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A Magyarországi unitárius " Egyhá7.kÖr Közgyűlése 
dt:CcmbcJ' 3-ún tar tott Uléscbol tisztelettel köszönti 
Miniszterelnök Ural. Örömme] ÜdVÖ7.öIjUk azokat n~. 

eredményekel, melyeket népünk a szocializmus ePI
U'S<! során eddig elért. H Iveinket buzdit juk, hogy ere
jük legjavát adva. sC'"~tsék elő országunk felvirágzil
sál ~ a béke blztositásál . 

Oszinte tisztelettel: 
I)r. G {tlfa lvy Is lván 

rögondnok 
l'cthii István 

unitárius püspöki helynök 

------'.--_.-. __ . ---------------------------------------------
Keresztényi öröm.mel f()gadunk núnden olyan intézkedést, 

amely a nép iólétét hivatott biztosítani 
HE.:SZU~1' A P USPOKI HELYNÖK KOZGVOU ;S I tVl JlELENTEs tnOl. 

A föld különbör.ó helyein ma sem hallgatnak" 
fegyverek. , A zsarnollsng minden emberi értelme r 
meghalad6 fondol'latokkal Igyek.szlk tovább tartun I 
láncait mIlliók életén, Gyarmati sot'sban szenvedő nf.
pek puszta lélÜkén folytatnak gigászi harcokat. Mcg
oldatlan világproblémák veszedelmei [eszItik oroszli\:t
kannaikat. Az emberiség nagyjai a nem~ctközi poH
tika nagy ür.cmében szakadatlan músr.akban k(i1.de
nek álláspontja li< sikereiérL .€I'telmes embereknek nem 
kelJ magyarázni, hogy válságos idöket élünk . A bl-' 
1.Onytalanság IÚ7.görbéje néha még a hull:lmval!utilt 
ls megs7.égyenitl. 

MI pedIg békés körülmények között élünk, dolgo
zunk s zavartalanul végezhetjük munkánkat. kivehet
jük ré:::zUnkel az egész világ újjáépftésének káprÚ7.a
tos erőrcszítésciből, miközben vallási tevékenységei nk 
gyakorlásábrm, lelki szükségleteink klc légftésébcn 
nem gátol senld és semmI. Felettünk a béke napja 
ragyog s köztünk a swbndság levegője leng. 

A _ jószftndéknak, fl béke s7.cretetének és a nagy
szeru alkotásoknak micsoda vágya 01 d llldalt minden. 
ben, ami II világnak e7.en a részén megy végbe mo~tu
?áblln, ahol }I 87.ocialista or~7,ágok mcgnyel'ték már [\ 
~~t:~! ús gyOzelmesen hóditják mugu~ számúru u Jii-

,. Az embel'iség közös kél'déseivel szemben nem lehet 
to,?bé kÖ1.ömbös senkI. Ilu nem úgy~7ólván minden nall 
~:lOl kell vnllanunk, állást kell foglaljunk a fel me , 
l'U!l és glegoldnllan kérdésekben, A'I. Egyház scm ta
nu~lthut langymeleg magatartást scm hfvelbcn. <;cm 
gyűlckezetelb~n, ml!rt A)',l!t 'ves része vagyunk nemu"
,t~~kn,ek, népunknek és llz Cgés7, embel'llIég nagy kil
zosségének. Ncmcsnk evangéliumi s7,emléletünkb,:í1 
folyó~.n, hanem l.ózan él,telműnkkcl mcgfogalma1.Olt 
H.é!elunk szednt LS valljuk _ bármennyIre másk.~nt 
látja a NYUipLI - hogya vltús kérdtseket többé nem 
Jehet háboruvul rendeznI, megOldunl. A háboL'Ú cSllk 
nyomort, pusztulást hoz és újabb Yi~71ilyt sút s u 

mostani fejhm technikaval előállított fegyverek hasz
J"álatba vétele talán a?, egész emberiség számára ön
gyjlkosságOl jelentene. 

A hábor'Únuk. melynek vérvl!szteségeit m é{:: nem he
verte ki a világ s romjai t még nem tudta teljesen cl
takarítanl. vannak következményei, amelyeket nem 
lehet behunyt sr.emmel tagadni, tudomlÍsu l venm. 
O rsúgokat, mint pl. a Német Demokralikus Köztár
S1\s..'Ig vagy a halalmas KínlIi Birodalom nemlétezőnek 
tekinteni li ugyanakkor n bedini tarthatatla n á llapO
tot konokul és makacsul továbbra is Cenlll!u·tani, hogy 
min t..... valilml mesterségesen táplált penésztelep állun
döan 'fcrtózze, It'l;tál ja az egész emberiség nyugalmát, 
békés munkáját, életét - en)'hén szólva a legnagyobb 
rOSfzindulr:t, 

Az é l-telem világossngát el kell juttatnI, meg kell 
adni minden embernek. A kapzsiság ördögét az cm
bel'ba ráti S7,el'etet láncalrH kell fűzni, hogy megszé
gyenHve, saját te hetetJenségétól pusztuljon el. MI 
úgy mondjuk ezt röviden: Meg kell épiteni iSlenor
s7..ágát, hogy boldog. nyugodt. megeléged,ell leg)'en é.~ 
békés életet éljen az ember. - Nyomorusilgokkal n('
pesíleni be u v(llóság világá t és az üdvösség minden 
örömét II felhökön túlra vctl1eni: nem 'l mi keresz' 
ténységUnk, lstenorszúgu lIZ embe)' nélkUl, sem lit, -
sem ott. nem él' semmit. _ Az unitfll'lus hltvitágnnk 
ez az ember i realitása teszi érthetővé, hogy igaz ke
I'esztény ö)'Ömmel fogadunk nemcsak irt nálunk, hu
nem az egé:/z vlJágon minden olyan inte7kedésl, amely 
fl nét) jóJétét hivIltolt bizto.~ftanj Ilyenek leAutóbb 'lZ 
or~z{lggyü1és határozata II mn~odik ötéves t e r ' vrőJ k 
11 7. új oktll tásl "endszer rol. 

Allamunk és Kormányunk Egyházunkkal szernbcni 
loyalis ~ emberi magatal'tását nemcsuk ubbnn érc)',
tOk az elmúlt esztendő tolynm<Ín_ hogy nz to;gyezmény 
értelmében j:'u'ó áJlamscgélyen relül még 40'1 'I-OS rend
kivüli öllnn)scgéJyt ls élveztünk n többi egyháv.akkal 
egyetemben s Igy mindössze csak Ion ,,-ka l c~ökken· 

,.. ~ ~, .... ""'<~"'."'~,..,,~"".,,"''''~,..,'"''<.,,'''.'''~~ "',,,"", ,~.~~"''''',...,~''''~'v..'''',...~ 
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k'l11: &7. AUrun II ficgólyc.kcl. hanc r" méa külön m cg-
Ih/lttuk ev: n jómdulatot aLban is, hogy nz 

taPD:~HI ]l"lklP.1fiztorok munkflköl.öul:gén~k e~edmé
unll U~ II Körl Tanács kinclJW\bnn Mvelnek kC2Cbc 
nyoképh""" •• _, ..t • • elejen megjelenI In13kony vünkc t is . 
) 011111 filiU ..... ,",v I " '<' ' .. 

tlnbllr Ie"Jr('ndb(!I1 eléggé mC$51.c ("!j " . m,,~IS l .. cm 
. _. hogy ... ;II Allam és II Kormány Jói ndulat •• 

Illem nl.. . . U I'" . . 
k ib7.QnhctJük azt IS. hogy 0 7. n " mus c9> 51.<1-

:;::: I 'll CjtYhth:ak VIIAg.~zövclségc elnökségének meg
r'~ IopjAn Egyhdzunk há rom ,ugti kü1döuségc 

I: ... ~. :hctctt II VlláF:SZövct..'; o':g nnAY kongress;rus:ln 
10., .. 1.. v . • D b 
flug. 9-1!1 nflPl11m avos nn. . ... 

A kongl'eSSzus lefo!yúsát ~ unyngót IS!'JlcrICltu" 
több /Ilkalommal ls n nllgybudnpe~ tl cklé7.s.Ílk ,cvan

élh:ádúJának rendjén ls. Al. emberiség cgyscge a 
~ctt~7,/l kítOlt világban volt n Ifőtémt!ja II Kongrcs7.-

1T.usnok, d •. •. é l 
Nek Onk magyar unUarl1;'s kül ötl~"ne,,:, na gy -

mén)' VOll ebben a több mmt OOO tagu gyuleke7.e~b,::'l 
S:l!er\'CS odntartoz6knak érezni ITUlgunka l s a köros 
munkáblln való részvétel melleIt , mel)' számunk ra a z-
7.111 feje71idött be, hpgy a KongreS$~us M záró ,~stentisz:!f
lelén 07. Igehirde to szolgálatot kuldollségunk es\ 1;( 

tngja R, FIl~p I mT(' ek, főjegyzö aCia végezte, a~I , a 
köz&; utat és a kivezet6 ösvénye ket kCI'e'l6 Vilag 
su'imáro a toler.mcin elvét és tÖlvényét jelölte meg, 

Egyht\zkö7.ségein k gyülekezett é letét ille töcn jóleső 
érressel és nagy lelki megnyugvfts.c;.n1 jelenthetem, 
h~ o szokásos Isten tiszteleten kivül ma m a r az ek
lélSldkban - -alig egy-két kl vételt íSl ell ek in l\'C m in
den(l tt rendszeresen megtartjuk gyülekezeti e vangéli
z.dclólnkat , Ilyenkor a b iblia köré csoportosul a gyLi 
lekezetek közössége és a lelki e lm l>l)'ülésben valósá~
gal klkrisWyosodva ragyognAk Cel a z é let n agy és vál
ságos helyzeteiben az unitárius ember magatartllsáva l 
kapcsolatosan felmerüló kerdésekl-e a felele t és :l 

megoldas, Rendeződik a vinonyunk Is te nne l. az Evan
géliummal, az cmberrel. a társadalommal. a szocializ, 

rnussn.1, a koJlektlv szellemmel, a békével. III: elnbcn 
~z.abadságJogokkal és más hasonló természetú kérde · 
sl;'k.kel szemben, M ik~nt !slent1sztelt'tellMnek, úgy a 
joty ülekt7.ctl evan~llZ1ld6nak is végső eredményc, 

.1 béké hez való ha jlflhata\lnn ragaszkr>dásunk, merr 
"Ii ez i.l '!no r:.zóorinak {lond jait n('m halog(lf~aljtl l; JI 

nCIJ! u rimú:he l j iik n mindennap! életb(i l a l(.'fTlhh .. ;C 
tú lsó relé re, ~ 

Egy h::izi életü nk l":TI lékkőnyv(ben külön feje7.etct 
érdemel \ 960, má jus u tolsó va sárn llpJa amikor ':;.0.'_ 
szc l'~e két cgYhá7.ko 7.ségtink konfirmÍJlln' meg a buda 
pesti k(1. le ,?plomu nk ban iin"lIóS:'ogl'a érett Ifja ll, A 
Nagy L UtCilI templomb:m n buda pesti és a Högycs E. 
u teai ban II Duni'l - T is7..8'tö7.; Szór\'ó ny ('gyházközsé~, 

Június 3-6 11 a ,,{'s l/ő rin"i Ollu leke7el nek volt meghn
t6un kedves és léle kemcl6 ünne~, a lemplomban " 
le mplo mszenlelés 2:'1. év fordulója alka lmából. 

JÚ nlu r. / 8' 0 1'1 cl H OOllt!S K u ,-i te remben angol ven
dégü nk Rev, J K ieJt)' részvételével Tagore emlékún
nepélyt tartottunk, Dr. Kádál Zoltán egyetemi docens 
tartotl a nagy költő-fiIoz6 [us e mlékéhez mél tó előadást 
s Tagore \'ers~lbő l B~ logh f: va "i?.l\valt n népes gyü
lekezet elöli , Az elmul t év folyamán a7 egykOri u ni 
tá ri us ~I mnázlum , il kolozsvári Alma Máter növendé
kei ké l tzben tO;; tartottak vénd iák ta lfilk07..ot az itteni 
templomu nkba n , 

Evangcli7ócióink szokásos rend jél>61 kie melked ik ez 
év januál' első s7.cm ba l ján Nagy Ignác u, gyülekezeti 
teremben la r tot t , Sinka -esl" ts IL hó ID-én a Hő
gyes E, u,-i evnngéHzáción világjáló Borbély György, 
valamin t okt, 15-én Barab ás Ábel egykcri tanár 
aná r61. legutóbb pedig Dávid Ferene!'Ö1 va16 megem
lé kezé$iin k, 

Jelen tésemet a zzal az őszinte vallomássa l fejezem 
be, hogy hiszek a z Unitárius An)'aszentegyh!7, jövő-
jé!:en , 

Pe thő ISh ' án 
púspökl helrnök .. _, .......... ", ................................................................................................................................. . 

Méllusz Juhász Pé ter Anln}' 'I'amás ellen {rou köny
vének nyomtntómestere, Huszár Gál, IrJa a könyvhöz 
Irolt bevezetésében: .. de s7.ólok röv id bc .. 7,éddel a 7.ak 
a7. minapi Disputáci6ró1. kiket Aron Tamás nagy 
készalettel alahornban a ti városotokba behozott e.. 
Inditott vala, Egy el6ben menni sok jámbor K ereszté
nyeket háborito t vala meg az 6 a r iánus tévelygésé
vel és az. Isten ellen való egyéb sok eret neksCgevel." 

Ezek a mondatok mutatnak rá a XVI. sUizad köze
pének egyi k legérdekesebb vallásos gondolkozójának 
(1U'éniségé.re_ 

Különös és érdekes e mber voJt , ~letér61 nagyon ke
vcset hIdunk, csalfldja va lószlnüleg Bih a r megyei.. 
amire a k6röspelerd l előnév uta l. FeJtét ienilI jjrnia 
kellett Fels601 nszországban, ami ről h i1béll felfogás'!. 
ro'6z. meg, Prédikátor, Illetve tan/tó voltát mag~ Ml" 

Husz. bl7.onyitjo egyik p redikációjflb.1n, a m it Szent 
Jónos jelené:sér61 Jrott , Lehet.. hogy c:snládi kapcso
latai is lehehek Deb,cc:enbC!'J , m ert n k orszak városi 
jegyzó,k6nyvelben ne\'úek súnin nerepeine k, 
Amit pontosan ' róln az ellen fél reljegn.cs" 
az. az.. hogy 1561 30-tól decem ber 13-ig hil -
vita \'olt kÖ2.'e , kÖzi)tt o $%.en i András 
lemplomban és, hogy a \'égl:n eIU' Re\'ef7A; lis-
le'vélben lanJtáMit december 13-án visszavonta. Ez II 

Revel7 .. á.U,..\C\'é\ ltUl is meg"on a T isl'..1ntuli Re!. Eg)'_ 
házkenll('\ Levtlliln'iban, Nt'm valÓlizfnű azonban, 
hQlO' a Reve rz.ális-le"él IIdba ulÓn elállott volna e re
deti gondolutaltól, meri Méllusz a ,,~y6ztcs" hitv !! .. 
ellenéT'(' I~ .nOkségcsnek tortotta, hogy könn'et ir jon 
elle ne .. A7. AMIn IRmns hnmls é$ erelnC!.k té"eh'gé$ei
nek ", meghamlsitási" , .. Debrecen 11)62" cím en, A 
revel'7.éUs-Ievé1böl és az ellene Irt \italrntból rekons \
ru'lhal6 Arnn)' Tam', l.IInltlha Nem rOGad ja el II 
re"lh'romsta~ot. KriulUIit nem lslennek, hanem csak 
~tt'rl fiának és ember fiának la rtja Megálla pit ja 

pOlO' nr'I'TI mInd a :Cét termw('lében közbenjAró és en
~etH~1li ,hanem csalt f!mberl mivoltliban. A sun, leJ-

1It'1\ 57.ef'elmének tekinti Az ember .r;;zempont-

t UNITAarus ELET 

jából ta lán sokkal érdekesebb még, amit hittétetnek 
megroga lmaz.. elcsen ellene tftlTUld az eredendő bün
nek és DZ egész váltság teológiának és az embem ek 
az é lelhez \'aló ~z.abad jogn t h irdeti és vaJljil, Nem 
hisz az ördögben, il sátán ban, A \'ihigi erkölcsök 
szempontjából ellene támad a vagyonnak és gadae
ságnak, azzal az indoklással. hogy II testi jó mind őr, 
dög, mert eh'onja az embert Istentói és elkárhoz1atjo. 

Amikor n X VI. sz.á7.ad elején a w illenbergi nagy 
robbaná. .. Ul án teljesen ki forratJanul még Ceh'etódől t 
a problémll, hogy m ilyen utat já r jon a katolik us örök
ség helyé be lét-5 eur ópai. ke l'esztén)'ség, - két irány+ 
Ull voJt a7~ amelyik megoldan i próbálta II problémjt, 
A z eg"vik, _ Ré\'1!s.7 Imre szav;:o ival a reIOlTIl:\tori p ro
testnntlzmus _, felhaszn á lva a humanizmus biblia 
kritikai eredményeit arra töre" edett, hogy \'isszaterv (' 
oz eredeti egyház tisztasfigához ugyan, de ponlosan a 
ka tolikus hagJom an\'Qk dogmatizálásával és móds:z.e
rével cmbt'rtől eh'onatkoztatottan alkns~on egy olyan 
konstrukclót. amelyik logikai relépitCsében nagyszení 
ugyan, de az ember re!ilis l"Jk; i"ényeil és \'allás! va
lO'ai! kleiégfteni egyáltalán nem, \'alO' csaJ. á tmen2-
lileg tud ta, 

Ez az Iran\oz..'lt agyakorlnti élcl sz.t"mpont jdból il ', 

akkori kilJ'IÓ' hotalmokkol {"!' tcn\u6\o'kel klegyezeu 
és különösen a műns,eri forradalom le\'eré<:e Ulan II 
feudólis tfirsndlllmi rend 1~lIzol6ja, illetve /I. ki~la
kuló ka pl,allzmus ideológiai támasUl leU, (Luthen és 
Kálvini Iróny,) 

Az ug)tne\'ezelt re rol'ffifitorl proteslantizmuSSo-'l1 <;zem
ben ÁlI l egy mnslk in'inyzat i~, 07. ogynevezetl ~un~l.I
ni~ta \'/llInsl mozgalom, amE'ly nemC$ll~ ~~enl 
hnnnnlla n huml'nizmuH So'ljM d~maukáJának Iga
:tolás:lra, hnn t'm mlnda.z.oknt m!: E'I'fttmé:'l\'l.'keL amit 
szellemi léren a rrnaissance és a humanizmus alko-
1011 \'aJlIi..~os l<7.i n lériséi)(- bcl~"onla és m~ogalm!lmi 

• 



,'z t'mbt'r ~uinna'lIisúnak kérdéscvcl foglalkozt!lm 
Illa r I'lozóllog lapunk terjedelméhez mért szukre SUI
bolt Irásban ts megállapitottam. hogy tekintet nél:' u! 
a tudomanyo.<l sLkon e tekintetben eddig elért ered
m cryC-;;re. mi \"lilt07.atlanul hIszünk II teremtés lényé
ben. HIsszük. hogy lsten kezdett" l fogVa emberneK. 
1t.'lkes lCnynek. egystge~ egésznck tet'cmtette az em
bnt. ~ppen ezért nem s~.cdheljilk szét külön lélekr/! 
és t e~tre. mintho!!..'- annvira tes tN iillől! lélek. min lel
ke.~u!t anyag. 
~;Ryedi.WlJlóan különleges lény. de testi ucmpont

ból vi7.sg:ilva a leggyllmoltalunabb ls ten valamennyi 
teremt menn' közölt és mégiS megmarad, fejlődik . 
a puszla l~t primitiv :illapotfiból felemelkedik a lelki. 
erkölcsi élet magas színvonala 19. mel"! a bele tC
rem:ett érleJmével keresi boldoll.ulásat ~ rud alkal
m.nkcdni. A természet ter/tett a~zt<lla nem elégi ti ki 
vAgYIlit nbbrc vágyik. mint a köriilölle élő állat

'ilág. Kceresi szüntelen a maga benső énjének kire
!ezé5é1. A természet-adta menedékhelyeket o tthagyja . 
!\ laga cpít magának megCelelötJb la!tóhelyet. Eszkö
zöket készit. e:mládot alapít co! <I? erdők-Me?ők álla
tait maga köré gyüjti. G ondolk07ik. T3jékozódik a 
rilikai vlágban. Megfigyeli a t l.'rmészet erőinek nlt'g
nyilatkozásait. A kedvező jelenségeket pr6bM.ia biz
t~itani. n káros. e!lensege.'l e!'ők megnyilatkozásait, 
pedig, t;h·olti"!rtani. Uni lesz ti túznek, stintja il föl
dei, járja II dzekel. !\'laga gondoskodik tes tének táp-
1:IIl\s;\.ról. az öltözetl·ől. Felrede?i lénye k"Ujsstgé1. 
Felt..iml előtte egy mcgfogh:lIallanul csodáIfItos b~ls.} 
szellt'mi. lelki világ s rájön, hogy az Ó kis világa 
csupá n paranyi része egy roppant \'ilégmindenseg
nek. Keresi a :<apcsoJalo t a két v ilég között öntud atra 
ébr·cdéséne!.; el~ő pillanmátó!. Szeretne megérteni a 

• 
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p!"Óbá~ t a a? új J(ors.:mk vallÁsos Igényel és e m ber - : 
!d:.,\Ijut. Ennek a hunl1'místa vallási mOZ-galom nak : 
Il'Y~kcrc.Ola!;zor5zág. Hitelvei ben követke7.etes kli t lká j fl : 
,;,Ia , 'onja az emberi éle tnek m ind en !negn \'ilmkoZ<.Ísát : 
es a dogma! megkötöltségekkel szemben jogot köve- : 
tel a7 e";tbernek. Amikor a humanista vallásos ember : 
ti szenthnromság dogmájával vitalk07jk, egyuttal h arc- : 
ba.~7 .. ill a dogmai m~kötöttségek ellen is. G ya kor- : 
la t ! éle.ts7.emlélet szempontjából a humanis ta vallá- : 
~os.~ág Jo~ot k?"etel a z embernek és megad ja id eoló- : 
gla~ alal?:J~ t mInden olyan törek'·~nek. amely a feu - : 
?Ilhs kotöttség~k~el és aZOknak iga7.ságta la nságával : 
. ze~lb,en egYen~oSeget és emberi éle te t követel minden ; 
embet. II jcbb:tgy számára is. fgy tör téni k azum n . : 
hog.\' a "Illl~s?s ~elfog;is az igaz emberiesség nevében : 
h~1 n teológIaI ' ·ltá k során , ho l n gynkOl'lnti t 'írsadal . : 
!111 l'cf.ol'nlOk k.e retében. hol pedig az e;"be!: lelk i- : 
J~~~erelt szabadság:lna k küzde lmeiben halla tja hang- ~ 

s"" Kiil:Sp~~t;rdi Amny Tamás a humanista vall:i50s- i 
• gra . c"" ma&}:ar kéPviselőJe. n.l(iről tudu nk. G on- : 

dolntm és eS7.llle.l olaszországi ercdetúek. de m int r 
eJ:yctcmes e";tben gondola tok jól beleillettek i\ lagyar- : 
OI-,;7.ág akkon szellemi mozgalmai közé A h . : 
\'~lIáSQSsflfot a~ nkkori Európa általában m~~~n~t~ : 
' 1~_~'a.101"l · otta és vértanÚk. elhallga tt a to tt nleggyő- : 
?·'kIér t.'k. és ellenük rolyUl lott i l·t6 hud'.híratok ·el 'k : 
a1 cl roJl~\snak módját. Hog\" Ar'ln,' T • ~ . J ~, : 
nem önk~ t Ih ~ . , am •• s m e nn ,' ,,·c : r: es cl at" rOlásSHI vontr. viSSza tanf \.ásait : 
,lITP a legjobb - "Ida " , .. ~ I ' ." , • r . - ""', ~ e,c!z", !s-levél. a d ebreceni : 
(!sputa \égso nkkordJa. amelyct nem a g"ülc kelc' : 
előt,t, hn:lem D?b " ~ccn .fö l de.~urfina.k Török J á nosn:}!; ! 
a k.!stéhában hall .lk nIa velc. s al aktusnúl ·IZ akkori : 
fCl'daH~ hntalom képviselöi volta k jelen < : 

A h,ltalcm képv iselőinek kÜI·ÚI"-IOl·., tMO. ' 'v'k ., . . ·k .. , "'" z <.HJ -.IS ' "eJyrc S! cru \·égleg \'issw~zoríwni mindenüt t : 
II hUI~l~msta vallfl~osSágol és eltó l D pillanattól kezdv,, : 
~('lCslunt .u lehetoscl:('" annnk. h()R." a hivatalos ke- : 
I <"'<ltén,· Europa llZ életnek és " jövendőnek vallásos_ i 
~:lRá ' hOl-dOzla m::gfibnn S <. J ' . z..."z aoos • 

t('''IlCS7.cti lunl.'mcnyek ok;.t, az é!et '::rtclm':l. el;y~n , 
életének célját és r(:,ndeltetésCt. ts kÜ7.d. fál7ldhata'_ 
lanu! alkot, szüntelen kuta t. Lelke sugallatá~ követ\"~. 
él·tc!mén~1 szerzett tudás:.\nnk segitségével al evez
redek sorlÍn kápráza.tos kulturát teremt az .. Os,·adon
ban'·. Dc nem talal \'edelmet a maga erejéböl a hol
nap fonyegető \!cszcdelmeivel szemben. G,·öhi ti féle
le~, , a ,bizonytnlansflg él7.cte. Segítségül hívja ,I 
~ el m~~zet.i eröknek kéP7.eletéb .. n megszcmcly(";itelt 
!StC!.nClt. Az élet tényei azonban, kétséget kizarÓ8n 
rávezetlk. hogy té'·edell. VégÜl n sok-sok tépelódd. 
belső elméb·edes. lelki lAtásokb.1n rúvezeti a kereS<) 
embert. hogy egyetlen oka van ennek az elképzelhe
tetlenUJ nagy Mindenségnek. és hogy csak c tkll a V,
I:\g. Szellemtő!. ettől az egyedüli eg .... Istentói ,·lIrhlll 
seg!lseget. 

Eddig juton el nz ember. t,a bölcsek és a PUszto
l"Ok··). amikor megszüle tett Betlehemben Jézus. ..akit 
anyja bepólYlI:lt és h~l)'ezteté ót jászolba, mÍ\'elho~y 
n:m 'ala nékIk helyok a vendégfognd6 hazmi!.·· (Lu
kncs 2:7) 

K nl'ácsonyhoz érkeztünk és ünnepet szentelünk ti 

Názáreti J ézus születésének emlCkerc. Képzeletben 
kÖ l'ülálljuk a jáswl-böksöt és kérdeZZük il .. bölesek
'~el é$ pásztOl"Okkar' mi is. m il is, 1961 esztendők mú!
tá n. hcg~' miképpen sz.abndulhntunk meg azoktól a 
veszedelmektől. melyek éle tünket fenyegetik. azoktó! 
az okokt61. melyek háooruságot szülnek, mclvek aka-
d:"\J.:rozwk a világ békés fejlödését? . 

A kér désre. egymassal tel jesen ellentétes felfogi:i 
alapj:'!n. több felele tet is kaphatunk. Legismertebb 
ezek között az oz1odox k ereszté ny egyJuU hagyom á 
nyos álláspon tja. mely szerint a jászol -bölc:sőben .d 

tes tet öl tö tt , inkarnálódo tt Isten fekszik. A g\"e r mek 
Is tent imfidjtk Jézusba n. aki (m';)erré lett. hogy ~Ie
té t váltságul adja ;IZ eml;:erek bűneiért. Csak ezen il 
ter mészet fe le tti lí ton s:lo1 bndulhn t az e m ber bűnös éle
téne k te rhei töl. A maga erejéből ne m n)'e ~he ~ üd\'ó-
zü les t . 

E 7.7.el a fe lfoglÍssal hom!oke~enesl ellt:>ntétben 1111 
az a véJemény, m elyet Lot'd Russe l tömören Igy fo
gnlmawU meg: "Nincs é rtelme. hogy mi lá th"latlnn 
vugy tel'mészet feleUi erőktő l d r juk n sz.1badu lÚsu n~ 
Imt , magunknak kell váltságunknt megszereznünk. Ha 
felhasznúljuk tudásunkat és tehetségü nket . be (ogunk 
jut n i .. a m i orsuigunkba'·. 

M egm utatom z'öviden egy nem régen elht'myt (Wal 
laec Tm'nnel') angol unitá r ius le lke!l7 testvé l'ü nk meg
nyila tkozásá t ' Jézus j ászol-bölcsőjéne!. .,CsodM lúlok 
a bölcsőben . Csodát, de nem term észetfe letti. hant'm 
mitikus é r te lemben, szimbóluma l nnnak. amikor n 
transzcendens Is tcn beJép a z cm ber életébe. Az is
ten le ha j li k az emberhez, \·cle é l. rész t vesz n küzde l
mei ben. EmberTé vál ik, csecsemő lesz. hog.I' Kl"iSrtu5 
a lakájvá nőjön (el." Csodá latosan szép gondolat , l\iai 
nyclven alok{ l á l egy !oCgi kercsztény l e~endát nng'·- . 
szer ü 11Itomássá, mely segíl a ma emberéne~ elc:
p r"Oblémáina k m egold ásában. 

Ismerjük meg \'égül egy tudós, lélekbúvár vélemé
nyél i~, mcly legközc leb b á ll hOllán k. (Dr, Arthur 
C uirdha m l, Rám utat arra a gya kra n hanl!.oztatott tu
dósi felfogÓ~ra . m ell' szerint az amlrel' élctt't kidi ró
lag tá!'sad al m i enik ironyí tják, de ugyamlkkol· hala
rozOUnn ra m u ta l 2r.nt a ténr rc is. hoS ' - ezeknél sol, 
kal m~lyebb és j elen t ősebb erők ls tn lá! hll tók n 7- em
bel'b<.:n ; 0 11 é l IlI"z.~deb l!lI (1 ;; iOI/ ::i .. éu"-j e, me/y /{>
uJleoéb('n is /eni _ ez isterll 1.'!l6g<)s.~rig 4'(//1 st/ga r l/. a: 
Is /c ni Ili.:: 4'0 11 ,~:i krrija. Az ember vM~ ,\!-!a nll k útja. 
fe lté tel e, hogy c7. n belső "én" mc~vn l osu ljon ben
nünk. hogy eg,\'éni éle tünk egycsüljön az e~:·~.lemes 
LC!ekkel. ls ten nem a z em bel' 'éJeté l (;1 clklll!m!IC!!t 
Hatalom .aki n től·ténelm(in k bcn k i7~1 ró l ng K" iszt us~ 
b.1n jelen tkezik. hogy megváJtson mi nket. Az Is t~nl 
vi lágosság. az Is te ni erő és szerctet m indig I~nn~n k 
'·an. mert .,ml is Ben ne és Általa I'agyunk é:s élünk . 

G)·Őrfl Istyá n 
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, me~ . Ud,' ij~(l l1 c n K(l-.:

rőf<,1illl ~'<,I,, ' I I\lIt 6~1I110k 
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" ,\ z IIUn m m nl ", . .,I őn I~ (- , ' v ,·! k Utl!l1 
<'!ty,·, m ,,,, n e k ktl<1.önh e IJO k. ho~y (!ll),-
11 111\ ~ leIU nk <'\ ? " ,nr l:lln n(\1 NI""JUk . • . 
A~ !l llam r ... .,.rlrő\ nyúJw\\ nn )'''1(1 111mo· 
jC nlll_ n~\kU1 IL 1"1:,, ~1()',, 1J1l nl' II ~"""'I!O:OkkN 
kCn~nr ",<,/!küt(l\·"Unk - m O]1(IOtln l' ' Il
Iloncln o k . Ml nd,,," ~ Jnn lAl J"k. " h n' ,lmM 
orl'if(>$1<h t'lwk fl.1. h l~~ ~1.e lll{lnk eH'Il1 fOlyik 
'e AZ n r.Lt:.Mtj kilt(felem. m eJy n bt' k~ 
mCi1 ,·,I(lke ~ ,'(\ck ~ll" n ,ör' f' nlk . - Mu n 

Külföldi egyházi hirek 
A p rAI"1 k"" ',zl"")' bé.kegyBI"'!en r"'!I2.1 

.... 1\ Cfr. Ko,'<!e, 1.<lJO$ k o lOll\,(o r l If!Ol~ 
r.1,,1 pr<>tesUQr, n rom"' n l,,1 "nIul r i"" eg'" 
hd ? r,~J c,,~·z6Je . <I", <'I!Yes cg)'M~kl:lrtl'< 
I ... \k ,'<xel előlI beq,lmo1ó, III rlOII t'nnt'k 
nf {-rdck..,. (I~' i11knok (O nlOMbb esem' .... 
~'el n'il. .\ be;d m o l l), frlt'kell 1100::1· 
sz .... hlsok k ;;"I'IIt'k . 

~'l'Itc:hm"nn II . !ll ... phen LOS An"I'I ('5-1 
u n l' ArlllS lclk t'5lr., az ism eri nm~r1kal * 
k~haJ'C05 F" rI'nn J óUcf rOlliondno khol. Irt 
I~" d(bl'n k ösr.llne lQI m ondQ1\ Elehm"nn' 
rOl Iri cikk" mnjOlvn r fo rdUáNl nRk mc.l[· 
kmd~<t'kt. 

NII\:yNl «r ,"kelJük - IrJ ~ - R bfk~ 
kll'lI$ Ut: ~-"bf!n k lfejn.'«", JU,, "IOII m'" 
ICll ",y iJlh'r'~$;lk eL G~·O! rkM."I"m 8zA
m (N mR~" "r sz"rmR' :\"'\ I II. ICJa ~rdekl~ 
.:h'S~1'l OI\'''<1 R el ~Ikkt'm mlln'I1f "AlIO' 
U .II... . MI'lI'\1 (1",,6 111"1('( 'dlldl II. I l'l k ..... 
' l ('kn l'k 1';0 " ICyij l ~ k el l' L 1 ~ ~J n l n~k . 

1) • • MI.os"'" SO"Uk prA!;al pUsp(lk , n 
kl" Alt'> b~}::cl>arr<)~. nkll nJ l ., II F . 
ntllt u'"' U~llnn la rl Nt d ""OlI I ' · lh\.l: k "l\J:· 
reM, ",n " , 'o!llrl'haJIÓ Ollo tt~1I1l . nl: llI ,·,\ 
"A lllutOtl . _ pRlrhi rka l rn n l1rn rull: lkC' 
dl'lI , .\ Jele.. r(\:plo'~IN'nRk lI.zlnt" ILU ' 
I~l .. \te ' \.",Ab l>l ~\ker~k," t"< Ulrto" t(l 
CI:k:t..'t'\I.~t k ,,,ánl1 nk , 

• 
Hl\LOTTAINK 

mh.mAn U~nu r"'ko~heg~'1 I~ Sl\'érUnk 
t-1l> tIllYI, A nl ko.ken:, ·,n\ rt Irunelőben 
h r' y<'ll<'k !IrOk n ~·II~.lom ... IIt'n c:t'.c MA,~ "ln 1~lk~~: U<,lJutlal ''''''1. 

K. SJ..llunjr~· bMIl\ho •• p;\\leln e k !»bz· 
k"'h,,_ ",kOUI.'Ional. h'IIJ~I", '1Il> I"OUI<\'. 
\I ~" e.> k ""lIl> 'ln 1",lIlku~ kl\rU I ,,,~ny 'k 
kl\.l1u , · .. ,..Il . n ul ..\, ... 11 ö,,· ~ral"m,lr" 
l ..aj,'s n ... ",""w enin !!. unok ,I'A , .II~·~".U·U" 
lIT ~lhu"ylban. 

O. , ' . K b , JIon os It' ,..,\1 d uo. pataj l 1\1-
'unk !lud"I'''''I .. n "l"""Y' \ , .rlC ...... 1I 
t~"' .. '6N: h .. I' ..... ·"1I I\ri'>!!. lWlLJi1lloft,n 
1' .. ,1>6 ls"'''''' 'pu~r<Skl I>"I)"n6k' ...,:o\J:1l1a· 
11\, al. 

t,A~ ~I.a az tlrOlCt'le,. ho~~' m~.' ,'nN" 

jl'''tk "IIM, az ~)''''''I11 lJ ... ISlt'nl ... ~ 
U ' 11 "lk\\\,11"1. • J~tu~ Krto(", . , " . 
nuo 11".1 

A ,'~l e nt 6r. <'I; )<l k réS~!(:ltl kU lönben ln· 
punk v''1;e . 6 hel~'~ n k (l"LU\Jll k. MRld 1\07.-
3 A'7.ól ~~Ok k UVNkc U " k: KÜlönös~n n
I: ye lmc. ~L'C1em!6 \"011 Fcren~ J6zSef ~g)". 
h"'~ k ö rl r6 .110 ndu l>k [O:OI.W laIAsn . n k l rio· 
lIlUl iIlUII /Inn . hO!:)' legut6bb 1\ .zovlet. 
luclont lo n)'CI~ fOl y61rnlok I\/lsAbjllln D:lvld 
~'er~n" ~zell cml C1(I!'lI lhrJáról. S~"'~I 1111-
Inll)" ~I HlL'I ~ '" cmHI~"re m{-l16 m"!leml&
kll~o!~. II n ),: (lmre.6 "zoc!nllSt~ IIll nmok 
1l"IO,,' >l. n )'o\ kilre l IS mind nll (l) 'ol)l> ér
d k'öd&! 1<", ,)us !1l\nnk ~1, nn.hrlnl. !l.rlus 
"'hU·Alo m. k l\ill nlls~" pCdl1l Dá"ld Fercnc 
t(\r, "'ne h nl "'1.'m~lyl .~it'· IrAn. . EmIllés. 
leli l'ere"" •. J 6uef a D!l"ld F erenc lro
. Inl o", 1~~.\Jnbb "'rI "'kC. l!y~rnP<><lhlor61 
I... \ -;>.In p\·/I ,· Tudo mAnyos AkadémIa 
u~ynnj. " k i' Jl'l m u1tbnn n!!me, n}"~I\'en 
k llldla I'lrn .\ ' Antnl j ele.> lrodlllomllln~ 
I'r l_kul","'nnk D ...... d F~""n<::ről S7.616 k l-
1\1n(l munkáját. 

.\ ,nUl l clnyo m n5ltbOI tul.Jdonk~ppen 
I'sI\k "'''''', a t UJ k","'Asok lén~'~no!l bon
mk"~lk k l tlS""l nn II mRga t llrlé.nelrnL 
\'1I16 .IIJtAblln Dá" ld F~",ne a l.kJa - fe
Je:<IC De Id n ó llll ll llfo l . 'erl'nc J Özse!. 

A KÖ>:Il'~, ,'I~$S(:1 k apc!ll)I pl0S ISle nU<'Ue
letcn /I 11.011:111111101 Bajor Jilnos k ocsordi 
Icl k lp.i"l'10 r '·~f(('1 1e . ,\ <: ISlenllszlrlel Ide· 
Jé ..... fcl fUII ~ e!U l ell K~~' ll1és mcgnyllásl 
IlI ' n IL m ul' ., ,'1 z"'rslUlm. d As és a Jő"'> .,,'1 kOIl~j(1'N~' lCI~TII'yalásli", k erUI I .sor. 
p , Du , ot:tlny LaJos." K ö:r$yulkl BJtOl'
dJ: einOkI' II Dlzol1s11<: ál talAnOlS J - Ie;"l 
It"~~b,'n i rl ... kclte e!whát unk nRk az e l· 
m '\ I' ~ \'bcn kl fe JICI1 te'· ... keny" ... g ... t. A 
KöZJI v ,'I t!J (; )'örll Uo, .. An k~!.u"t;,!l ILI Ó ",. 
rolm. tá,·.1 o!~ az Un llA,ius W mnusz e l· 
t'n .'k ll ...... ,·t'1 f rt , t l\"l . 

.\ mc~JC1~n l ek e z u.án k!lzl'bt'dcn ,"et le;' 
t"(l'J I. A hll1t)'om~"yC& Br:lSMlI ser1cll b<'
.!u" (\" ! ~z lI! k ~IO"'tnnl d r. G ál ' alvl I . Wlln 
f6I1Qndnok m ondou.. M"'1taUa Bras.~a r 
SAmue l l ö rl.' nelml J elen.6ft~ ét, a k li
ltinbllző lUdomá nr?k term .... o! n k Ifej le tt 
k u n • . M\(" mun k.,.,ágll t. 
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