoWen v' rOl!lfintlk unllllrlWl !rlkk7r ~

fele<l~e II

nyáron IIIWCnuut trttek P(I'"
B C/I~.l'hIM"" kl)zben meremti> lelk6tiztk l<ö~I.II crÓJI ..'bb ~,I/rvMyok
Illette. hOlY dr. Plcket~ 111. ftm ~rlkp , uni·
ba vendégielkészt kQld. Igy ,",oJplt a tárlullOlr e lnilke nov, I, hatállyal mt1l'
kan_I Om.arlu Ollam 1.0110(111 VIlr<)•.1l1.ol1ll
mllktJd/j 81-órványb:on GCrllld O, SlIluetler b/ua. hOJlY a hMton l klI7.pOntban vellYc
át " 1.lkJl:'l7.e!< IlIfYl"ivel IOlfllllk01h OII7.u\ly
lelk""z hllt h(;UI. Il un lelkl.'t H:Uimoló Ve>lelo!Jl(;t. tgy m. Jd elilkéo!zI\.Cnle kell a
Il'()l(Igllil UlnutrnllnyClkrn Jel""tlCezII f1.-t~.
A budapl!:ltl Kóma l Katolikus II llIudll- u"rvllny nal)' örömúe.
mAnyi Aka d é mia aZ 1981 ill2. akodl!mlnl
hk prpl)l,.","t I •.
nr. l'hUlIJ I\,. I'otl "r IiZ Ellyhi\7.ak VIt'l.'re, o nll.ppll,U ta(l0z.'lra n6hallglitókm
III tl'!lvellz, ha ao: IUtlltán.,. JelCmkl!'7hl I!gtan4cooll flJtftkflrll, mewdl.t.Io tclkl!tiz.
betDltt.tt.c 00. életévt1.. A:iI; Evan~lIkWlok
lel~leleknek mecfdelnek.
L.apjdblln dr. NII(lII Gyula profell$zor L~
USITAR I VH eL!'.T
m"rle~tc él"tútJát.
La III u la Jd ... n""
Dr, IU'Ulell' An/lr eu JituttgllrU lelkbz,
" "'lIl1yatO",7.á!l'1 U"II'rh>~ I!Jyh,b
a lJunll Wr PrelClo Chl'llltcntum vC"'~ ...'t(l";·1I1
és
uerkCll:ttll
blWttMlII
t/IiJll
"
"'el~r~~ .~erIrC~~IG:
OeUl.ICh,. PUITI'!<"illntt Ilii. ,;vl 3. 1:Uiur, Yeren(Z JA..".. I
1IIt.ban l'.tU-kc.
\MIlulmllnyt Irt .. Ole
Watlrll"ll$frallll ln d er KIrehOl" "imen.
"d.. t~ klnM, :
lfu~,.lI J án''''
oIIkllnkn~1.
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T'~".: 11.1'''''

Blbal,"dtAlr,
EI4z11
rumunkblln
"
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