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•4.z ünnepek, midön

é\'riil e,".c vissza t ernek, örök
rmlékezletöűl jelentkeznek életünkben. Figyelmeztetnek arra, amit emberségünk ieljesebbé t ételére maJ1Ikkal hoznak.
Ka rá csony különösen jelentős ebből a szempontból.
l\Iár puszta közeledtere gyermeki mÓdon megdobog 3
Szí"ü nk Ugy ér~zük magunkat, mintha egy jótékony
k ez végigsimogatná homJokunkat és eltünt elné a gondbaráulakat. Azt tapasztaljuk. bogy egyre gyakrabban
és oo\'ebben ömlik szét lelkünkből a szi\'es és jó ~zó
e reje, a melegség és szer elet felemeló érzése és lartalma s kapcsol bou.á minket emberekhez, feladatokhoz, körülményekhez. s úl)'os és könnye bb mula.sztásokb o:t. hogy bennünk és a világban sok mindenféle dolgok kiegye nlítódjenek euiJtal. S mikor azlán valóban
beköszönt december 25-én ex az áldott ünnep, sze nt
karácsony napja., nagyon határozottan érezzük, hogy
csak a külső természetben osdik e napnak 24 órá ja
16 órai s ötét ejsukára és 8 órai olyan amilyen fényes
nappalra : - itt a lelk ü nkben. emberi tudatunkban
szi\iink dobogásáb~n nagy világosság támad, belsŐ
rény fakad, jólesö melegség árad szét, szent örön'terzés
~liI, látások \'alósulnak meg és áln,ok szállnak le a
mmd~nnapl élet drága talajáfa. Nagyon együtt tudunk
érezru, karácsony jöttén. ru.indhárom kel eti bölccsel
kik m.aguk is elmentek tis:ttességet tenni ő elötte.
az elso karácsonykor m egszületett a betlehemi is tálló"';2n, a wi:záreti ácsmester flakent s aki k ésöbb beteljf"
slt~tte mindazokat a váradalmakat, amelyek már születesekor .~eleszö\iidtek ebbe az egész na.gyvi~gba. Nag!on <'!'Yut.t tudunk érezni \'elük s ezert m.! is. tisztessegteves ~' egctt,. Jézus el6 járulunk karácsonynak em'
mos ~anl 1:'nne.pe~ lélek szerint. A k eleti bölcsek,
~don_ elebe ~uta~ a kis J ézusnak, kincseike t kitárt.ak e~otte s ajándékokat adának néki : a:ranyat, tömjént
es. mirrhát. (Mité e\'. 2. r. ll. vers.) Annak szimbólum.at rakt á k a kis Jiozus elé a keleti bölcsek, amit o:
J ezus volt adandó az egész anberiségnek Ininde~
olyan embernek, aki maga is \'enni akarja ~eket.
Az aranya tiszta gondolkozás, jelképezi s utal arra,
hogy a magunk gondolkozásá.t át kell ita tni azzal a
ta rta.lommaJ, . amelyet ~ is tvli \ilág kim erithetellen
tárhazából Jezu.s ~pott. illetve küzdött kj magának s
amely hordozóJa es megfogahruu:6ja az igazságnak.
Az arany tiszta napfény - mondották a régiek Fényes
va~amJ . v a l~ ban , SZéll a. maga n emébe n, n em ~ dOlOg..
I1)Cllne tesd gondolatamkat. szellemi mh'oltunkat az
~~'angéllum szeUeme, melynek földi szÜletését ünn ellelJU~ k.:'rácsolI)'kor: E szellem hor dozásának lesz d rága
gy ulnulese az az aUapot, amikor a b eszéd et többé m á r
llen! leh et k ~.tél ú kardhoz h asonlitan!' mell' szerint e"J
~ ~U bC!>-l:édUII~, ~ mi nyCh' ünk hordoz6ja és kifejezés re juttat 6ja .IZ Igaz és a hamis go ndOlatoknak egy'
a rán t,
A lümJéll a7. őszint e és szelllÖlelen á hitatot Jelképezi.
Az emberi érzés,ilig mélységeinek és m agasdgalnak

ki

felmérh ete~blennek láLS~ leriiJetére \-ezért'J, a léleknek
azo n. .e l .eme e. amely örÖm v" ....., bánat ,-Imp'
"la ,'agy
.. .
a nhpatla , szerelet ,oagy ln'li löiet formá jában nól bel
e!etünkhe. de~erl!li~álja, ll1eh 'e leszl kiszámilh.a~
lo\>á. vagy . klS-ramlthatatlanni magatartásunkat s
s u bJa ?leg l!ten nagy m ért ékben kőu.l ed ésünk el istenhez, ~ Igy Jezushoz, lU e\-angéliumhoz. a:t anyanent_
~házhoz, embertársaink.hoz, enmenyelnkhe:r:. Oszlnle
ahltat . kell, ~o~ lakonék lelkünkben _ ob:an., amlI~:et Jezus peldaz s akkor leszen foganatja imadsagunknak.
A ~rrha az akaratnak az erejét jelképezi. A:d
mond,a.k. h~gy amikOf a gondolkodó embefre koncentraljuk figyelmünket, főleg a fej-organizácló' ami.
kor. az é~ e mberre, akkor a mellkas-o~zieló:
amlkOf pedIg a cselek"ö emberre, akkor elsOsorban a
végtagTendszer jön tekintetbe. Az emberi cselekedetekben megnyil"ánu.J.Ó akaratot jelképezi a mirrba.
H~I~I~a'!.ul .foulos , bogy a bennünk. le\' ö akarat milyen
nnnosegu, es milyen cselekedetekre Indit - morililJ
~'ag)" .ártalmas cselekedetekre?! A tiszta gondolat. mell'
Igazsagot teJez ki: a m ély CS öszinte érzés. mely imádságos ábíta tra serkent, l ebel csupán megnyugtató alap
a keresztén~' é mber szamára cselekedeteinek számba·
"étele rendjén.
Mindezeket hoz la, lul;ldá:tta, átélte Jézus, Nagy és
egyetemes öröm ez az eg~z emberiség számára. Ez a
s:tellem ma is elevenen ható eró bennünk. ha magunkél'á t esszük.
Unitárius anyaszentegyházUnk minden jóakarahi
embernek értelmébe:t. a szívéhez és munkálkodásra
való készségéhez szól: menjünk el mindannyian, lélek~
bt!D. Betlehembe s lássuk meg a dolgot, azl, ami oU
történt, l\1iként a pásztorok is elmentek s utána dicsérjük mi is az lsten s:tent nevét. azert, amiben részünk v oJt, imigyen: " Dicsöség a magasságos mennyekben az I st ennek, és e föld i: n békesség, es az emberekh ez jó akarat"! S fi gyelmezzünk mindannyian arrIl,
a mire a keleti böJ"csek rámutatnak: J ézu!! bordozóJa
azoknak az eröknek, a mel)'ek megépíthelIk &.Il emberi
gondolkozásában, érzésében és cselekedeteinek min6ségé ben _ eszményi módon é píthetik m eg. Ezek a gondolatok töltsenek el minket karácsony ünnepén s tapasztalni fogjuk, hogy tiszta. érzéseket váltanak kJ
belőlünk, olyanokat, amelyek mentesek lesznek mindenféle szentimentalIzmustói s hozzásegítenek a j6 cselekedetek g)'ukorlásához,
.
Az ünnepek \'alóban figy elmezletnek arra, amit emb erségünk teljesebbe t~tel é rc. magukkal hlW13l!; mondottuk má r az első so rokban. Karácsony roll:MOU
mé rtékben ezt teszi s ezzel hozzájárul ahhoz, hOll' •
"kardokból eklwasak legyenek", hogy béke és megejt'gedés szii1essék e földre amn szeretet állal. amely a
betlehemi jászolbőlcsö drága la kójának meleg nivéb41
és lelkéböl kiárad és szétárad erre :u rgétz vlláp3,
Bencze Mát&on
....~,
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"Oj. eV811!1éJiwlI VillI sziiJe /őbell
lIopjaillhball: fl bék e evangéliuma "
_ R(:s:dct II

pO~ I>ökl

hoJynök evl Jdcnt':'Sébö l -

A " Uapöki helynök c!OIJtil"ÓbuI1 körqtlnéLN mond()ll
korm4nYZutunknnk l\u~yJelka támogutásMrl. !llujd Igy
roJywlta :
ll(Jl'tl()kbu dugJn feJét II~. oJynll ember, ukl ma !!Cm
lútjll CS nincsen tls7.láb..1. n M.l'.ul, hOf!.Y (17. ul. III'ú ny]ng
nyugodt l\lmoszrü n, 'll l. II bék~CS, bl1.!osmcncIŰ
élettempó, omwy bC'n ml élUnk és dolgo7.Unk. ncm V~\
luml égből hullott mlllma, hUllcm drága és réllelt gyU-

rnőksc nnn{lk II céJtUrllltOlO. Sl".JlkHdllllllll munk únak és
kilzdelcmnck, (Imelyet v~gC7)lck és v{vlluk itI hUl'..t\nkban és II vIIIig Jcg lávolnbb 1.'SŐ SCII'ktjl)lln ls. lI110l békeb7.Crcló cmbcl~k élnek OÓ!i dolgo:t.nak II jobb és Igaz.'it\.gosubb vlt4g kluJl\kJtA~Mrt. A háool "Ú és beKe új IOCljé")'6~ n. melyet ez 1\ nCIm..cdék Ir h/l«.! kUzdchnévcl,

egyenként mlndt,."I\ embernek külön jelcn toSséi,:e, huni,::iuly" vnn, Me11, most Ul'. cmbcr"Crt, Ul'. emberre m egy
a hHI'C. ugyszóJván mlndC11tl(lp ujrll mCS úJnl sl'Jrmba
kell vegyük, hoGY hl'lnyun vngyunk II b~k e oldaUln és
hogy hl'inY/ln v nnMk, aklkol II m eggy 67.és er ejév el.
okos ér'telemmel jÓ'f./'u1 me~gy6l'.6<ICsr'c kell I'IlbJrJunk,
hogy m inó:! kcv cseb bon mW'ud Jllnuk u hliboru oldalim
es folylon Ollnn CokOl'.wk, SyOjt,~il k II beke erőit, N em
mOn(!hn!ju tchl'll senk i mUj(i\ról, hogy Ő nem fontos 61
(\ vllflg /j()z'l:l(ll nem berolyásolju 111., hogy ö milyen
mnguto lifu>l tunúsJ t, A Gellerth(.1:,Y, a. Jnnoshegy, Ul'.
Istú:nhCI,;Y, vfllU' U H 6.I'rn {L.~ h n tl\l'hegy blumy es..'lk porszem ek II !'Ilon l-Binne. {I Ju ngfnHr, vagy ti Hlmnláju
z'Qpp3nl lömLllcl htz m érten s m (:gls, ho ezek fl kedve;
göröngyök u föld ul'culallm klcsl ny~gUk S7.égycnlet.ében c ltOnnének, .odnlenne Sl'.ép rövtl r O$unk, n Duna
kJ l'fllynt'ijének minden ékcs.'!égc, A z egCsz emberi vllflg,
(.'2 II mng6tker'CSo5 hárommllUfll'dnyl l1)ppunt tömeg
mind olyan emberckb61 fi li, mint
6s IC l!s m l \'uO'unk s mlnel többen vugy u nk cbb61 n vajú d ó nemzed c!kb61 öntudn tOl5:lk, bék cs~.('rClő CS II bék({:tt. m inden
ál d01.atot vtIJln l ó t.'G)'<:$ embCl'ck, a nnál blztonstigOS1lbb
lesz :t vllllg nyugItIma CS boldog.'lbb :t világ holnllpj a,
Új cvtlngé.llum vn n szü l etőben napjuinkbnn, ti ml élelUnkben: " bekc c vu ngéUumn, Ezt Ul'. evanGelIumoI
egyenként mL'!; k ell él jUk n magun k ~l etébt."Il, mert
külön ])cn sohOJiCm Icsz Udv&sógc hclőle n vilá gnak,
Az Egyháznak unnál természetesebb 61 hlvntásszc-1'l1bb kelJ legyen uz élet lICkéJónek klnJ.nkflfl.st.l)an v n l ó
ólJand ó s1.OJglrlut, mert. Ul'. Egyhá7, nlnpltójll, Jézus 1:-;
1\1. 6 EvnngélJumM)1.1n UZ élet. <nugy kJtcljeSOdését: 1\
S1-crc1ctet ~ u békét, mint vll):tml lkel't.cstvél'C'k et,
hJ lnndoon cgyU tt emleGette, A~, élet boldogságn békcs~(:g n61kUJ c l sem képl'.('Jl1(H6, V lsmnl;:r békt..... sét,: II
8l'-ct'eh::t humulI7.1Ib61 s~.rvju tll plr'i1ó etl}Jt II lJ békesség
éltctl'! lcvcj(óje ls 1t Hl'.clmel. Hu ped ig !ll'. unll!'irhl!l vull/\st lényegllog kém lttl módon kellene megh;:rtfll"O~.ll m,
U7.t mondhu l n(im, hogy II "1 .. 0 kcmlnl k(,plet. m l nt ú.
lárn a ml vulJlIsunk letk lv<$(yU l et.c : il hit ('lj (I s7.crctetböl au , Ou Pt.'llIJ:, !I hol nlnclICn bék0.l.<;ég, '1lcm l ehe l
bc.~~.élnl !\(.'!ll hi tr61, sem sl'.croto t ról.
Amikor' tehát !ll; unitárius lelkh>óJSz\()1' ,~7.olgá.ln t:III~.ln
Igét hirdet, vnlty p/\sztorfrctós munkl\Jlannk rendjén ](1.
IQgntju lJ hiveket. m indén esetben béke>7.ol gfllnlOt végC"I., NIIMY M <$(nyugvl'l" nekUnk. lelk lp.'\sztor'oknak C"I. II
ludat. Onér/.ctUnkbcn ~ hl<r.ltltst\ldolunkban erős!t
mCI( n:.!: ti 1(000dolnl , holO' ho 1I~.o l gá loU helylinkö n h Cven
el v6tC'l,ZUk n rán kb!l'.ottllkllt m inden von'ltkO~A1s ban. ez
ncmcs:.k azt Jel enti, hOlD' n hll 61 .. Sl'. eretet uOO$l ohd,
hanem o b(:ke Öl'frllót tg vagyunI$: Ja'{t1ekcz,cWn kbt.-n,
l'cl hG I sh 'án

cn

,

'.
X

",,,,,,,,~és
t

boldog

IJ NI'r AIII UH E u ;;,.'

" A s zcreletc~zközévcl építjük
ml IS a vilag békességét !"
-

AnlCl lk,l 1 Icllll:~>\hlh.l'~pl'l,' Ill t,~"tii8I' kür{\nk l;n,n _

,KL'<I\'L'!I VL·llt lé)l1.'l voltuk budU t)L'lItI UIl' !lll'lulI kul.Óll."':'.
~lin kll~k no:v, 1), Il:u'I'l nl;\OIl ,'$ f~ICl;Ó!/.e tr 11lnI!:Y'''' ISd,,'lnll7.ásu Szllruhu , Vllmu lI/,cmólyébt,n, .. kik ll:'" napl!/.
,urLsUtk kén1 lurlu1.kOOIOk hll'dinkbnn . 1) , lIurrlnl:t
lelkl'1l:r. 11 NL"'v Yor k- I Cummunll, Ch"r," , .. " ., , on
~
ll· S1.Ol"a, ~ L'S 'ge ........ g, oki II kolo~_wiirl 1'L'(}Ióg.lnt
I ntéze tUnkbt.-n S7.cI'C1.te IIllnuk Idején IcJkCSl.l oklcvclél
férjének S~.ocJ(,U S CS c~:yhlll.t (lI'$(Idulrnl munk(tJáb:J~
Jcl(cls /l rnunkntál'l:lu, A Idkészhr11.usp(II' 1'é:Il',t VCH Na
19nt\e u , syU lekc~,ctUnk vusiimapl i.~tcntl:l7.tclctén, ul~
mlndk~ lIcn s~.o~gálut~1 vél!cz tek, Az tstL'Tltlsztc l et keretében n(1lY ujszUloth::t kL'I'(.'Sl',teltek, lI ~cs K u,
templ omunk
novemoor l
!/.yUlekc1,ClI ö~s1.cjövctelón
I-IUl'rlngtonné cvun.ce]l\l.(tll, A vullr\", és tudOln{my hnl('ldó Ul1l t{II'l us hUR)'ománynlnkbnn gyökere~.6 ÖS/i.l'.chungol{r,~lin nk törv<-nYll~.cnisél::()vel fog[u I kozot l, rendk I\'ii l
vonzó el őnd(IMlban, Hev, Iln rdnsto n cgyh(i1.kö7~gének
IJ.tolsö él etél'ö ], uta7.ási\twk céljáról U,Jéko~tll t\u u li7,ép
xzámú hullWl l ósllgot , Fer'cm:7. JÓ~.ser fögondnok tolmt\csolásábu n, Nnr,:y énleklödc,'iXcl kisért cIllu dúsáb61 megludtuk, hOf~y 1000 tago t 1')~.(m)ltlIÓ {lyUlllke~,c t ének tcrnp [omu (I~ I::NS~ Ncw YOI'k-1 ])ll l otÁJ~ n nk közelében rckszik. A gyUlek~zllL szcmbcnt\11 :r filj! 6; vull (,sl m egIIUlönböztct6: kt\l"os clöftCl etclv t'I, tugJu!nak ncgycdI'Csl'.C n6:crek b61 {1.l1, s vonnnk kö~,tUk - nem kis szlimIl<tn hindu k ls, Az Iua~.ságot klll'l::ssUk - hungoztaUu
H arrington IclkCs1, - CS II SZCI'Ctc~ es7.kö1.clvc1 m l is ti
világ békéjét ép!~jUk, GyOlckC1.cténck b~Js{\ életórl\l
szó[vn el m ondottn, hot.ty sl'.oclálls vonutkozúsbnn rend kIvtit szólilg:.IZó munká.s.s!rgol r~jtc ne k kj, Vun u gyUIckC".lCtnek há.Z:~{lgl, vll l aml nt lélektani I nntleSlldó
s7.o1~'\lnla,
tö bb :nupközl ouhonl turumak fenn és
munIUlkÖ~,vL.,It<-sscl ls rOl:llllko7.n(lk, A gynrmutt:lrló
hnllllmak nlutt éJ6 Ilfl'l kal nép<!k érdekében ,.An1crlkul
Bi~.Qtt.s.1g nl'. M rikuhtkért" néven s~.cl'VczelC t ulnklto ttuk. nmelynok UgyvC7.ct6 elnöke IIU1Tlnt::ton 1~lkéli7.,
Eszwnd (lk ótn uzél'! OOI.coznuk, hogy scgflsék :17. a[r lku l népeket n s~~'lb<l(lsá~ nl'. embcl'Ségcscbb él~t útJán,
Elmondotta 1-IlU"rlngton IIzt ls, hogy nngy ut el61t (,IInuk: k Olönböl'.6 nfl'!k'il! orsl'il geknl ker'Csnek fel, II bcnnszülöt,ekkel fognnk bL'S~.él nl, h~" kUz\'étJcn t..,pnS1.lulat ot s~.crc7.l'Á: nek mindazokról II kÓrdl'Sckről. amelyek
n gynrn11ltl /j()l'bnn élő n6pek életével k:II>CSo ]utbun álln,lk, Utmflsuk k/rnyó t ~emlél1ctvc clmondottl:l, hogy
c JlúlQl.:u l nnk Arl'lkn kcletl I'é:ll'k bc, nwkl'u 11 terUlete k l'c, amelyek mélo( bl 'lt g)'uz'mll l ok, dc rítjuk ~orlon
felkeresIk I ~;rncl t. l<all'Ól, Swcl(rnl, mujd II Déi-A f rikai
S~.övctségl
I< Ö~I (' I'SllIl(IJ.:OI, IlIcg rord ul nu k Konuóball,
Nlgél'llibn n. Ghnn(ibllll, GhWÁrnul ('8 l,tJuk 5Or(in .fl}~r.
IlitogntJt\k II J()hllml~b\lr'llf és fokv(irosf unJtfinusok
Tlcm k.fs ICI Sl'1I m (r coo]}()I"IJM I~ . A .... embel1i1.cr'ctcl mclegélöl átlllltoH l'CndllÍvlll lebilincse lő clt'iod, ..... u gy(llekC"l.ct tn~j<rJ IlUf.:.)' \Ct.~zéssel fÖlo!udtf'lft.
Hanington lo::tkósz cl:IYébkénl nyl1ntkQl,atot. [Idott (r
Mugy:II' H tld fó fll1gol nyelvl1 nd(,sIJ l'é!il'i: re, :nn~lybCn
e ....úHnl ls h itel IcU u béke, Ol', (illl1l1Íl1os ~ tCI)L"S Ic-slA."l'dés. n ~unllut l népek S1,HOOds/'lltlnllk bl7.Ic..~llfilsu
rncflett,
'
A lelkCszhtl~.allpli l' _ nk lket rövid III_tlll'tózkodfasuk
a luli u f.:.)'U1~kcl'.ct t/l tO:tI :;7.lvUklJ<: r~ld t ~lk - november' 29-61 h:lgy~, cl r(Jv(iro.<;unkl,L Bu(,'",u7.ta tIL~~k,.~, a
rc!'! hLWI TCI>Il It'i l ér'C'Il megjell' n I : Pe t ht'i Ist v(in pűspokJ
ho::tynl:lk 61 rclt-S<-ge, fl. 1"lIel' Imre t('iJc~a'7.Ő 61 feleségc.
F'cr'cnc-f, J(1l'~,c f fóJ:on dnok , f;I'L'(lményC!l jó Ul3l kfvánunk rt kL'(lvcs h (j~.m;ptlrnuk r
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edves olvos6rnk nok, ls/en/61 ó/doll karócsony" ünnepeket
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.. g6;z n épnek örö m e 16zen. Mert szH IcI ~ 1I I~e klck m~
II IU cg l :u '\Ó. kl nz Ú r Kri sztus. ;l U h 'ld ~·a ro!iá b an.
( 1. 1I k. II . r . 10, lJ . " ,).
~
.
i\ m ind r ih'ld cbb.' \'áló na pll:\lok. a sz ur k ... egbo llró l

Ic h u!hó h ópely h ek mintha gycrm ~ kkorunk clrag:ull a1011 kiállásá l juu'll n ák eszil n k " c: .. Jön karácsony,
,; be jó ••• O :,kkor .. :- n&liik-né7.tük tn'crm cki jatekosan a leh ulló hÖII Cly,"c kc l . "olta k ..."éneu nagyo k
is azt Dlon dlUk cZl.' krc: •• majd n em mint Il l en y er em ",
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~ ail. Ilye n ~7.é p példá n y ok a t igyekeztünk elrognl na,yo n gyengéde n e ri n l" c. mcrl 3'11 ~n doJtI1l:' Iq'cr~ck_
lanl:i:d ánil. hOIn' mi n d en hó,Ic h c ly egy eg bol 11I \'O
üzenet ; ír:;s ls ' -Uli r a jta. csakhogy nem si kerü l elol,'as ni. m e ri a li g es ik II ie nye riinkrt', m aris eUű llik.
(' Ioh 'ad s csa k egy ki s n t"d \'cssrg m a rad ulána, Lelki
sumcink a zonball m égis kioh'aslllk , 'a lami üzenetfé lé i ; •.Ien' etek J6 k, sz iileiteknek e nged e lmes ek, ta nulj :uok no rlf'd lmaSll n. m t" rt akkor ajandékot k a ptok az
an~'")'11I1JI". fu lo vá bb csod:iltuk lU : üzellethull ás t n apokOlt á t játékos an. " ágyakka l, re m énységekkel elle ln'. migne lll r gy es lc a $zi\"iinkhöz é rk ezett a. k a rá r.sonyi :\lllO·all" . lIozOli ked\"es ajándékokat: egy kis
Cllko rk :il, j úl ékot , s ölét éj sza káb a n s 7. é ts zóród6 cs illo,
,:iS I, .széll ruluil , bokréllis csákÓi . forró esókot, meleJ,:
ö lt" lést, kine k aMIlS j ut ott :17. angynJt6J. ts örnmdez_
liink ll"yC' rmcki en, bo ldo gu n.
ts :Iz lá n ls, am iko r m á r arcunk on az Clct küzdelmet
b:trtiztl tika l hu ttak, a zu tán ls, amJkor már e lhagytuk
a p 'e rmekszokásokat , II
amikor a
lé tfe nnt a rt ás r:iruz tó
meg- megfeledkezliink
l'
közel C' d esér~
két ke7.ünk
ki-

"~"' rclA cubilessel
gyanis

nereió

rca esr

E1:t azért
hogy gyerm ek é i
n c ,'c h ' én. n e ligye.k el'
majd k a t on á n ak, k a tonaso rssal blibo rliba. bogy kön)'nye n éJeté l \'esz tb esse, Törten t azonban. bogy egysze r
katonaság érkezett a h e lysegbe. am e lyben lakott
A c hilles az fi édesanYJa\"a!. Jött e k büszke testta rt:issal,
dobba.nÓ le pte kk e l, zengö e n ekslÓ\'ll1. amint s:r.okas
"olt ez. akko r iban ls, Amikor Achillcs' meghallotta a
lel kes enck_ és trom bitaszót. a katonák m cneielö robajat, hirtelen k a rdhoz kapolI, Feledte leánnyá nevelt
Hlllat : nl t"gn y il atliololt benne az igar.i rérritermmet,
Valah ogy í:;y \'a g l'unk m i is k a r ácso n)' ünnepé n!
Achill es a trombit aszó ra
cso n~' i h a rangszó ra a ,.ó",
ar. Ig1\7.1 kerCSl t én~' term észc t, a ~k,,;,~ ;,;
a nlelyet ar. elet rohan6 ütcme sem
tauli, m er t a:r. nekHnk ncm \'afami
h alicm belső lenye gü nk ! Karácsony n e lll ' ''lllami megrakult r~t~nen.,',. h a n em m i nd en e"ben meg(ljuló E..~
megsté,ndo hiteIm é n y: J ézus s zületese ö r ömüzend
n ekilIlk!
A bibli a_i i(l ~el szerint az an gyalok örömet hlrdet~
~e'5 az e lso k:l;racsonYi Ejszakán és nem ' 'lllami kIsebh
(),r()~llc t , !ner.1 I!y_ szól : .. hird e t e!;. n ékt ek nagy öröme"',
Eg),~c:ru , k iS ,o~OIn el h a llani iS jó, fe l l'i llanyor.. megvi~anlllja "S7.wunk c l, Nagy örö m e t hallani pedig
tn'~I t;&1' Ujjáleremli az e ntbert. Olyan. mint a b etel_
jesules n agy c:sügged es. nagy l-3.ra.koW utan.
Jön. közelt"![ k a racsoIly ünnepe! n a már itt I~. magun~.oz ~l eIJuk-e al. J::ctö l jó",!'i üzen e te i ? Odabajlik-e
a
ü n~
SZcrel e l m egte rm ékeD)i tö rue legéhez?
G! e rm e k, bizaloIllmai és k esueggel tudunk_e ón' endeznJ a , ka ~áCSOIl)'! Örij~,ür.,enetben , hogy , s:zü le te-U a
!\1 ~t a~lo, kj . ar.. e let lo n 'enyé,''::; a !iZeretetet tette?
' án 6d6 !", " e knek sok milliós serege! Ó mini nyújlod kl kezed a ner c te l fe le es h a ér inti nJ,'edei minI
\' :l.1Ik al ClII:' lekw e lté, hogy boldogcá es bé.késsé' tee' e
Helwet ! Anlen,
Nagy Sándor
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J\&h akolban ~ndbe n
S ulld .,mb.,.". ..
F a r au.ó ut \&Uln
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A"I/)' a Uel k u A,..lOn"
A Hlo ...n P ih e n
S&alma fekhely~n,
lStá Uó földön lenn. "

OI a ' OI hi,.. szalma
Rln .. a... e l Ot:
3 boldo g Anyj a nb."
-\ k il pI henőt. "

B~kh

5 b allal o<Ia('r
Bllu v lrla;, pipa cs
UflII" P l plt(!r " ,

('Jre "'r,

HóteM r b !l.rlI.nl'kik
KIJ'k Olo mp ~ala
A z IStent Kladtd
Ah"IÓ dala",
Dr, K\&ba""kbay Bf.1a

HÍREK
KarÓCSOlly mindkét. ünnepén templo mainkban istentisztelet len ul'l'acsoraosztással. Kérjük h ívein ket, járuljanak h07.zá az Ú r asztalának megteritéséhez.
Az eQyhó;;köri kŐ~llyiiles u; lagjaivá választotta:
ir. Szabó l,' tvánt, pestlörinci egyházközségünk gondnokát. .-\ K öri Tanács lij tagjai: Deák Ferenc és J ózsa
Gyula lettek. Az Állandó Vegyes Bil.ot.tság tagjai\'3
Csucsi László és Orbán Gyula afiait választouák meg,
El.sófoku fegyelmi biró dr, Mátéffy G éza, harmad!okli
fegyelmi biró dr. GáJff)' ZOltán lett.

Papi bekeOllu lésen vettek részt nagybudapesti lelkészeink december 13-án a H azafias Népfront budapesti
bizottságának rendezésében, Tömpe István, a földmú\'elésügyi minis:r.ter elsö helyettese a merogazdaság
szocialista átszer\'ez.ésének kérdéseiról tanott nagy
érdeklödéssel klsert elóadást.

Hódmez6vósórhelyi egllhó;:köz,fegü nk hh'ei megja\'íua.tták a templom tetó:r.etét.
.ri. marburgi epvetem

az idei nyáron teológiai kará-

nak di.szdoktornl'á a l'atta az egyetem egykori ha ll gatójáL dr, J ames L uther Adamsot, aki jelenleg az amerikai Hal'l\'ard egyetem teológiai fakult3s:i.n az unitárius hitUl.n és erkölcstan professzora, - A neves unitárius tudóst mi is szivélyesen köszöntjük.

,Vllugdijalapunkra az alábbi ujabb adományok
érkeztek, dr, G áHIy Zoltán 50 Ft, K ádár Istv:i.n, Szé
kelr Zsigmond 2()......20 Ft. Weltin Józsefné 6, Pán
i\likl6sné 2 FL, Prág:né P áU Zsuzsanna 5 Ft. Pill Miklós 2 Ft,
Néhai dr, Bencédi Lás;;ló halál:i.nak 10 él-e5 fordulója emlckére dr. Zsak6 Gyula 60 Ft. dr, z..;a}(ó
Istnin 50 F·t.-ot adományozbk az "Unitárius Élet"
sz:imára.
A Höglles Elldre utcai templom orgonájának javára
befolyt Iljabb adományok:: Id P ethp Irn'afl 20 , Ft.
Borbely Pál 30 Ft, dr. GMUl' Zoltán 50 Ft,. KGllllO:SSY
G}"U1a 20 FL, Ku tasi Eszter 15 Ft, Harm05 •.\rpád, sebe;;tyen Istvánné és H~edÜ5 Lajos 10--10 Ft..
H aJouaink: Oz\" Juk! Károlyné szül. UtaS Dona.
néhai Létay Domokos sinrah; lelkész leán.,\'ll ~unaha
raszdn elhunyt. .'\ temetési sz.eI1a!Wl> Huszti János
pest!6rinci lelkész \"égezte..
Or.', S..:abó Sándorné pestensébeten ~unyt.
A tynnkfiát, aki a dUn3p.1t.::1ji egdllizkózség ~k alapitó tagja \'o]t. a dunnpataji temetáben helyeztek örök
lyugalomra nagy rész\·ct mellett. Huszti J ános lelkész
no.lgálnlál'::tl. ,.I..>gy hh' mindhalAIIi és Néked adom
nl. élemek koronáját." (Jel: 2:10.)
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Egyházkörünk
~'h'zk6rilnk nove-mbeT 27-én tartotta rendes közJ)'OJétét /I HólYes D1dre utcat g)'Wekezeti teremben.

Az Allaml Egyházügyi Hh'a"lal képviseleL:H:en Veres
Pill osztMyveretli jelent meg. Az ülést Gybrfi István
kózOgyl88Zi&1Ó bens65l-ces imája vezette be, majd
F encz JQz:set elnökl6 rögarJdnok mondon megllyltÓ
Eloljáróban meJec szavakkal köszÖntön.e rófeHlgyt""let1 hatós.:ígunk ~gjelent képviselŐje:.. ma.i~
koszönetet. mondott kormanYUl\.Unknak az eddig nYUJ\VU t.ámOiatásáért. A f6gondnok beszéde további során utalt Dávid Pc, ellc swlet.Csének 450 évfordulójára.
ami anncpl keretei. adon idei közgyülésÜnknek.. Rövid
v1sszapil13nWt vetve egyházunk tonénelmére, ram\lt:aWU an-a, hogy st. v. Dunin Borkovszld l~el s~
mazkú j~uil.a /I harmJncas években megjelent e&Y1~
tanulrnáJlyában megállapította, hogy fo~tatásal
5Or'".uJ talált egy muvct, mely l~ ben jelent. .~. E
mú dmlwll az "unitárius" szó, rmnt egy \'aJJég'i U'ányzat megjelölése II történelem során első izben fordul
e16. Az unitárius szó meggyökerez.ése óta - folytatta
tovább a f6gondnok - a világ idóközben megnőtt s azóta újra megkjsebbede~t., mert. az. atomkorsz.akban csak
bé\res.$égbcn. egymás mcllet.t élnJ akaró embernek van
helye a földön. Az ENSZ egyik termét díszíti annak a
sZlOvJet 8zobrászmúvésznek a sr..oora, aki az "ekét II
kardokból" gondolatát tormázta meg muvészi módon.
E gondolat hirdetője volt a sokat háborúskodó ~Vl.
században a mi Dávid Fcrencünk is, amí kor azt lrta,
hogy a kardokból stántóvMak lesznek".
Ilyen '~ondolat1al és érz: isel ünnepe1ünk ~. eml~
('ZUnk Dávid FCTencre, aki nemcsak valláSI 19azsagokat hírdetett, hanem mint társadalmi refoiluátor,
korát meghaladóan a jövő számára is utat mutatott.
A béke kérdése - mondotta a továbbiakban a fögondnok _ ma minden ember szfvügye. Apak és anyák
6zázm:rét gondolnak az atomhalál veszedelmére. Tudjuk, hogy amikor vallásos lélekkel azért imádkozunk,
hogy jöjjön e l a T e ol""lizágoci, akkor a béke birodalmának megvalósultisáért fohászkodunk! A nagy tetswsel fogadott elnöki megnyitó után ti tárgysorozatra
tÚ7Ött ké".Jések \.<irgyaiására került sor. A közgyűlés
?ls6sorban is reUratban üdvörolte Olt Károlyt, az
Iliiami ElU'ildZUgyl Hi \"fltal elnókét, elküldötte kő
&ZÖnt.ését továbbá dr. C3lfalvi Is tván ek. fógondnoknak bel.c~"yflhnr~ aki sl:lvbántalommal egyik fővá rosi
tórházunkban álJ kezelés alatt. Mély sajnálatának
adott kifejezést a közgyülés, hogy idei úlésünkön a fő
lond nok nem vchetett részt, s egyben kifejezésre juttatta an a hö kivánságát. hogy mielóbb teljesen fel-

O:zédel-

közgyűlése

~l~gyulva ka
' k"'""
...... bu~
O
Iathat ja el rel.ei6 . s ' g~

e l CS m un
,.,1. dvó z.oile a Kol.g.yÚl.és a z An gol
é3 Ameri kai UnitJ. ri Wl T á rs ulat e lnókséget. a Szaba d.
e lvü Kere5ztén yei( V ilfi gsz.óvetségo..!l'\C"k vezelöségé t, dr.
V:. der Woude--l:. valamint dr. M. Novák pra gal pilspokot. A közgyules egyhangl.l lelkesedéssel őrökös egyhá~ri taná csi ~ggá v8.lasrto t ta G ya Uay Domokost. a
80. életévét nemrégiben betöltött ki \'áló iról. m eget"Ös'tet~. toV~bbá a Duna-Tlua ko n s zórványegyhj,z..1töz_
ség ko z.gy ul é . fn ek azt a határozatát, amel lyel P. Bu zog á ny Lajos., a szón.:ánYban 36 éven á t vegzett áldou_
tos munka j anak eJjsmel'éseül tb . gondnokká választotta .
Nagy figyelemmel kiséne .il k öz.gyUle.; Pethő Ist v án
püspöki hel>'Tlök é\i jelentését. amelyben az Egyhazkör éjetéról, az Egyházkó li Tanács mukooésérÖl és
J>é'n::tügyi g."Izdálkodádról adott részletes átfogó képet.
.-'\. Jelentés egy részét lapunk más helyén ki"onatosan
kö ....öljük.

Az 1961. évi költségvetési előirányzat letárgyal<isa és
elfogadása után az Időközben megüresedett tagsági
helyek bel1;Sltésere került so r .

istentisztelet volt liőgyes
Endre u. templomunkban. A szószéki szolgálatot
B e ncze Márton lelkész v" ge-.(tc, ::lkl gondolat.okban
gazdag beszédében Dávid Ferenc martir püspókünk
cmléket idézte, születésének négy es fél~zazados fordulója alkalmából. A kÖlgyül~ t a gyülekezeti teremben népes közcbéd követte. A közebéden a Kön Tanács határozatából a régi Cötnnácsi ebédek egyik kegyelete<; szé p szokását elevenitették fel. HosszU é\"tizedeken át hagyománnyá vált ugyanis, hogy az évenként tartOtt rőtar"!ácsl ebédek alkalmával a Berde
MÓZ5a emlékére a la pított serleggel egyházi, vagy \<ilágt
szónok mondo tt felkös2Öntól, amelyben rendszerint az
egyház lÖVŐ útjának iránymutató beszédében egyházunk sorskérdé!;ével foglalkozott . Az idei közebéden a
nagy tudós Brassai Sámuel cmJékere nlapltot"t serleggcl Pethó Istvan pü~pök.l helynök mondott melyen
lenyügözó beszédet. Itt említjük meg. hogy a Brassai
serleget. harminc evvel ezelőtt a volt Brassai Sámuel
Ifjúsági Egyesület alnpítot1:a, néhai bold ogemlékú dr.
Borbély András, akkori Ifjúsági elnöksége idején. A
serleget emlékezetes e-g.vMztársadalmi ünnepség keretében néhai dr. Borno; György kolozsvári püspök
avatta fel. mélyen szántó beszédbc-n, s azt dr. N.vir~y
Gér..a tb. elnök vt'tte át megőrzésre. hosszabb beszéd
kiséretében .
A

közgyűlés alka!m:á.lló!

.._................................................................................................................................................
I GIDÓ BÉI_A I

,.Mlnden á r nrék vÓ!tsöben mégis
csak a fény gyennei<e. S c~ak nki
vl1ágosságot és sót1tsé~.:t, háború t
('$ békét, fej löd':5t és sQJlycdést élt
meg - az élt Igai'.án." F.:/-ly na~y
!rónak, a humanlst.1 szeIIcm egyik
legragyogóbb
k6pviselöjénck
c
m(ilyértelmü szaval Z50nglak fcl
szlvcmbcn. állván ravatala mellett
az Igazi embcn\ek, hith,) unitáriusn ak, hűséges barátnak: (;1116 B é lá nak. Az életm~'k az Idézet mest:Jrl
megfoga lmazása szerinti értelmeben
Gldó Béla lalUdn ill. A dlc!;Ői espercsnek, II több mint négy évtizeden
k7'"l?SztUJ cgyh;\.zunk nagytp.kint.flyü
közU/O'lgai'.g<Itójának hajlékában a
s ~l 6\ 31A!retet dédelgetö melc"e
•
'ct,
. c k ö rUl. Onnan ho zta mag,ival
a h itéhez éli c=gyházához raga.!lrJ< odÓ
~ il mélYlIYökerQ embcU7.cretet meIq; ér~l t . AIIg ha gyla el azonban
a z 0$1 Iskola ked ves oodjn.l t. veszedelmCIl 6rny(:k s~..ukadt Ila l.l, 1 életére ln el ső világhllborU e mber telen
,

UN .. rAIUtJ~ eLET '

megpróbáltata~aioon .

A fcgyelmC'.let t
férfilélek ném'1 fájdalmá\'al viaskOdott a keserü csapásokkal, amil
ifjú szivfre zúdított cgy esztelen
világfelfordulás és az an küvető
su:!yos események. A vesztett háboru után lassanként ócsudó lélekkel hoZ<:álátott ismét Célbchagyolt
munkája folytatásához. Ettől logva
azután életébefl úgy váltogatta cgy·
mást derű és boru, akár !I w.VlIszI
UNIT A RI U8
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EllYhétlr.Or.
Felel/S5 nerkeszt(\ él k1D.dÓ: peth6
t:v1 előliUtbl dlJ II lorln!..
Budat>ell!.. 0(. .• Hőgye. End ... utca J.
_ .....!"'b.: \31"-116. Cfh!kkllZ.' 5OMI.
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Zri"yl Nyom d ~. Uudn pelt

égbolton egymást "Kergető napf.ény
és felhő szeszélyes játéka. Embel"Ségét, szívének tisztaságát azonban
világosságban és sötétségben, ~rm~
kon és swkadékokban mindvégi; hlven megőrizte.
Egyházának életéből te \'éke~Y,:"
kivette részét. H6gycs utcai szé/thazunknak hossJ"..abb ideig buzgó gondnolm voll. Irodalmi múkiidése során a toll erejével elevenitelte fej
többek között Szentilbrnhami és: ~.
Farka~ Sándor történelmi alakJ~.lt:
El ó bbl tnnUlmfl nyát az Egyházkon
Tanács p ll l)'lldíjjal tűntette ki _
H a tvnnnyolccdik életéveben szólito tla magához az Or, folyó eVi december 6-án.
Temetése m,gy részvet mel!ett
fol yt le. R. FiJcp Imre és Bencze
Márion lelkészek s7.ol :(ála'~ival.
Orökké áldott al: Igazak eml<'kezete.

