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XI. f;\' FOLYAl\1 2. Sz Ai\t

"És eJöldön békesség ..."
A fejlödés lehetöségei kimeríth.ete~lenek. Ga~adáv.al merednek c:1énk a korlátok. Tu~ásvágyunk azonban
r ly ton irtja a rengeteget. S mégis, Járatlan ter'"!letek :oppant. térel várnak még meghóchtf!sra. Lenn és fenn,
k~zel és távol, ma még így mérjük a vil~g?t, pedig yaI61á~. ~.mcs más, c~k a végtelen. Mult, jeJ.m és jövőről
beszélünk, ped ig mindent egybefog az orokkév.alósag. ~gkorok.kel mozaikokra osztjuk a világúrt. p(..aig a
mindenségnek" egyaránt szerves ,része a sarkcsIllag épp ugy, mmt a névtelen katooa sír ja a köztemetóhcn.
t s a parány és 87. eg~z szakadatlan öss~efüggés~n va nnak.. Tudásunk azonban véges s így az összefüggéseket
rendszerint nem vesszuk észre. Sokszor ugy eltelun'k a részJelenségeklkel, nagy az egyetemes megnyilatko11lsokat nem értjük meg. Csak amikor valami olyasmi törté nik, antit mi rendkívülinek gondol unk, akkor döbbenünk rá a nagy összefüggésekre. Olyankor aztán, a nagy összefüggésekben, álmélkodva látjuk pl., hogy mily
közel kerültek egymáshoz az ég és a föld , és hogya rajtuk végbem~ö események srervesen egybetartomak
vagy legalább is egymással bizonyos vonabkozásb3n vannak.
'

Hogya föld és az 'ég j el~ségei meN1yi.·~ összekap csalódnak és egymásból foly,nak, an nak Iclasszikus képe
az első Karác:>ony éjszakája, amikor a legenda és a reális történet ugy összeszövődnek, m int ahogy az élő em·
ber szervezetében a test és a lélek egybeolvadnak. I\l.o n az éjszakán a föld ön vép:bemenő f izikai történések az
égboltozaton legendás jelenségekben tükröződnek viSSUl. H isze-n nincsen abban semmi rendkivüli, hogy egy
szegény iparos házaspárnak gyenneke születik Teamészetes folyamat ez az emberek világában a földön. B;ir
szokatlan ugyan. de mint esemény nem egYedülálló az sem, hogy egy gyermek istállóban születik. Elöfordulha·
tott azelött is, bizonyára még ma is előfordul, P ásztorok és bölcsek, tisztelgő látogatásra mennek a jasrolban szü·
letett gyermekhez, Ontudatos nemzedékek: mindig bold og örómmel köszön tik újszülötteiket s szeretetlik jeiéül
kedves aJándekokkal halmozzá'k e l őket. Mind ez való történetként tljúl meg az élet folyamán nap-nap után.
Hant."tn ezek'nek a földön történő eseményeknek .nyom án az égboltozaton beMI6 változásoK már legendaszerűek, Mozgó csillagok és f utó meteorok a világúrben kezdet óta vannak. A mindenséget egybefog6 törvények
következetessége v.onban még karácsonYi kilengésre sem engedik el pályájukról a csillagokat.
azon az é~
szakan a pásztorok mégis ügy látják, hogy a csillagok tüzesebbek, mint máskor, A bölcsek e lőtt megy mégiS
a bethlehemi CSillag s nem áll meg csak az istálló fólMt. I!:s az égi kóruso k ugy hal'sogják dab.!kat. hogy egyetlen
boldog hozsannában zeng össze a Jegendás éjszaka nagy csendje s mélység és magasság. föld és ég visszhangZik
tőle. Mert ú j szív dobbant bele l! mindenség összhangzó életébe, melynek csendes ritmusa átszürődik a legmagasabb éleI' rezg~eln és mcgtf:.'lik vele a világ egy uj ígérettel, melyet később a magáraeszmélt értelem így
foglamazott meg: ..Dicsöség a magasságos mennyekben az Istennek: és e földön békesség és az emberekhe..: jó
akarat."
.
ElernYednek a történelmi események [eszilit i..:mai. Az idő méhéb61 új hang s..:ól bele az életbe. A felajzott
m'-!ulatok .megtorpannak. Göröngyös arcán a vénhedt világnak átszellemülten ül ki egy mosoly s a jövendó kapUjára .'!- j~zolbeli gyermek szelid lelke glórlás fényben ragyogja rá .az üdvösséges élet elsó nagy parancsát .. ,
"és to foldon békE sség ... "
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~arm inchárom esztend6 múlva a kereszten vajúdó ember, golgothai kinok között, ártatlanul kiontott vérf-.
v~ _bl~onyította meg, hogy az üzenet, mely akkor a töldet és az eget oly csodálatos közelségbe hozta, az élet
fejlodésének alaptörvénye marad örökké .... ,és e földön békesség.,."

Amióta a ko.I~7.S,:árl ember a reformáció zá.~zlaját a dévai vár Ol1Jllán a vjlág felé lobogtatta s ott feláldo~tt élet~vel tamlasamak igazságát meg is bizonyItotta, az6ta az unitárius ember nem csak tudásával. h~t:11)
hltéve~, eletszemlé1etével és vallásos meggyól.Ödésé\fel egyaránt szüntelenül a fej lódés feltarthatatlan tör,:enye
alatt ali. Ezért van, hogy nekünk a békesség életfe1t~te lünk. mint a szfvJlek a vér, vagy a tüdónek a levego .

sz.ab~~~soda kiJ.pl"á~tos lehet~ég~?en

és tébolyult zúrzava~ban rajzolódik ki a mai ember elött a jövő. Fe!bombákto~iJ. és ~egfekezet~ . ero~ o~Ö!."mámorban és rettegésben tartják a világot. Az atomfegy~er?k .~s ~ Idrogén
a
k·'! · prázatos szélsőségei kezott, :hogy teológiai nyelven fejezzC'm ki magamat, a szoclá'Us udvosség és
a~ve:nt~ ~~k;fI._rhozat ..m inden eszközét. kez~be 'V:tte az ember. A várakozásoknak és a betel!csülé~eknek. ezen
Iyel az cl ő ~ Pl.Jntján én azt a szelid bölcseseget és azt a bölcs szelídséget kérem Istentol
vl l ágna~: mel~.
mentek éslie arácsony ká"pr~tos v.il~.gá~an a ke!eti bölcsek és a ~th~etJe~i 'pász~rok a J~S7.01bő!('Sőtlo:
érezték h gy gyermek felett! nagy öromukben az Is tá1l6t is a Iboldogsag klrálYJ palotá]anak láttak, mert meg
bal'hOl ' ogy az. a hely üdVÖssége lett a világnak,
ezzel ti szelld bölcsességgel köszöntle~ téged Testv~r,
-és a f::'~:; e II\ágon és 'hIvlak, Ihogy mondjuk, szolgáljuk és aka rjuk együtt, arr:it egykor o akart ec~f!{Iu1.
'mind ~ " n .békesség,. ,", 'hogy legyen újra boldog a Ka rácsony és békés az új eszt e n dő ~ze rtc a VIlágon
enu , a Jóakarat ú cntberek k··07.0.. " •
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Megbecsülés es kétely
,.Nem ,"agyok tagja m. unitárius egyháznak, de mé.l.ységesen érdekel az \mitÚTi,us .mo~~om. Az .71mult
2-3 év alatt s;:ámlalan uml.1nus fuzetet és konyvet

olv:lstam, flmi lelki meggaz.dagodásomrn $7.o1gált. AIlanu\mányozlnm az unitárius ént:kek.e l és imákat, amelyeket csodálatos szeI'llartási könyveikben találtnm s
nng)' hatást gyakorolt rám az azokoon kIfejezésre jutó
köz,~t!en meleg de tisztel(>tet parancsoló szellem. Jóilehet Ifl~ volt ~a l mam gyakran látogatni az unitálius iSlenusz!C'letct, lU' II néhány, ameh'cn reszt vctlem lelkileg teljesen kielégitett.
Nra II \'égköV"clkeztetésre jutottam, hogy nem kis
trngédia lenne, ha az Ullitárius mozgalo,:, re~lödésé
ooo megállna, mivel olyan sok mondamval6ja van,
ainire fl világnak clengedhetetleniU szüksége van. Ha
oh'asmá:nyaimat helyesen értettem, R7 unitárius gondolat 5al'"kalatos tétele az, hogy l sten, aki vés:telen
nngy, örökkévaló személyes lélek, benne van a világ·
bM és jcinyilatkoztatja magát minden teremlm6nyé-ben, különösképpen az emberben, főleg a jó emhcT·
ben, legfőképpen a náu'tretl. Jé?llSban.
Az unltáriz:mus központi köve!l>lménye, hogy az em·
ber ~iáljll me~ Istent önmagM:mn józDn esze, lelkibmcrt~te ér, bclelató int.uitív ereje alt.al s önmagán
kivül mindabban, ami szep, jó és igaz, Lénye szerint
legyen Istené s teljes sz.h'Vel feleljen az ő hivó sza·
vára,
Az unitárizmus olyan lelki közösségbe h ivja a z em·
berckel. féniakat és nöket, amelyben az örök keresés meJlett a t.alálás a cél. Kötött dogmái nincsenek,
amelyeket híveirc kényszerítene, de yannak hilelvei
és é1~even blzonyságfellöi egyóni és közössé-gi vonarkoWsban.
Mozgalmuk tanulmányozása közben. jöttrun rá, hogy
a Centi harom alapvonás meglalálható az unitáriz:mus
leglényegébc-n, ts rájöttem arra is, hogy a keresztény
felekezetek. közül. egy~kettő kivételével, mindezt ('S.,k
az unitárius fo~almazza meg ilyen közvetltmül, egyszerúen, de mégis nagyszerúen.
Van azonban egy kételyem. aggodalmam: s ez az,
h~' írásbeli és szóbC!1! megnyi!alkozá.!;nikban itt-<ltt
felüti fejet II negativi7.mus. A megnyi!lltkozók, bM
unitnl'iusok, minlha -kételkednének az unitflriz.mus jövöjé~n. Mintha azon buzg61kodnának, hogy valami
másfelé t.:\jékozódjRnak. Valami más!",I€>, Iloni lényegélx-n különbözik a z unilárizmustól. AlIandÓ<'il sürgetik u hitelvek. "űjrIlfOl!nlmazi~sát". holott, engedtcssé'k
meg nekem, II kívülállónak őszintén mt>gmondanom,

hogy aZ unitárlusok'nak nem annyira újrnfOl;Wlmau'lsra
van szükségük, hiszen hitelveik nagyszerű, modern
mcgfogalmllzásával minduntalan találkOZunk a ,sza.
badelvü vnllásos hitOOn", vagy Unll AU~ nev~ teo-lógus "Egy unitárius hit világa" dmü alapvető munká_
jában, mint n PQutiv unitárizmus bi7.alomkelt6, emés örömteljes hirdetesóvel. Az II benyomásunk, hogy
bizonyos unltáriu~ gondolk07óknak a hUdvek cg)''i(!.
ges 6s kristálytiszta megfogatmaz.i.sa kötöttséget jel('nt, !holott al. egyház n közösségi lélek (\Ital alkotott,.
sza\):l dsá~gal átitatott, dc egYSéges hitelvek és bizonysAgtevések nélkül alkotó elemeire bomlik szét.
Az unitáriusoknak rendkivül fontos moooani\'alójuk van II világ szárnárn, s az unitáriusoknak ezt mondaniok is kell. A szabadelvű kcrcsztények helYl.'tt is
akik értilet.ö okokiból uz ig<USágot nem mondhatják kl
olynn tiSZl'án, rélreértlletetlenü l és Mtran, mint a z unitárlusok."
Ezt a levelet olvastam az angol unitáriusok ,.11111ulr e r" c. hetilapjában, melyet nem unitál'ius. ha.nem
más fele-kezctü lelkész intézett a lap sZCTkesztöségéhez.
Valóban, mi is taroasztaljuk. hogy milyen rendki_
vüli előny és erősség, hogy a mi vall:\sullk közvetlen,
egysl'.erú és világos. Akárcsak az Evangélium: Dávid
Ferenc érdeme. h~y áttörycn magát II történeti, vagy
dogma-kereszténység erős falá n : :l zsinati határozatok, .1Z egyházatyák s Pal apostol teológiája n, eljutott
a leglényegig : az Evan~óliumlp:. Az E<,'angelium a mi
valláserkölcsi felfogásunk fundamentum~1 és fé~'for
rasa. I nnen van a mi hitünk egyszerüsége és " ilágoss."iga. Mi nz Isten, ember és "ilág viszonyát s a Jét
nagy kérdéseit megoldhatónnk látjuk .:t H egy!besZ(>d,
a két F6par.a.ncsolf,t s az Aranys;mbo:1.Jy srerin!. Ez II
mi hitünk lenYege és a keresztény vallás lényege ls ez.
A viláfrrllcgváltó gondolato.\;", eszmék és iJ::azsá~ok
mind ilyen eg~'szer'l formában jelE"ntkezook Ennt'k a
felismer6~ Illette me)! a mi Brass..,i b[it'Sinbt is,
amikor p!"ófét{"li látnssal az unitárizmust ,.a Jövő vallásnnak" neve7te. Jézus és Dfl\'id Ferenc példája mutatjn, hoJt\' a lti!haladóbb eszmék. a leJmlélyebb alapoki.!;! mentcok \·issza. Forradalmi kOl"S7akok lázn....,n
keTI'lSik fl haladó haJ!Yománrok.,t. Hi"alkodás nél '-ül
állíthatjuk, hogy ej!yctlen kcres?tén~' fe lekezet sem
~.:tzdal!abb haladó hap"yomán\'űkbnn, mint az unitfi·
rius. Egyházunk az "örök reformáeió" jeeyébt>n él.
Ezt érzik me}! azok a szabadelvü kCr"E'szténye'< . .::lkik
sZf't·"ezetileg u.e'yan mcp: nem tartoznak hozzá:":~~, de
lelkileg egyek veliink.
Or, SIm c ll Dániel
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HARACS ONYI TÖR TÉN ET
tit valamikor, nagyon régen Názáreth nevü város-

knban egy fiuwl ácsmester, József, feleségével, Márióval. J.!:ltck, .. éldegélte.k boldogan és zavnTwltmul, de
egysz~r cs."'lk .p.'rancs jött a római császártól, hogy meg
kelt .számoIru a népet. MindeIlki köteles _ igy szólt
a Pmanc:;; - . abba ti faluba \'agy városba menni a
~Ó'Ímltlás IdeJére, ahol szmetelt. A mi l\csmes!cli.\nk,
ue - egy Bethlehcm nevG vfirosban szii1etett, igy
f\(!\{1 oda kcllett mcnnie a számlálás idejére. Abban
az Időben - majdnem kétezer éve _ még nem volt
~ vo rol., S€!m autóbusz, még cs."lk repülőgép sem.
cs~atnzn\ aka'!'t, ha gazdag V?1t hintóban v:lgy ko~r6k ~n , 1\ szegényember biZony csak gyalog, J ómeg ls \Sé ~'alolt "ÍIlttnk neki az iltnak, i"I~crenC6ÓS('n
a
. r C!ztek Bethlchembe, de mirc odaértek _
d~b..'\~~ hintón meg kocsivnl utaztak, (l, vendégfog;.l·
radt sehoJlnd.~ ...helyet elfoglaltak s nekik nem ma$~ uoS. Végrc hogy ne ke!ljen Ist('n
Rent sz..,b,.,\d !.'Ge alatt nludnlok _ egy jó embC!r fölaJánlotta nakik a jó meleg Istállót, hogy ha mftshol
nem akad hely, aludjanak ott.
JÓl'SC"fék, mivel úSY !Icm volt miben válogntnlok,
I

UN ITA RIUS t LET

megköszönt&: a szívességet s beköltözlck DZ istáll~ba.
gondolták ruTa II pár napra az is jobb a semimnél.
S azon a csodftlatosan szép éjsznkt\n Máriánuk fia született. Nosza, lelt sürgés-forgás ;1 máskO!' csendl"S istállóban. A házigazdltók. a szomszédok, d(' még a közelben legl.'ltető p.."Íszlorok is mind oda gy~ltek csocIá!
IMoni. mert nem m indennapi dolog nz, m iko r valnkl
az istállóban születik. Hamnr puha SZÓl\~ból a Jászo lban fekhelyet csináltak a kicsi Jézusnak, mert Jézusnnk kercsztelták a fiút. Orvendett Józ:;('!. há t még
Mária és az összes szomszédok, ismerósök. Mintha a Z
églXlI is SZÓ7U!Ot hnllanÍUlak: .. Dicsőség a magossnsos
mennyben Istennek, a földön bókcssét;. nz l'fllberek·
hez j6 akarat".
Jézus születésének m'm csak nkkor örvendtek DZ
emberek, öröm az ma ls, ne-kUrrk is. l\1in.dlm knr!lcsonykor örömümlCpct mUnk, édesanyánk knlncsot
silt ilyenkor. mákkal. dióva !. n nagyobb ~yenn{"kclC
mec-éplUk játékból a bcthleh.-mi istállót, pásztornak
öltömok s (Igy kívánnak há7XÓl há7Ttl j.'\rva boldolt ka w
r:\ caonyJ Unm'peket. En is klvMok nektek!
P UI) b Msl
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Unitárius Világkongresszu s Chicago-han
. Amerikai lJnitltrlusok elnökének
II ~~~d~~i I ~q~:~~ 8.c~ unltórlus hetilap 1057. Sl'.ept. 5-i
számátxm mcgjch-'1'lt clkikc nyomán.)
_
, M

Er l

lcoló~jul értclemben más sz.abadcl .... u

Az unitárius ~
ségének hágai központja, a 1árscgyhÚ7,ak VIlágIIZÓV: tésb<!n n htu'omévcnként tartani

kCÖ~~~brbl ~ilógkongrcsszus helyéül oz
~oká~t A~f'lmokb3n levő Chicago városát, időpont-

cgyhM..akJ<f'
Egycsul
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. rlumcntJc mclynl."k t.anócskozúsán keresztény
~lá~~ kCTcsztJn y cgyhóz.uk képviselői vettek részt
Igen nagy 67.ámhon.
Az 1958. évi kongresszus főtémála: II ma,l vaJ..lások
k! Itgítlk a világ mai srilkségét. E t6témát öt estI elő
adáSban a -kereszténység, II l'.sidóság, II moham~~nlí6
mus 't buddhizmus és n hinduizmus egy-egy IV
kép~is"cJöje fogja Ismertd:ll. Az e löud ásokat a chicagói
egyetem altal rcn delke7.ésre bocWtott RockeCel1er~
aulában fogják megtnrtanJ.
.
A kongresszus öt munkablwtt.ságá~rIn négy-né~y
iUésszak lesz. Ezek tÁrgyal: I. Fllozó!l~ és .teológIa,
2 Nevelés és ml1\'és:.wt, 3. F\1JI és va1hlsI feszülIliégek,
4: Modern tudomány, 5. Kölcsönös segítség és a v ilágszer ve7,ctek.
..
.
A konl::r<:SSZusi előkészítőbIzottság tagjai tközött
vannak töb~k között: Prof. J. L. Adams, Harvard
E/lyetcr:,; Prof. S. E. Mcad, ChIcagói Egyetem ; Prof.
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AmerIkaI Ullltárlusok elnöke.
'
A vendegeket fog!ldó bl7.ottság cUm Dr. McLean
Greeley, !l bostoni unitárIus ArHngton gyUlekeret
papja, Dr. L. T. Pe~mgton, II chleag61 unlt"'rr1u:'l gyUlekezet papja. D. E. Klolzle, az unlven.allsta egyház
.segItő bizottságának elnöke állanak.
.
Az Unnepl Istentiszteletet A. BouvlCl" genfi lelkéBz
vegzi. A kOngres.sZU5 rC!iztvcv lH számos kanadai és
EgyCL'>ült Államok-beli unitárius, unlve~w.l\sta és mM
szabadelvO gyUlekezctet látogatnak meg. A kOGlgrc.sz~
szus elnöke J. Chutcr Ede angol munk1spártl képviselő, volt miniszter, az unitárius világszövetség jelenlegi elnöke.
A kongresszuson a jelek szerint az öt világrész szabadelvű keresztény és nem Ikercsztél'ly egyházainak a
képviselőI jelen It--smek:. A magyarorszagi unitárIusok is feldolgozzák a kongresszus témáját. Szó van
aJTóI, hogy a csehszlovli!klal. romániai és II magyarországi unitárlusdk Prágában, 1958. tavas7.An el ökészítő
tanácSkozá."t tart.alUlk, hogy közösen dol goz?ák rcl
a koogres.'iwS anyagát ét; klalolkl\.<;ak az egyes kérdések,kel lwpcsolatos álláspontju·kat.
A kongresszuson résztvevő magyarországi kiküldötteknck a~kalmuk lesz aITa, hogy hi tOk teológiai alapjaiból fakad óan bizonyságot tegyenek aiTól, hogy szabad cThatftrozásukból vesznek rá;zt a bék~harcban.

HATVAN ÉVE
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D- 13 napjnJt állap[totta mcg.
;::!t!~g'wrtotu első ülbset 1894-ben n vallások
•

l". H. Ross, DCIC!lllfornllll Egyetem: Normon COllslns
il Sllturday Review 6zcrkt'Szt6Je; Dr. F. M . t::liot
a~

mult annak, hogy a "lUIgytudós" Brassai Sámuel,
az un ital'ius egyház és a magyar tudomanyos
világ büszkesége a kolozsvári Vöröskereszt kórházban
meghalt. - Ha ebből a z alkalomból megemlékezem
Róla, nem kívánom bc.tegs6gét és ha lá la körülményeit
leíml, megtették a zt 61etírói (dr. Bor os György, Pelz
J ózsef cs sokan mások ). A szűkre szaboU keretek között csak abból szeretnék néhány jellemzö adatot feleleveníteni, a mit Be nczédl Gc rgcly, a kolozsvári gimnáziumunk volt nagyérdemű Igazgató-tanára, egyháztörténeti adatainak fáradhatatlan gyűjtője és köz!óje
több köte tre terjedő roppant é rdekes' naplójában a
BrassaI bácsi utolsó napjaival kapcsolatosan feljegy-

zett.
A beteg utolsó liz napját valósággal megaranyozták
azok az ünneplések, amikben őt magas életkorának elérése alkalmából egyháza. a kormány, a tudományos
v ilág, rokonaI és ismcrő'lci részesítettek. Nngyon meghatotta, hogy az uralkodó is üdvözölte ót.
Utolsó napjaiban - legycngülése ellenére ls - általában szellemileg annyira fri ss v olt, hogy maga intézkedett, hogy Benczédl "irja listába" az üdvözlőket s
maga jelölte meg, hogy elóbb küldjenek köszönő iratot
Wlass ies Gy ula va l.lá s- és kÖl,oktatás ügYi miniszternek
s azután Búnlfy Dczsünck .
Benczédl sokszor tartózkodott a Brassai bácsi kórházI ágyanál s mindenben segitségérc volt.
Am int a7 emlitett naplójában Irja; egy alkalommal:
"Az ablak talpár61 kezembe vettem a theológiai önképzők?r meghfvóJát, kérdi Brassai "az ml". "Egy önk é pzókö ~i meghiv6". "Az ön ké pzés nem Jó - mondá _
mert, mtnden ember mástól tanul mindent, magiítól
semmit ~. Szerettem volna magával eÚlfolni d e nem
akartam inAereIni, me r t már kl is volt rá radv~"
Mindenké ppen Tordára szeretett volna menni r oko~ához ClU!gezy l\tlhálynéhoz ; fo lyton sürgette az indu ~
ást, dc uz egészségi állapota nem engedte az utazást.
Nugy fájdalmai lehettek, mert 21-6n reggel azt mondottu Benc7,édlnek: ,.Nem képzeli, mekkor a klnom van".
~égscm akarta, hogy kÖW1.zék, áPOlják. Sddta az
aJ)OlónőJet - Fáblánnét _ sordItott. Benczédi biztat-

ta: ha engedi magát kel.eHctni, hamar meggyógyul,
mirc megjegyezte: "haszontalan beszéd".
Benczédi ezutoín , n kórházból távozásakor búcsúzvá n
a betegtől azt mondta: "Ajánlom magamat Brassai bácsi. a v iszon tlátásig" ." mire Brassai visszaszól: " Isten
á ldja, [elelé - dc az ismétI1 t ásig". Alig tlod ~d)hli s
most is corri gál", fejezte be Benczédl az aznaoi feljegyzését.
,/unius 23-ára virradó éjS7.aka a beteg folyton beszélt. Tudományos dolgokat emlegetett, amit ápolónője
nem értett. Majd kottátdiktált á polóriójének Viktória
angol ki rálynő üdvözlésére, - aki akkol' ülte uralkodásának 60. év(ordulóját. Nemsoká ra "tudakozta,
mennyi pénze Van, Fábiánné feleJte 3 fl", "no, 300 forint épp elég utazásomra (ennyit értett) adja Ide". F:\bJá nné oda adta aZ erszényt. s 11 leje alá tette.
Reggel 7 órakor elc~nde~edeU, maid megevett 5
szem epret, ll - től hald oklotl. s másnap reg~el 7 órakor meghalt. Utolsó órájltba n mellette voH huséges 11'6deá kja, é lelfl'ója dr. Boros György.
A június 26·á n d é lután 3 ó rakor tör tént temetéshez
h a~onlót ang látott K olozsvár közönsége. A hatalmas
tömegben odasereglettek sorfala között s gyászkíséret
már a temetőbe érkezet!, amikor a menet vége a Kossuth Lajos utcából kHordult.
"A százzal haladó" Brassai Sámuelnek a nemzeti ke~
gyelet kőből állított hatalmas emléket.
Zs. Gy_

•

Br.a5Sai b,'Icsi halálának 60 éves évfordulójáról a
Magyur RádIó is kegyelotes s7.avakkal emlékezett meg
reggeli krónlkájába n.
Kedves oh 'asólnkk nl iirömmcl k özöljlik, hogy la p unk
az Illeté kes "ormá n y h ntó"úg e ngedélye a lopJ;1. n 1958,
jan uá r l-tól ha vonként Jelcn lk m eJ:. Elöfl zett'si d íl~:
é vi 12 Ft . K érj ü k. bogy az clöfizeté91 díj Ilont.os he hzeté.~úv el lapun kn t tová hbra ls t á mogatll! sZ.lVcskcd~
jenek.
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HIREK
Kell\'cs oh'asóinknak Istent ói á hlott karacson ~'1 és

boldog új é,ret k';,V
: ':,:,"::::":k:,_ _ _ _
L(' lkés1.i konrcrcnclát tartottunk o k tóber R-ll. napjain Ma~yafklllon. mel yelL a jelenle g szolgáló lelké-

szek m ind jelen voltun k. Munkánkat naponként áhi1.1 ttal , b ibliaolvnsással és biblIamagyarázattal kezoiettü k, , 'a lum in! vegc ztük. Megbeszéléseink többPk ki)..
zött a vallas-erkölcsi nevelés ; fegyelem az istentiszteleti szolgálatok cU:\.tá sAban; fl chicagói unitárius
világkonfe.rcncia: egyhazunk békeszolgálata és a lelkészi ille ttmény ek kérdései kö rlil forogtak.

MegaUapilottu a lelkészi kar, hogy sok a tennivaló
s kevés a munkás. Tcrvc"-Ctet dolgoztunk ki ezerl a
világi prédikfltorkép7.és beinditádra azzal, hogy az
alkalmasak ma jd lelkészi oklevelet is szerezhessenek.
A chicagói unitárius világkonferenciát illetöen pedig
3f'ra vállalkoz.tunk, hogy annak szellemi elömunkála~
{aiba a magunk. valamint gyülekezeteLnJ;. lelki épitésére, belekapcsolódunkj a világkonferencia ele tftzött
témákat kidolgozz\lk; - általánosságban aITa törek~
sz(ink, hogy belchelyezkedjünk a világ unitáriussu~
gának és szabadelvű keresztényei nek l.dki közössé~
gébe, A lelkészi kar meg van győz6dve afelől, hogy
a magyar unitár.i usok delegátusal is jelen lesznek a
chicagói világkonferenpán, ahol igen fontos mondani·
valójuk lesz, h iszen ugy kell bekapcsol6dniok annak
munkájába, hogy hiven képviseljék a mi sajátosan
szocialista életünket és optimista hitünket.
Benn.e l\Iar.ton
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Egyház.kö r ünk évi rendes Közgyűlését decem ber
l --én tartot.ta a H őgyes Endre utcai gyülekezeti terem·
ben. Györti István közügyigazgató imája után dr.
Gálfalvi István egyházköri főgondnok tartotl elnoki
megnyitót. Köszönetet mondot! a zért a megértő j6indulatú tárnogatásél1t, arnellyQ]. kormányzatunk a
Művelődésügyi
Minisztérium
útjan
egyhazunkat
részesii:ette.
Súlyos
szavakkal
bélyegezte
meg
az.
flloment"rgia
h áborUs
a'lokra
való
(el·
hasmálásának lehetőségét, s 'hangoztat<ta a békés
együttélés rendje megóvásának mindenek fölött álló
szükségességét. - A Közgyüles üdvözlő táviratot intézett Ká llai Gyula művelődésügyi miniszterhez, Hor·
váth J ánoshoz; az AUami Egyházügyi Hivatal eln§kehez, üdvözölte továbbá a külföldi unitárius és más
swbadelvú egyházak és inté7J1lények vezetőségét. A
kÖ7.gyűlést -táviratban üdvözölte dr. l\liroslav Novák.
;l cseh unitflrimok püspöke és dr. van der Woudc.
a Szabadelvü Keresztények és Vallásszab..ullúg Világ-szövetségének titlkára. A közgyűlés egyhangú helyesléssei vette tudomásul d r. Jakab Jcnő hódmezövásárhelyi lelkész napirend elötti felszólalásából az "U'ni·
tarius Papok Békeszolgálatának" megalakulását és a
lelkészeklnek a Hazafias Népfront mozgalmáho7. csat·
la'ko1.ását. A KÖ7.gyűlés egyházunknak II Szabadelvű
Kereszlények Világszövetségének 1958. évi augusztusi
chicagói konferenciáján való képviseletével Peth.,
Is tván esperes-püspöki helynökö t és R. Filep Imre
egyhá~öri főjegy ző! bizta meg. Foglalltozolt a Köz·
gyűlés a világi préd ikátori s7.olgálat mcgszervo?zé5ének
kérdésével is, majd külön ~külön teológiai és külügyi
bizottságot a lakitott. Dr. Imreh Dé nes meleghangú
levélben köszönte meg II júniusi K özgyűlésen tb. f~
gondnokká történt választását.
KomlMSY Gyula pcstszentlörinci presbiter anál júniusi Közgyűlósü nk tb. presbiteri címmel l'Uhárta fel.
Dr. !\1:i lérfy Gézát választotta meg a budapesti egyházközségünk közgyűlése az egyhá~özség egyik
gondnljkává.
Dr. Kap lay Imre és dr. Sehe)' llona. dr. Va rga
Lászl6 CS Abrudbányai Enslke házasságot kötöttek.
Gratulálunk.
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