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1986 a BÉKE nemzetközi 
, 
eve 

A~ ENSZ 1 982~c!l kOzgyal~lIe mc"i\l1apllotta, hOIlY 
,,8 b ke még c!lak cél ~1I ntm reallh'b" , Elu'ópAban 
nég)' (-vllr.ede béke VAn. A bt"lke mógsem l(' I'm(·sr."tc5 
veleJl'lroJIl ·!eltlnknek. nnpoMn hnllunk h~ bOl'u !l h Ire-. 
kel Jt·]cnté1lek jönnek fi v IIiIg vnthffifllylk pontjAn fel~ 
lángoló harcokról , üjabb éli OJnbb fegyverek hnl1yJtik 
el ft IU'l'Iraknl . A háboru h Ivei n ftlld ut{m II cfll l1n~ 
gOknl I. mejc Iották . A mlndcnnnpOIc lörtén é!lc!nt'k 
lIy~n közel!if.ge 1\1o!onbnn ft r{'nycgclnl uég {'II nl kör.t\ft 
rellépf, kénys,(crÓI és Cll I)'ell III megnöve Ile. Ultylln
esak napon ta hallunk ft békencl'ctő "r6k 1Il1nkozAsnl
ról , t (Jnlel lIekről , bl<kekezdcmt':nycz(,lIf·kr61. E nl(+g
gy6z6d 161 vez{>rcltetve határozt n c l az ENSZ köt. ... 
(lyOlesc méR IOS:H'n nZI, hogy /986 leouen CI béke 
71em U lktlrl élle. Akkor dönUH\ lilY Ichnl , nmlkor Icg~ 
feljebb móg C:IIRk remélhetlük a zl , nml e progrnm(-v~ 
nek kezeiNe le lt : n genfi csóClllnlf1lknzót 1I1BS ő,:t t' n . 

A Kenti k(:zroi:A, vllflgsxcrte b lzokod6at kelt o bő· 
k~rl kllut6 ('mberckben, II nt e(lcll l:\lncl II' II Urge li')hb 
felndnHá ICII7.I, hoR)' kl~kl II mosta POllzIJ6n Óli lehe-
100(:.:cl lIzcrlnt leilyen mell mi ndeni o bt·k e tf'nnto,'~ 
tII ~flér l , "hlncn lóm, Immdr ox Óécdn Illl\)nr lJlin JII kl ~ 
mondO IOIt , Rm lt CI Szovjetu nió éM a 17.~ln tls ln orill!Á
lok régóta hang07.latnr.k ' hogy 11% ntom hlibon.il Mm 
lehN mCRnyernl, megv!vnl pedl R nem sznbad, De vál
lorR IlRnul küxdenl kell, hOAY nZI ht mindenü tt rell1t~ 
m{,rj(:k : a VC'!ll ly ml'(tSzUnletl1lt'nl'k eltyellcn mMJn 
korunk leRrlfUtMzt6bb ktl rnlllUl1 arla lm annk, R ".cJ1zad 
vell7.élyel hullCldékónok, nz nlomfeJlyervc7.etn k a 
aökk('n lt'!lIe, láv huokbnn pefll" tf'IjCI e ltakar/ táIlR. 
Minden egyéb b l7:odalom I;ltnk illuzió, Igy a:t (\rhad
vhlt' lc.bc. m int vnlllmlfé le hlltékony CJlI pnJZIIbll vetott 
hit I. az", 

Szllvtu:IQr e!l l~Jén bóclIÚ:tlnlJUk n:t 0 -6VllI éli o:t 'Oj 
év ha jnalÁn kÖ!ll',öntJQk flZ t1Jnt .... k lvflnlunk eAymflll~ 
nnk bOldo" IlJeIlZl('ndl'it " K I n mÚltb,. né:t, n Jnvl'ibe 
lá t " NhzUnk ml valláso!! émberek I. a m ultbn, hOJty 
bl7.nkod(ul!lnl nC1.hl'UOnk n Jövőbe , Né"y év tized leli 
el lu6tli , hOlY (I dlüdftlmalllln előre törő tn~ovJet hnr! 
strr(l lelnnbndltollR Ma/lY/lrOrllzllKot, klO7.te a :t orll:tflK
ból II ml;'lIIl'lIlló német tMllIZth c."pBloknt {<I mnAyAr 
elIlltl6tnlkat 1\ felu&bnduldA!la l valÓ'r1l vAll ncmlfl tUnk 
ItllJobbJnln"k Alma l .. lörtkv(o'W, nz or'l'.AJt vl .. tanycr~ 
It lI~uvt'r .. nllfl~At , n"pU nk .uJM kl':ttlbe vc'hellc !!nnA
nBk " lnklhh6! 

l1()11u.t'I ('11 n«hl·z volt RZ Öl, ti t· mn mM MtNln e l
mondhntJu k , hf>lty Mr,ada/ml 1'/(-111 11" jcllem:tlJf' fl Z 
dUom 1'. az egllh4l/l" Jó J(Clpl'.nIClI/l . 

1\." 61lam - 1I:t nlkotmt'my ... .. te lmében _ htdo!!ft!fi 
ft hfv~k 'l6mt\r,ll It IcijOlI v/llllluznbRd. ARt) t, vIiInmi nt 
a,. ~lIyb6alk ('rN1ménYt'1 mOkMhéhcl: n ktdvel'.6 ft l
t .... t.f\If>kl'l Komoly aoynll tllm(llta tf •• bnn r"u",.ftl nz 
tll1hAtl _znc16111 Inthmfny~ktl , II' Kftl It mOemljlk Ifl l ~ 
1",,0 "pUll'tt<k mt'it6v6.61 , vIllIIminI fo kl:lllJlCKvetfll hl'i1 
kl,.Vullt n:& e.yhAl:1 l u-m(.lyt<k III fltmfonyfl . 1\ rdtlll'l 
rttndu:nl'J.{'n IUIAro); .yh.hl ')'A!rtllrtll.r.klll, II 'rv p,.. 
dl, olykor f'tyhbl rf'ndNv6nYf'k rtU III k~zvfitlt A:& 
... yhb .. ~. vll,..ont ell.mt'rtk a" orllA" MllunrUlltlJl\l , 
tt l'/Lfole tben tartJ6k .lkOlm6nyAt Nt".. tlnfledtk mri 

n ",nltfl!!!)JI I'l!nde:&vénYek nllnlnclteneJ IlOlI IIka i cél()k ~ 
ra való tf'lhMl.nMfllIlH, t; moJlll.tjAk a héke meittlrze~ 
II él' l fo lyó kU~delmet , efltóllk fl hl\boru. uu ilál t . 1\ 
rnnRYIIr á l\flm rcnd c:&I{; vlnonyJ\1 R Vntlk6nn .. 1 IM é. 
,·Oll(lf"l.(H! knpcllOlü tn vnn máll nemZet közi .'~yhflzl 
rlU' l'v(}Ul lekkei. MI, unl tflr lullolc, nAm lIterin t kevl'sen 
... nu.yunk, 1:tt'I'tI.ny blWllf~ 'U,l'I nl kb. th:enkóteuen 
Ehlw:t vlltl.onyi tva jcl('nlÓl JI'llIml\ magyar unll t\I' h.l1 éi 
R:t ul'szflN hlllÁraln til i, kÖ2;ell • tftvoll országokban. 

Al. alkotmány bluORfl o ltR lelkll. merell uabadiAlI 1'1 
O:t e ltyhA'tak nuton6m mOkUdHil'nek ff'ltételel közölt 
ml vnlhhOlI f'mb(:orf'k r~ PRI)\ .:temélyek f'gyenran&u 
óllampolRMként ve.2;Unk rMU II közélolhf> n {o.ft a nép 
Jllvflrn VCltUiII kö'lö!I munkában. 

P.uröpn m rnl l már löhb mint negY"'en f'u lendÖI mfll~ 
ti lt b(lkeJe II lf'gdrá8ább közö!! kinc.; de IUdnu nk kell 
aZl III , hOHY törékeny héke f\:t, nmelynck c.endjl$l aj· 
I)ól II i'lJból tCllyverropogfl~ vorl fö l . • ,Nyllvánvaló, 
hQjlY nem mnl'fI(lhnlllnk k lvUlf1l1ók , o«m ht)1.ód hRtunk 
I>Q IIQn lhlCI\lIUn k vngy hn'lflnk hntdrlll llltk tr.de2;él\(! 
mö"Ó. HI/lzen n tcny(lf{etl!. ellen nl'm tcth' :tjlkrf', Im-
nem redf'zelJ'C vltn _zUk.éK, nmclyet milliók 
~~nvll AnnAI IM Inkflbb, mivel tudj uk : a hjlk,,-

n'l ut6bbl ~vek l)en orn6Ahll tdrn" Innf- n 61 
. 'U\mrtfllon kivü l nem hAgyható polltl ~ 

n nvunk It ert'J.. 
_ dr, Fen' nc:& 

_ r~ql 

AIf; v 
hAtalom II 

nr, Klu ) óuflt 
I /JUQII 1" tMe II 11 111" e ,It_ 
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Újévi köszöntések 

Cremidus in unum Deum 
H I T 

A hit tdQW":1 .s(Jkféle 1clIct. : mind3'L ami (UI. emb~r 
lelki. s:te)[eml [gt!n~"ét marack.>k1uL'Ulw k ielégitl. k it lU. 

A ml.h~tclt met;n1UuUJa hisz II 5zePR~ben . Il 
!ormd31m.úr az e lveibt.-n. Htt ohi tc61 be!; , fl Unk. áU':u;.I
ban \'all:lsO\:i h it~ gondOl unk. Ennek 'két pólusn \-..In : 
1\ \ gtelen bten & a végéos ember'. Mi. unitárius'!.k. 
histUnk Iste nben és :I. halad ó emberben. Hinünk fl 

Ié.lekben ls II le lkIIsmereti S:lnbadságb:m . H i.sxUnk n 
CejlGdésben és II humanizmusban. JÖ"őnket illeU)e.n 
optim Isták \'agyunk. 

L ~ L E K 

tU ember bár fiukallag aL\,}'"ttgi fclépítet~gu. \"::tn
nak lelki jeleníl<.!iei : értelwn, szerete t. SlIé~. iglu:
ságérzet. nmelyl!k tulmu\;3 tn..'lk a fizikai k6töt t:ségeken, 
(l müJ6 tes ti valón. LelkQnk v:m , &-zelmeink és gondo
lamink nlnrnlk. melrek nincsenek kHé,'c idő és tér 
korlatulnak. Elké pzelhetetlen. hogy csak mru~k::n.yi 
porhü\'el.)"ünk hordOD\.'\ e jegyeket és n d 6stigok.nt. Ho
g)";m plén t:ilhiltM belénk eum6kel és eszményeket eg)' 
lélektelen un.iw!num1' Lennie kell egy örök lélekne!\:, 
C<XTá..m:ak, amelyből m inden &ed . .. Meggondollis 6rka
dik feletted, értelem 6 ri!: téged:' P\Hd 2.11. I...clkünk 
isteni eredetü, s miként szent az lste n. úgy uent n 
lelkünk is. 

I ST EN 

A relat i\' , a viszony lagos felté tel e%i. az abuolú tu. 
mot. MI elit nevezzük ~tennek, PontOtlan leh'n i nenl 
tudjuk. Az. ör&kké vnl6 ~tl.'n m indig több voll} m int 
amit u ember cl tudott rólu mondnni. l\Hnden em. 
b t)l' a lkolla Lstena n:: ncgtinyes, Istl'.n nlindig mögötte 
és túl .... an :\ róla nlkolott képl'.ken. f\ Z ember régen 
fell.smerte, hOlY 1\ " lIdgban rend és törvél\)~lIen1ség 
uralkodik, l\1inden egy lii thntntlan Kéz.re mutat. E tL'
remt6 és ft!nntnrt6 kéz. e'l az akarnt m indenben fel. 
ismerhet6. "Benno élünk, mozgunk és vagyunk." 
ApCsel 17 ,:18, Legtöbbet Róla nz e mbe r mondhat Mi 
I:$ten képmt\lml "Agyunk. Mélldn érezzük mngunkat 
ls ten lO'ermekelnck, hL~zen m l knptuk A legtöbbet 
II Teremt6b61. A v~tclen. egyetlen Istenn ek, Aty§.nk. 
nnk Icikét viseljük rnagunkbnn. 

ls ten lélek. Isten szerete t, lsten a rnIH~g. 

JEZ US 

Az Id~k somn $ok kiv416 ember k~te IUl UL:l.t ls. 
It.'n {ch:. (Zoroostcr , J é:.us., Buddha, MohlUlled.) 1\1\ 
Jé~ tnnll\'á nyalnak vaUjuk mal unknt. Esunényk~ 
pUnk és tan ítónk a tl'i rténelml Jé.us. Benne az Or6k 
emberi Ideált lá tjuk, II IiZN'l!tet iH'Óf6táJAt. az Aldo&llt . 
~~~~Ias k Al n!, ri4s h&l!t. Csodt\ljuk d ladalm& hitét ~ 
e erejét , amellycl le tudta Iy6znl ké~ge1t , li6t hu. 

t4IféJelm(!t. Eletének legnehezebb p illanataiban i.s 
rendfth t tetlenUl bbol! Is te nben. ..Múljé k el tölcm e 
: hir. de .. ne ÚiY legyl'.n. nhoKY én akarom. hanem 
&$ ogy te, Mt 25,39. Tan ft4sa lnnk lé n,yege ro\' lden 
kel~~~~~lhat6 : lsten lélek, 6 t lélekben & Igazd .gbun 
bort E nl .. , S:lC:l'1:lISd al. b ten t ~ u ,ereS(! ln . em· 

'" !TC \nnlt minket J é:l\l5. 

l \INITARI\l8 tu:r 

• 

PESTLÖRINC 
javit ják a templomot 

-

AMERIKAI VENDEGEK 

LÁTOGATÁSA 

fh amul.k a l unU:\rlus unh'ef'l lll15ill ee' hill 19lJ5·bw 
liJ egyh:bJ chlll"'lS' Es modu:iior' - IcJr onduokot -
\'4lnSlllolt d.r . Wlllilutl Sebol \l ~dlJ aldoG-': k Nalalle 
Gulbrllnd.sen 1.S.i'lOltl' , ,,, tARI' \'q-rdut,Jtó bl'loUsi«'-
11a k IngJI. 5Jtl nl~~' 6bell , 

Nt'\' t':&eUek 1981:1 , Rprills rldf.n rEul \'~t'.k .. anti .. 
lIal unUárlusok Lrkesterben tuta.ndó évi k6:qyiilk én. 
T en 'Ük neriul á pr, 3·án érku n ek ~pül6D Buda,"",l· 
no. Mh'el I('n'ült n ('rlnl • Itlh'dkel iJ \,w rna.pou, á p.r. 
U-i n mb • kolou \"'rl unitárius templomba n . b .... 

ua k u.olJl:1Unl, tlu leldü knt 

1988. hrlll.s 10· E,u , u ülllrlilk li ll du. 5 órtIJ krldrikl 
ny lh'i nos e."hb l ké.LI\'1.se16 lanlk$J at& en rOJadjuk 
6ket Na,n' "nat· uteal le luplomuokbaD. Ali IsleuU;!:1l'
l~rU rffien dr, Sehub. t:ln3 k 11I0lfiJ, majd a t(i,ood
oollasuOQy 101m ~olJ. u; Ilmerllla l Es ).aaadal 1101· 
Ilrl1l5 unh'enall.s t ' k Dd\·G'IlrCóH. A nU'J'DJ'U. tllnd sobl 
nlag)' arul loltniCllolJult . 

K~rJIIII , mindenki jt:.yeu l'! 1.'.1& • lIá tumo$.. boey ntJ
ue nl\.Jyobb ,dmban tOCll-llbUlluk kl'!ch_ \'r.Qd~io· 

1I.d. altJk els6 1\I~n IIUo ... 'na_ d ba:ainllba. 

• 
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Találkozó egyházi vezetökkel 

HARMONIKUS EGVÜTIMUNKALKODAS 
1\ 1I :I1:nrrll.~ Népflxml clt'c,wl OI'":I:u\gOl' Iwn!lt'(";IIIIUlu\ 

,'ól, t11cly m'k mc@hh'ot! YCIHI ~",<'I son\bun CRyhő )\\Hl ll 
IlUs j)t\k" ls jcJoil volt, ulIImlt WcJ~ 1l \npllll\( 0lVl1S01 \1'1 
bt! IAjl'-koI'WIMI kl1plllk II nO pUn!)0k, u "V (>. :1 IH\.(lh~ 
lltj~lI . Alt. ott "'lhun);:t:ol1nkklll ('j.tI'elél'lcItUnk. Ncm 
l!\lJuk er ll'lmN liX dhnll jJ7.011 ICllrolllOllllbb mCIl1\I~ 
]nl)!lfl~ok Ism(:tI~M\IlCk , hnnetn k ör.ö1 jU1( - II I ~~ ': 
I~hddít\'tl _ II Mug~f:U' NcmllOl bf'1I lj kOIIJ.:I ·('SM.II ~ l Il ö 
vetll 11111)01\ m cgJchml h'i\s t, mcl~' U1. ('R)'hfl ll ~S 111Iu111 
közötti kllJlcsolutok lényc!lól'c mulntolC ,'fa. 

A 11m CSk 01ÁS s:IIUnutébcn P~.~l,lllY 11111'1', ti B Il7Jdlnlt 
Néllfront f(illtkll"n kt).u:Untö1tc n mugynt'ClI\'ly-flgl ('IIY
hnr:uk <-Is fclékcZlllck l( (opvt.~clöll, II kOIlJ.t I-es.S1.\l s on 
re" ... t vC\llI egyiubi ;'ll!.cmélylsC8ckct, A f~l ó,'lIs Inh\lko-
1.ón jt>]crl "011 KóJlnl Gyuln, II lI N~~ elnöke ;,,\, Mlkl6.~ 
Imre ál\:llIllltk(U', nx AlI tuni E:RYhá" Ugyl 11 1vIIIn] el
nöke b , 

_ NII!;y ö "öm SlAmunkl'lI, höl/.Y kongl'USJI:t.usl jelen 
JótUkkci. é,'(!ckJ6d& Okkc1, mCijnyll"(lIlu]/lsnlkknl n ~rn 
~ll e!lys.!!luC'n vtl ló l"ésr.véldükct nemClIuk demonsl 
r lUtók, Illlncm egysr.c~mind ti csc J,>kvésbcn való kö~
remOköd&;t i:l vll llllltl\k, Megflgyt>J hetta,k vnhullony
nyicn, h ogy II kon(:(I'('S,~)'.\I.~on JóJ fogndlllk c:t ~ ft lI7.ón 
dékot é~ n l..'llll\cskozrus minden t~sz\le\'6Je, \li1áJlnt':
xell'{l "oló tekintet uNkUl érezle, hogy ebben o vfll 
I n~{)~ h ivO tOlI1cj,I<:.k, 1\ Inkos8ng, lisztes honflt:'i l'sn lnk, 
mngyrn' ollunl!>o lgfu'ok flZ egész m",~zÓ!lépflés l'éS1.c~cl 
nek érzik mllguko~; cgy \'i.';~,ontngsflgos, n éhu mellh: l' 
helO feJtőteJck , viszonyok közlHl él6 ol"Szógban együtt 
keN!ftlk hivők ~S nem hlvOk n klbontakozt\s, rt mejt
újulós, lIZ cl61'chnlndtls lehct 6so'lgél - mondtu P07'sgny 
Imre, S nOhn /I kongl'eMzus c l6készllé:;Oben lU'tn llI
I"clu .'<! tek, h oVY minden vélem ényt l;1.óhoz jUl\.slst;Al\::l k , 
nem l ehetetl hAJlun I olyun megn)' lIvánuh\st , tlm ely 
kő~bc vonnA, h ogy A szocirt i izmus cnnek" nélmek 
vdllllll 611 IdllntltAsdnllk ls m CRrclelO I<ltcjezósl rOI'
mdJn ; It~ llkul' é lni ebben ti hnzflbnll és jobb 1I~,oclo ~ 
IIzmu.~t Ilknr mcgólnl h IvO cs ncm vulldsO$ ó11I1I'1"1I)OI
gflr cvym·dnl Egyik nfllW nycrf\'lCRe :1 néprront VIl 1. 
kon~r~'tu.~flnnk, hogy CZ ol"l!zóg-vUt\{t el Ott dfl thntóvó, 
ónékclhctővő vó l t. Et. nincs ellentétben II v!\lIóso.~ 
megj(yOz6dés!l embOJ'Ck lelkllslnC1'Clével scm. Mlnd-

, 
sflhoz I 
vésro V(Ui 

U.'!zlelni kell egymós 
és nem h Ivők közötti 
embet sem Jehct httvnllM..'l 
1>01111\1', 

Huszonöt éves a "VILAGOssAG" • 

M('JtlnduIÓt{{l ótn 0 l\lflS6jll \lngyok ennek II mnlerill -
1151n \llItignézttl IIzem lénck, MIlIIum és ellyht\znm ne
\Iében e sorokon kercszltll tlsztelettel köszöntöm II 

l ,ukt\cs JÓMof Iwof'esS'lOI' vczetle s-,,:01'kCS'lt6sóget óS \I 
munklltórsnkul. 

Orömmet l t\llom, hOIU' n 2!5 lIves folyóirulot, mely 
01, utóbbi csztend6kben (1 mnrxlaIA_ kerl's7.t {>ny <1111]6-
IlusnAk ls cllyre több o ldAlt lIl!.en l elt, IRcn ~oknn kU
s1,öntt! l l ék , 

K I't(l6r Jl'tnos II jubIImnn I szlunbun melljelent Ud\löz
l {>sl!k tlMn közölt h'tisl\bnn többek közl czeket Irtn : • 

" A m! tdrsll('olmunk reJl6d~sO I tlzonbnn ,nem v ol nn 
lchct~l!8e~ bl 'l.tosl lllnl , hn CSAk II mnrxlllttik ~ CI'I')él'C i:s 
tcv l-kf'nY.'IőlI.én'l IÓma.zkodnl'tnk. UKylln flllllok n mnr
xJstl'tnAk, nkl vllti r. lk ell !I.\lóst ro~ln\ sAJAI. \'1 1 i\l'n~7.(' l e 
ml!tlctl, figyelembe kell vennIe nd is, h olt Y n bl-kl-,';"· 
('II II hRlndt\~rA , 1\ tft " l:uldnhnl IR[l 'l8t\ROS~fllt l'O , II no'lp jó
l "IŐtt:, clI.y ~l'- ge llck m('ltóvl't!lfI1'n, nz cl-:yUItNes, n mAloIn
IlIrll\lI teJlctlcbb kultörfljflm, n csnltidl őlcl m Cl-:s:r.llhr
rlltfl, tirn oru tiQunkblln "'oklln lörckS7.cnek, II kör.IUk 
flnay IIzflmbnn vllnnuk mAII vlh\t,\nl!r.etc t vRlló é, vIII • 
lti .o~ .. mbcro'k I" E1.ck n1. I!mbcrek !lRJtil \ltll'tRnézetUk, 
f'rktltc~Uk alnpJfln III él'tékel h\ lnnk fl 81.oclnll:t.mwl ~7A
mos ('élkIIOlé5l!~n fos e~4'1l' 1 IllÖvct.ségc",,>lnk II 1II1'",n
d.lml tell1dntoknok II mCjJvol6sItAsflbnn , 

Swc:lnlhltll t cJ Ic'kléllUll k Ortéke., m o,,6l'zcndO vlvml't_ 
.il)'1I " InkO~MfllI vnUtlMolI rész nck , II mURyOror llzfl lt1 
e"yh61.aknnk II lI:r.oclnllnnusbn vllló hcl11el(1,kl.'(I(.MC, A 

\'alltisOs InkossólI nngy része Pollllknllng és ('I ' k /l lc~i hIJt 
t flmOll/lIJu II szoclnllslu rej]6déNt ., ," 

A llI:l\mo.~ hozzflszólb közUl mt!! Idt7.Ünk cwy-ck)' 
t:(ondoltltot II kö\le tkezókben, K ti,Jrlf!::f Déin m(\vclődésl 
mlnls'1.tul' Úll)' It\Ua, hol/.y 11'1: CI'ték rend H7.CI' .. a\lAI'ul 
\'alóbnn lé~mt>k , ~~ pl'OblcmnkörbC'n ,,lIZ omberl 
ej,lY"illtólés 1I~'lb<\IY,1I1ról vM sz6, és otért nom lchN 1.'1-
odoznl fl Vi\Ilt.'l7.o~'\t". 1\1. Ud\l tlzl6k soráb.'Ui rejtegeté
sc1<ot dl\lflSLunk ikó~ ~gyhJ\zl embel·t61 18, I'.fnOllll r "o-
I'ene, ~ , ,lNltl)lI kt~ OJ J!)mb~r rŐSZoI1kfi':'I.IŐJO Olej:l:\lIn"ll 
j:l. h ogy mcg kc-1I ISllle"kl.'<!nünk llZt.'I.I /I 1t'1'tlR,cl. !ln\o
Iylk ~ Z{'l' lnt "n keralzt~nység ~ ~I mnrxlJtmll~ lelljeten
t6sebb 'köz&! \10111\.'+11, hogy mlndkett6 lu<L'ltO/l.lIll ~ 
hnnWl\lIYO:':OUIIHl ,fl jö\l(I1'(l orlonl.11", 

Dr, Pdko:dl 1..:\$1.16 1\1.11"1 on, {I budnl)(!oS11 n ~rmlmlÍ tu~ 
Tcoló(llnl Ak\lIdómlll 1.u(IOO t)l'Oft.\'l,1:t.OI'n, .I1Illle," \l1I1I1't:; 
tört ...... l'II1. többek Ik.öm II ikij\lctkez/}kct óJl1lpltjn nWII : 
"Konmk k~1 nagy dlnlógu!I tAbol'lit kö:t.& UII~' Unk. II 
(\bill'I((.':i 11h'al !köti ÖS5ZC : ~I ,k~r()"'7.lón,Y tL'01611'1f1nuk f l mn~ 
kl((.j\.o.~c , l.'K.)'Imt\~ ~ 7.Ó;.kll.'f!( .. \'I\.I\JII, '\.1"U.yllh.\.~A, "lIl1yl 
cll)' l~zl('ltU!l 1llcg6l'lé,c, ellYct~"léllíl nem lc.h(·t·~Kto:l 61\ 
mlltKtzmUlml.lk 1\lhof'hlnlU.~ értolmólmn "ott kOll/ro"t • 
d6Jn n ..... lkill." I ~ 

.A7. Ilnlt,1d u,~ MOn<I"III't Wln'll/'lI,) I ~1 hnl .. \I"iklJlm 1(Qll(?, 
t ljU','lllmnu.u Ik l~l'tk II Vllflgas.,fll/, 1II1(~k,'1 k Ultlll ö.~( II 
~rd{'k I 6 Ir.'ÍAAII , t.JC(l)' .... \ I'w~lblld ~lw"""Jmlit .·u l flal , h flll), 
nz eay''f!. eiwhth:lIk t.eul~lIl ~ Itl l'''lldll'\ml r~·lt,,,,,\.tllt 
Idönk"n\ I'lclll7.t'i In'I.!Iok ~(Jn\lmn tlrv~Il(I"llo.\n k ,u"l ok, 
hll " lt' ! l~nl<!lylk t\ldO, ,,:wi'?" fI~ ulllli1rh~. jt(,urIOlllll;1 ~'" 
fOll1a.lkmr.n6k. ' , 

UNIT .... .. n JS I"n , 
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LATOGATÁS AMERIKAI UNITÁRIUSOKNÁL 
III. 

AT't..ANTA 
_-t..I Ilq mJn~ tljin tudnak va!amlL lU 

E dn-'" .~ amerikai repOl6tér. In fedmék fel 
'-an .. ~:"néY~ az ~éR. vilAcon ~Iterjedt üdit6-
• C:OC- l t van .. gyir k6zponlja. tiete egy ré-
Italt, es ~~tel .. Nobel-békedfjas polprjogl nége.r 
uét lU ~Ptlsta Jeikén, Martin Luther Kin:;, &kjt 
M~ h.lAla urán e viros legnagyobb bapUlta ~emplo
='~lIell márviny sfrboUban helyut.ek lirok nyu-

ca:::--ben ~ riro6 haW'ában Idolyt iltkWette! ~ vé-
Jet az. r .ak és .. dél k&ötti polPrh6bof'Ú, anukor ~ 
JceJd uQvel$'lIi csapatok 116z.elmet arattak a déli 
u6Ve~ kQ%d6k felett. . 

Atlan'" lakn 'g'nak .. súma ma mIor majdnem el
&te .. k~lnl1UJ6l;. A lako; ydg iot/ ... a szines b6rú. Val
lUllai .. t6bt 5 rg a dW bapUJ1a egyhb tagja. A ~ 
poJPi mestere - aki az unitAriusok évi lclnruk é 
nek dln-$ZÓnoka volt - az a néler Andre\\' Young. 
aki tMoptilta lelkészi oklevéllel ls rendelkezik és aki 
az USA egykori ENSZ nllJYk6vete voll A városban 
ma I.6bbsW templom és I I ulnag6ga talá1ha~. 

Martin Luther King sfr Ja az amerikai baphsták és 
mti jóénbii emberek 6 rlik zarandokhelye. Mellet te 
van .. r6la elnevezett alapitvány székhá..z.a. melyet 
most 6rVegye vezeL. AvAros egyetemein egyI e több 
a négtt pro!t:Ssv>r és hallgató. Itt nevel6dik a szines 
b6ni ametlkal uj értelmiségi réteg jelent6s rf re 

Az emHtettekkel ellentétes a városk6zpont, ahol a 
hatalmas, szinte égig ér6kneJc. tIln6 60 80 emeletes 
fdb6kU'COI6k. szaIInrWt. banképületek mutatjé.k a vA
I'OJ kuelkedeIml életének pez.sgését. A város pere
mén van a sz-génynegyed. Itt élnek a munkaDé.lkfiUek 
is és a wnes bórúek legnegényebb rétegel. A vtros 
hatitiban lev6 szép parkban van a Cyclorama e ine
nÚ"ü, múzeum, mely a dél t nak h'bor'Ú egyes je
lent6s, a város körill zajl6 mozzanatait mutatja be az 
oda :tarindokoT6 turistaseregnek háromdimenziós szi-
nes Upekben. * 

E dros egyik 75 emeletes - Peach~ Plaza eine
\ ·.,d II _ s:ztllodáJ'ban tartotttk meg az amerikai 
unlttrlw -unlnrzallsta egyhiz évi kÖ%IYÚlését. Bu
CSÚZt8uak a két lel~ vez.et6 Usztségvlse.16t : a lel
kkuln6k dr . Eugen Piekettet Es Sandra caron mode
riton. -A }ogásm6 a ml f6tondnoki tiszt.ségü:nket vi
lelte. Igm ielentós .uavazatt6bbsqgel választották 
meg az új vuet6ket : d r . WIUiam B . Sc;hulz eddigi ad
m1nl.sztrativ alelnök lelkészt elnllkké és NataUe 
Gulbrandan PSPmlYt. az TARF Végrehajtó 8irotl5á
&'nak tagját moderátorri . A me&nyltó o.lés az egyhe
ta Olksorcnat li tvinyos és k6zel 2000 ember által 14-
toptott, európai hasonl6 eseményhez nem hasonUl
ható stines. érdekes alkalma volL. Közel :wxl gy\ileke- . 
zel képvisel6i saját ri .... 16juk alatt vonultak fel. Ha . 
talmas kÓf'Wok énekutmal és kidl6 ml1vésl'ek zene
sz.tm.l &.ették lZámunkra szokatlann' lU. a jkaimaL Al' 
amerikai unlttrlus-unlvenaUlta euhiz ezres lélek
lámat meghalad6 gyillekuetel.ben Lapattta}ható leo-
16c1.a1. táns:"hnl és poJltlkal eltérések e llenete ezen 
a gy61f5en egy nint és egy akanltot képvlse.1tek at 
amerlkal sokrétega vaB'1OS tl.rudalomban. E meg
n,.ltó Ol~ell stámolt be a búa6tó eln6k at elmúlt év 
)elmlWebb eredményell'6l Ol'6mmeJ jelentette. hogy 
a I70lekezetek sz..ima van és megha-
ladJa at euet. Az at elmúlt halet.-
tendós elnökl és ~~ 
mir két ~~ 

4 UJrrlIT Atros nEl' 

Az GlllJntGí Jwn"r~uzwon 

tése követte, aki a tovilbblakban JOC'01 tudé.sé.nak 
minden gyakorlatával simán vezette a k~lést. J e
lentése végén örömmel állapította meg, hogy et al
kalommal is t6bb külföldi testvéregyhaz képviselője 
van jelen. Nekünk, akik olt OItfink az. el.s6 sorban., fel 
kellen ál lnunk. és at Qlés nagy tapssal fejezte ld ö r
vendnNt jelenlétünk felett. Azután lU elnöklö mo
deritor q,YrnAS után stóUtolta a $Úlnokt emelvé1l:yre 
akOlföld i képvise,16keL Alulirott volt az e1s6, nkl sza
badon el6adott bJ'7'kh~ben üdvöUil te a je~I~J6ket ci 
MagyaroruAgi Unitárius Egyház képviseletében, uól
va arról az igyekeutr61, amit gyQ.lekeuwnk a 
templomrenov'lások terén. további a könyvkiad61 és 
sajt6munkában tanúsitanak. Dr. Kovács Lajos. a ro
mániai unitárius egyhiz plls:f)Öke az erdélyi unitárius 
múltról tartott {elolvad st. Olether Cehrmann lelkést, 
at IARF főtitkára. a tavaly Tokióban tartott kong
resszus sikerér61 StÓlt. Dr. Roy Smith, at t ARF elnö
ke. egyben a nagy-britanniai unitáriusok fő titkára. at 
angliai unitariusok testvéri Odvöt.1etét tolmácsolta. 
vqOl a japán subadelvü buddhista sz,erveteL a 
RlUho Kosei-kai képvisel6je fejette be az I1d\'Öl'Ié
sekeL Az elhangzott bestideket a jelenlevők nagy 
tapssal fogadtAk. 

A kötel hétnapos eseménysoroZAt r&tletes Ismerte
tése at egyes kisebb társadgok, esoportok. egyesillé
sek 'llsueJllvetelelnek a kltJUtAsok. s7Jlk-QI ' a knek a 
felsoroltsa már meghaladná a lapunk terjedelmét. A 
dr. Pfekett és munkatársai á1 tallondosan k lváloJ;l.IOU 
proirampontokon igyekel'lilnk mindig réu l vennI. s 
ahol atTa IlénYI tartot tak, " ou'nólnl a napirenden 
lev6 ké.rdésekhet. Szolgáltunk d r . Kovács püspökkel 
együtt at urvacsora-outhos IstentiUteleten. mel,yet a 
nemrIeIben elhalt dr. Szen t- Iv'nyl Séndor u lódja a 
lancasteri C)'Ülekeutben_ dr. T. WlnUe lelkén S1:uve
zelL. David Rankln San Franclsc6ból Atlantába á tte
lepQlt lelkén Itt elhanpott beszédét, tul arra majd 
Id6m len. egy a lkalommal magyar fonUtt.sban be 
neretné.m mutatnI. 
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A kózgyül~ jelent&; eseménye oz a l. ül~ volt, me
lyet a \'Áros baptista gyülekezetei tulajdoné t képel(Ö 
új. modun, tobb, mint kétezer embert befogadó nagy
termében tartottak. Itt az emlékbeszédet II körünk
ben ls több olkalommal járt és az idősebb nemzedék
hez tarlozó dr. Dana Mcl . ..ean GrC4!ley, az lARF és az 
amerikai unitáriusok egykori elnöke ta r totta. Az a 
Gree,ley, okinek elnöksége idején jött lét re 1961-ben 
az egyesülés az ameri ka i un itárius és unlver:talista 
egyházak között . It t mutatták be a több mint 50 ú j 
lelkészt és itt avatták te l azokat o már palás tban f el 
von ult ielk~zeket, akik má r több, mint egy éve szol
gáljÁk a gyülekezeteket. 

Az amerikai egyház, követve a l: áliamelnök-válasz
tással kapcsolatos hagyományt, vezető tlsztségviselői l 
négy évre válasz tja , s a cik lus t csak egyszer lehe t 
meghosszabbitani. Ennek az e lvnek következtében ke 
rill t sor az új le!késze\nök és moderá tor megválasztá
sára. Hónapokig tar tó választási mozgalom élit II lel
készek és a v ilági hivek érdeklődésének előterében . 
Ugyanis a lelkész-elnöki lIsztségre az idén ket ten je
löl tették magukat: az edd igi adminisztratív alelnök és 
az eddigi moderátorasszony. 

Sokan támogat ták a nöjelöltet, de ugyanennyien k i
fogásolták jelölését , mive l a volt moderátor jogAsz és 
nem okleveles lelkész. A vá lasztások e redményének 
k ih irdetésekor kide rült, hogy dr. William B. Schulz 
kétharmados többséggel nyerte elol. e lnöki tisztet , és 
ugya nilyen a rányba n válas ztot tak m eg moderá\or rá 
egy asszonyt Natalie Gu lbrandsen személyében egy 
férfi jelölttej szemben. Az új mocierá tor az IARF 
Végreha jtó Bizot tságának tagja és jól Ismert a kü lön
bözó unitárius egyháZi kö rökben . 

Az ünnepi z,áróülés számunkra ismét szokatlan volt: 
mielőtt a .résztvevők elfoglaltá k volna a helyeiket a 
te rem ké t a:ldalá n, kézfogással búcsúztak a lelépő el
nöktől és moderá tortól. Ezt követőieg, a kanadai un i
tárius gyOlekezetek képvisel ője, egy nő és a nyu
galomba vonult lelkészek közül az egyik legismertebb, 

ri hn1.ánkbnn 15 megfordult d r. Duncan Howlett b' 
csúz1.atla n régi, Illetve köu.önWtt.e 11:( új vezet6k~; 
Azulán, rend re, név slerint hlv\.ák Cel a pódiumra ' 
kUlónböző ti~zW!gekre megvála."zlottakat, köztük ~ 
Képviselő Tanácsunknak megCeielő tagokat a :,."md of Trustee képviselőIl. Orömmel láttuk h~gy köz.:t 
t?k a fér fi a k CS nők a ránya kb. egyfO~a, és hogy ~ 
fiatala bb nemzedék is Je l entŐ3 képviseletet kapatt . 
. I::rdekes élmény volt találkozni régi barátokkal és 
ujaknt Ismerni meg. A kél PüsPÖk-házaspar minden 
ebédl! t és vacsorá t hol együtt, hol külön, más-más je
lentős vl!zetö személyiség vendégeként töltött el. 'f:1_ 
mény volt a<l a néhány e béd és vacsora, amit a z ötö
dl .k emelet ről Induló külső fe lvonóval elérhető 15., 
k~rben forgó emelet éttermében fogyasltottunk, mi
kÖl~en nappal is és esti fé nyek melle tt is gyönyörköd
~cttünk e nagy kiterjedésű hatalmas városban. Nincs 
Yte ly ar~a, hogy a .vendéglá tókat mind feJsorOljuk, de 
megemhtem, a c hica gÓi Unl\.áriU$ Fakultás 1919-ben 
Budapest~n heteket töl tö tt, d r. J ohn Goodbey proCesz
szart, a z Ismert egyháztörténészt és d r. E. Reevest a z 
emlitett fak ultás déká n ját, akinek nagy része volt 'ab
ban, hogy S~~nHvá~yi Hona és férje részére 1986 
első félévére osztöndlJa t biztosi tottak. 

Az. a merikai unitárius-unlverzaUsta gyülelIezetek 
képViselőinek nagy része a jobb móctú középosztály_ 
hoz tartozot~ d.e vol~k többen, akik nem helyeselték, 
hogy czt a Jubileumi közgyűlés t egy ilyen igen d rága 
szállodában rendezték meg. A jövő évi kongresszust 
Rocheste r város egyetemén és diákszállóiba n tart ják 
m ajd, hogya kevesebb anyagiakkai rendelkezők is 
végig jelen lehessenek ~ évi közgyű lésen , mely jelen
tőségében te rmészetszeruleg nem közelitheti meg az 
ez evit, a mikor a vezetésben jelentós személycserék 
történte k. 

A közgyűlés egyes alkalmain szerzett élményekről, 
tnpaszlala tokr61, tanulságokr61 más alkalommal még 
szóln i fogunk. Utunk utolsó á llomásair61 a következő 
számba n fogok beszá molnI. FereDOl J 6uef 

A WCRP európai csoportjának párizsi ülése Az IARF elnökének 
újévi üzenete • 

Az 1970-ben Kl/otoban megalakul t 
Wor ld Conference o n Re ligion and 
Peace (Va Uosok és a Béke Világkon
le rend aJ más-más vilogrénben ta r 
tOUa eddigi négu konferenciáját, ne
vezetuen 1970-ben KlIoloban, 1974-
ben a be lgiumi Leuvenben, 1919- ben 
Princelonban ( USA) és 1984- ben 
Nairo biban, Kenyában. A kon/er en,.
clákon. a v ilág majdne m minden á l 
wmo, vallása és va llás i Irányzata 
képviseltette magát és az ott hozott 
határ ozatok általában az egész v i-
lágra vonatkozna k , szükségsze-
ruen problémá i 

Nairobiban 

"." megáUapod
európai "cso

ennek megSZer
novemberében Pár izs 

Iarto ttuk. 13 ország (9 nvugati 
4 noclaUsla) mi.ntegy li O klkül

döttje, közfUk 80 keresztény és 30 
egyéb (muzllm , hindu, slkh, buddhis
ta , bahai é. zsidó) jelent meg és ez 
utóbbi cadca t ts ; ellemzi , hog1l az un. 
európai kérdések m a má r h í/halad_ 
tak az európai ős lakosság gond jain 
é. el11lre jObban elő t érbe kerUl a 
kontlnensUnkre á ramló egyéb la-
koudg belllenkedése. . 

A konfe rencia hár om m un kabi
zdU. ágban dolgozott: 

I . Kilh lelek eav európcal vol/cLII 
leözöuég megteremtésbe. 

ll . Lelki táma.z n1ltljláso. o uom-
uédok é. idegenek nám ára. • 

III. A békére való neveMshez val
lei sos és anI/agi eszközök nlfÚj!ása . 

A mindössze kéttl4pos konfere ncia 
természetesen csak irá nl/mutatásro 
volt eMg. 

Figyelemr e méltó voit közös láto
gotásunk ViIlebon-su r -Yvette- be, az 
1980-ban épfllt buddhista pagodába, 
ahol a v ietnami CJ6tl4kemberek (a 
Vietnamot csónakon elhagl/ó dissz!
densek) leittak vendégfl l és bmer
tették , hogy milyen. Európában. a 
buddhizmus elterjedése. A konfer en.
clo. élénk érdeklődé.tt mutatott a 
kelet-eutópai heil/zet iránt és szIve
sen v ennék, ha egyszer Ut " lehetne 
konferenciát tartani, amelWe talán 
va lóban. sor ú kerfllhet. 

Bartók Béla 

KBK elnökségi ülés 
Budapesten 

A KBK Elnöksége 198:5. dec. 3-5. 
napjain Budapesten ülés t tar tott. A 
megnyitó ülés re és a zátó fogadés
ra dr. Tóth Károly református püs
pök, a KBK elnöke pUspökOnket is 
meghivta, aki örömmel veU részt e 
Jelent6s találkozón. Számos régi Is
merős között találkozott és elbeszél
getett Nestor oltenlal ortodox me>t.: 
ropolitával, régi 15mer6séve l, aki 
mint a KBK alelnöke vett részt az 
üléseken. 

1985 mát a hátunk mögött 'Ua n. 
Még emlé kezflnk arra, hogl/ 1984-
ben. Tok ióban. el11liiU vol tunk. K e
let és Nt/Ugal , :eszak ,ét Dél f iai ét 
leányai keresték a j övendót, omi ma 
már múlt a mi Jzámunkra. 

1986 számOJ a lkalmat kfnál arra, 
hogy készül6djUnk, hiszen az IARF 
minden három esztendőben őuze
gyújtf tagjait, hot11l egI/ült keTessék 
a jelenben a vallásos emberek hol
napjait. 1987 már integet f elénk, 
hogy San Franclsco meUeCt, a Sto:m
ford Egyetem ouhont adó termeiben 
találkozzunk. 

K özben gondolnunk kell atra is, 
hogy a holadcit ért lIa l6 küzdelmünk 
közben szociál '" érzés től Indluatva 
segítrilnk azokon ahittestvéreinken, 
akik nehéz helyzetben élnek Bang
lades ben. Ind iá ban, Nlgériában, 
:eszak_trorszdgban, vagu e(llJt'S ~ró
pal áLlamokban. Támogau uk oket 
an1lagllag is, er6nk éJ szlvHnk Ind l
tása Jzerint. 

CsodálatoJ azonban az az érzés, 
me/y tuda louá teszi bennflnk ozt, 
hogy ilnzetar tozunk. Ma én Vagl/ak 
az aki {ldvilzől mlndnl/ójotokot s 
euYmáJért é. a j obb és békéJebb 
világért élÜnk, ahOQllan azt megen
gedi nektJnk a világ. 

Boldog új entendót klodn lQaz 
bará tsdggal: 

Dr. Roy W. Smltb 
ali lARF elo8ke 
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o lI/an. ,án
,-'"Olgála: sok 

t'álM"'án a t jard ienfoT
IlUndlmkcn bi::f03 tÁ1!\4..fZ' f 

Nifuf.'1I.lI fC:1Q " gV [átJ;:0rt. 
buT h4bori d ilt kixt ct n.agv

ha::a.this EraiLv föW.i4-
re, ' L.-ü"'tde1lil l m eglnro ir
: ne, /cic gvenn.cke _ Itllila dd I rtd
mil, 1~1iSdls. láf'tcix . megho...-:a a 
V'J e1'1ftekkOTban eh1t'3ö:tl !1 R1IUgoat 
boldogsdg li llapo"" . Atn, amlTt' meg'.
h kezlu ebb..n CI ta14n ii ifIll! IlIg~ 
szIbb. kolozsvári idöszClkriba'1l. 10-
ga.n t IIa.rmaaUc gy4mlltkc, Ágnu. ó 
Ind .. kilu tolt ct fT01'tton.. ct Kárpatok 
dóU7'éb_ , s.:inulnnll a.ggóa:t'a · csa 
ládjdtn 4 Mto1's.::agi born bc cuok 
ltiTri:ll.ek haUa. td1t. 

Rettt'Mtes es:t endó icöt't'tkl!'.::t'n. 
A.;: cer /cfiomi t..,..s m t:ll.ekiUs, 4 
.s::ijntt~ iWh:l!sziLlI l7igotrLen-n e k 
le ts:o llitja.. N' tIV:II.d: dgia ott rol~ 
tigV(J:II. 4 fdlil.g.::is. hogy a csa. lád 
miM_ cagjCl ",lIItc II h4boníf, dl!' 
egybe'lt 4 hadifogolll aggódd.J4 U. 
~ s:er.-Un Ilo9lI<UL bold~L:II.41t 
!LILkiUt'. 

NlIOLt: itt-ait u IamIca:bb o4tlrtck 
a lkn e lt tl_ie. m",l6n cnládjd, >lj,. 
ra láthaUlJ. Mi':ll.d ig a.:: t m cmdM 11' .. "1 
4: id6.s::1IlkT61. 1'I0C11I a m l w .. óbál tu · 
WI fQL""i Mse 4 few,.. men m ip 
... ki C3IIk 4 ,.hctccllll!!U>fg ki'lt jcit 
b Uctt IlloVeInw, (I "eLytdUt. s egv .. ~ 
etil!, ngf"'o ls 14m= "'lltilt ae
lIelt .. 114:roon iW_;rkit. 

1'53 .ue-gU'1ftt;t..,,~ ri töct ld 

iOJra <I K öröspata k i C34ktd IWpja.. 
4mtk or r::l{;re s.::abad emb4'rkmt. ol; 
er csen ke::a ht'tul lij ro kib.::lI" U dt:!
, ikb4 tört iletit. N~ ri4a t r::i.!s.::a 
CI. n.;rhi=.sigelaúl. G i pmu:lLkaskttrU 
ke::dtt'. d e a.;:t:an <c /uld. ifogsacu alatt 
s.::er.::ett nyeL:t:Wdusa. lTui.sz t1ki ism e
nrte, le"etőri uttik. hogy meabb 
Uphe-ssO!/n. ?elMs 4kurllta. kttaTt<U11. 
s.::eUe11li flTflje gyeT'II'Ukn t '"' ös.::t3-
n.ii;:te. 1wgy Ile <Idják lel c:ilj4tk4t a 
lIehi:::siCek IáttlÍn. A bec:seulill is CI. 
ri.sZtasoig kettós tllktjdon.s.1gcZt p 1(l7l
tJ lta belijiik.. s kimond. /ul:atla.n <Sra
m.iTe s.::olg.1lt, amikor act l llhet et\: 
Sunda,. fia dokt01Tá 4Va.tIl8Un. s ki-
söbb biUzki'lt ni:::hette ÁQ,rn ltfu.lI ya 
ka:nd id.1tu.ri oklet;elit. Nem eolt fel
h.6tle:ll. a. követ kezó 'l'te!l1letÚ.::'IlZa.d. 
Öt 111I.0kájdnak éTkezéSI! "talt jőtt " 
c~apd:l' . i lete viTQ:gjábll.1I. KLiTtl 
leany lÍ1U1k hiTtelIm . lve.ctése. 

Nl/Ughatatlaon tennis.::eru. iga..."i 
székely embe1' I.'o tt, <clti s..-iintdenüL 
tl.'Viken:ykedett. fúTt, f aT4D.ott, 61'(1t 
ja'lritoct. s ha m aT nem t ,, /.ti Zt otthon 
munkát. elme.'!u cu ramelyik gverme
kihez , hogy /lZ U7Wkakkal j át.'lZ6d 
jék. !;ag1f 1<;ensse'/1. r::aktmi m.egj llví
tenti ea Lót a há=taTtd.$ba n. 

E/.só B1jUgdija:s évti=ede o1Y4'/!. Doh, 
IJm iko., sok megadatott neki a bból. 
4m it iNan eh erccen. V igTe uta::
hatott is, átk elItetett f eieséges t61 a:: 
ó«.1non.. hogy m eg/dtoga:ssa mess.::t
re .vzakltlit sóg0rn.6jét . FölkernlWue 
fili!. 4ki akko., " londani eVlletnn. 
m4g'Yar ta1UÍTa volt. blmtazhat1a a 
ti'/!. i;u J'ÓPa s=ipsiges td.jcit. 

r918 óta r::olt b.e t eg. s M..-vnl/ 11"
/te::'en w ll lte t I. h.ow ö. aki kViáb
ban b i..::.tos t.1=a volt flgés:: kiUT
jed t. népes család j ának. mOllt egv
$:;:Oll:! m egrokkant, ,e:git!lig'l'l! $ZON"_ 

Ami1ror rwrembeT elejm f"resigll. 
aki t'ig1:elen. ruTI /emmeL is odaad.1s
sa l ápolta . m4(ju is megbll teglldeu, 
ll:;' oreos 4 1t4gybeteg firj4t t kÖ1'
M::f14 u talt a. Va'/L' t'alami ~Ikipt's 
a.bban. Itogv ort. a 'Fitfnyi liti K6r'-
házban ugy4ne: ekbt':II. a n-apokbun 
kerűlt ~.::il lőszobd'l'a Ág'ltes u:nokáJa'. 
i l a.::an ct Mte.1L. amikOT il befe je:tll 
fdl'ctds.1gos, d'e ö!'Öm ökb..n 4s eTea
mbtl.lllkben gazdag földi pdlyatutá
slit . m egs:iUetett t Ls" déd1L7Wkdj a. 
T cipláliko!Tt SiTÓ akaTllt08 kis ha1lg~ 
;av a i hintette. M !nI -nem M I m eg 
4.::. akinC'k Iletle im mdT a hannadik 
nem::edik foitltat ju. 

Csa.Lid ja g!ldszdbaJl. egViiuir.: islld 
os,::w;: Ii/;nk. Bas:rll J i "," 

Pestlőrinc 

D'I'. TU'JI.Csik Rud oLf Budapest Fa~ 
viroe: XVIlI. Ker. T anác:; elnöke 
Itedves. kI\r.~t1o?o. tdnusü lev@~ 
k''''1s.Öo.tI\rte ~bázlk:~et u 
Ilnnepek & az ll! ev alka lmából Le
veltbtn kil!öo. kÖ6XÓnetE!t cruJndoct 
Wmp.lorounk nmdN:llozi,álé' r t. Jót
H Itt U .Ii, m" r és. 

A re:ao.V'il4.s ~ere:nC!l i6 i/0. ~~ejll
:Wclölt. A k.ivitelez{5 a Fúv6.ruo!.i, l . ff;.'.. 

tpltOipari V4l00fAlt \"Qlt. A kíVlll
belU! ~elűjnott b!roptom ilnnepl l \!'t-

a'.'1l1.á!1a január :.1S-1in Oö~a. Be
,z;l"'016t ko,llllünk lapunk kówtltez6 
uámábnn_ 

.u e1ll6 ada!tMÓ ArrnánkQ Oavld 
a Koto%Swr l KoUel ium venduliqn 
volt, aki ~ele:sO!:St!.vel 500.- Ft~t klil~ 
döt t. A renoválá.shoa aOl Álli1m.. EQ;'_ 
ha..'"1lg1l1 H,r::cw d 1O0 (100 Ft-ut adott. 
tllYunc .. " k; hozUjárult.1.k adoma
ny,.ikknl a diiTI1t, gyüleke1:et. a 

IARF (az 
és az Egy~ 

adakI)OIók lap
Samume es 

Gyul.;i
Ferenc 

" Antal 
F~nc. 
Ferencz 
d r Ja

Molnár Já
ooo, dr. Nagy Anna. dr. Nyi.redy 
S z:tbolcs. N. N. (S:.:eged), P:íJ.[fy 
Lás:Uó, Pal Jóuef (B uda ltes:d). d r . 
P!!ter!y R~ka. O bol.".:il Gyula. Törölt 
Tamás, Zoltán László, Peres György
né 1000- 1000 Ft. S :.:abados család 
900 Ft. Ba.lá2ll D~nes; Dudás Bélá
né. dr. Ferenczi Endre. dr. Jakab 
DezsO. Ulrinw Fereo.c, dr. Nyéki 
Jó:.:se!né. pál József (Budapest). Pe t
reei: Lajosné. Orbán Sándorné . Sa."l
dor Béláné. S:.:athmÚl'y Miklós és 
N. N (Pestlőtine) 500-500 Ft. 

Dr. C.'Jiki Gabor, Domokos A lbert. 
Pá lffi Csilla. Pálffi Mózes 300-300 
Ft. 

Csisrir József. Jakab Jenö (Kun
=tm..ikló5), Juho.!! Mihályné. dr. 
Lórmcz Ernó. Ekári: Gáboc, Q:!V. 
Szilágyi Andrásné :!00-200 Ft. So
dor Lajosné. Csikósné Birt;> la n S .. 
Egyed M <Fes. F eket'! Lajosne. dr. 
Fodor GyuLa. Gergely sandal'. Hon ti 
J Ózse!né. Jaka b T ibor . KisgyU~ 
Sándor (Ör kény). özv. S zalontai J a
Ilo .. né (V~). dr. Szent - Iványi 
Csaba. dr. S:.:ent-Iván,yi. J~f. dr. 
Zá30ni Ferenc 100-t OO Ft. Bartók 
Béla 5000 rt. B.encze Mirton H ne je 
1000 rt. &r. Jahb 'eDó 

UNIT ARIUS ElET 

o._-
3OG--MQ foriDto& adOO'·iDYO;;na~: 
FÜ.riSlI ti n'6. dr. Gas~ Mó~ es 
.ek UDJft:f n IriD,y.,Vad·W ~
bei tué id. ,anyja h elhaIt férje 
emlafrt. dr. Z~e pál. onsz A !lD" 

!,'Idl Qh .. s61d. dr. (Z' ..... " Fer'e~ 

.... 

~bIri! ....... .,... 
...... G«
dhWl.1* fir

Go ...... 
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Levél 
külföldi olvasóinkhoz 

1\11. es>:lend li C!,,6 !i''il:íh n á ban m lndljt 
m~szó l itjuk kli l tlildl OI\'AS6inka l , 
~klk'IU!1t c.ls6sorb:m nU'lI kÓS'l.önjilk II 
IUITácsoDyra és új 6 ' re kültlött jó 
kidllSlijl"okal . 

L llpunk:!1 hallánkban elő fize t ői 
ig)'da' 'l.nek fennlarlanl. d e áldoza
tuk nem de/l"l'.udü. A m egdrágult 
c1li:illitási és pOs lal költsigek miaU 
kér jü k külfüldl olvasóinkat. hogy 
adományaikka l (csekk kü1d&le. 
pl'nd lUlalás .stb.) 11 :1: idén ls támo
gassannk. A2;oknak. Ilkik é" cken á t 
elhanyagolták l apunk t ám ogat ását , 
l apunkat to\'ább küldeni n em lud
juk . Romanial oh 'Mtiink. mh·cl tit
ula iast n e m f'S:li kóJ:ólhelnek , m egör 
vr:ndeztetbelnek en'-egy unitárius 
é nekeskön)'" megküldhével. melyet 
támogatás eImén kÖS1I.onettel foga
dunk. Postai úlon ls mtgkü1dhe lö. 

Végezetül miDden kcd,'es kilUiil · 
dl oh'asönkat sl:erete tte1 Odvlil':öljOk 
1986.ban és boldog. eredményes het 
kivánunk. SZERKESZTOSE:G 

Liturgikai 
reformtörekvések 

Az iste~zleleli relldtart(Íst IIC· 

ve.::ik liturgió.nak. Az istentiszt,ele l ek 
rendjét idöröl idóre szabályozzák az 
egyházak. A válto.::tatások óhaja ter· 
meszetes tÖTekvés. 

Lelkeszi karunk múlt évben tar
tott egyik éTtekezletén elhatározták, 
hO!11l a vasár napi és ünnepi uten
t isz teletek rendjét lIIódositani lehet 
és kell , de ennek összhangban kell 
történnie a hivek akaratával. A hi
vek egy része o. régihez Tagaszkodik. 

A lelkészek és eu követően. a vi· 
16gi4k is foglalkozni fognak a IiI ur
giai rendben tÓTténó vál l ozta tások
ka!. Az elökéSlí tés munkája nem le
het csak el méleti . A változtatásokat 
a hluek., a gyűleke;:eli tagok csak a 
l7lIakorlati megjelenés i formákba n 
láthatják és ítélhetik meg alaposan. 

A budape,tf Nagy I gnác u tcai 
l11Iiilekezetben Hu.tzti János lelkész 
l1VakOT/.afi jav aslata a l'ta iránIIul, 
h09ll új TeM bevezetésével a hlve
ker megklmél;e az istent isztelet 
rendjén a gyakori felállástól és le
ü/éstől. Ezért a réai rend egyik ele
mének újra bevezetésével azl Óha j t
ja, hogy a belépő If.turgust. a lel
ként, a l11Iü l ekezet felá llással foga d 
ja. A Jelálló al/ü l ekezet előtt a .zó
,zikre felérkezel! lelkész invokáció! 
(bevezetOl Ilogl/ el610hásztJ mond, 
majd felkérj a gl/űlekezetet hel lle el
fog/.a16sára. A glIülekezeI ülve ma 
rad a bibliaolva. ás Ie/olvasásának é. 
az imádság elmondá.ának az idején 
U, é. c.ak a te~tus felvét elekor áll 
fel , és fgv nallgatja meg a bibliai 
azöveget. Majd p. Tégi rend szer int 
lolllilo: tovább az istenfi, zlelet . 

A pe.'l6rincl karác.onlli ünnepl 
u lCft tinlelelen dr. Jakab Jen6 lel · 
Jú.z me"nivlelendő újlt6:.a az 1l0U, 
hOQV a bibliooluo.á. letolva.bára 

turglkul uala$z tolt kl - ('''II vll6g1 
la"ol. ebbcll /IZ escIben agV I lato 
labh au,::oll ll ' k~rl IcI. 

hanuo.an lm6dkl».6k el Jhllf 
Imddságá l. 

A hudopes ti Nagll Igndc ut ~(lJ ko
, aCIOIIV első napl ilfentlU ll,Ilelcm 
Hus.::tl Janos Il,Ilkes:. /I Mlal!láll k i. _ 
m jl t/éséllek clkl.lrUlese céljdból scm 
eu: ima, .cm (I Izószékl huzéd (a 
prédikac ló) utón. 'Jem mondla el II 

Jezustól tanult hnÓt, I nem mOlldta 
el azt dgcndaja végen /I pÜl p6k .em. 
Hanem az ,l r vacsoraosztlil vigén, a 
templom padsora i k l!;:: t álló hivek 
e l611 elmondotl .::aróima utan. lel · 
hillla a jclen lell6kcn. hOQV egllUII , 
- 'me/vet e l6re a ICIIkész , mint 11_ 

Apró. Jele,u éklC' lertt'kn,'. tG"d 
t'Ól tl»tIl 141.0k ezek, mt'l lIekt';t a g"U . 
lekez(,II lagok magónbe .. élgc t é'ek~ 
ben, lIIe tőlcg a lorra ker Ulő prrtbl 
ter i ~rtcke!le l e ll ullnthalllnk meu 
DC! lapunk o lva.ól na k /I vIIi/minI/ I I 
b v6rJuk, I a ZOka, - IcrJ(,delmUk. 
t61 / UgQIk I1 - lopunk ktlvet kező 
szá má ról keU16dően mdr klJztllnl il 
szeretnők. A klJvetkez6 .zám lap_ 
zá rta márciu, 5-ln va n. A ké'őbb 
be rkező észrevé telekel Clak ké.6b
bl c ámalnkban vehet JUk IlDI/elem . 
be. Sltcrkö~túsj!1 

Légy okos mint a kígyó, és szelid, mint a galamb! 
A Nagy Ignác utcai templomunk 

egy ü jabb szlnfolttal gyarapodot t. 
t\ 2. világháborúba n a s7.6szék fel őli 
gót ikus alaku szines ablaktllblák 
elpusztul tak. Ezeket a h t'l ború után 
halvá nysárga egys:dml katedrál 
üvcgláblákknl p6lolhat\uk. Hátul, az 
orgol\akarzat mögötti korabeli szl
nqs ablakokat, n rozetta t sikerült a 
megmarad t szí nes ablak töredékei· 
vel teljesen he lyreá llitnnI. 19y hát 
ott a templom épltésével egyidöben 
késl':ült 19. századi szines üvegek 
erede ti formájukban tovább élnek .. 
A szószek körüli nblakok kissé egy
hangú, tompa fényük kel m~g min
dig emlékeztetnek a háboru pusz
Utására. 

Az a szerény kis új színfolt, ami 
m ost oda került.. talán az élni aka· 
rás, a jövendő beke hírnöke és. r e· 
mcnye lesz számunkra. Ugyams a 
szószekhez jobbr61 és balról köze· 
lebb eső gótikus {velesú ablakok 
közepére egy·egy egynégyzetm cteres 
színes üvegtábla kerillt , mely n kUI 
só fény hatasára nnpsugarat vará
zsol a szószék körUI. 

A színhatas mellett a két szines 
Qvegtáblának eszmel mondanivalója 

Személyi változások 
a zsidó egyházban 

Az 1985-ben bekövetkezett két j~ 
lentős veszteség, dr. Scheiber Sán 
dor szemináriumi Igazgató CS dr. 
Sa lgó Lászl6 budapesti főrabbi el~ 
halltlozása volt a kezdet. Héber Im
re, az országos és budapesti hltköz· 
ségl e lnök lemondása újnbb gondOl 
jelentet t. 

A budapesti rnbblsr.emlnérlum 
Igazgatójává dr. Schweitzer J ózsef 
főrabbit n evezték kl , aki 1979-ben a 
jelentős siklósi antIt r initárius kon
ferencián is részt vett. A budapesti 
Dohány utcai főtemplom főrabbi 
tisztébe d r. Sch6ner Alfréd főrabbll 
nevezték ki. 

A vIlagi elnök tiszt re n zsidó köZ
é let Ismert sz.emélylségét, dr. LoSOII 
c! András Igllzgató-föorvost válasz
tották meg egyhangü s.Ulvazással. 

Az új tisztségvllelőket egyházunk 
nevcben ls. szere tet tel köszönt jUk. 

ls van . Ezek ugynnls az unItarIz
mus jelképe!. 

Az egyik a magyar unitar ius CI. 
mer, melynek 400 c\'e$ hngyomlinya 
vnn, CS nz általunk jólismert d livld. 
ferancl jelkep : n farkóba harapd 
kigyó, közepen a galamb ...... Le
gyetek azé r t okosak, mint a kigyók, 
és szelidek, mint a galambok." (Mt 
10, 16.) 

1\ másik üvegtábla n nemzelköz.i 
unl tl'l r ius jelkép : egy kehely, mely
ból láng Jobban. Ez a jeik p az eJő 
igazság lángját ábrázolja a kÖZÖl 
hit serlegeben. A fentiek - ügy 
vel j ük - növeli k templomunk uni
tárius jellegct a közelgő centenárl · 
um tiszteletére! 

A szines Qvegeket hazAnk egyik 
kiváló egyházmQvwe, a külföldön 
is jól ismert Pltuk József tef\·ez.te. 

Kapla)' Imrl nfi Sebcy Ilona 

A ket szines üvectábla elkeszitfi
sének & felszerelésenek Igen jelen
lös köJtségfit, egyh:ba Iránti szere
tdfi&61 Indíttatva. dr. Kaplayné 
dr. Sebey Ilona dominYO'IIa. Kö
szönjük. (Szerk.) 

Keresztények és Zsidók 
Nemzetközi Tanácsa 

Budapesten 
tartotta szeminá r iumát no\'ember 
17-20. között Bartha Tibor refor
m átus püspöknek, aa Ortizágos Bé
ketanltcs Egyházközi nékcblzotL'Iága 
elnökének meghivásil ra . A hazánk
ban első izben ta r tott találkozón 1:1 
orllzágból érkezeLt 60 tekintélyes ke
resztcny és zsidó fe lekezet i vezető 
eszmecserét folyta tott n kereszté
nyek és zsidók kapcs.olat.1Inak el· 
méleU teológiai és gyakortatl kér· 
déselr6l, a béke mcg6nésében valÓ 
cgyUttmllk6désOk Ichet6ségelről . Ó 

I\. vendégek magyarországi tart z
kodÓ$uk során láoogat4,o;t wt1ek az 
Állami EgyhIizOgyi Hivatalban, n.hJ~ 
Sarkadi Nau Onmn !illAtán""" 
nökhelyeUC\'! adott .. t4j1k%~~~t!: 
á llam ét; a kWön z ... 

ka~';::::lróio_1 záróüléacn egt'· 
zunkal HWZtJ Jánol pOJlpÖkhe )'el -
1(.11 képviselte. 



Hirek 
Dart6k ... 
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Dr. Il. Filep lUad'r ny. Kórházi fó
orvos. egyetemi m. tantir, egyik Legidő
sebb f"tanacsl Ulsunk, 1985. Oltt. 15-én 
töltötte e~ményekben gazdag életo!nek 
tO. evét. To,'abbra ls Jó eg/!szdget Idv'
nunk. 

Dr. Nyltedy elha atyAok!l4t. II Fová
rosi JAnos Kórház Hendel61ntézetének 
osttályvezet6 főorvos a', az Elnökl TanACl! 
II Munka Erdemrend e%ÜSt fokoxatával 
tQnlcllc kl. OratuUHunk. 

Az OLVASO Nf:P ts. kótete gD.zdas 
tartalommal .rlibiu Róbert és Tóblú 
Aron $zerkeszlé$lfoen a Hazafias Nép
from orsz.l1ga. kongresszus'r. Jelent 
meg. 

SUD~-I""'yl 1I0Da felnentclt lelktsm6 
és fúje. Orb6k Anl1l. III. é,'es teológiai 
hallgaló Jan. I-'n repUllek el Chleagóba, 
ahOl hat bönapOn ,-, ismerkednek az 
amertkai unltárlusok teológia.! problé
máival. Sok .Ike" kfvlinunk és ismétel
ten kóuönjUk dr. G. Reeve, dékén és 
tanlirtánai és MudvUle/LOmbard uniti
rtus teo16g!.a1 falnlllU tanIlednak aelft
séaét, mellyel e ta.nulm'n~·utat lehet6vé 
teltik. 

Klempa SIIn<lor K llroly volt ve!!l'préml 
katollkWl apostoll kormllny-:ó. ny. pUs
pllk. 81' éVe!! korában OrUban elhunyt. 
ott temelték el. Evrtzede. Il vezette k öl"Ul 
pIlsPökIInket k fóaondnOkunkat a VCIIZp
rémi PÜllp{lkl palota termeiben és Is
mertette lU ottani egyház.! é rtékeket. 
Emlékét meao:rtullk. 

S-:lttte G'bor fut6mllv~I~. akadémIa! 
tanIIr jI,/Iuanyja. életének 111. oh<ében el
hunyt II a r . kath . egyh'-: uertarUso 
s-:erin t eltemették a RllkOSkereutúr1 te
metőben 19a5. december 3-IIn. Ez al
kalomból exhumllllAk a 21i1 évvel korllb
ban elhunyt f~rjét. U unltArtUI vall6sü 
S-:lnte Ferencet. a mlndkettOjllk földi 
mar",d\'~nyalt egy kÖ'Ul!l ,Irbln helyez
tik el. Fta lelk~r&ére u ellyhht nol
platot 8(!n~e MArton lelkész vi!ge>;le . 
A.djon a 'ó lsten mlndkettOjllknek ""en
des nyugodalmat. 

Dr. S~f.n TamU - dr. S-:~n ErnO egy_ 
hhl tan6e11osunk fia _ a KOb~nyal 
CYógyazenlruly'rban 'putl f6mérnök1 
beo:IUMt kapott III..,. nept. 1. haUlIlYIll. 
Gratul.6.lunk. 

A buda pes ti unitár iulI e(Ybá'tköz
ség 1986. évi rendes közgyűlését a 
Nagy Ignác utcai templomban tar· 
t.:Ind6 istentisztelet után, 1986. mér
eius 23-án déli 12 órai ko.lweÍtel 
tartja. 

L6rlocze Lajos professzort. ha eikélIve 
I!I. tisztelettel és szereteltel k /)lt.örltjUk 
öl'. szUletésnapJa alkalm6ból. A magyar 
nyelv t l!lztasagának 6nt1Je és 6pnlóJa 
voll évtizedeken 4t Itthon és a külföldi 
magyafdg k örében I!I. Résl'lInkr<l1 ls 
kduö net é rette éli kivJinjuk. hOlY e 
munkásságát még esttend 6k.l1l véllezhes
se mindnyájunk hasznára és örömére. 

Gy. Szabó a.! la, az Ismen erdélYi kép
z6ml1vész. aklnek metszeteit messzi or
s!6l1okban ls malaSra értékelték. 1985. 
nov. 30-4n v6ratlanul elhalt. Halála gyás z 
és bánat mindazoknak. akik mllvénell!
nek bármely megjelenitett alkotását 
megismerték és 6r1zték. 

Bartba TIbOr református ptlJlpök It.., 
ueptemberében emlékezett meg arról. 
hogy ötven esztendeje kezdte meg lel
készi sWlgála!.:lt. Egyh4zunk nevében 
püspökünk Ildvözölte. 

A Kulturill$ F ó ru m résztvevOlnek etJY 
kisebb csoportja. az Országos B~ketanáct 
~h'zkön Bizotts4gának meghIvuJira , 
ellátogatott a református %Slnat ellladó
termeibe nov. &-án. A taJ4Ik01ón r észt 
ven pUspökllnk és fOgondnokunk ls. 

Un István ueméJyében uj magyar 
ortodox paróehust Iktatott be NYirel'
házán okt. 27-én dr. Berkj Feriz. eayh za 
adminisztrátora. 

A Magyarorsúlr dma Ismert és sok.k 
állal olvasott hetUapban Idónként az 
egyes egyhál'akról egész oldalas Ismerte
tH Jelenik meg. UM februárj6ban a re
formátus egyh.uról és az 1985. ~vl 4~. 
n4mban a magyar zsldÓ5ágl'Ól. örven
denén k. ha Vllrnat FereD~ főnerkesztó
helyettes figyelme a XVI. názadban ala
kuli magyar unttárlU!l$log felé ls fordul
o.. 

i\, HumanizmllB b Befor m>\dó clmQ 
nagy sikertl akad~mlal kladvJinY!lorozat 
legujabb kötete v6súhelyl Judit lro
dalomtörténi!sznek .. Eszmel Ilramlatok és 
poUtlka Szenczi Albert ~Ietmllv~ben" ei
men Jelent meg. A gazdag anyaglI. for
ráskutatáson alapuló munka gazdagltJa 
a reformáció neves alakját . 

SUolm!b'lyl Szabó Hter Iró; és ir0-
dalomtörténész bArom egymA!l után meg
Jelent kötete. AZ avarok lIyllrtlle. Gel
lért és a Látó és a vak. most ellY k ö tet
ben Jelent meg a könyvpiacon. 111Y lU 
01\· .... 6 egyIItt veheti kézbe a rellény-
cikluR eddig klllön-klltö n mealel,mt kö
letelt. E regényeket olvasóink ltlryelmé
be ajJinlJUk. 

Külföldi hírek 

AZ Egyh:li;eak VIHlgtan6csa tavalyi Ulé
Rén hét ÚJ tago t vett fel. s ezzel a tag
egyházak $záma 311)-re emelkedett. 

i\, SzovJelun\6 Baptista Ep>h.ualban 
növeke<:llk a teOlógia !lag képzett lelké
$lek sz'ma. lQ85-ben hároméves kép7.és 
utAn 25 tanuló teile le sikerrel v\.zsg~lt. 
l ,y a baptista lelkipásztorok száma el
éM a 301)-at. A most v\.zsgát t e lt hallga.
tók lakÓheJyU k6 n készl11tek fel a VI7.S
"Jikra. ~vente k~tszer utaztak Moszkvá
ba kom:ul!.:lcló kra és egy hetes tartamú 
viUIIUOl'(>zat után nyertek lelkipásztori 
Upesltést. 

LAPZARTA UTAN: 

Huszti J á nos budapesti lelkészi, 
púspiikbelyettest a MA V k6rházba n 
m egoperál ták. Mielóbbl teljes fel
gy6gyulást k ivánunk_ 

• 
UN IT Á RI US ELET 

LaplulaJdonoa 
a l'I1 aB'Yarortúa:1 Un itári us Egyház 

Felelő, szerkentll h i<Iadó: 
D r. Perencz József 

Felel ős lZerkesztóbelyettes' 
Szent- l v'nyl Ilona 

Szerkeuú a ,ur kentOblzottdc 
V .. NaCY Icn6e u. 4. Budapest, 10$.S 

Te ldon , l U-olI4 

TilrJeszt1 a l'I1.cyar POIta. ElOtlzethe&6 
b'rmelY htr lapkél'besl&6 postahlvataln'l. 
a blrJapkhbell&6knél, • Posta btrlap
Qzlelelben él a H tr lapel6f!zelkl H Lap
e l""'1 Irod'n'l (HELlR) Budape" V., 
,Jó ...... ' n6dor tér I. - uoo _, közvellenQ I 
\'tIIlY postautalv'nyon. valamint :"utaIU
U I a HELIR tU-K lU pfnzfo r lalml Jeb(\-

.'dmra. 

BVI. e ltlflzethl dlJ '0,- forml 

EC"'" .'dm 'ra If,- forin! 

lNDEX, ZS."Z 

A Teol6glal Sumle legutóbbi náma az Egyelemi Nyomda - U.UI' Budapest , 1.915 
1~Ji5 Juniusában prf,gaban lartott vllal- Fele lni veu&6, SlIme,bl ZOIt'n il'uaaw 
gyülH legfontosabb előadásaIt tan.almaz-
1:8 ma\war fordltásban. HU 18SN ft33-U'lt 
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