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KISS MIHÁLY lELK~SZ BEIKTATÁSA 

1986. augusztus 24-én, vasárnap iktatta be püspö
künk Kis. MiM/y lelkész t :l hódmezővásárhelyi uni
tárius egyházközség rendes lelkészi tisztjé be. 

Kiu MiM/y t9"5().bcn született, édesapja, Ki., 
Zoltán. mint kövendi le lkész nemrégiben ment nyug
dljba. Felesége Göncz Tünde, akinek édesapja ma is az 
aJsófels6szentmihályi unitárius gyíl.h~kezet lelkésze. 

Kiss M.iháJy t eológiai tanulmányainak elvégzése 
után cJ6bb cgy évig segédlelkész, azulan, klLelcpüléséig 
rendes Iclkcszc volt Csokfalva unitáriu s gyülekezeté
nek . E 200 lelkes gyü lekezetnek a pásztora gondoz t a 
a mintegy ]50 lélekre gyarapodott szova.tal és az 50 
lelkes erd6szentgyllrgyi unitárius szórvá nyokal is. 
Erd6szenlgyllrgyre t elepitik ki Bözödujfalu lakosai· 
nak egyrészét, köztOk unil.úriusokal is, mert e köz~ 
ségnek rövidesen eléraszlásra kerül6 t erOlctén és kllr~ 
nyékén hatalmas viztárolót léLesItenek. 

Kml tlzévcs lelkészi múlttal a béta mOgött érkeutt 
meg a kétgyermckes le lkészházaspár Hódmez6vásár~ 
helyre, és harmadik fiúgyermekOk mér az új uolgálatl 
belyen szQlctett meg. 

Az ünnepélyes beiktató iste ntIszte leLen lelt temp
lom fOfJadta a lelkészt és a vendégeket. kőzOUQk bu~ 
dapestl és vidéki hivcink kOzOI15 többeket. 

Az istentiszteleten az ének vezéri uolgáJatot dr. Ja· 
kOO J enlin6 zenetanárn6 látta e l. 

a vendégek közO.1 t öbben részt vettek az egyik. szállo
dában n:ndez.ett kOzeWden. 

Abeiktató islcnUszLelclrlil való távolmaradásukat 
kimenle t lék: dr. Bencédi Ferenc, felcséaeélcsah1dja 
a.kik ugyunezcn a nupon a Bencúdi csafád egy ik tag: 
Jának Budapesten tartott cskQv6jén vettek részt. 

R eméljú k, hogy az új lelkész a neki ma még szokat
la n környezetben mcgta.lá lja azt az ulat, amelyen sze . 
m élyvá logatás né lkOf minden hivévei 6szinte, jó kap
csolatba kerül. 

A vá ros társadalma , megértve azt, hogy a gyülekezet 
csak igen szerény jövedelmet tud a fclkipltsztornak 
bizlosrtani, a városi lanács kOzbtnjárásávai auguutus 
15--é t 61 állandó v ilági munkaviszonyt bizl.o5ftott a lel-
kész részére. 

K iss Mihály lelkész egy kés6bbl Olésen fog le lkész... 
társa iva l és tanécsunk tagjaival megismerkedni. 

BartIJk mia f6gondnok és m;isok H uszti J á nos út~ 
jb kúldlék üdvözlet Oket az új lelkésznek . 

A pa pi kertet a beik tatás napjára K iss Mihály l e l~ 
kész ugyancsaX Magyarors%6gra átlchJpOJl te.ivér/nek 
Ovegpiasztikái d lszfle Ltc!k . Arralal m úvé5zembcr fele· 
ségéve l együ tt az ajkai üveggyárban helyezkedett el, 
és beszé lgetés közben felajánlotta, hogy segfl5égO nkre 
lehet m ás uni tárius lcmplomok szlnel üveggel valO 
d lszltésénél. A mOvészházaspnrnak új munknhelyQkOn 
sok sikert klvánunk. 

KONFIRMÁCiÓ 



Abrahám áldozata 
1.M6rts 22,lb-U. 

KcdvcsGyOlokezet. J<edves Atyánk
fiai I 

I 
de ez mllgis napjaink 
története. 

Az elsőszü lött feláldozása a leg
borzalmasabb, amit elképzelhetünk, 
de úgy tönik. hogy még borzalma
sabb dologról van szó. Az id6s 
Ábrahám 100 éves elmúlt, Igy els6-
szülött fia egyben utolsó gyermeke 
is, akivel megszünik a nemzetség. 
Azon a ponlon van, hogy utolsó 
reménységét áldozza rel Istennek, 
hiszen lsten ehhez a fiúhoz ragasz
kodik. 

Kedoes Atydmfiai! 
Mennyiben hasonUt a mai embe

riség Ábrahámhoz? Ez a megörege
dett emberiség hogyan viszonyul 
ahhoz a parancshoz, hogy á ldozza 
rOI utolsó gyermekeit? 

De t érjünk vissza a törénethez 
- bátha megtaláljuk a szerencsés 
megoldást. 

Első lálll.sra. Isten diadahnasko
dik. A hithO Ábrahámot kényszeriti 
az áldozalra, de végül is csodálatos 
módon megmenti a gyereket. Mintha 
mégsem igy történt volna. A Bibliá
ban itt lép elöször lsten a szinre és 
valik láthatóvá . Itt lsten még nem 
mindenható és nem csalhatatlan. 

Napjaink Istenének, aki az em
beriséggel szövetségre lépett _ ré
sze van n\Índ az é letben, mind az 
áldozatokban. Jézus példájában lát
hatjuk, hogy lsten maga ls 41dozatul 
esik. Ábrahám engedelmessége Istent 
ls veszélybe SOdorja, mert cz az en
gedelmesség belesodorja Istent is az 
eseményekiie. Itt meg 
visszatartja Ábrahám a 
kést, de uak itt és most 
életmenUS akaratát. 

f-!ány édesalla nem hallotta meg 
a tiltó SZÓL. cs felá ldozla gyerme
két. Ötvenmillió fiu és lány esett á l
dOzatul cnnel\: . 

Ma ujra Abraham utját já rjuk 
éa az utOIÓ nú élele van a kezünk: 

2 UNITAulUS ~LI:." 

ben. Ha ezt feláldozzuk . nem szü le
lik t öbb gyermek a vIláRon. Ábrahá
mot a Moriallegy're viszI útja. lsten 
látja ezt. Nilzi Abrahámol is, de nézi 
Izsákot is. MindkctUijOk meglllrtó 
Istene. Isten lát és beszél: ne emeld 
kezedet a fiú ra, és ne bánlsd 6t. Fo
gunk-e, tudunk-c majd engedelmes-. 
kednl ennek az isteni parancsnak? 
Ne legyen több cmberáldozat I Fia
ink, leányaink SOkasodjanak. mint a 
csillagok az égen . Sajnos, ezt a bib
liai történetet soha nem gondoljuk 
végig . 

lsten 
Mit akar 
akarja, bogy 

t eszI. 
testvé
melyik 
vagyok 

tapasztalatából ta
n tanulság? Legyen 

már vége az embcráldozalnak - ez 
Isten hangja. Tudunk-e Ábrahám 
helyett válaszolni, mert 6 nem vá
laszolhat helyettünk. Nekünk kell 
a vélaszt megadni. Ezt nem lehet 
más tapasztalatából megtudni. 

Nekem kell tudni, melyik hangra 
hallgatok. Határesctben rám hárul 
a dOntés. A tévedés lehetŐsége nem 
zárható ki. Nem az angyal hangja 
lesz a les.hangosabb körülOttem és 
bennem. Es nem mindig azt mondja, 
amit mi ha llani szeretnénk. Lehct-c 
az angyali hang az én hangom egy
ben, és ez egyezik-e az idő hangjá
val? A tévedés veszé lye itt is lehet
séges. 

A Moria hegyére vezel6 úton egy 
reményünk lehet: I sten megmenti 
majd gyermekeinket. 

Ámen 

(1986. aug. 31-~n a pullórinci 
IJnifdrius lemplomban Cornelia Kenke 
dDreni (NSZK) s:abadelvü proles
Mm lelk~s:nó, a presbiUrium jelen
legi elnöke mondla el a fenti bes;:tdd.) 

Fordltolta és lolmdcsolla : 
dr. Jakab Jenő 

Mi üdvözit : a hit-e. 
vagy a cselekedet? 

Szemben 8zzal, amit róla itt-ott 
mondanak néha, a szabadelvö pro
t estáns nem t agadja a tanok fontos.
ságát. Nem közömbös a dogmtUc: te
kinletében és nem véli, valami kt'klös 
elképzeléssel, hogy minden tan helyt
álló is volna. A hi t els6bbsél!:ének 
a tanok.kal szemben való hirdetése 
teológla.1 szlnvallás. hÖség a krisztusi 
evanijéhumhoz, s annak akaratát 
sugározza. Tehát a szabadelvö pro
~estáns e tekintetben. a maga mód
Ján, ortodox. 

ség 
hogy 
a 
don 

ten" oii 
Ne gondoljuk azt sem, bO$Y egy 

hitvalJáshoz - releljen bár minden
ben meg az evangéliumnak _ való 
ragaszkodás maradéktalanul elég 
a hlv6 megigazulására. Valamint 
hinni nem azonos a valamiben való 
hiltel. A hit mindenekelőtt a hit 
megélését jelenti. Ez azonban nem 
azt jelenti. hogy - a rerormációval 
szembehelyezkedve - a szabadelv!l 
protestáns a cselekedetek által való 
üdv6zülést hirdeti. Nem cselekede
teink, de még nem is hitünk, hanem 
lsten kegyélme az üdvösségünk for
rása. A szabadelv!l protestáns na
gyon kötődik Jézus alábbi kijelen
t éseihez: "Nem mind, ki mondja 
Uram, Uram, megy be a mennyek 
országábo. hanem csak. ki az én égi 
atyám akaratát cselekszi .. . " Arról 
ismerik fel az emberek, hogy az én 
tanítvá nyaim vagytok, hogy egy
mást szeretitek". 

A L e Prolestant 
szemUból fordItotta 

c. francianyeloa 

Latin G)'Orgy 

Az amerikai unitáriusok 1986. - . eVI közgyűlése 

New York Allam Rochester váro
séban annak egyetemi campusán ke
rült sor erre a közgyölésre, melyen az 
einOki tisztet már dr. William Schulf.: 
látta el. 

Carl SCQvel bostoni 
kezetéhez 
,Ok 

~n., 
,~,)k;:,. doUárnll 
~ Az a lo-
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a 
:'kk~, "' :ink' 

egyhurmuda II lelkészek- Z;U~ I ,;,~~:~~:~ ' •. :;;, Illeg. {gy 1300 dc lcgi\.lus ,,, 
nu!g Kb. 700 lÓ.log<llóvill 

. emelkedett II Jelenlevők szl1-
mu. gyülekezetek S:tÁllIO vuluml-



A SZOCIALIZMUS FElLŐD~SE MEGGYORSITHATÚ 
Berecz János allgusttus 20-án KaJocsán mondott beszédéJXJI 

(MTI) SUt'CÜD K .beft" tartot- kibtktl-

~:~T: .. ~~:j1~e:~ pL egyenj. 
A ~ __ -:. kerti rt'odt'n-lnym • Ám. IK'm C51!kily • k.lhlv:U k m , 
bdYit.1tC!D Jdvfll ",d ,-eLteIr a k.".- amelyne.k meg k.e-II h:JeJnOnk. Euk
lI)'t" tck:pOlbit.iDÜ la1Iói i.L ben u. tvekbt'-n dal e l. bogy ktpesell: 

A Htmnuu ba:rn1;jaJ ut4:0 Bn'«f. v~nk,~ meguJtmle.nl a gyorsul6 
.Jé...,., az MSZMP J{.Dz.ponU B~,t.- lbChn.lhj-tecbnol6gial rtJI6dts a nya
~,Ic Ut .. ,", mOOdOU tinMPI lJ&. gl forri ... .1t, vagy Klnysurfie.n kon-
~: u:rvAIJuk U!:rm~WsI cljir.balnkat. 

Kf:ICh-eJ t.MMsü I TIuUlt On- FdzJtn.:,Ó'Zi.lJ 
rxp16 k~J HonflL*n&lm! ".g}' le:m.arad.áI 

la Af."., Szocialbh )IunU... Megg)'6z6dlsDnk. 
PArt K (I.qNluU Biwt~ ... Mpk6z.. IlrmJU fejlódiu. a 
~éa~*rnllU!':;:.r1!:(i;· k~!l.~a: mdnJlO$. mÚ$utkl 

UUlW 20-1 nasygyOUsOnk min- &11haJ6. él (tIuJrkfr.iÚ ;''f. I'Ul:lve\-6Jtl, egea dolgozh n6- dilonmdjál námunkra 
pOnlLrt juk megoldani. 

Szip hagyominy, hOC' tuD II na- Nincs Igazuk 8!.oknak. akik ktt-
pon tvnSl ivft mege.mlike~Dk a m .... stghevonják céljamk, terveink meg
.!I}'an:.ágol az tIIamI ULn·eut keretei vaT6sl lha tb54R:At . RendclkuOnk a 
Uzt tDmOr'tló 15h'An k,iriJyról, meg· uoc:lali.Jla fejT6dts olyan reális prog. 
urgjOk úJ, frhl kenyerOD,ket. ls ramJhal . mint az MSZMP XIII. 
o"dg",rl'te megOnnepeljOk a dol. kongrenzusanak hatAroz al a ts a V II. 
gozó nt p hat.almál & f.eltmelked6-- 6téves terv. Az e d okumentumok
sél kUe:}ez.6 .swciallrta alkotmtny ban r6gz.lt.t:tl .c:tlokat !lInes oku';lk 
~Idbe llptclbtoe.k évfOTdul6Jét. megvAlLOzLatm. Igaz v l5Zonl: a Je

n Uaz.a ~E·k oU VaD ... .. 
Az ilIlOnJl1apllö bt van kirily 

Wrvtnyel ultn - amelyek a nem· 
uli Itt koruerO gandolatait meg· 
fogalmazva k aJ~ItJ:k országunka t 
az akkor ismert ... i1ag. II haladás fo
lyamaUiba - egy éve.zred harcaiban 
kovánolódott akaratU!: újra meg 
újra a nép Igé.nye : e lemi léu. me iJ e.lt 
Joga is legyen cun II földOn, Ezt fe
jelte. kl PelCifi SltndUr nagyueríl 

rOlldolOlta : " haz.a c::sak ott van, hol 
ag ls V:ul" . Jlycn lU lJcmbcn Lettck 
lfé rleltl a magyar jakobinusok az 

el$Ő polgári alkotmllny lélrehozUA· 
ra; eúrt dolgoztak ki az 184S-as 
szaLllddg'harc vezetöi cBY alkot-
mi nytervc:zetel , • eúrt szQIeLett 
meg lU1 9. ~:~~~ 28-tln ti Magyar 
T a nécskOz-L ~ a lkotmá nya. az 
az alapokmány, amely ny i.l ... á nval()" 
vá U.tLc a t Orl4Ínelem vast6rvényét : 
a h aut , II jog es a dolgoz6 osztá lyok 
bataJmllnak szoros öS5ut nrtQzW t. 

Az 1{f4U-ben t brvénybe iktatott . 
módol llúJ(lkkal mu ls érvé nyes a iDp
WrvényOnk kImondja : a munkils
osztály a "luttuJmut a szi)vetkez.e.. 
teklH! l ömör(l ll paraszuággal. az 
trb:lmlttggt:l é. it túrsadalom tObbi 
dolgo1.lJ itt..cgé vel egyOlt gyak.oroi. 
ja". A Wrvény a khdukull állapotol 
r6w:ltI : uz elm últ évck IOr" n meg. 
alkolott IIwclullsla neflu .eU cgysó
gel , a tl't"udalomblln II kijl llnb6ző 
t rdeke k ll1.ono&láJ(6ru. ép llell széicI 
kl}rO 6uz.elogllsl. 

PA!I)' la ejJ)'etértésre 
T OrténehnOnk fttl yumún ncm voll 

mtg IOh" ilyen csélyOnk II vl11686-
gOI lúlladulml eKyclérttsre, mint 
u legutóhbl kornllkbao, I lulá n &ohn 
lJem voll "kktt ra I ;"Okség SCIII 11Z 
egységre, flIint IIQP) ülnk b11n . 

MagYllrorazÍigll1l IllegizO lItek IIzok 
II vlu.GlyOk, llUlelyuk II tll.raudulOIll 

len/elllntl nagyobb u 6fu :llútkre oan 
u-üJatQ oaJamennyia.nk rúúrOl, hogy 
a ft/ada/okal teljaltenlludjuk,. Prog. 
ramunk erOfenlltsl kOvet.t:1 az eg4!sz 
til.rsada,lom16I, a kormányzatt61 tp
pen úgy, m int minden d olgoz6t61; 
egy54:ges, öS5u hangolt cselekvési 
kIván az In\nyllás ts avégrehajtAs 
valamennyi szintjén . . 1indenki érez· 
u: a V J I . iJUou tuo tdr~dalmi 
program, cumiyelleljeJfleni kell! EI~ 
rehaladlUunk , belsó és kOIJÓ slablll
tásunk Lehá t fl tit. 

A d olgok fl t erme lésben dőlnek 
e l. Tc:rmészele5en a hatékony gaz.
d á lkodás feltételeit is It tre kell hoz· 
ni. E onek része, hogy a gazdaság· 
irányitás t6rckedjen határozottab
ban a gazdaság ucrkezeli álalakl· 
hbárll, öszlöni)ue erőteljesebben. 
és h a uO kséges. kényszeril!lC a guz.
dálkod6 szervezeteket il termelts. 
II gyártmányszcrkezct korszcrúslté
sén:. MOuaki haladés ts új techno-
16gJtlk hevezet ése nélkOI nem tudunk 
e lőrelépnI. 

ItÓte.mlet18ég, 
Iloultértés 

mélt6 t ény, 
fe ltC: telckkel 

mtp> plUtk & beaDnk. kllvetke.
utes.. halirowtl \lfl'ultsl, amtly 
magg mOgOlt tudhalJ. a párt ner· 
veu:ldl:, uaksurveutek ... moga .... 
A t b. A nagyobb kllvt.telménytk, 
• szlg0r6 1!!I7dAJkodás leltlleldnek 
megle.n:m hez. Jelenl6s segl~et 
nyújLhatnall a dolaozók sr.é1e.s.k8ra 
rbzviteltvel ml1klla6 6) veut6 tu-
100euk, I II munkabelyl demokrácia 
lovAbbi e.lmtlylllv. 

~\ nemut t6bb2ge ttm~atJa az 
ors~ pollUkal él gazdadgl vezete.. 
stt a6ban, hogy ei6slt.snk t.4rsada l
munk szoclaUst..a. jellegH, 6riuQk 
a munkáshalaImat, az ipari, mez6-
J!:azdasagJ Gumek, bankok tArsa. 
a . lml tulajdon41, a l1!rvgazdálko
dúl. A magyar cmber megérti ts 
érllken. hogy ugya.nakkor keressük 
a rugalmasabban mOkGd6 köZÖsségi 
tulajd onfonnákat, II hat1asosabb ér
dckelLséJ!:i rendszert, a ulgonian 
a munlu\n alapul6 elout..b módjait. 
Azt akarjuk, hogy a rdlumdlsig, 
a ho:u1érlu iLgyLnek a ltgmegbec&al. 
lebb embtri lulajdorudgok, s mindin· 
kább megfelelO anyagi javadalma
d sl kapjanak. A mal helyzetben 
k ia lak ul t é leWlnvonal· kü10nbstgek 
ugyanakkor sokakat irri táJnak . Egy
re többen lalják viszont, hogy vala· 
mennyiilnk javára szo~A I , ha a mun· 
kA értéke sze rinl, leljesilményeket 
serkentOen n6nek a jllvede lmek. 

azonban, sokat ke ll még 
nem mu nká ... aJ szerzett 

V=t'~~~ visszaszoritWért. on-
~; kemény kifejczésekct hasz· 
I az emberek a korrupc:i6bÓI, 

a csalásból eredO jövedelmek, a 
nem munkából szérmaz6 
növekedése miatt. 

., 

JJALO'rI'AK NAllJA ALKAI •• uA
DÓL nov. l-jén, szombo toll du . 6 
ómkor Islentlsztelc:let turtunk o 
NoSY IBnác u.· 1 templombtUI, II 
s zolgtUuto t dr. Ferencz József és 
.. iu~z tl J ános vég:dk . I-Iuloll oik m 
cmlékeznl vogy6 hivoinke t szore te t
tel vdrJuk . 
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Niwano elnök 80 éves 
KI.~/$srl llldlll'" mrg. 

kgo NiwOfm , .., Ris:!M " " 
~:tl r/~"'( - aki 
l"np clnllld II~UI b 
19 6. '1011. 15-tn "'/tDt/r 
SO. u:trlllfrjtl, 

a 

• 

ünnepélyes 

doktorrá avatás 

Rómában 

., 
-

T utu püspök előadása 
Plandome-ban 

Az IHnttlknl \lnit4rlus gy(llckc7.é
tck kOtöll knUin'c~es hdyc t fogini 
c l n New York vl\n'l5!\tól nem mente 
fekvő PlnntlOlllc vMos unltt\rlus 
gyillc kC%ole. Venlc.h l15Uony nlOllll· 
vl\ ny t c " ó n'l1del kuésc ahll)jJln CI.: II 
p:ylllekezcLöntl llónn dönt Arról II Je
lent6!; n lnpfl"I\nyi jö,'cdclemrOI. 
nlely é ve nte löbb milliós dolllírl i r 
c l. A Ill \lltbnn 20 milliÓ dolll'lrl ajfln· 
dék oz. l uk III: olllcrl.kn! unlh1.rius cgy
luhi központ céljnim. 

E gyOlekczct Plandomc P'Orum 
nhell idönk nt IObb szAJ: ember álln i 
It\tOJ(ntOtl c16nd l\soknl I"Cndu. Ex~1I 
lIzolp:1\ 1t DC5nlond TI/fu dél-nft;k"1 

erre II lutoga
",ct. A7. Ulllcrik"1 

jul. 11)..1 számá
. :~ld"";I' l!\lhn ló rénykt'-

omerlkoi uni tárius 

néh!\ny gon-

n llk m nguk nnk . ugyn nnr.1 kh'fl lljuk ~'~~;i.~VI 6nOk, fehér cmberck kfvt\n

·,;~~"OZ mi ls né pOnkne k. Am,l k rOnk esnk 
~ on nyI. hOgy ismerjé k el. hogy ml ri 

• • 
pai i 
milyen lIe, ·cl t knpllnk II le lkészi 
munkt\ra készülö fia iIIIok. "(lIGni).. 
iCn tl rdckellc 11.1: . hogy lRnulnak-c 
u hallgatók fil Qzőflt\L. s Il1 ctliS ll1 er~ 
kednck-e II kntönb07.ö ncm keres7.
tény " lI llasok tórléllc lé\·c l. 

A mo 50 YI'5. és Ut npjn t;lIIl1dsni 
RhlpJCln k )nctt terti. kct'\!sle n kUIl
csolll tot n kef'('ul~ny vn lh''twk leg
Idl!scbb '!lt\\'nl, és ti ró m nl unlczi 
eg)'t" t t01 1986. mdre, 20-An n IlIWC
Its b n blke 1\llOlást\bllll \" gzctt 
mUl\kAJa t':lisrncfl's611 hUlluris ellll5l1 
dok lom'l 8,'alln II flIo7.Minlludomfl· 
w'lok l erOlet ll . AT. On nepi ukluson 
I ]. Arin:t IwrdimlliJ. II nem k('ftu.
teny \'lIlIlbokknl foglalkozó ti tk t\r
sAS \'Czcl6je clnOk611. h II Vnlikt\n. 
nz állam ts n , ·t'tros mngns tls:d.se~
vistl4i kózOI ls nt\mosu n jelen \·01-
t nk nz Ilnnc pstlge n. 

Néhdny IIIIPPIII kts6bb. mArc. 
2&an. 11. .l4n05 1"61 11{\I)n kl110n 
klhllllJlllllisoll rOBodtll dr. N\ehlko 
Nlwanot. fI'IC54!gt.1 <:5 két. Idny4l. 
A I>cuclgelés rendjén II l>!'I lm \.Ire-

IUIO reméli)' t. hOJlY nz Önl. I\ SS I 51~ 
>en larlllndó b( ketinIlCJK'1l n nissho 
I<owl· kul kt'p"l$cIGI Js ('11'11 ICKne: l.:. 
A Ohurma \\'orld _ Il:t I t(uul'ut vl~ 
lá}tll c. IlIIgol nvch,n ~itc lJlrt-jllk 
IUtlG. ~v Jún, sdniL'\nnk chnoldu l!\ n 
''"Jele net IMhul(l, Ilmlkor 'I pAllU 
fOQu III II fIlIIul NlwRnul, tlkl ut cl5Ö 
nem kCtel1ltnv I t rli, "kll kntuhku ~ 
"K}'elelll duklunlvQ lUKalIoH, Nlchl
ko NI .... O'llo II huddhlst:1 "nhldelvII 
1lI~lIlolII legfOhb ICllfll\J t~ben el
nOk ul6<lju 1:10 ~\ea tdc'14pj!\lIl1k. 

.. LN ITÁ UI US n ........... 

10rekvésünk, hogy clismcrjék, hO(!:y 
mi ls !slcn tcre.mtmé nye l vngyullk. 

SuJ nos. hnzt\nkbn n. nz 1 9S4~bcn 
tcll npróbb cngcdmé nye k c llc nére, 
ti hlkouág 73"~n nm is kl vnn 7.i\rvn 
nl. nlnpvcl6 é llnmpolgárl jogok gyo~ 
korI6s6ból. Minden. II négerekel 
ér!n t(S kérd ési 117. ftllrllllfG hlll droz 
Illcg rendc.lcl! uton . fgy lóllek II né
Rcruk e lle llSélJl{é slljt\l uU1öfOldjO. 
kOn. Mi sem hclycscUUk :1 \' res 
pOlgt\rht\bon's megnyilni kozt\wknl. 
dc llT.okérl 111'.111 Il'.het"nk fe lel6se.k. 
!<cvescll kGvetne k minkct II békés 
reullczésNl \' n lO lörc.k\'I·s "tj1'l n . HIS I 
ó l :1 1500 eml>c.rl ~yi1kollllk me~. 
Ncm mindeniké! o dcl' lIfriktll rend· 
GrI erők 611ck 111eg. SOkilII nz ett y
IlII\ssnl S7.Cmbcllt\lI6 négcr e llentetek 
h t\loll nl. MI !lzl sl.crdn6k. hu II né
]lCk v j!l'ChIlJtflllt\k 117. ENSZ BiztOn
"'\tll T :lI1ftcslinak re.nddkt·7.éseil. 1111" 
Iyeket !IZ liSA CS NI~y-Jjril:Ullllu 
kurmányn IIIcg\- t6:r.uIl . 

MI I)..' I· A r ri a;, áblln cgy .. n 10 JUf:lOk ul 
nkuru nk U ro.1hérckllck eS II kkdék· 
IIck . 

S IJL'" ukurjuk 11I\7.t\nk n l h gyer
llIekel liket boldotlllt\ lenni. Mi csuk 
ukkor lehelOnk st.ablldOk. Im II rC~ 
hé rek és II kkclÓk együtt ugyulluzt 
IIklll'j k. 

VAS,\ II ~AI'1 ' S IWU I \ 'AU.'; s· 
tl h:"n\TÁ~T l ll rlllllk IIllndcn 11" "'''
sOlllk éti Ilcjty~dlk ,·n~l\rlllljlj c\n tic . 
11 örnl kcnh' ltcl - :11 .. I~tcllti.!lf.t~ 
11'11 ('1 8IW"O~ IdOI'OIlIIl'-I1. - Aa 
!l1S{i. \'1 Id6j lontok : okl . 2ii,. 110\ . 
II. t :U .• del'.. u . Sai\cskedjenl'k 
11 _ 14 é,,- klllvtl I Jly~rll1l'kdkClt e.ek
re 117. klOIJontokrn clk(lh.h,· nl vlI~y d 
hUlIII • 

K ITONTET~S 

A g,'é lll lluldiplomti LOUIN(Z1 
.\11 liA l X .. y. humor6dsunlpáll k'o
lo r-lalli t6. hil\"csheo l. 

l..őrhlul .ulh íl l~' I O~{H)Iln nl.[julc 
II !f.tékeol.\ krN"SZhi rl Ut lli lókf.p'l.61. f:8 
mffi 0 .... 1111 11'1, é , -bf'1I leolIt' Ic MZ é nek
n.'1,·~ ri \' b ..lifJ{11 II kolonl'+nrl t.:nilArh~ 
Teo lógl!!1 A"nMmh\n. A l~ih-llf'O! l 
TUll ílCS lll . kuil.1ctélwl.: e1uökhdyt'1-
Ir.st" Ilcmrl-u1hell atlln fi l lleo"l l'I ur6-
11II\I1HIIII I(IIII", II krrii lell l'edaUlt{JUS 
S&n);:.sun·l':ul k.hlbhel,·l!I~é~u. ti4'!n
!Jüsl-{ltS IhHlI':j)S~O k t':rt lé~ll . 

S7.crclel1c l k:i;s:li)ntjük It u,'émltnl
dllllomil!J k /lll lurl. nkl U"ilaprslen N 
l'el! llGrlneell !!okJ:!;:tor fs 8l.Ins c n 11111 
ls S1uIOM . IUl u u.ük:s~ li gy kl\'l\IIJ •• 

UNffARIUS iLET 
K ülföldi olvasói nkhoz küldöl t It)

, ·elcJnkre $hP sdllllll:11 trkanek 
II vlUaSJ:ok. :\ z ndomdnyok cg.vrtu:H 
n IHIT.al:\tO((.Il6k \.~y rokonaik 
fl 7.clik be rorlntblln . 

1000-1000 rorinlol Ildom:\nyoz· 
t llk: OlO Giloor IJariu: l<ősz('gllYné 
l)clllct~r Arnnk :l, Chic:ijZo. USA: 
An~hi l\ nlk6 •. \ I\~Ii;I: 5(){).500 FI .()t 
Jean CI;I\It!.;ne sz. VtklÍ5 Zsófln, 
Frnllcillo,: Pe UIl11.i\szIÓ Genf. S\'l\jc: 
Pnm)' CSllb11 Slockholm . S\"édo. : 
"aimnint ZlIlIlln CSllb.1 é 7.s;.IktS 
Andor bm.!tll}I.!sli olvIIIŐ!nk. :!SO 
FI'lIL kfild4tl Cscgul .Ióuc.C bécsi 
o h ' IISÓnk. 

1{(\Uöldl'Ól csckkcl1 I11t~ nJ:. nh\bbi 
adom!\nyok rkuli!k. l1Ielyek 1)(:\'111-
tIIslI 101,)'lIlIlIIlb:1II vun: l{nlUld:lból 
100 \.;lIl11dwl d o lhlrt kl~ld41t nalllel 
Ihlhln 1lIl'rm.lk: dr. I hUllIllond Or\'M 
:ui. SIr",!nyl C,O'1tyllé l:! •• '\lhn .1. 
MuwlI lU IIII)tol lonlot. I .. C,HU! n,
nMh,,)1 60 dllll kOronl\! UdOIllUIl)'1.J'o 
J:.Oll. 

J{ SJ:. uJUk JI ~Hlt "jte\.el ~~ volr
jllk ;1 h)\',lbbl 1;\/IIIJtI)I I;hl klUröldl 
ol\nSÓI"I.IÓI. ..It , 

SZlm h.1~'U:l v.!, !i(; 



BOKR JANOS 
NR#lY "es~le54.!g é rte rUr.cSf.(ynrmnli 

cgyhÓt.kö~,5fgO nk l' L. .hin. 25-én. 77 
éves korllbnn. e lhuny t OOktl ,Ján os, 
aki II IlmJd u.át.esl,lendö5 alUildi 
gyOlekcl,ctunkllck lU': ulóhb i tObb 
m int 11I'Is% cS7.lcndOben gondnok!! 
voll . 

A 57.6 legiJI:Rt. ibb é rte lmében voll 
gondnok : bölcs , rclI;c töje egy k is 
unlttlrius kOt.öss~g llck . ho\'o II l elké!1-
csu i. h llvon kénl eKysur.kélszcr tn
dolt k iutnwi dc If ukkor is oU á llt 
őrhelyén teljes szellemi II Im kellett 
1I1. lklll odnoddssa l. scgll c'lkészséggc l. 
Temetésén II dl iltl1d gyószá ban l17.ér l 
OST-totlu k sok U.áZllll IIlCJ'l II kÖZség
nek is n/! I)Stcríl és tek inté lyes tllgjn 
volt.. A gyü lekezCl c~yOll s irt Ul. 
67.\'cggycl. ké l fi A"ol vu l:uni nl 117.0k 
csAl/adJlh' lI!. kik közOlt o lt állt 
ji ll!lJ.!yllJlA nevé t vise lö é lsllortol6 
unoku ls. 

Nem , 'oll kOnnyít nr. úl me lye l 
uerolell sondllOkun lr llIe(:jMI . A h :1· 
boru s n% 9.7.1 kövct ő t \'ck I)róbárn 
leUt!k e rejél és IllkuhnR7.kodÓ ké· 
pu5égél. GIl7.dtt lkodó i é lelfo rl1l tt ból 
i\lmcnl n7. Ill llrbll s hOSStl' évlh:ede· 
kcn al II f(j"AroSI)IHI kereslll mllg 
(:SIl IAdjttl1llk LI s~nkséges unyng ink nt. 
MItid nyugdfjnztlSIl ulAn Od llhu:cn 
eredm nyes II lIatturla ssu l 'og ln lko-
%Oll. O~y vlvln kl kOrnyczele ll st,lc· 
letél és elislllcrtsél, hoJ.ty kÖ1.bcn 
sz4mtulun bnm tol SI':/.'cr7.cU OunuUl :1· 
Iluk s 1ll\IJIlk tU: lIullárlus kOlÖS~g
nek, melynek vr'l.c tOje voll. Nehéz 
le k 1}ÓIOlni 1\ h 911111\"(11 é rt "estlc5é
gel. 

Emlék!!t , do l~os é lc t <l t, mindig 
lUosoIYJl6 m eleg I!mber5t:gé t. nem
csllk k r. \·cUen hozz lurlor:ói hAnem 
e§ SZ cttyhAttlllk lIlIJly cso lAdju szl
\ 'ebe zArlo. Adjon neki lst en s.tcUd 
tahlloklll. örllk lIyugod/llnml. 

lIuJor JÍllttJlI 

JOZSA GYULA 
lMty rfu.vcl nu~ ll etl kl~rlOk 

ul olsó uI JAr .. AUg. i--{'n dll. II F llrkns
rftl lcmclOIK'1J .I0Z AG YUI .ÁT. 
A Iludll.f)tsll F JlyhÁdil'lzscp; p~l!bl 
l .c~l . l:4tyhóxun k FOtllllll tsc\nu k ts 
K 11\'1$f:10 TlmAcsQnnk houzu cvti
Itdl'k~n kel"('ullll \ 'ult t~jlil . Bnrl\
hl l, hl\ Clnk és p~t'bllr.r Ui.rsAI 1111Jt)' 
oA1I1111111 AUlAk körOI _ .1 M)·ÓUO IÓ 
n"IAdd,,1 l'1lyOtl - koporfoÓ'JAI , ~s 
011 \ 'ollitk AZ el~:ykorl 3 t ,J. lll. Jl\no. 
?'&IMmOnd ull llár lus clI('rkhlc<:.n l). I_ 
IlAk IIKJl t 16 IA",/". 

Gyll'!4l.beut\l\ hIV kudlc /lu.~1I . ""IlI Idkc ... :' -
- l(eA'kcn 60 Ullcndlhc l u"UU 1 

• mlhodlk IlIlntal t6bc.lrhllll, mini 
kl. nf' rkt <'"k. II rtRl(dl ' .IIS&lofcl 
'\-tlnl 11111 - hll "-" nk t ,tt 61 '""1'0' 
U"~ul.~ - Illi' 1"lhlllk :-':l' kl J\"II: I1 -
thi, ,,~:)'UQ' I" •• ",olRtthltot Ici. 
,tU; III - mUld ""t., u!t.lloltl\o-
n''''''or ' ... t .),UU IJI~. Il ..... " .. I.t(.ll 
IdtWotIll '. 

. HALOTTAINK 
- I": cdves umMI, ez S7.l\ munkrn 

cgykorl kb c.'wrkéstei u:ámOrn. ' 
- Ötven év tllvhllflból hadd le

gyem most ls fRY - bAr hh\nydk 
II t:1hor. n t:SUJlUlZc\5ZIÓ. és kis sere_ 
([Onk. tune ly 6 t kör{\\vc tlu: "Gyuszi 
bn. a sr.olgMnlol le lveszem , il Tc 
t.eme téscdllck nchéz. SZdlllolllra leg
L1ehC1."-bb ~:tO lgá l allll . · ' 

Ezulfln /I tClll ll lésl sr.erlnr lós l v~ij_ 
zO l e l ké~z Igy fo ly tatta: "., . nem 
II hUhal Ókru né7.0 n k, hllllcm n lál hu_ 
l n ll:lnokm. mert II Idlh:stók Ideig 
vulók. n Inlh ut. nt lnnok ped ig OrOk
kévnl6k" 2. PM I( or 4, 18. 

- Tudom. hogy n tome tOkcrt és 
a nnok rnvn lo lotÓjll ncm Illkulmos 
hc ly II v/lnlkoznsro, bár lenn k czl 
sokon n temetOkert knpuján kfvU I. 
Amikor !>(1I Opo$lolnAk czl oz örök 
é rvt'! II)' ll rigyc lmetlClésél halljr.\k. 
l\ le rllehe l-e ncm m~ 7.I1i IIIí\lhulókrn 'l 

- EIOtUlIIk II koporsÓ. benne 
plhclI It stcretO Mrj , egy r.\ ldoll stlvO 
t!desopn, l'~y 'gllz bnrnl. e ln t'!mull 
ujllkkn l. örökre lezt\ru ll S1.emck ke l. 
Its \I d fszu koszorilk. ruhdll1 k gynsz 
5zlnO fekclcstge. szcmOnkbcn n f!lj
dulm:l" könnyei. Nem leh l! t ncm 
ll t!7.nl 1\ I:Hhiltókrn - és m égis arrll 
kérlek titeke t , hogy hililnk erejé re 
tnmnszkodvo prÓbIlIj unk II láth nl a l -
11Inokrn n!!ZIli. I.e lkl szemeinkke l 
nh ni (It cS(llndju kóre.bcll , lTIullk!lja 
, 'égzt'!sében lIlindéJ:l: m oso lygós orc!!
" III, csillogó lck inlc t t'! \'e l. HulIuni 
- II Mlek hllUgj:11l keresztü l ké rdé.
scit, k öz lé~ ll . nmelyeke l 50 eszten
dt'Sn keresztOl csuk II u.ercl.cl hnng
j !! 1I $2.ÓI\'11 hnllotlmn. Munkt\jn ős 
pihe ll!!se, szcrelcll ke r ljé ben végzctt 
t e"ckenységc, ö\' Ivc l lőr&!éS<l. rog. 
lulkor.asll egykor il fe inOvO IICIllZC· 
dékkel, lIIilld-lllhid stlv(l nkbc vésett 
e llllÓkek, Indul:1sn betcge n o kó .... 
házi ketclésrc, boldog visszol!!r.!se 
o nna n. s o ly sok riHlItlnyked6 mcg
lIyiIUl.kozt\$n . hogy k6nnyebbOl fl t e-
he r . mert t.tyóg)'ullnbb II sziv - 111(1 
mM 5ZelllOllk sznlll l'l rn Ifl lImlulInn. 
(\c Ic lk l\nk lekinl c lcn keresztü l I 
nyil nkbe \'és(\d,·c é lnek, léteznck 
II mi Slnmull krn.. 

- Lálhnloll lt ll nz is, cs.lk hitnllk
ll('n t~uOk. hogy !SlC) u \'de voll, 
nem hll.Ryln nUI{I..:1ra. Minden I!rhl... 
S"-k kl'Szöllll lcijfl\jdulnmsubb II 11111:11 
ok ozl" seb. di" ez iU.OllyIlI.OSSt\ vlUntl 
lIIuJlunkrolul8Y\!I. ('f{yedOl . sze.retel 
ntl lkUI. l)e hluzQk. Isle n uÓll. u.n
mám hnl!hu tÓlm : JOjj gyerm"-kem. 
ledd le I()/dl életed ts ft nlluk lerhelt. 
L4t hnlAtlunul, "'5 csak Islen unmtlrtl 
ludlhnlÓan \'nhlszOIl : I<ésa VIijlYol. 
L' mm, í!. indul l I\Z rOkk,h' IIIÓ$I\g 
tel . 

- rgy IId)1\ és crl.gt.'dl sorsunk 
- hItlInk sUjtaln lor.tu4ra - hott)' • 
" ... liO n IUtIllltókf'll neulink. hM
ncm II 11I11I1I11I1 11I1IOk"I .'· Elu,gCr 
II.'IU:njt II ml 1t' lkllnkltcn fs -. mIrIl. 
nhOt(yl1ll III O,. bell II blJ:on OSO'H1 
f(l IK08Cll _ UJ: örOk ICI ÜJ.cncte, 
IIbb I liA OrOk h"dból. IIho\"11 Jel
kOnk 1,lh nni l~r 1511111 hhásRrn, 
ho .... bb \IijIY r(hhJebb. könll,)ebb 
\'~ , nt'h!UclJb (Oldi e lt lut 011111 , 

- (;)0"1 bá, HI j.lrl,,1 a löld6n : 

lsten voll veled. Most otl VAgy Is
tennél és érZéseink, cmlékelnk von
link ott ve led. fgy Tt:lldellclell hogy 
bete ljesedjék nz, amil Islen vtgzell 
fcIOHlnk.. gycrmekei , nz cmberek 
Ie iOl. ~s ul megérte ui c50k ill 
o kOI>orsó melle t t lehel , mcrt Ilt 
mM nemesuk n .. lúUmlÓkra nér:O nk 
bnnem n h\ l ha luUanokra. mcrl II lát: 
hnl~k Idc lg valók. Il l:1 l1lf1lollanok 
pedig örökkévulók". 

- Tc volt ll l nz. oki II Ic p:a l>rób
bnkku l. u Icgkiscbbck ke l lOrOdlél 
és fog lulko7,lá l. Felvcllem tcmuté_ 
scdnck nehéz szolg:lll1t c\ l, é5 lIlo5l 
\',égc7.ClllI le leszcm azl . a p:\Ii Igc 
f1ttyehnczlctés4!vCI S7. í" Onkben. szl
\'un kbcn, mc ly nemes (!.rz~sckel 
sQrll rÓlad, II lá lho. luUa n dn.~sck é5 
kitOrfilhete llen eml~kck szive kben 
őrzött vll tl.gn bnn. 

E réuJclek I d~zé \'cl emlékez
zü nk nehnl leslvértlnkre J-f/ls : /i Jd-
1I0S le lkész tcmc tésl Igehirde!éséb61 
Illclrel Benca Mtirlon egy házi köz: 
ogYlgllzgaló hnáJo k6" ctctt és n sir
n l'\ 1 v~gtell büellUZluln!l1l zárl be. 

Surk. 

DANA MCLEAN 
GREELEY 

'\7. alller ik:lI uni tárlumg nll8Y 
6rt:gjc. i B (!. \·u kornban hosszü és 
SI\ lyos li%cu\'cdés ulón jun. 13-1'1 1\ 
elhal t. Ldkéui családból wirlllQ_ 
:toll. l eológini t.anulmányai t u Hnr
vord qLyelem szabadeh 'O teOlógiol 
fnku ll:1stl.n fejezte be, nhol később 
doklo rl fokoz:aIOl ls nyert. 

TObh vidéki gyÜlekezetben \'ég-
7.etl jó 5l.o l/l~lotn utd ll kerOlt o. bos
lonl Arlinglon utcIII - ~ykoron 
ChAllnlng t,Cl1lp lOl1l1l - predlkdlor l 
sz kébe. In ncn \.:\lasz, lotlák IIlcg 
lU 6 lvcnes években ur: amerikai ulli
ttl.rius cgyh t\E e lnöké\-t. loo l · ben 
lU: '" e ln6k~élll:!k az idején tlP'c501l 
lill IIlllcrlknl unllarlus $ unl\'cn:o
listn cttylltb:. lU Osszt' ta ldlkozott 
tesl\'érek Ol ie 41 v!'llaszollo meg 
n% unllárlus uni \'ef':t.l lisln egylub 
els4 eln6kt!111. 

A nClll llt'! k6d 

~LIiT .. 
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K1SGVÖRGV IMRE 
bukaresti 

unitárius gondnok 

P. I . 

Az Európai Egyházak 
Konferenciájának 

főtitkára hazánkban 
Dr. Olm Garfield WJllJanu. az :";;; 

Európa] F4Ybázak Kanfe'TenclAja a.< 

ge'nll fGtttkAia. JetIru:', 19-23. kő
um Ur1.ottatáJt tdt hazánkban. a 
RUn 'ildI az eur6pal egyb'zsUl'
veut Helsinld-bl:wttsAgának tmda 
putl OIiJtn. is találkozott. az Állami 
Egyhbhgyi HivaW elnl/Unl is a 
haui egyházak vt:ut.6tve1. 

MlkfM l nue illamlltké:r, az Án. 
ml EQvMzOgyl H ivatal elnöke. feb-

Sajtótájékoztatb 
a Vöröskeresztröl 

ruir :1í.-in a H ivatal veuM munka
társaival együn fogadla WlUiams 

Sajtótájékoztató 
a MUOSZ-ban d," Mtltkátt. A szll/Hyu léRkörlí talál

koúm Jelen volt dr. Ragy Gyula 
püspök. az Európai Egyházak Kon- A }fagyar Ojságfrók OrszAgos 

VU; fen~:::l:o!!:Il~la1 tanácsadója ls. Sz6'Vustgének 'EgyhUI ~S FekJc.eu.. 
A soran m~uéltst ti Lapok SzakOlrtáJy. maJo!. ts,.m 
folytattak a kO!lmb&W tánadalml Dlisl tartott a MüOSZ lÚkbádbaD. 
rendsur(i o"z~ok ts az egyházak A taUlkoz.6n a szakoszUity taalai 
k67-ős feladauur61 az európai lb Nlmdh JeMTld:. a Minbzt.e:rta'tiác.s 
nemutkDzí enyhfiltsl folyama't er6- Tájékonat.ási H ivatala liltaJános el .. 
sftisében. valamint Európa egyhá- n6khdyettf:sémk tájtko7.tatáspoli
za jnak a Helsink"'Egyezmény meg- tlk.tnk Id6s.z.erli kérdéseirGI tartott 
vaJósUádvaJ IuIpcsolatos id6sui6 eJ6adWt hallQ.atük meg_ Az elnök· 
kérdéseiről. helyettes felvhoJta a magyal' tjJt.-

P. I . 

Vatikáni küldöttség 
az Egyházügyi Hivatalban 

Mi/c1M I mre államtitkár, az Á.i
laml Egyhá.:rúgyl Hivatal elnlike 
Július ~n berrrutatkou.látogat4vm 
fogadta France~ CoWWnM érse
ltd, rendkivCIIi úgyekkel megbizott 
aJlOStoll nuncius," és a kiséretében 
w-vc. John BukfJOs/cqt. az Eeyházi 
K&%Dgyek Tal1áwnak munkatár .. 
.. t., aJtik UIaJI 14",16 bl])()TOS lem~ 
\bén vttuk réut. 

I UNITÁruUS.eLET 

Ökumenikus 
istentiszteletek 
álmatlanságban 
szenvedőknek 

A svájci ZC"iehkn kbérktkip
~n egy római katolikus plébáJHn 
és egy református Ielktu i/kumen).. 
kus Islentisrtdeket szervez álmat.
lanságban szenved6k számára. Az 
islentiuleletek este tlzkoT kezdM
nek. Ezt k6vet.6en besZélQ:ető és vi
laki/rök alakulnak - id6be1i kor· 
látozás DéIkO!. 

konaUspolitilul t6rténeUnek Ieg
f6bb vonásait.,. majd az 6) sajtót6r
vényrGJ és a téJék&ZtaWpoUtíka 
aktuális kérdéseir61 szólt. Az. elő
adást követ6en a feltett kér dések 
nyomán élénk eszmecsere bontakl»
%ott ki. 

Lapunkat 
Viselte. 

dr. JQkab Jenő kép.. 

BIBUAÓRÁ KAT tart B··"I "boe 
1elkész a Nagy Jgnác uA klIctul 
iTlXljn mindIg MUh do. 17 ótaJ 
kndeml - t{,86-ban mig a követ· 
kez6 1d6pontokbIU'I'; okt. ':n ., nov. 
10. és 24., dec. 8. Minden éTdekJ6d6t 
sztvesen várnak. 

" 



Kina feltámadó egyháza 

P. Bernhard H . WIlleke münsteri 
ferences missziológus professzor, aki 
1979-ben és 1985-ben bosszú tanuI
ményutakat telt Kínában, Hong
kongban és Tajvanon, december .ele
jén érdekes eh5adásl tartott Würz
burgban Kina keresztény egyházai
nak helyzetér61. Hangsúlyozta, hogy 
nebéz az egyes újságttírek aJap!b 
összképet kapni a heJyzetr61. A cJ-
16dés minden mozzanatát figyelem
be keU venni, és a történelmi hát
teret is. A 35 éves keresztút után 
ma tényleg újjáéled az egyház Kí
nában. Ebhez tartozik az állami el
ismerés is. 

A sajtóban gyakran "hazafias 
egyháiról" van szó. Az egyik kinai 
püspök azonban megmagyarázta, 
hogy klnai "hazafias egyhaz" nincs, 
csak katolikus egyház van. De a ki
nai katolikusok hazafias egyesülete 
mintegy hidat alkot az egyház és 
állam ,között, hogy az egyház Igé
nyeket az állami szerveknél képvi
selje, azokat elfogadtassa. Peking
ben a vallási ügyek központi iro
dáját áUltották (el az 1983-ban élet
be lépett új alkotmány értelmében. 

Kfnában jelenleg 60 püspök, 600-
800 pap és kb. 3,"5 millió katolikus 
éJ . . Ez az összes katolikus száma, 
tehát benne vannak a f6le~ vidéken 
éJö ún. Rómához bO katolikusok is. 

Az ötvenes években létrejött sza
kadást türelmes párbeszédekkel 
kell megoldani. Egyik oldalon a vi
lágegyháztól való elszigetelődés, a 
mAsik oldalon a szentelések el nem 
ismerése nem teremti meg a jövő
beni kiengesztelcldés feltételeit. Ró
ma részéröl történt már egynémely 
lépés, és várható is ezek folytatása. 
A Szentatya rövid üdvözlete egy, a 
Vatikánról szóló telcvfziós filmben 
a megváltozott magatartás egyik 
külső jele volt. Nagyon fontos a bi
zalmatlansag megszüntetése. Willeke 
profess/':or a .. jövö embereinek" t art
ja TSung Huai-te pOspököt, a pOs
pöki kar elnökét és Jin Luxien 
sanghaji segédpüspököt, a papne
velő szeminárium eredetileg jezsuita 
rektorát. 

(Katolikus Stó) 

Az Osservatore Romanó 

a Vatikán egyetlen hivatalos napi
lapja. E kiadványt t8BI-ben négy 
világi katolikus ember alapilotta, és 
csak I890-ben, XIII. Leó pápa Ide
Jén váll a lap a pápa saját lapj ává. 

Az Osservatore Romanónak csak 
egyet len hivatalos része van, a 
.. Nostre lnformazlonl" rovat mely 
tartal~azza a pépaJ kinevezéseket, 
uj enCiklikák ismertetését A lap 
t öbbi része ismertetéseket . hireket 
~~fö~ a k:llOllkus vilégcgyház életé-

Illlc$Olatos eseményekről. 

Hlrek 

Dadape!lt-B~ké.m~)..,r 6J lak6klep4G ka. 
loll kus lemplomot épllenek. melynek alap
kllvét 1084 okt6berében méj( a nem~ elhalt 
1~kD.1 Ui$z16 blbe,os helyezte el. 

A Reform't"'ok Lapjéban egyre gyakrab
ban jelennek meg Ismet1etések erdélyi refo,_ 
mAtus templomokr61, gyQ1ekeutekr/ll, k~pek
kellUuutrloh'a. 

801'101 MIklk az Ismert bumanlsta u~UemO 
stobrés7.fJ10, 'ész nyolev.a ével. SECretettei 
k6szllntlllk ml II, 

Dr. Aallhl es.ba biológus professzor, a f6-
vérosl Állatkert volt f6lgaZ811. t6Ja DIIU! &oma 
Itobr6szml1vész dltal készitett lzobnl.t aug, 
IS-&! leplezték le l'!U'korl munkahelyén. Az 
Onnepfl)'en két unitárius leAn)'a kllzOl AIllkti 
vett részt, khleányával egyIItt. 

CM(I81161 tartozkodésuk Idal'a Orb6kné él 
férje lét~atá$t tettek a:z e vároiban lak6 
magyar unitárius KlIszcghyné OPmeter Aran
ka hh'lInknél. aki amlnl a z mésutt 0lvashat6, 
magyaron:zálrt lélogal4$a alkabnával lapunk 
JaVA", jelentas adoményt nyllJtott. 

TeolÓflla elmen évente n&lY alkalommal 
jelenik meg II. katolikus szcm1é, dr. Szenna, 
András pllnnonhalml fiSap!\! szcrkc s:zt éséoon. 
Az Idpl év Imnnadlk számét a ka .... z~lI)' 
kllzlbJéa papja '- mankatánal témakllmek 
Izentelték, ;\ megjelent elkkek IlIbbso'ge ré
mulat a pnphh\nym és artn, hogy a lelkész 
munkatérsolnak p~!ko!.lorl. valh\l tanltól 
és más hasonló teladalokm ls fel kell késznI
niIlk, 
Lelkészeink tlgyelméoo nJAnlJuk ll. jó wnAelo
bL 

!Wlhlpperl J'an holland protestáns lelkész, 
neMny 6vvel ezellltt lIutllndUasként két 
eutendlln At IlIJYh~örténet1 t anuJml'1n)'okat 
fOlytatott akotouvárI Eflyotemlfokll Pro· 
teltáns Teolóalal Intéutb<:n, ahol a nemrégi
ben elhRII református dr. Subó 151v'n és as 
unitárius ..... &.IlS J'nOl profcluorok el""dé· 
... \1 halllC8t111.. Magyaro ... úgt tanulmánylltra 
azét1 Jllt! . ho:>gy fl holland-protestoi.ns ~S il ma· 
l!Yar unil'rlul egykot1 kapclolatok klllcs(ln
ha tésalt blnulmányoua. 

"ali MaTtl!nloa az ENSZ MtJtk"" helyette
se budnptstl IAIOIC8tálil ren"J~n toldikozolt 
pollUka! ~lclllnk veuló sumélylHgelvel. 
Pduólalt II. Budapesten blt10tl Pup.uh 
konfcn.onclJln. E llIndbt tll.t10tl a Mnlt)'nr 
ENSZ TA .... sAg Inté~" bizottsága Illésén. 

Lukáea Unl6 plarl. tét a VIRllla flls:uorkuz_ 
t"J~t SO. IZOlet"nilJlJán az E1nllkl Tané", 
a Munka En:Icmrend arany fokozatA"al tOn. 
teuc kl, A kitüntetést 11110110» IIIlre áll&mtlt_ 
kér, az EgyházIIgyi Hh'a tal eln(lke ad la itt. 

Nag)' Géborné 111111. 1::vI, évtlzdt!k óta 
budllpe$tI hh·llnk IllPUnk OIVa lÓJa _ n~haJ 
dr, IlG.o. Gyllrgy pthpl]k unoké.ln _ kolou
vári Idlogatba IdeJ~n a"8' I~n dhalt. 
A hAzsongl'1rd l temetóben helyezték IIrllk 
nyugalomra rokonol .IrJdba. 

P" UllrlneJ hlm: A templolDll'noválélra 
Wllcclemé Anllhl Anikó (Anglia) i!deJanyja 
emlékére 1300 Pt-ot és SehmIdi ,UaHllé lZ. 
S..Gu PI .... ka 20(1 F't-ol adományozott. 
Dr.Orb.ácl ZoIt4a preJblter kél kopJefét ~s tKY 
héromé.gll lIYet1yatat1ót - SAJ" faragvá
nyaIt - ajlindékozta a lemplom dlultéiére. 
Damoko.l Albert lb. presbiter llJebbaa e-gy 
nig)'lIgll g)'ertyatat16t - salAt faraf{\'é
nyál - AJlI.ndokO~I" U llrn.ztaléra, K6szlln
jük. 

Orvendiiak, ha olvlI$ólnk résUr(fl Naev&
teleket hallunk lilpunkr61. Nemt~ben alTdl 
a:z észrevélelrlll érteslIl IIIn); egyik , 'Idékl utunk 
alklolmé, .. I. hogy CIIYU ol\'1Ilók nem tat1jik 
u:ercnc~aek a kll1fllld! unItárIul "IIé.g kllré
ból vett tord!tAaalnknt. ludólll1balnkal, 
K~k ts vérjuk erre a meg)fgyúsre "onal. 
ko n az 0lvas6tébQr szil_bb kilrtl észre
vélelelt. 

ÓdOIl Erd", eimen Sal P'ter lurkuzt«&
ben érdekel kilUI }elent meg, mel)' ~ebbl 
enl~lyI eseményekre vonalkoZÓan e-gykorl 
szerz6k IrésalMI kll>:(\1 részleteket, A meg. 
nólaltatott Irók kllzött tllhb l"'l t olvasha· 
tunk a nagy unitárius IIIt1énés. Kdemua 
LaJolt61 ls kolozsvért kollégIumunk egykort 
1(I:U4!:~tóJétól , dr. G'I KtlemelltGI il. 

Adah!kok a Beltf Fu"ae"" .... IG""o_"
he Rudapt.l. 1986, 510 IAP, Az olo5tz6t hi. 
&; i kladluért felel R'doy MtMly. a bLLd'iri'U 
Várouzépltó EgyeslIIrt alflpltó elnllke, kll
tct~ Iomcrll'l!k A H(lgyc. F:ndn-. egykoron 
Ráko. utca hA:u>lnnk n t(\t1~netil. A S, l Z. 
Mznak sok pnttdrtu. vonatkod ... van, m .... 
Iyet Balegb Eva foslnll iIs,ze .. oldalon. 

III T6IalYl S''''do .... ' kiváló ped/lIlÓjJlI. 
kltll~tetést kapott a ~h1vel(ld~1 M!nlszt6-
rtumtól. S#n!letlel 8"'tuJálunk. 
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Külföldi hfrek 
A b • .l'",~reel .wr~j\"fl~lkb7:i. ti ",A,(IlUk 

"1l~j(hj\l"trLl ldoJ~" nlnk ull "'CI(. l ()n~ 11 OVClllk 
nll""',,'~'C UIl\II. 1"0.1 n~hllt\ )· ~,·O flnl'" cr • 
~U.IIOI I~"ln lelk~U mllnk .... kodlk uen " 10' 
rllltl tcn mcl ff.n nem CJIn k II he.~tc",rl hlvuk 

onduJ"t\I 1'.'111" cl. hnMm - mCICMeI(I he· 
: .Wb,nl _ uolgAl Nnll)' ,,"'n)'"} 1>"., S?,/W,"'," 
ul fl 1.,1I1Ó~' fl 1/0'>011 MM .... mnrtl"X MO 

~IXrl ; I k/:lNilx!n II Orihnrnol 'mnoll"k. 
~n 1.I'~~I(,I'<':~n OkumenlkU' et(yllllmOklldh 
"fn'\r.,1t k l " IIlIlullkn. , fl lC a r~l!cl c ll . " ra lo .... 
,"41" •• " néml!1 c\"l'"8~Uku. t\~ nr. " nWI rt" . 
l elkoi.~k, kdzH H. 

i\lIl UII /\ . b, n , " . ' lIl1kIUOk ,:uiml 11J1I(j·bcn 
Hlhb ,"' nI !l50 c~rrel nOll , ~, 110' mR nlAr 
lU 7 mllllOI uAmIA!""k. Ali USA 235 " ,11I1ó 
• nkoJJlnnk 22,,·t\( mn mM " k" tollku.ok n" 
ko lll'lk I«v 1It1 011 II LcgJclen l~cbh vAIIA,uo· 
po rt ,ill 57 183 kAt nIlku , 1'"1' t~vékcn)'ked l k 
\m~rikAb,," "ll I D8IJ. ~vl l'lIyhtitl 6vkOn~'" 
~d" ln l lurln l (Neue Olld JlOI I). ' 

i\ !\'~ ", \'ork.1 S~."'d.dg .. uo" ro ' . fÁz ~vvcl 
ezelillllln.II Ak I lii, ~'IIZ nz onUI.( Jelktp6vé 
,·Alt. A ~zohot IclMllIAJAl Jl'-lenl~lJ m~rl ékben 
II lmud6k d .... Ol.ll l kóUI~O lolle ' ~h6tllv~. 

Ail 'Dullk'" ~gyb''&.Ik ne m mlnuculle n 
értcnek ~)'el. A~ nnj{lInL CII)'hAd", Ituuclc , 
Cio.n lcrbu r)' é .. ~ke ntl hnnll .. lI)' oz)'Jl , hOij~' 
ft u"k "npI'1I. uenle Lbe ol)'lI u kórtlk, umOl~'" 
I'<'ill)cI~Lnl keLL. d~ ezelllI" kAloLlcLzmus Je. 
lon leg ct'.árk6~l k. ,\il nnllllp l , ztn6thJ.on ncm 
~rlfk cl " 2/J..o, " IAV"ZJ.ltOlJbt~e t . " moLy 
Ichetllv6 l elte vOlnn" n/lknok puppti ' zonle· 
I~I ;\nllllll Icrnt!'llln l s. Mb II.nllLlkA n cgyh(i .. 
lukban, 19y A~ USA·" ,m I . . ... n llkell. pnppti 
ncnlellk, 

"U rton Á"III voll IIYl1lu' oM n ·ti rl r am,,! 
IIn l oLl ~", PU' IllI k !)o '\, , 'el C:lellltt ulIleleH. 
81c\lll llO I1 chh. él nK'IWl'Óbltllnttisokkll l leljn 
\'011. 1t1-l4 máju.tiban KOlnl"il ron mondott 
I)('u,td llhen megl"'lv~"zle " zI Id6 U1dö,k.1 ~ 
" de llOrll\lfo.oknl . ' UrIOlI Ál'O n ftoe l6Lt. l el· 
l ogh. nem hnla lml, h .. ne n. I'l~ JlI II Lnpoktn 
"1.' 11. tAmDll;A lI 1I II n~pe . e.nLildok életét. 
1144 \'éI(ón "Lgylh.otllll'T!l. ho~y ne IOrlénJd k 
IOmml olylln, nml R m"lfYllr- rumfon \11Z0nyt 
mcgterhcLné. 

KlJuMn e"yluh:IOrlóne ll .zlmpo7,Lonl 'n, . 
l on .. k. meL)' . Lllkó!lZ1II IIZ OrO.7.orr.:tti, ner 
é" ol(llll ml'J(Ur(i, h ek IIÖ7..:1gl1 6v lordlllóJAt. 
A ml!\llJ(lJ7,élélcn mnllyn r reiormAtIlI h e""I\' 
g~UkUJ l örI~n&z Pl'OlcSlzoroll" réul "eitek. 

A Szo"letunl611e1l Lelt c"'iIIM6Ilkn. I!t!yhl'il 
nUlju~zllI lh:l.n II r1 6l.I I'I'.ókelegyhl'i7.hnn Ikl ll llll 
be ~rlk. U~II.n !l l er.ekct. A he lkIllU" On 
.,.AmOl kmr/!1l11 evonll6ILkll' ellyhfu:r6 k(lz(l tl 
}eLen "olt ~r, N.U)' Oy"l" hudllpoc, U pll l llÖk b. 

Ko"h. Ub " 17.(.'IC~d L hl"Onk Icaul Oh'" 
tnll\ l ko:tti~"nk IIIk.nlmAv,,1 Orömmel Í1b~IIOlln 
h~ Jl& N!I'l. I'·1.o/ln ~lII l1~ n" rt., nk l ÓVtkkol 
ezclllll IlIIcI ptlk llnkc l . fG!ton'!tmk" nku t ~ 
Ko"Ac. I."JII' pll ~pöklll I, "cn,Ié\c1ll 1!\Iln 011. 
~onAlmn . mcgnll.OI I, {-. 1t)8:./ .. bt;n"~ uU1clclI . 
A,. L1J,,"" l(o"An nóne. l7,ol'l!"ltmu ol"IIJóJu 
lIP. Un UMlu. (~Iclnek . 

"'il antillai .. n ll,hl u ~ok tl{" lk ~rtóke. nyu ' 
~lIln"'ZO I I lel kll.w. Kennelh T Wl NN. "kl I Ubh 
~Iklllomm,'" I ~ Il\ rl hh"-li nkhlln. J u1. (-IU'C llell 
oly" .. nn pjollolkt,>:, AkI m~e:lnnllll m"I(YQn,1 
" k~t ,,11(J.IIMllf)tU k ll~1 mllJlYMtul prMl kdLt 
"ud~I\eltl 41. 1II:OO'""''' ''JIIIII templomunkl)l' " 
~I le"tlOI ellY ~zt)1 !IIn l. m"lIv .. ".1 Ir)H: 
I("",'C. 1 .. )0. plll llllhnOk O ~ to r<lb" kllhtOIl 
I ~"'el~"cn mu~ynt\,l IlIhJ.ock klIeti "zi Ir ln h~y 
bll r folytkonyon l u dn~k ("'~ mo, ' ld (tnl b 
bo"tilt,:,I. , ,,óM. ~1t11 "9!u nt,kCll \mln l cllyko .. 
rora). Sl'!",lllttc\ kll.~lInlllm r~1I1 t;"ffi l"lmu l . 

"il E.d~ l yl Il tllkon Ir61 mun ~" kl!7.u. ,~ 
rm'1tB'lIku'~lAn"k hR t,,~ n,,<11 k C,,,tordnlÓltit61 
III\)h l"p""n l, !II e "eml~ke"I <lII . Ke".6ny . I ~nol 
h'rn - " kl Ilo kul(l~ .. vl\rI , ,,.1! 4 t1 11~ k (lU~lJl llm' 
'mo l!ruUH!(h .... lI. hM I'Cf"rmll1 n ~ ~1I1t { .. ,I 
vol! - ",u o,véc.1 k ll sl~l yAhn" kl:. 111I IM " Z 
CI.(lII·.,.IIIII Vul'·I .... 1\.111 " )',,,60. " IIIc ~h l vo l .. 
1.11. kllWIt "~d.~ (,YC kIHln 1111 vull .. ~ "nII II . 
tI" .... k k ll~UI 0r.U.y !'Ip 1)0"'011.0 •• 11.6.111>" 

.ur.lt h"·~, ' ny .. rl 11 . " '0 ""..,,,e ~. 11,,," '-11 
I .... u' ... I • • A "'~I("I"k"lt k ll~JI •• ~1I W;tll . 114<1 
kö •. tltl '''''ItA ~ u ll"·O,lu,,1 l't<)m l~ 1 1~l v nltllO,1I 

X
" 'II 1 •• dél ~· 1 1I ~l\ ko1l ol ",~ " . I 'J . tI ~1.·r k~·~1 .• IIJ<.I P'''.' t.n l~u \'Ol t. ,\II,oollld lko) M IO"l llynjl ll . 

mUllkfl"n .... 111101 111 \!II'z~" I ~ .tt cr "'" kl,,,Md· h,,,, IQ!!I) ·hn" n' ~lIlr 'c.\ 1 A 1-I0ll ko n h nZ 
r·:r.. I ~L)' L !ll~I)I"h'uJ ~I~ I r,·el.'.I~dI\J" e . klln)' · 
,,(ol . mely r6"It)lo,,,,n l{ojókll11"lj ', n~ 0"'n , 6t 
" helikoni mO'-I!"'nlll ~lc l f!rlJ l. 

A r"'.lIl1nl" III ,," d. lu. ~n~ lIhlo n n m CfC l ,. rl ol. 
l Ak n7. ~1)'hfl 7.kllrl kll"K)· (\LC.ektlt. ;\ nu.r". 1 
l'IL"'~ 1 Ny .,I<Ij{flLI" l v<l.n, It kN· ... ' zlllrll 1" 011111' 
r6tl~:wnll,Mon. " " nro m.dkl! l<ll hÖJOn. 
II IJOlou" ... tl l 1 ..... ")'OIlI"m 1"" ' 011 11 11. . 

lI ezl m e ll. hflll,·.m l I ~ L~,b'/;. "kl Izcj'll llmt>f!r 
e LcJ!!1I m i lli " ~'~\ ':tlcn ,. mClfk~~1I n",nk~l" 
AZ I4IY('lcmL In~ .1 " rulo. l flno Tell16l1"" l n é· 
voll,,:n. Unnclo(\lye. kC1'Cll\k 11. 111.11 11 Inle. ,I7.oll 
r L h~~~· t)n ' ",,,elt II L. Az n"nt) pl~en Iclen YOll 
tlr. Ko"(ou IAllo. 1'lhpllk h . 

lIel"'enf1.o nlm lklrltrn k' nc vn.éJl nyt'TL p~tn 
n Ónc, \'011 11", .. 61 ,. lelkéIIz. 

Knlo"",\,flrl nt) I,I. 1- 12. kOz/l1t 1.I It~d 
lo ,,~ b b"~plll ' '"fI"U.II. ,neLyen n 1001(161111 
l .nArok II:OI8411uk . 

AKIK ELTÁVOZTAK 
l ~, pllnk LCl!lIlól>hl ''I'1<m4 I>nn cml~kcz l nnk 
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