
KÖNYVSZEMLE 

Helverson, Ralph N,: Living the questions (Élni a kérdésekkel). The 
Lindsey Press, London, 1977. 

Vallásos elmélkedések értékes gyűjteménye ez a könyv, melyben a 
szerző — észak-amerikai unitárius lelkész — mintegy 34 évi magveté-
sének teológiai eredményeit foglalja össze. A könyv mottója: — „légy 
türelmes minden iránt, ami szívedben megoldatlan, és törekedj a kérdé-
seket megszeretni" — útmutatás kíván lenni az olvasó, az elmélkedő lé-
lek számára. 

Az elmélkedés nem öncélú lelki művelet a szerző szerint, hanem 
módszer, melynek segítségével a hivő ember több igazságra és éniségé-
nek teljességére juthat. Az értelemnek kutatnia kell a végtelent a vé-
gesben, a világot mint az ember otthonát, a lét végső kérdéseit; kér-
deznie és feleletet kell keresnie arra nézve, hogy miképpen ju thatunk 
több igazságra, hogyan oldjuk meg az élet ellentmondásait és milyen 
legyen állásfoglalásunk azzal szemben, amit még nem ismerünk. 

A meditációk teológiai alapját az emberben való hit és -az ember-
szeretet képezi. Az ember fejlődőképes, szabad lény; otthona a világ, 
fenntartó elemei: a föld, levegő, tűz és víz. Az ember a csillagok alatt 
itt a földön alázatossággal és bizalommal álljon meg. Legyen szerény, 
és a teremtés szentélye előtt vesse le cipőit. Ne féljen az élettől, fogadja 
el minden bizonytalanságával és kockázatával. Higgye, hogy az életet ér-
demes élni s benne Istent, és embert szolgálni. 

Curie, Adam: Peace and love (Béke és szeretet). The Essex Hall 
Lecture for 1977. The Lindsey Press London, 1977. 

Az angol unitárius egyház főtaná'csi gyűlése alkalmával elhangzott 
előadás bevezetést nyújt , valláslélektani alapon, a vallás lényegébe. 
A. Curie a vallás lényeges jegyét a békében és szeretetbeni állapítja 
meg, mely a vallásos ember életében mint megbonthatatlan egység je-
lentkezik. 

A béke az emberi élet egzisztenciális feltétele. Több, mint az erő-
szak, a háború hiánya. A béke — belső és külső — kölcsönös tisztelet, 
aktív türelem, együttműködés és mindenekfelett emberszeretet. Lénye-
géből következik az emberközelség és testvériség megteremtésének szük-
sége és állandó gondozása. A béke olyan állapot, melyben a szeretet 
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alapján megvalósul az emberiség egysége. Jézus állandóan hangsú-
lyozta a béke értékét és szerepét Istenországa szempontjából. A békes-
ségre igyekezőket nemcsak boldogoknak, hanem egyenesen Isten fiainak 
nevezte. 

A szeretet életformáló erő, az a forma, melyben emberségünk ki-
bontakozik, Isten gyermeke Isten fiává, munkatársává növekedik. A sze-
retet nemcsak tökéletesítő, növekedést elősegítő erő, hanem a testvéri-
séghez, az emberiség egységéhez vezető út. Összekötő kapocs Isten és 
teremtménye között. 

A béke és szeretet egymástól elválaszthatatlan. Jézus ú j parancsolata 
az, hogy az emberek egymást szeressék. Ez a jézusi tanítvány ismertető 
jegye. A szeretet mellett a békességet is hagyja követőinek, hogy ne 
nyugtalankodjék szívük, se ne féljenek. Ez a szerző konklúziója és üze-
nete az olvasó számára. 

A béke és szeretet megvalósítása ' azt kívánja tőlünk, hogy vál-
tozzunk meg és szülessünk újjá. Egyszóval: legyünk méltók emberi mi-
voltunkhoz. 

Az ész hordoz mindent. 1600 magyar közmondás. Válogatta, előszó-
val, szómagyarázattal és mutatóval ellátta Balogh József. Albatrosz 
könyvkiadó, Bukarest 1976. 189 1. 

„A közmondás nem hazug szólás" állapítja meg önmagáról a köz-
mondás. Ez így igaz, mer t bennük a nép nyelvteremtő ereje, társadalmi 
helyzete, mindennapi élete, vallási érzülete, életszemlélete, gondolatvi-
lága, haza és szülőföld iránti szeretete és erkölcsi ítélete szólal meg. 
Megnyilvánulási formája: egyszerű, bölcs, tömör, tréfás, ironikus, szép 
ritmusú adatok. Ezt igazolja 29 fejezetben, témakörökre osztva az 1600 
magyar közmondás az Albatrosz könyvkiadó sorozatában. 

A kiadvány elsősorban fiataloknak; készült. Megértését elősegíti a ' 
közmondásokhoz csatolt „szójegyzék", amelynek magyarázatai megfejt ik 
a ma már ritkábban előforduló és részben elavult szavakat, kifejezése-
ket, ezek napjainkban csak közmondásokban és szólásokban bukkan-
nak fel. 

A közmondás mint „az idő és a tapasztalat gyermeke" jó útitárs, 
tanít, nevel és önképzésre serkent. Ez a maradandó értéke Balogh Jó-
zsef közmondás-gyűjteményének. 
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