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hA lélek az, II mi meaeleve
nif, (1 test nem hasznal sem
mir: a be.rzédek. amel yeket én 
szólok nékrek. lélek és élet. 

(Jén. Vr. 6J.) 

Amikor ezeket n. sorokat olvasod majd testvérem, 
már dereng az égen a lélek és az élet leg:>zebb haj
nala s a levegő és a szívek is telitvc vannak ft hús
véti üzenet nagy feszültségével. Most 3.zonb:m. amikor 
én irom. még komor böjti felhők kÍlSl'J'lak Ul. égen és 
al. éter rez.géseiben benne vibrál a nlliYpénteki tragé
dia eseményeinek szomorú, bus emléke. A visszaemlé
kezés országút jan magavádlóan 7.arándokol a keresz
teny lélek a rettentő .c:zal<adék feJé, mely örökre oH 
lálong Virágvasúrnap és Nagypéntek között. Az idők 
távolában most úgy rajzolódik fel előttünk az a kép. 
mintha a végtelen partjain merednének szembe egy
mással. Egyik a mámoros diadalmas élet, Csupa ün
nep. fény és Öl"Öm. Ragyog rajta és benne minden. A 
másikon felszabadult indulatok. megcsúfolt igazság. 
sárbatiport szépség. kegyetlenség. vér és halál. Soha 
sem hihette volna és nem is tudta volna meg az em
ber, hogy e két végletet, ezt a szédületes szakadékot 
it thidalja az élet, ha a szellemi fejlődés rendjéből va
lahogy kimaradt volna Husvét. 

Elgondolkodom azon, hogy mennyivel könnyebb és 
Jobb a mi helyzetünk. mint a Husvét elóUi nemze
dékeké volt! 

Micsoda kétségbeesett harcot vívott azelőtt az em
ber! Hogy küzdött az elmúlás ellen! Mennyit áldozott. 
csakhogy valamiképpen elüzze magától a megsemmi
sül~ ~ét. Piramisokat epített. Milliók könnyével és 
verttékevel ragasztott."l egymáshoz a követ és a téglát 
s . . ~z égfe!é. nyUló. ferde meredeken kapaszkodott 3Z 
örokkévalosagba. Bal;~summal és k ii!önböz.ö konzel'
váló erőket tartalmazó olajjal kente be a holtteste
ket, hogy megvédje magát az anyag törvényeivel szem. 
ben. Márvany sr.obl'okba formálL királyokat és istene
ket s kép~eletével életet lehelt a mozdulatlan anyag
ba. Az egesz élet tudatosan, vagy tudat alatt, egyet
len kétségbeesett védekezés volt a hn1állal szemben. 
A I~boldog;lbb lakoma mámorát is megkesefltette az 
~~~lás gon?olatának fanyar ize. S Ime! Nekiin!{. 
,US\~t. utám nemzedékeknek, már nincsenek ilyen 
go.ndJlllnk. mert nt"kün"k bizonyossá~unk van. Tudjuk, 
mmden .. kétséget kizáróan, hogy a halál nem a meg
~emmlsu!és szakadéka. Tudjuk, hogy e tátongó úr fe
leU - melyet minden időben próbált áthidaini vala
h~ az emberi képzelet, számunkra hidat vert Jézus 
az o nn~szerü , áldor.atos életével. S csak egyedül raj~ 
tunk mU!lk. hogy Iudunk-e járni rajta. Hit dolga al 
eg6z. Hit. hogy el1udjuk fogadni és meg tudjuk él'
tt"nl ~zok<lt 11 beszédeket, melyeket Jézus beszélt ame
Iyekrol 6 <lzt mondotta, hogy azok: Lélek és élet. Sót! 
Tovább menve meg ls tudjuk élni nzt az életet. amely
ről. i5 nem cs::k beszélt, hanem halhatatlan lf'lkének 
erejével élte IS azt ennek a fizikai vlh'uUlak a való
s!\~ban. 

Még vannak ugyan nekünk ls n(lh&.$égeink. Mert 
blwny a ml világunkban is most még nehezen talt'lljn 
hel)"ét Jonus be$zéde, mely azt mondja, hogy "a test 
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n~m ér semmit". Oh hogyne érne! tppen ma amikor 
biZonyos vonatkozásban a test kultusza tÚlszárnyalja 
az egykori görög és római kultuszokat ls!? Mil. ami
kor az élet minden "onalán úgy hullnak a világcsú
csok az ember lá?a elé, mintha valami leRendás éj
Szaka meteor esője z.'1porol'J'la a földre. De vannak 
még rendezetlen dolgaink, mert mostanában olyan ra
kéta gyorsasággal fejlődött az ember s vele együtt az 
élet is, hogy ebben a diadalmas, nagy kibontakozás
ban még nem tahiIta meg minden a maga helyét. 
Azonban beszélünk már arról, hogy ha al ember va
lami nagy válla!kor,ásban nem tudta még elérni azt, 
amit maga elé tűzött, csupán az volt az oka. hogy 
.. nem tudott eléggé összpontosltani '·. A testi képes
sége meg van hozzá. csak a lelkieket ncm tudta még 
eléggé egységbe· fogni. De már tudjuk. hogy lélek nél
kUl nem érünk .semmit, s lélek. nélkül a munkánk 
sem ~r semmit. Mert az ember, akárhogy ki is fej
leszti a testét, lelke nélkUl nem lenne ember soha. 
Hiszen fizikailag jóformán nincs is már semmi baj 
aZ cmbelTel. Ahová a lmItura elél" olt mindjárt fel
építi az ember védő berendezéseit, hogy megóvja 
magát minden veszedelemtől, mely testi szervezetét fe
nyegeti. Nincs kétségünk felőle, hogy az embernek ezt 
az ilyen irányu térhódítását, már nem lehet megáJli
tani. Hiába küzd és hadakozik ellene az önös érdek, 
a kultura és civilizáció lelke előbb-utóbb legyőz min
den akadályt. Hanem az embennek a lelkét kellene 
valahogy megjavítani. Ennek a fejlesztésére kell majd 
több gondot fordítanunk. mert a lélek és az élet -
legalább is az igazi élet, a tiszta élet,. a jószándékú 
élet, az alkotó élet, azonos fogalom. A világnak ami
lyen a lelke, olysn az élete is. Mi pedig azt akarjuk. 
hogy olyan legyen a világnak a lelke. mint az a lélek, 
amelyről Jézus így beszélt: "Az Úrnak lelke van én 
rajt.1m, aki elküldött, h0i.Y vakok l>zemeil megnyissam. 
a betegeket meggyógyítsam és szabadulást hitdessek a 
foglyoknak s a lesujtottakat felemeljem és hirdessem 
<iZ evan&'éliumot". Ez a lélek az.. ami mindent megele
venít s ehhez Cúzödik a mai ember életé nek minden 

is. EITŐl a lélekről besr.élt Jézus állandóan. 
mondotta, hogy :\mbár láthatatlan és fizikailag 

mégis színe van, mint a virágnak; íze, 
, vagy nyírségi almának, 

magossága, mint a csll
ereje, mint a májusi napsugár

van benne, ami az anyag világá· 
Az a szent vágy, melyet nem tud 

;~~.;;;;~ I a kalifornilli mezők \'Irágerdője 
sem, s onnan is visszavágyik n karcagi szikes földek
re. és a rózsadombi öröklakás verandajár6l is reve
dez"e gondol a hegyek alján félve mcgh(lzódó kis ~in
delyes házra és tesh'érkezet nyújt a tengerek fel:tt IS 
annak az embernek, kit szcrnélvesen soha scm latott, 
mert ez a lélek mindenütt a föid kerekén. a nagypén
mk! szakadék innenső partján s oH túlfelől a húsvéti 
oldalon ls mindenütt ugyanal. EZ1.c1 a Jelekkel s en
nek a léleknek é!ctörömével kösr-öntclek tc~tvérem és 
kérem Istent ebben a hitben, adjon neked Boldog 
Hűsvéti ünnepet. 

Pethő Istvá n 
püspöki hel)'nök 
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S ER V ET M IH Á L Y EM L ÉKEZETE 
" (Slület~ének " SO-ik él-fordulóján) 

"DELA Egy kij klltalitn faluban. VilJanuc\'aban 
':1~lett ~rvct Mihály 1511 ·bcTl, dc 5 CI'es kora, elölt 

• ,'nlai királyságiloz t"rlozó navarnu TI .. • mAr az ara . ..>C ' 'll" ••• 
de/a városldbln találjuk. ahol atyja Jegy ..... 1 ..,,\ ""'1.>' 
TüdeJa az Ebró [olyó mentén reksllk. ~adrcsényE"i \ ' 1-

d k A folyón egy 17 Ivból álló k6hld vezet keresz-c en. '. l • . "re '] h 'rom k6toronn)'al: ez egyu,ta a \1 ros elm" 
:u 'Ol~vák mlrtuszok és pálmak dúsan tenyésznek a 
\'~Jgybcn. 'A közelben h~z6dó haLIII,:"~ hcgylto,:zoru 
pedig bőséges l~cl6t nrliJ1,a mer!nól Juhok ezremek 
UI'en környeutben gyernu!>i~~'(hk II Sente! c:;oalád 
clSős;ell ] ött [ ln: Mihály. Rendkivül ~tor. merész es jól 
fejlett a kis fiu cska. Bebarangol mmden helyet. mcg
llllU.uk minden rát, falni és sziklát. ~ is esik egy al
kalommal s olyan stilyosan megséru!. hogy nyomait 
egész. életén kercsz:tUI viseli. - i.llitólag emiatt nem 
nősUIt meg. 

A SARKANYOLÖ. i\1inden jel f'rra mutat. hogy az: 
emlitctt é\' sreptemberének 29-ik napjára esik szűle
tésének pontos ideje. Szokás vol l ugyanis abban aL 
id6bcn a s panyol nemesi családoknál. hogy gyerme
küknek azt a ncvet adták. amely névnap rormáj;iban 
éppen a születésnapra esik. S az: is b iz:onyosnak Jál
sz:ik. hogy 3Z édesanyja választásának köszönheti ezt 
'" nevet. ki a Chr. Res!. tanúság.1. szerint már a z 5 evE'$ 
Mihá lynak e lmeséli a sárkányölő Szent Mihály legen
dát, s utána a rCJelmek kÖ2:Ö!t hallgató fi útól mel!
"érdez:i: nem akarsz-e tc is ilren Mihály lenni. aki 
megöli a sárkányl Az első imádság is. (lá sd' Chr. 
Re~t. 410. old.) melyre édesanyja megtanította. nagyor. 
jellemző. Igy hangzot!: "Da servo tuo. militi tuo, cont
ra draconem serpentem diabolum, potentia tua magna 
viriliter pugnet", - magyarul: (Urom) add meg a !e 
szolgódnak, a le harcosodnak, hogy (I t~ nagy halaI· 
rn(ld (erejével) bótran s~embes!ólIjQ II a sórkannyal, a 
saró ll -k lgyóva'''. Az édesanyja különben mái' magában 
a Mihály névben _ Szent Mihál)'ra gondolva _ győ
zelm! kC7.csscget látott. A késöbbi évtizedek során Ser
"et Mihály is ol~'annak lekinti magát. aki kora "Anti· 
krisztus"-nak bukásat el6 fogja idczni. meg lévén győ
ződve a felö!. hOli)' az Antikrisztus uralma. mely 314~ 
ben Sylvcster pápával kezdödött s mely az Apocalip
sis tanúság" szerint - Igy mondja Sen'et _ 1260 es;r;
tendeig tart, az 1570-<'5 é\'ekben "cget fog érni. 

KARD v~gy KÖNYV. Aragóniában szokás volt, hogy 
~ikor a l~ugycnnek 10-ik évébe lépett, a szülök dön
t~ttek to\"abbi sorsa [elő!. Elhatározták. hogy gyenn':!. 
kük kntonal, vagy szellemi pályára meg}·-e. Ha a ka
tona i p~l~a mellett döntöttek, a gyermeknek nem kel
lett az Iras. olvasás, szllmolás alapclemein túlmenöen 
megerőltetnie m,lgát. A lovaglásban, hadi to rnában, gc-
rei}"\'etésben lIronban ;Inná! inkább helvt kellett áll 
nia. Sen'et Mihályt 1521-ben tehát 10 'cvcs korában 
Zllra~ózában, a z al'agóniai kirfllysflg mClropolisflbfl~ 
talMJuk, eg~' oll,lni kollégiumban. Egyformán hódo! (\ 
kardnak és a kőny\'nc-k, s c&.'·[ormán kilünik mind :t 
kettőben . Az 3P;át azonb.1n nem lévcsz:tik meg gyer
mekének katonm arra\'aIÓságai. mert fiat határozotta 'l 
~~d6snak n l'mttl . mégpedig jogtudósnak, annól is ln. 

bb. merI ennek il tudománynak nagy hagyománym 
~~l\ak . a Sen'et családblln . Andr:!s nevii I'okona i :< 
f i ;;;Sa~tU.d6s \'olt. De )o~ tudó~nak kivánt.a nevelni 
" ül f IS, me rt Ar~ónla ,mami életében rendk i· 
bad ont~ SZerepet .kapott a jog. ,.Ha eh'Csz a S7_1.' 
ták ~ \ CSi!i 7.cr\ a k: rálYJ;úg is vele együtt" _ vallot
a T " z .z::.su:sS r.e~del. s e s;:ab..1dstig feleli békeldóbell 
zjsá~n ~ ~ködÖH . M t'~könn)'ilct\e :lZ apa elhaláro. 

k ' k z IS. ogy 1523-ló1 Z-1. rag6z:'Ib.1.n m üködötl a n
na II omak lcn..nagyobb humanistá ja. 
k PETRUS "'~ARTIR tib ANGHIER/I voll Cl': nz e ,!! vé b
ént ol3>iz szarmaz:ásu nagy huma nista s Se;'vel abban 

II szerencsés helyzetbe l . 
évb61 kett61 ' h II 11<>, t. hogy a zaragózai négy 
\ 'l!dÖSZft e nag) umanls ta . pcdugógus és jogtud6o; 

myal alatt tölthetett . Petrus Mal' lir jár:l t08 
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volt 112 ókon éi modem tudomá.nyokb:'ln voh be!'!no.' 
lrói véna és meleg SZIV, na gy fokú peda'góglai 40 rzék 
és s:Ui!cskörii földrajZi Ismeret. nem beuélve a jOi:.\u
dományo~<I;mn való jár13S'!é g;jo ról é3 d ip.omaCl31 /tcs» 
ségeról. M,nt ilyen. s a ku!onböuS nyeh 'ekbcn is t(;ké
let~ otth.onos egyházi férliu (kanorJok "olt), tot» 
~tö:" .J ó. rt ko\'elségoen EgyIptomban (':s tagJa \'ol t az 
mdu:l.I tanacsnak Is. Széles látókörii ember , 'olt. Ser\"c: 
ntkan és :nehezen d icser \-alakit. de későbbi mu\"e>
~n \"al~ggal ünnepli Ianltó jái es mesterét. s egyik 
konyverol. a Decades dc orbe nuovo-ról igy ir: . Amil 
az ujonnan felfedezett országokból jelentenek s ami a 
kívá.n.csi olvasókat lebilincscini és le:lyügomi kepe:., 
az mllld benne \'an ebben a kÖIll'\'-bcn kimer itó igaz-
ságos és tudom!lIl)'os elaadásban". ' 

A HELYES TORTtNELMI SZE:llLE:LET elsaj.3.ti té. 
sanak az inditékai! kapla meg Sen'el mindenekJelett 
tanítójától ez é"ek alan . Hogy megértsük miről van 
itt szó, tudnunk kell, hogy a XV. S2.1Í7.IId \'cgen siker 
koronázza a spanyolok k üZdelmét s \"ege : c r a 800 
éves mór uralom az ibériai félszigeten. 1492-bcn elesik 
Granada. a mórok utolsó eródje Spanyolorsz.i gban .• :.. 
hasi küzdelem tehat véget ért. mégpedig sikeresen. 
Elkezdődik azonban egy masik. nem kevésbé fontOl< 
k"iizdelem: ez azonban teljes C!iÖddel \"egzooik. Ez a 
másik küZdelem azért folyik. hogya spanyol fóldön 
maradt móroknak és zsidóknak keresztén" le lek adas
sék. A lélek és szellem kardjat kelle tt \ 'olna il t fel· 
vonultami, jó értelemben ,\"ett 3ktivitásb.1 hozni. a 
krisztusi szeretet erejé\'el és melegé"el jelentkezni. -
e helyett azonban tüzzei CS vassal. ' ·égeláthat.3 tla.n 
kínz."'Isokkal akru·ták .3 hatalom urai cgyhazi és i\llami 
szinten egyaránt, II sikert biztosítani. PetnIs l\laNir 
igy tanitgatta tanitványait ezeknek láttán: Zsidók és 
mórok jelentős szerepet játszottak Span~'oIO:'szág tör
tenet(:':)en. A móroktól vették a sp.1.nyolok lo\'agi kep
zetls1!:güket, rc:signaciójuk3t. mÚ\'Cs7.elilket. gyÓgy áSZH
tukat és Aristotclesükel. A zsidóktól II Mber irodalom 
ismeretét és a legbölcsebb pénzügyi Te""l dsz.1.b.ilyaikal , 
Amióta Spanyolol'Szágb.1.n a z idegen uralom "éget crt , 
sem a mórok. sem a 7.s.idók részéről nem fenyegeti a 
spanyolokat secmmiféle '·CS7.edclem faji szempontból. 
Krisztus senkit sem Idvá nt akarata ellenére vezetni. 
vagy magához \'onni - hirdette Petrus Martir. f iatal 
tanit\'ányainak -. senkit sem akart erosz ... ·lkka! kÖ\'e
tójcvé lenni. 

tgy alakulgnt az: ifjú Ser\!etben egy érdekes törté 
nelmi szem:élel. ebben a szellemben n evelkedik a n,l' 
lal .. s árkányölő" Zaragozában. 

8encz~ Má r ton 

-------_. " , , ,--------------_ ... -----, , 
! Rabindranath , 
: Rabindranath Tagorc hindu költő CS filOz~HuJ; sziile
t t6" s1.:\1.a1ik é"rol'dulójáról az idei esztendobcn em!é: I kezik meg a mÜ\·elt. vil.;g. Tagore CS e<.1!ád ja . az IndIaI 
I Brahma Sama j (otIani unitá rius egy h:iz) ta~a \ 'ol t ~ 
I igy ünneplése n mi szükebb köriir,knek is .örome. Az 
I édordulÓl'Ól megfelelö kel'etbcn egyh;Ízunk IS meg foS .. 
: emlékezni. E sorok c-élja conk nIlnak bemu\.ll t{\' Il. I:O~~ 
I a Nobel-díjas lró életmü\'ét mennyJre mf'gbCCsU hk 
l ~z.eteszét a nagyvilágban. " -. " m-
I A S:w"jetunió cimü fo Jyóinll 1961. ~~'l .. e lso ~lnJró I ban olvasml;, hogy a w.o\·jc~ Olv(lsókoz.OllS~S ~ 1. "1 
I TngOJ'e müvei utlln mOSI Is me\"ked i~ II z.cn CS7.~~J?e ~·t'; 
I gOI'e mÜ" ész:clévC! is, Tngorc n mult swz.1d ~. I Cdll'a ngada c. 1'C1',CS dn'mlát il·l . A munka.? i\! .I :I~~b 
I h :J l':Jtn e indiIl i eposz egyi k o.'pizódj" ra épul. Ké:,u 
I T;lgOI~ 7~nét i~ kompomItt e 1l1ll ,'éh t'1. é.\ ennek fel-

I hns~m\llls!\.val ;I Csill'l dmú b;llc ttet '"n ! ~\lt: I\.~~ ni 
még a s;.erz6 élelében bemutlltlák, A >1.o'·Je l ~ ':' la . 

I kultur:'ll is CSl"reegyczmény kerelébell 111.051 fi kUJblJ;t"'1 
! Opcrn és B.."\lcI1J;zinhuz benlutn tl .:J :l CSl lra c:. \)n IetLe\. 



, 
c!lfJ-tiLiJ neglJedi/ee 

~" cnkén t \'issL.1. térö ünnepi fényében bonluk07.0uk ld 
a m:u::uk 19n:d \"a lósJigabnn a jclcnlő~~gükben fo lyton 
nŐI"ck \'ö eredmények. am"lye ke! né~gnzdnsó~u nk fc:!
!ödcse gazdasági szoc!:'!l!s éS kul iuruIls élcl unk !CI'U
Jelén ól leg ..... jabb adatok tü!(rében tár clénk. l\l czogaz
das,águnk szocialista {cjJödésének immár uj szakas?..'i
hoz érkeztünk. A szodnli~ta szektor részesedése az o r
~z.ág szl!ntóterüJet&ből mnr m.c~.ha!adjll n .. 90 s~.áza l~. 
koto Ezévi ,\JJam i k öJtség,\'ck sunk ni.lJ",?,OSSZ?gtl elo
irányz;j\oktlt fordit a mC7.őg?zdaság feJJ~sztisé]"t;. .\ 
beTuhd:l::isok c rtéke meghaladja a z 5 m il liá r d fo n n toT 
is. Ebböl a lö~bi közöl' több m int 4000. traktort kap 
mezógazdaságunk. A költsé"'etés ~OCiAl.LS és ~ultur1-
lis kiadásaiból cgy fu re él'cnle 20 ,0 lonnt a Juttatá~, 
Allami biz tositásban részesülök s?.ama is tová bb n6-
, 'ekszik. A z év végéig a lakos..,agnak csa k nem 95 szá
zalc!, ;"! már biztosí to tt lesz. Egé szségügy i hC!lyzelÜnk 

kedvező alak ulás6 t biz tos itJa az, hogy hlll'Ja.nk a tiz 
( Ze l- !a kol;~a j u tó o rvosok ~~zámát tek intve az európai 
o rszágok té?bbségét. mege l oz~. E téren jobban állun!., 
~ldáu l. .. m mt An.gl~a . Franc morS7.ág stb, AHarnunk ez 
é ' ben ko:wl 7 mll~lá l d ro.'in tot irá nyzott cI li kulturá
lis ~lokra. Ntpmuvelé!;j ln téz.'tlényeink fenntart.ása 
a, nep'!lűvelk fe l<'ldataina"k megoldásara 5 és UI m~t~ 
!IÓ formtot ford ít kormtmy~atunk. 

Mi'.'d e kimagasló eredmények bölcSŐje pedíg 194!> 
óprHls 4-e volt. Az emlékezetes évfordulón amik~: 
kegye letes ](' Iekkel ad ózunk a h ös5k emlékén~: ak · k~ 
nek. vére hu llás:! h intette el uj életünk immár ~Ú~ 
velessé é ret t mag\'ait , e gyben megbecsülö szeretett I 
fo.rd u lunk .IlZ egyszerű dOlll.ozök tfzezrci relé. akik ef, 
~mdennaP.L ~unka alkotó fegyver ével igyekeznek gyó. 
ze lEmre vm nl az é pítés szellemének m ind szélesebb 
és sze leseb b tel'ületeket meghódító békés haditervét. 

Az evangélium fényénél . .. 
.. És monda: Ne jöjj Id e közel.oldd le a te sarúidat 

lábaidról" (ll. i\"lózes 3 '5.). 
.. Legyetek azen ti tökéletesek. m iként fl ti mennyei 

Atvá tok tökéletes·' (Máté 548.). 
_~ ki,·álaszt.:>tt bibliai versek. ne mcsak a bibli áb a n 

való helyük szerint vannak tá'·o l egymástól . hanem 
ta:1a!muk szeli n l is , Bibliai 'hely szerin t ;l;l' el ső il7 

O lestamUlIumban van , a második az Újba n. 
Tartalom sze.-i nt az egyik a Z ó-világ relfogásá t fe

jezi ki, a második a z tijét. Az első id ézet til tó sza
vára: .. Ne jöjj ide közel !'·. szinte meg torpan unk. Igy 
tthát nem s zabad ah hoz közeledni, a kihez egesz éle
tünkben kőzel szeretnénk j ut ni?! Istenhez közel menn i 
n em szab:ld?! 

A má!odik idezet . m int a para ncs hangzik felénk : 
.. Legyetek azért ti lö!{éle tesek.. m ikén t a ti men nyei 
Atyátok töké letes!"· Nem hogy l iltana. hanem é ppen a zt 
parancsolja. hogy m enjünk egész közel Iste.'"lhez. Le
gyü nk l ökile [ e~2k. m int l sten. 

E paran cs óriási kötelességeket ró reánk. e mber ekre. 
:'lár a gond olatra is, hogy legyün k oly~n tökéletesek. 
mint lsten, szin te beJeszédűlünk s bódu ltan k érde <:
lűk : Vajon nem t úlzott-e ez a követe lmé ny ? Lehe t 
ezt fejtödésünk alap jává tenn i? K i leonet és ki szabad 
lr~pni embef"""~günk szükn c.:{ ·á zett korlll tai közül? 
Xem semmisülünk m eg. ha kilép ünk em be ri életünk 
megszokot t föld i halá raib~l ? Ami kOr embe':'" á lta l ké
szitett csodás a!ke~ásokka l a \" ilágil rbc akarunk re
p ülni? Nem égün k porrá és ':1amuvit. amikor közel 

-----------------_._-------------. 
T ,: agore , , , 
A be':l"! tatón je len \·ol t Tagore u noka ja , Nandita Kri - I 
palaru IS, a ki a bemutatót megelőzö próbákon is részt : 
vett és a S7.ov jet rendezőt taná csokkal látta e l. A be- :' 
mutató nagy f~kert ara to tt. 

A nap llapokban k iad ják ' 
Tagore össze. műveit Ez a ki - l 
ndá.s is ápolja K íI13 baráu-a gát . I 
T~ore \·crse es pró zai első ,rilág- l 
habon.it kö'·etö i dőben, kl. több. ma- I 
gyar nyelven is megjele nl ma mar antik- I 
v~rium i forgalomban l ern kap hatÓk. Az egyik magyar I 
kiadó most uj kiadásba n l'agore válogatott műveit ké- I 
szül kiadnI. : 
, l'ag~rc egyik eu rópai kö r ut ja során Magyarorszá gra I 
IS elIatogatott és beteg szivét a bala tonfüre di sl.Ívkór - : 
h.á7~n kezeltette . E l.átogatá: :a cmlékéi őr-á <l balaton- I 
(UredL par l-ban saját kczÜlcg ültetett fa . Az emlék-fa , 
melll> ali Itatta fel kOl"mánYl'.atunk, n éhá.ny évvel ezelött, , 
T?&Ore mellszobl·át, mely tanUsága a két n ép baráts!Í- I 
ganak és leltvél·j békevágyanak. Ferenez J ózsef : 

a k<lrunk menni a világegyetem "égő csipkebokrá"_ 
hoz ?! Ne m dobba n bele e mberi parány szívünkbe a 
til tó szó: .. Ne jöjj ide köze!"'?! 

Az ó-világ szemlélet.é\'el , az Ó testame.-ltum l\1ózese
\·el m egtorpanna a mai ember is e tillÓ szóra de 
m~rt szívé ben hordozza a Jézus által adol t paran::SOt, 
ke tsége nem lehet affelől. hogy mit kell cselekednie ; 
Haladni kell a tökéletesedés utján tO\·abb és tovább!, 
e melkedni kell fenn e 'ob és Cennebb azon a J ákob
I':: t rán, a m ely e földről az égbe vezet. J ézus á llí totta 
ezt a köve telmé nyt az ember e le. cl szabta ki ezt a 
r::::adatot s ő nem szük té,-e. idöre és minősegre 
szabta ki m ondanivalóit . cl olyan célt jelölt meg, 
a m ely minden i dők embe:ének célja IE.:.."tessen. J ézus 
dl kitúz.ésinck elhangzása után közel 2000 esztendő 
lelt el. Ez ala tt a z e m ber sokat fej lődö t t. ismeretei 
bővül tek, n a gy ul~'l t te lt meg a haladásban. Szinte 
villámo k ban gondolkozik, szel gyorsaságánál gyorsab
ban száguld készítményein. MajdnEm fe lsorolhatat lan. 
amii a haladás. a fej looés szelleme 2000 esztendö alatt 
létrehozott . Sok mi ndent nem t u d ta·( J ézus idejét>cn, 
még a legtanul tab oa k is, amelyeket ma meg az á tlag 
müveltsegü emberek is tudnak. - és mégis a Jézus 
celkitüzCse ma is épp ugy i dőszero. m int korában 
vol t. Mi t jelent ez? Azt. hogy J ézus az ember elé 
helyes relada to t állított.. Nemcsak tér ben, - időben 
és mennyiségben k ell fejJödnie, tökéletesednie, ha
nem minőségben is. Amiképpen tudásban előre tör. 
ugy kell e rkölCSi m ivoltá ban is hal2dn ia , n r mesed
nie. Igy mehet közel Is tenhez. Ha ennek megénésé: 
hez eljutottu nk, gyorsan előnkbe áll az óteSlamen.tuml 
idezet és <lzt mcndja: " Ala ptalanul marasztaltal el 
engem a m ikOl· ügy álJítol t.ad be. tlcgy nekem = k 
til tó s~vam van az emberhel: " Ne jöjj ide közel'·, 
m::!': t en tovább is m ondo m és pedig ekcppen : .,Oldd 
le a te sa~u idat lábaidról". Igen ! Az ótcs1amenl.um. 
a z ó-d lá g is azL vallja hogy lehet Istenhez kOl.el 
me:mi, dc nEm akárhogy! .,Oldd le S2ru idaU'· .- .pa. 
rancsolja _ , mert sok S7.cnny tapad ~ozzá. s tlszta/a
lanul nem l ehet Isten kö~lébc menni ! _ .. 

Azt akarja mondan i az ó testamentum is nz o "I~o 
szavá val, 'hogy hagyd el ~rar1ó embe- a te ss arlósa
godat. vesd le rossz szokásaidat , oldd l.e magad~1 
gyilkoló fegyvereidet, indulataidat. aztán hután, ~he 
jósaggal. szeretettel , a bé:wssel; érze tével, bát ran ~.oz~
li thetsz Istenhez. Td'lát lényegében az ó- -és az UJtes
tamen tum nemhogy távol volnána k egymá.5~OZ, hanem 
egészen közel. Más a ki fejezés. dc a I<ovete!mény 

ugya naz. Oldjuk le gyal'ióság~nk poros saruJál és 
m inden szenn\' tóL tes ti és lelk, szenny tő l ment~n. 
tö ké letesedve . lelki tisztasággaL. bátran közeledh~tunk 
Istenhe7.., m el;t akkor a tiltó szó h ivó szóv.; változik .. . 
hozzá mehe tünk ... hozzfL közel ! 

, 

Amen 
Nagy Sándor 
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BARTOK BfLA Egy százados évforduló margójára 
zülettélck 80. édorouIÓiá"-Ó1 emlékezetI a \i lag ze- S z.."\z. eszterodÓ\'cl ezelölt a tOT'dnaranyosm egyei Ara-
~I élele mArcius 25 én. - \905·l)cn Bartók Béla nagy- nyosrákooo.n látott napvilágot , Bocbtly G yörgy :lala-

vü {eg).\"ertársá\"lll. Kodály Zoltánnal! ?- magy~r e~U'g:I közepiskolai tanár. unitarius köz.örségünk 
:;épdal felfedezésének útjára lépett. E:lelmu.v~ek egYI~ ('gyl~ érl:&es tagja, egykor: Iportele tUnk kimagasló 
méltalója ,sze:'int ez a látásmód annak Idején m~ll_ képvil;clóJc. - Hétp;yermekes parosztcsalAd saria volt. 
forradalmiságot, a nép lnír'!tl mélY s.reretetet. \'a !~! O~ test\'én' _ továbbra is; paraszti sorban rnru-adt. O. 
demOkratikUS öntudatot kivánt me!!_ ~épdal~'Ultó Sandor ne\fU öccsével. al-.i később ti. Vá ci Sikc tn.!ma 
munkássága során Bartók azonos hoCoku .. su:-ret~tt~1 In thet o rszágos hini igazgatója lett , tanári oklevelet 
fordu lt a magyar, román, s:tl~\':\k és a lobbi n'7P~" szerzett . Korán bekapcsolódott az ország sportéletébe 
leJé. fcldolgozván művészi ötvözc.tben népdaltenn~uk és cum a téren rendkivüli eredményeket ért cL e::-.;de
értékt'$ dallamanyagat ... Ma .. am!J<Or az egész ~' L1j~ kes sporttcljesíunénye volt többek közölt például az 
Bartók Béla tengerentuh sírját az emlékének hodolo r.mikor 1869·ben Kolozsvárról kerékpáron Indult el ~ 
kegyelet !fosmrűjával övezi. ml unitáriusok is gon- pál"i!1 .világk~á.1litás megtcl:t.intésére, útba ejlve GenIet. 
dolatbNl eitlelyezzük a hitwstvérJ emlékezéssel nem I\Iilii.n~t , Turmt és Velencei. De, - amint a kolozsvári 
hen"8dó \;rágait., ha~jától távolesó. messzi sírhant- Athlétikai Club évkönyve feljegyzI , - Borbély nem 
járo. ~upán kerékpárowtt, hanem szemlélt, [i gyeit és írt. 

A nyolcévtizecles forduló alkalmából nem lesz ér- A napi- és szaI?apokban 26 útlle ... ele jelent meg. 
dc.~telen idévli Bartóknak egy unitárius vonatkoz.isú ÖS5ze>en t~bb Illl.nt ." ezer kilóméter utat tett m eg. 
lel'elét amelyet Gombosi ZOltán zenetörténészhez.. a 54 napon ult kerékparon. Emlé~netes kerékpár Nmt 

oh"
,,,,',, ....... elem tanárához intézett 19"2-ben, abból lett més Borbély Angliab:!., majd Konstantinápolyba is. 

b-' Ez u tób bi ut járól .. Kerékpáron keletre" cimú köny ... &' 
3Z alkalomból. hogy Gombosiék Bartókot ujszü!ötl ben számol be rendkivül fz ines. eleven toUal írt irá· 
gyermekük keresztapjának kértek fö\. saiban. Lelkes közreműködésével létesült Za!aeger-

.. Ked\'es G ombasiék _ hangzik a levél _ . a kereszt- szege.n a megye nagy szülöttjének. Csányi Lászlónak. 
é I :lll l bá az 1848-.<1s Szemere féle forra dalmi kormány 1849-ben 

apaságot te."Jllésretescn készs gge v ' a om. r ne-- m á rUrhaláli halt kőZlcl:edésügyi miniuterének emlé.i{-
kem a keresztelkedés ooremóniájáról meg va n az én műve, ame lynek. leleplezesi i.lnnepségét mar nem ér
magán véleményem. Az én vallAsom (a saját vdl!U;::- hette m eg . A szobor alkotója Istök János szobrász
totUlm. unitdrius) azt mondja: "a kClESztség nagyon mih'ész azonban megörökítette Borbély Györgyöt a 
ajánlatos ugyan, de nem föltétlen szükséges':. Bartók- <zobor alapzatának eg}ik o ldalán dom"bonnűvü at'"C-
nak ez a felfogása nyilván "Unitárius KilW'-nknak a má silba n. ,.Borbély György a Csányi kultusz apostola" 
keresztségröl .szóló tanitásában leli magyariluttat. felirással. A példamutató akaraterő. a szigoni önfe-
amelv .szerint ,Szoros értelemben nem a keresztség gyelcm mércéje a lá helyezett esszerU tertedres. az "ép 
teszi -az embert kereszténnyé. mert a kereszten)' szü- tes tben ép letek." életeh'ének e legklasszikusabb kép
lőknek gyermekeik is ker u:tények. A keresztség csak viseló jét idézte emlékezetébe a százéves évforduló al
egy külsó ünnepélyes nyilvántartása annak. hogy m i kalmá\'aI legutóbb a Högyes. Endre utcai Jtyúlekezeti 
keresztény hitünket naID'T3~ __ ==Ü~I:jU:' k:,~" ________ ~ö_,s_,_,.:jÖ_"_":I:':1:ü_nk_' ____ _ 

HíREK 
KED\'ES OL\ 'ASOL ... K.. ... AK Istent6 ! ;1,1-

d o tl hlls ... éti Ilnnepeket k i\'ánu nk. 

HCSvtT tr.o.""'EP~ templomainkb3.n 
Istentiszteletet ' tartunk U1V2eso .... OUtáS· 
1111. At)·an";'gos szere tettel k é rJo.k túv~ 
Inket. hOlY az; "Orantalának melu! ril é 
l8Ie", hOuiJ'rulnl sDveske<l;enek. 

ESPERESI VIZSGALATOT tartOtt P~ 
Ih6 I$I\>'n pilspöki h e lynök márdus %s
'n R.i.kQ.lpalotán. Aprl :ls !H!n PesIlCMne
re száll ki a vlzsglllószék. 

FElollIVJUK n IllU-ben a \'011 unitá
riUS pmn'z!umban "égzeIt oJZtál)"társa· 
Qt, h ogy iaku.dmüket a z !IQ éve.. én:lI
&égi taláUcozó m e,beszé!ge cél jából la
punk .szerk~'6séBé\'e! mie\Cbb k özö;nJ 
uNeskedjenek. 

LAPtr."K .eUlfizelhl d Oát az :IoO.S61 sd. 
m íJ , nyqdij al apunkra nánt a d ományo
k a ' a :l:t1 .l"H szlmll. a k ö u !.P .... a ~t . .aS 
lúmll cse kkszám Iá.... kell bdlzetni. _ 
Ki!r1o.k • szl , ·es bet1zelkek et a t enl!u 
tI.y~embevétel t..'el t elJesítenI. 

:s"YUGDlJAl..JU> U:s"IUlA a z . U b b l ado
m á nyok érkeztek: Kutasi Eszte r, N". N .• 
ld. G(lncll Miklós. K O" áes Endre 10--10 
Ft, Simon l)i!nesné • Ft. Ba.jor J 'noané. 
f'lUeslyaITJlII' ItG Ft . özv. Páli M1k!6sn é. 
Pill MIkl61 2-2 Fl. Prág J e n 6 n é 5 Ft 
a zv. Wtllin J 6uetné PA li MárlD 8 }·t. UJ: 
Ilu~"nv Lajos tG F I. 

A ItOG \ ' ES E. ... DRE ut"a t tem plom or. 
~n.iJ'u b efOlyt aaom'nyOk . J6~'" t).e.. 
E JI! FI, ld. Pnh6 l..$t",'n tO F t. oe'k 
F nsé~ 10 Ft. Uj. ~hC 11" " n Szint h (> 
,,~~ne.:to MIklÓII taroly 10-10 it. B ukn 
1 O a Ft . BorWI)' Pi! ~O F t. Olbor R.O!'! ~ !::. JÓ'ZS.& Oyul. so Ft. H.dnalY 

~ ', dr. PálUy l!41k.tós. Oyer6 Da. 

vid 10-10 Ft. dr. Zsakó 15wAn SO Ft. Szo· 
k o lay Vajk é s Szokol ay örs 20-1(l F t . 
lvan.lci Sá ndo rné 20 n . S e bestyé n l s td.n
n é . Nagy G éza , ld. N y l redy G I!-7.a 10-10 
Ft. Kutasi Esue r SO Ft . 

Buda putl un lt:irlu s elYházkliui!(Ün k 
Xagy lJcn.ác u. ~_. templom li.ban. a 
h lls"éti ü nnepeke t m eg,,!6z6 nagyhéten. 
m árch15 5-31-<\n (kedd , sze['(la. esnt ör
tök és nagypemek) á h lutlot tar lunk. mln
den alkalo mmal dé!ut.n S órak o r. M' r
d us 31-é.n. nagy pént eke n . u Iihlta t ke
retébe !ktatjuk II p assió i!neklésé l ls. 

A szol<isOS hav t gynlekezel\ ö ssre.!lke
lelt a h úsvét! n nne pekre \' II IÓ t~lnt e t
Ici á priliS 8· án dé lután 6 ó rakor tartj uk 
a Nagy t g n:k u t "o.l i yUlekeze U leremb e n. 
Sze~tet\"endegségen \'lIló részvételre e lö
zetes b e je le n téS! k é rilnk . 

K onUrmácl61 o.nn epél~.. az Idén ls a 
p{\nk ösd e lCttl va.s!f"Tl.IIpon. m áj u s H -en 
ta rtjuk . EI6készités folyamatban \"lm. 

UNITÁRIUS UrT részére dr. ZSakó 
lswlln so Ft. ' K u tul Enter 10 Ft-ot ado--
mányozul.k ... A J6szivii adak oWt SZl!rctl 
az lSten: ' 

ROllA.. ... lA.I IUREK. " Román Népk ö z
tánaúgl. U nitá rius E/j;yhá:r. F iltan'<:sa 
K elIImen LolO$f, II ldv átó tön~ellud6st 

"'!autotta m eg eg)'1k fÓllondnoká\"á. d r . 
Kin Ellik p l1spll k a uenmúhá! YI lIyQte
kelet le lldpáutoNlv, Balá ul otn ""t ne
Ve tte k l. Olla rm oUl 1I LoJO. volt cllyhAlI 
tanács"" OJ. zek e en meaha!t. Ut/ ro n z o l· 
Idnn" Ka 6.U Na&y MarIllt. ak! a rom' n ta l 
unlt'rlus n Ók t'rsadalml m ozaalm :l1ban 
"lY kor tevi!keny szerepet "III . III é ves k O· 
Nl b a n SZi!k el )'udvarhe lyen elhunyt. 
CNfltÓ P Oln6 .A.brudb6nya l Ervin. a ,"Olt 
RománJ.a.! Unluirlus N6k S lll\"t tM1lenek 
h o Q.Zú Ideig vezet6sé~ tatla KOlozs"4-
I'DIt meahalt. Dr. Abrudb'ny<' ! Ed" a!'!a 
n6\'é~t lIyás~IJa U elhun)"lban • 

• 

"Kövess engem" 
Me,t\s:.lult. m e ltén5 
K risztust k ilvet6k : 
lleglsmerl o a 
Hozzá menek\'61i 

llollkor elbont a 
BUn és m eavett .. 
SaJklld m á r merlll s ill 
Mu;, k á d . g ,~ tés ... 

M!nd e n el hagyott • .. . s ilL 
Té p a g yö t.fele m : 
l..$ten«lIO! akko r 
16n a Kel)'e lem l 

Mikor mA r ne m p I$IOII. 
H a m vad a remén )' : 
Meg mutatja mInt élj 
S t öUoboa • r!'nyl 

Hil::. k övesd. hltedd~1. 
OJ élcte.'l át: 
Megke r fllle t\. mltl t az 
Elveszett juh't • .. 

Ira:alm' t. k ea )'elmft 
ErdemtelenW 
NyerjUk e tl ..• S lstenn!,1 
" hü UdvilzWI 

Dr . K ubaeSkh.y Bf l ~ 

VN lrA.alUS ELEr 
LaptulajdonOl a Ua.iya rorszáSl unttárll.lJ 

QYM7J<ö r. 
Felelas nerkeSZtÓ ~ lUadó: p e lb6 U "" ...... 

Evl e to n:eteal d/J i2 forlnt. 
Buda peSt, IX .. li"IYes EnGre U"'. SO 

T:I. ... b.: • .n-U'. C ... t k$L: 50 581. 
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