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SVÁJC SEGITC KßZET NYÚJT,
DE A MENRKÍJLTEK LELKÉNEK MíLYií'T IS KUTATJA

Teleki P̂ .I öngyilkossága^ év
-vei ezelőtt, élesen súgta f̂ir-
lünkbe; nemzetünk hallos útra
lépett. Akkor még kevesen értet
-tek, miért. Amit búcsúlevelében
ben irt; "gazemberekkel szövet-
hez ttink...", csak jóval később
alt közismertté. Halálos verő-
fóny yillódzott az ország feletb
azon a zsenge áprilison, 19^1-
ben. Késcbb, mikor Himler spe-
nótszin-egyenruhás ármádiája,ez
a Norvégiában, Hollandiában,Len
-gyelországban a kegyetlenkedés . ^
-ben specialistává csiszolódott győzhetS szitkségeikct.
a diktátori akayart szerint lel-
ketlen-embertelenné torzult ar-
cú rendcrbanda elöntötte hazán-
kat^*Wr ke^zdbék többen érteni.
Katona voltam éppen az egyik bu
-dapésti laktanyában,

(Dr Harsányi András, ausztriai Szolgá-
latunk központi irodájának vezet?' lel-
késze nagysikerű, egyhónapos svájci elő
-adákörutról tért vissza. '!Eétköznap a
menekÍT.lt-gy'ilekezétben" és "Az európai
krízis ós a megváltás Jézus Krisztuá-
ban" címmel tartott előadásai,valamint
igehirdetései során soh érdekes benyo-

sal, kérdéssel találkozott. meRyeke
az aHbbiakban számol be.)

Svájci református testvéreink meghívására ugy indultam,
el, hogy minél tcbb gyíilekczetben megmutassam az Ausztria
-ban élo magyar menek'iltek sorsát, saját erőnkkel le nem

A"BÍK8" 5-IK Persze, volt aláírnám arrcl szólni, megin
BITÉBEN ... -dúltam hallották a barak-történeteket ,

szívesen mosolyogtak a tengelyutas Andri-
son és erősebben magukhoz szorították gyermekeiket, mikor
a mi mindent halló,mindent látó,koraöreg gyerekeink öröm-amelyet

márciusán " barátságosan "
szintén megszálltak a németek, a szögekre a mi magyar puskáink fölé akasztották az 6" puská-

. ikat s estérejaz egyik S&-tiszt, aki ugy lerészegedett, hogy már terhére volt a beszéd, a
falra irta előttünk: "5ooo".S mivel nem értettük, mit jelentsen ez, borszaguan dőlt ki be-
lrle: "Ennyi zsidót irtottam ki Oroszországban ... sajátkezüleg ... elém vezették őket egy
iskolában ... és ugy, pisztollyal..." Nem tudom, hanudott-e; de lényegesen jellegzetes volt

t 3, Hogy ontelt mámorában ezt érezte legnagyobb dicsőségének.
' "* A Teleki Pál élete árán hagyott inté.s; hogy nem nyugodhatunk bole semmiféle oldalról jövő
7 idegen erőszakoskodásba, beavatkozásba, sajnos nem ébresztett józanságra minden magyart. A-
zokban az időkben a londoni utolsó magyar követet az angolok azzal bocsátották el, hogy ők
,tudják, a szomszéd nemet erőszakosságok elől a kis Magyarország nem térhet ki egészen, de

- legalább "ne riszáljuk magunkat".mintha tetszenék nekünk. Sajnos akadtak, akiknek tetszett
-az idegen erőszak. S a hangsulyí az "idegen"-re kell tennünk; az akkori és a mindenkori i-g g y g minkri i

ir igazán magyar, jellemesen magyar megítélésében. Hert ha egy nemzet egyszer példát szol-
gáltát nemzeti önállósága, kizárólagossága félredobására, akkor később, sokáig, épp ezen a
cimen, minden oldalról szabad és könnyíí prédának fogják tekinteni. Hogy milyen sokáig; ezt
érezte, szenvedte hazánk később, a béketargyalásokon, s ma is... Magyar ember csak magyar
maradhat, minden he]yzetben, minden áron - tanította ha?.5nk bölcs tan?ír-miniszterelnöke,kö-
zöttünk ez az éppen halálában legelőbb és legmélyebb lelkiismeret.
A banök nem maradnak büntetlenül; egy nemzet kalandorainak, politikai cxaltáltjainak vét-

keit az egész nemzetnek kell megbünhődni, sokszor generációkon kereszHil. Teleki Pál emléke
intés arra, hogy nemzeti tragédiánk okait, magyarázatát ne csak a mában s ne csak az idege-
nekben keressük.
A mi hitünk értelmében az ember Istentől való életre-rendeltségét önkényesen nem bonthat-

ja fel. Kiszabott, eleve elrendelt feladatait végig kell járnia legmélyebb lelkiismerete je
-gyében, s az erőin felüli összefüggésekért már nem ő felelős; a kötelességének legodaadóbb
betöltésén tul bekövetkező kudarc már nem az ő bűne. Meg kell tudni nyugodni Isten minden-
hatóságában és a mi értelmünk feletti belcsoségében. Széchenyi mellett Teleki Pál is; e meg
-győződésben nevelkedve és élve, nem kellett volna hogy elveszítsék a családjuk és nemzetük
szánára pótolhatatlanul drága életüket. De tragédiájukban is; a legnagyobb magyar mellett e



(A Teleki-cikk folytatása) ^ (A svájci-cikk folytatása)
m5sik,mondhatnánk: csendes tudós- telén, feszült hangulatú, kesení életéről szóltam. I-
módján legmélyebb magyar, Telek%, gérték, hogy többet fognak segiteni,mint eddig, anrtak
az emberfelettivé fokozott önbira ellenére, hogy az adakozási kedv lanyhább lattá Újra
lat tragikus hőse*a magyar jellem és újra meg kell győzni a híveket, hogy igenis, a "bé
erkölcsi csúcsát, fajtánk örök
fényforrását jelenti.
... Egy vasárnap a Várba mentein

a "siklo"-val$ A kis villamosfülké
-ben kevéssel utánam megjelent Te-
leki M l és felesége: a miniszter-
elnök szabályosan elővesz zsebéből
két "tantuszt", a viteldijat, s be
-dobja a perselybe. Szociális mun-
ka, jával kapcsolatosan a miniszter-
elncknércl irott hírlapi"arcképem"
nyomán személyesen ismertem ókét.
Éppen mellém is zsúfolódtak s mert
meglepett, hogy Magyarország mi-
niszterelnöke villamoson utazik,
köszöntés után megkérdeztem; "Nyíl
-ván elromlott ay autó... " Teleki
Pál tanáros komolysággal, csende-
sen felelte: " Az auto a hivatali
munkához jár ... Ma vasárnap van."
Később hivatalában megerősítették
számomra^hogy ünnepen es általában
magánutakra nem használta a mínisz
-tereinoki kocsit.

Kristályfényü. jellem, európai je
-lentőségü tudós, a magyar egyedül
-valóságot lángoló-féltékeny-büsz-
ke szívvel vigyázó hazafi volt Te-
leki M l gróf. Érettünk halt meg;
s ezzel elkötelezett mindahányun -
kat, hogy erkölcsi, szellemi érté-
keinek sugárzóan, sajátosan magyar
üzenetét ápoljuk, vigyük tovább,
veink győzzük s szépítsük a vilá-
got. Izsák-Gyarmathy László

-ke" majdnem ötödik évében még mindig ezrek,sőt mil-
liók vannak, akik a körülmények folytán maguk erejé-
ből, maguk munkájával nem tudják a legszükségesebbet
sem megszerezni. Volt alkalmam szólni arról is, hoyg
nemcsak ruha-, élelmiszer- vagy pénzadományukra van
szükségünk, hanem evangéliumi erejii szavukra is,amit
felemeljenek a hazátlanok szabad, félelein és szükség
nélküli élete érdekében. Szólhattam arról is, hogy ne
-kőnk az emigráció sem nem célunk, sem nem foglalkozá
-sunk és kivándorolni akarunk tulajdonképpen a legke
vésbbé.De nem tehetünk mást, márt ahol most vagyunk,
ott nem maradhatunk. Félünk^ remegünk .elhagyni Euró-
pát, amely két évezred óta összeforrt a keresztyénscg
gel; ugy érezzük, ha el kell mennünk, ha ki kell ván-
dorolnunk, akkor ez annak jele, hogy Eurápa keresz-
tyénsége (amelybe ina éppúgy beletartozik Amerika,mint
a középkorban EszakafrikaT gyenge lett, olyan gyenge,
hogy nem tud félelem és szükség nélküli politikai és
gazdasági rendet biztositahi.

AZ ANYAj*} É§ A * Már a legelső nap észre kellett ven-
IMEK KÉRDÉSE nem, hogy nemcsak magunkért nárt-f )

kint, hanem őértük is. Mint élé taiíu
-bizonyságot fogadtak és hallgattak egy más világból.
Világháborúktól megkímélve, viszonylagos jólétben,
szabadságban élvé bizonyos mértékben eltompultak. Ter
-mészetes a biztonság, a magas lakáskultúra, jó ruha,
a mindennapi biztos kenyér. Ugy érzik, mindezek meg-
létével az élet legnagyobb kérdései megoldódtak. Az
élet középpontjába az anyag, a matéria került.

A menekültek sorsáról, életformájáról való beszéd
azt mutatta meg, hogy van fontosabb is,mint az anyag.
Emberek sok-sok ezrei számára az, anyag elveszítette
központiságát, uralmát. Tisztaság, becsület,
szolgálat, reménység, hit - az ezek után való vágy,az
ezek megőrzésére, megvédésére irányuló akarat gyoze -

delmeskedik az anyag felett.
A svájci református testvéreinknek szóló bizonyságtétel mellett azonban megtanultam a

nekünk szóló leckét is.

SZEGÉNYSÉG AZ A kisebb lecke, amit tanultam, az, hogy Svájcról nem szabad azt kép
ENGADINI VÖLGYBEN -zelnünk, hogy az fullasztó bőség és felhőtlen boldogság országa.^r

gen, istenáldotta ország, ahol természetes az anyagi nyugalom,a î J

következő "Kinderléhre", ahonnan egy gyermek sem hiányzik; a legkisebb falu papjának gaz-
dag szakkönyvtára... De; ott is emberek élnek. Ott is van szomorúság, gyász, fájdalom, ott
is vannak egymást bántó emberek. Sőt; szegényáég is van. Láttam az Engadinban, az Inn gyö-
nyörű völgyében a hegyoldalba szántott búzaföldet, amelynek ugy lepereg a földje, hogy min
-den esztendőben görnyedő, izzasztó munkával vederben k e U visszahordaixH

De fontosabb a másik lecke. Többhelyütt volt szó erről a kérdésről (kerek 3o gyülekezet
-ben fordultam meg a Bíeler-Seetcl azJSngadinig), de egyik lelkész különösen élesen és vi-
lágosan beszélt róla. Arról került szó, hogy a sok testi-lelki nyomoruságban élő menekül-
tek sokszor keresik az Isten igazságosságát, sokszor kiáltják el ä keserű,lázadó micrt-et;-
miért kell ennyit és igy szenvedni? Annyival rosszabbak ők és annyival jobbak azok, akit
rendezettebb körülmények között élnek? Mikor ezt elmondtam, kemény visszakérdezést kaptam.
A beszélő előrebocsátotta, hogy a menekültek anyagi hyomoruságának súlyosságát nem akarja
kétségbevonni. Sőt- minden egészségtelen barak, minden rongyos meneMilt, minden éhes gyer-
mek a nyugalomban élő hittestvérek szégyene. De ő egy másik miért-et szegezett nekem. Azt
mondotta: Önök elmenekültek hazájukból. Tudjuk, okuk volt rá, ezen nincs is vita. De a lo-
gikus az, hogy ha onnan eljöttek, ha el tudtak menekülni, akkor a rosszábból a jobba jöt -
tck. Ismétlem - mondotta - nem anyagi rosszról vagy jóról van itt szó. Bár erről is lehet
beszélni: börtön, vagyonelkobzás, munkalehetőségekből való kizárás teljes anyagi romlással
is jár. De itt csak arról legyen szó, hogy a menekült^ a megmenekült jobb helyzetben van.
mint a menekülés előtt. Viszont a magyar menekültek száma, mégha tízezrekre rug is, elenyé
-sző az otthonmaradt milliókhoz képest. Ismét nem arról van szó, hogy mennyien jönnének
még ki, de nem tudnak. Hanem arról, hogy a számok összehasonlítása és a tények ismerése u-
tán igy is fel lehet vetni az igazságos Isten után való keresés miért-jót: annyival jobbak



a menekültek tízezrei, mint az ottnoni
milliók? Hogy lejöhettek. Miért ok a ki
-választott mag? Furcsa, szinte megdob-*
bent8 kérdés, de logikus* megérdemlik-e
a menekültek a menekült, a megmenekült
sorsot?

MI LAKK A MENEKÜLT-
LELEK MÉLYÉN? ...

Mielőtt felel -
hettem volna, 6
folytatta. Vála-

szolt helyettem, ujabb kérdéssel; ugy
viselkednek-e a menekültek mint megme-
nekültek? Ugy viselkednek-e, mint akik
hálásak Istennek a megszabadításért,
mint akik tudják, hogy megmenekültségük
-ben Isten eszközei, Krisztus tanúi? A
hozzám intézett kérdés érdeklődő, kíván
-esi kérdés volt,de nekem megdöbbentő ;
reprezentálják-e a menekültek a Nyugat
felé a magyarságot? Magatartásukkal,hi-
tükkel, egymásért való szerető szolgála
-tukkal?

Mikor válaszoltam a kérdésekre, szám-
talan derék, jószándéku, komoly magyar
férfinak és nőnek az arcát, számtalan
segítő kezet és szíves szót hallottam
és láttam magam előtt, akikkel találkoz
-tam és megengedték nekem, hogy most e
kérdésekre igent feleljek. De mögöttük
feltűntek más arcok is,más kezek es más
hangok is és egyszerre örvendtem, hogy
a kérdező nem tud magyarul, nem volt kö
-zöttünk és nem hallotta táborok és ba-
rakok suttogásait, nem olvasta sajtótér
-mékeink nem mindig épületes sorait,nem
olvasta a denunciáló leveleket, és nem
látta a politikai önérdekek jónási tök-
leveleit.

"Hazafelé" jövet sokat gondoltam er-
re a beszélgetésre és a XC. zsoltárra ;
"... Uram, Téged tartottunk hajlékunk-
nak..." Megengedi-e az Ur nekünk, hogy
annyi homályos látás után mindnyájan rá
-jöjjünk arra; valóban Ö a mi hajlékunk
és arra, hogy ennek a hajléknak törvé-
nyei vannak és e hajlékban csak az la-
.kozhatik, aki ezek szerint a törvények
'szerint él... Dr Harsányi András.

Tamási Áron;

IPAROS

(Folytatás)
- Elindulnék, hogy valami helyet kerít

-sek magamnak. Iporos szeretnék lennii
- Anyád van-é?
- Van a főd alatt.
- Iát apád?
- 0 egy kicsit fejjebb, mert örökké ír-

szik.
Alig mehettek ötven lépést, megláttak

egy táblát*
Mihail NÁDLBR Mihály
mecanic' - mekánikus

- Ez Nádli ur, ugy-é - kérdezte az asz
-szony.
Ez ó - nézte a táblát a fiu, - becsü-

letes embernek üsmertem örökké, nem tu-
dom, mi a nyavaját íratott fel oda a ne-
ve alá. Ej szén nem lett kubikus?
- Én nem tudom, fiam. Ez eddigelé örök

HireK Magyarországról..

Akit kulák-parasztnak (zsirosparasztnak) hívnak
ma Magyarországon, annak nincs jó dolga. A kis
-kunhalasi rendőrség büntetőbiraja ^mezőgazda-
sági szabotázs" címen Nagypál Ferenc 2o)). hol-
das, Orbán Sándor 183 holdas, Medok Balázs 17o
holdas "kulákokat" egyenként 2^ooo forint pénz
-büntetéssel sújtotta. Nagy Imre 12it holdas és
Zsényi Lajos eresztőpusztai loo holdas "kulá-
kokat" "engedéTynélküli fakitermelésért" letar
-t^ztatták. A mai magyar falu népének, nagyon
kell vigyázni, miként fogalmazza mondókáját *
uj kormányrendelet értelmében 2-lo évi börtön-
nel büntetendő, aki a "termelőszövetkezet" nii-
ködését becsmérli. Egyik hetilap igyekezett a
kuMk-fogalmat kitágítani, hogy ku3ák az, aki
"lekaszálja az egyház kaszálóját, az ócskate-
metőt felesbe, vagy esetleg máskép felesbe mun
-kálkodik a papnak." Budapesti ref. újság erre
igy felelt; "ML, reformátusok jól tudjuk, hogy
nálunk ezek a szokások itoo évesek. Abból az i-
dőből valók, amikor a falu szegény reformátu-
sai mindenkep szerettek volna papot, de mert a
szegénységükből nem tellett arra, hogy egy va-
lamirevaló'dijlevelet' szerkesszenek, hát a sa
-ját munkájukkal segítettek, hogy a prédikátor
uram valamimódon megélhessen köztük. Ezek csak
-^ugyan nem voltak soha 'kulákok*." (K.U.ésE.Jj

Schlesinger József orvos személyében megérkezett;
az ÚSA-ba a tízezredik magyar menekült, Schle-
singer elmondta^ hogy Nindszenthy hercegprímás
nagyon sok zsidónak mentette meg az életet.(A-
usztriából, ^ év alatt, tudtunkkal még egyet-
len magyar sem jutott ki az USArba.Szerk.)

A 18 évesek bejelentési kötelezettsége Magyar-
orszagon. Belügyminiszteri rendelet szerint a
18 éves életkor elérése bejelentési kötelezett
-ség alá esik. A bejelentési kötelezettség már
-cius 1-31 között volt az 1931-es születésűek
számára... (K.U.)

Magyaróvárról néhány hónappal ezelőtt eltűnt Fo
-garasi Frigyes 1^ éves fiu. A szíilok most Al-
gírból kaptak levelet, hogy a fiu negyedmagá-
val az idegenlégióban teljesít szolgálatot.Ma-

-ké motrokat s gépeket javított.
- Benézek, hátha él - mondta a legényecske és

kezet fogott a vénasszonnyal.Odabent egy szigo-
rú, veresarcu, meredtszenii ember fogadta.
- íját te ki vagy tulajdonképpen? - kérdezte.
- Éppen ezt akartam egyikfelől megmondani -

felelte a jövevény. - A nevem Bimbó Lőrinc,ide-
való vagyok:mártonházi. Apám Bimbó Gergely volt
nagy olvasó ember ̂ még,a törvénbiró urak is el-
eitöltöt ték véle az iidőt, de megölé a nagy szé-
gyen, hogy a rományok reánk jövének ...
Nádler ur a sok adó s nyomorgatás miatt erő-

sen haragudott a románokra, s barátságosabb arc
-cal fordult a fiúhoz.
- Hogy-hogy? - kérdezte.
- I&t teccik tudni, ugy küzsdött édesapám az

egész háborúban, hogy a királynak első katonája
volt.S mégis heába harcola. Amikor betelepedtek
nálunk ezek a romány csenderek, attól fogvást
alig ment bé étel a száján s ugy száradott el
az országos bánattól, mint az aszalt vackor.
Mi volt a foglalkozása? - érdeklődött a mes-

ter.



gyaróváron nem értik a fiu szö

lei most a nemzetközi egyezmé-
nyek alapján kérik az idegenlé-
gióba 1 való elboc sátását.(K.U.)

A debreceni rendőrség 16-17 éves
fiukból álló betörübandát fo-
gott el. Eddig közel félszáz be
-törést ismertekbe. (K.U.)

A Károli-biblia kiadási joga ed-
dig a brit Bibliatársulaté volt
Az angol társulat titkára most
Budapesten bejelentette, hogy a
Bibliatársulat befejezte magyar
-országi működését es a Károli-
bibliával kapcsolatos összes
fordítói és kiadói jogokat át-
ruházza a református egyházra.

A pesti lapok sokatpírnak a ma-
gyar rizstermelésről. "Kinai
tájképpé változott a Hortobágy"
- irja az egyik újság. Baranyá-
ban is kísérleteznek rizsterme-
léssel. A pécsi kísgazdaszcvet-
kezet is rizskisérletet kezdett
amely azonban nem sikerült,mert
ez a terület nitrogéntartalma
miatt nem alkalmas a rizsterme-
lésre.

Budapesten március 27.-én egy ki
-lo borjúhús lo forintba került

Magyarországon az "áltudósok"
(szóképzés az "élmunkas'i mintá-
jára) 'magas fizetést, havi 38i?o
forintot kapnak. A it3 "áltudós"
mellett loó kevésbbé éltudós
havi 3ooo forintot kap.

Tízezernyi magyar protestánsnak

hirdeti az Igét hét lelkész és a "JÖJJETEK"

LelkiKondozó Szolgálatunk H?!-t.8 évi munkí járói, Ausztria
területét illetően, 2o gépirt oldalon számolt be Dr Ilar-
sányi András lelkész évi jelentésében. Öt cs félezernyi
számbavett hiviink. mellett ezrével vannak még az állandóan
mozgásban lévők, és igy nem regisztráltak, valamint az uj
menekültek, ugy hogy az összlétszám lo.ooo-re tehető.
A lelkigondozást 7 lelkész s az el nem érhető helyeken a

"Jöjjetek" végzi: a lelkészek szolgálati útjaik folyamán
vonaton és nás járművön loó.ooo, kerékpáron íí.ooo és gya-
log ugyancsak $.000 kilométert tettek meg az elmúlt évben
1948-ban itj? újszülött gyermeket kereszteltek meg, a meg-
áldott házasságok száma 13. Kitérés nem volt: betérés; lo
reformátusnak. Vallásta.nitásban 79 gyermek reszes'ilt. E-
zernél több istentiszteletet tartottunk a múlt évben.
A hivek legnagyobb része segélyezésre szorul. %7 M l a

ruhaneműt, $ zsák és 2 láda cipőt, lo zsák élebniszert és
$oo kg-nyi ládákba csomagolt élelmiszert osztottunk ki
3̂ 2lt személy részére. Az Egyházak Világtanácsa 2$ hivíink-
nek szenfiveget készíttetett, a svájci Hiüßwerk pedig Î a-
rácsonyi csomagokat juttatott gyermekeinknek. Pénzsegély-
ben 168 családfőt, illetve egyedíJMllót K^szesitettiin' 1
8.$46 Schilling összegben. Az uj menekültek segélyezésé -
nél igen sok esetben nem voltunk tekintettel a felekezeti
különbségre.
Két nagy vallásos ünnepségünk volt: a Gmundeni Protes-

táns Napok és a Bregenzi Protestáns Napok; az utóbbin, a
svájci egyház nagyszámú kpviselete is résztvett.
Az elmúlt évben az iskolaköteles gyermekek legnagyobb

része osztrák iskolába járt; kivétel egy-egy tábori ma-
gyar iskola, valamint a vccklabrucki és innsbrucki magyar
iskolák voltak. A bregenzi konferencián élért eredmények
tették lehetővé, hogy megalakítottuk Ifjúsági Szolgálatún
-kat, amely vasárnapi iskolák felállítását, Soli Deo Glo-
ria evangéliimi munkaközösségek létesítését, ifjúsági tan
-folyamok és üdülőtáborok rendezését tö.zte ki céljául. Té
-li gyermeMidűlŐtáborunkon a résztvevőknek több mint fele
katholikus volt, ami illusztrálhatja a felekezetközi kér-
désben való felfogósunkat.
Szolgálatunk politikamentességét a legmerevebben megő-

riztük.

- Napközben szántóvető volt, de esténként s
innepnapókon a könyvet nem lehetett a kéziből
kihuznic
- Érdekes ember lehetett....- gondolkozott

el Nádlcr ur.
Lőrinc továbbfüzte gyorsan a szavakat;
- JÓI teccik mondani, mert ugyan érdekfeszi

-tő ember volt. A csenderek is annyit érdek-
lődtek utána, mintha az onokabátyjok lett vol
-na, akiről nagy vagyon néz reájok. De én
gyermeke voltam s még nekem sem maradott sem-
mi ... De haggyuk a bánatot, amikor öröme van
az embernek!
- Hát mi történt?
- Éppen az, hogy semmi, amint látom.
- Hat akkor minek örvendessz ?
- Én a tekintetes urnák; hogy egészséges,

keze-üába ép, hogy nem tudák megölni ...
- Miket beszélsz te össze-vissza ?!
- Nem én beszélek, tekintetes ur.
- Hát ?!
- A népek beszélnek... - n Lőrinc gőzt a-

dott a képzeletének. - Ezelőtt három nappal
éppen a birónitt vagyok.Nagy zugás támadt ott
sok ember között s hallom; - No, Nádli urt is

megölék a rományok, a nagy gépinditó mestf j1
Igazi vitéz magyart veszte véle a nép, mert
csak a napokban is beléhant vaj kettőt a K&-
köllőbe...
Nádlcr ur felállt, gyenge horpac mellét ki

-feszitette s ágálva megjegyezte;
- Majdnem meg is vertem egyet a múlt.nap.
Lőrinc tovább színezte a dolgot;
- Ugy.beszéltek a tekintetes úrról, mint a

-ki vertanuságot szenvedett.
- S honnan ismernek engem a falusiak?
- A jó pap is olyan - felelt a legényecske,

- hogy nemcsak a maga falujában ismerik. I-
lyenformán van ez más emberrel is, aki nagy-
tudományu, aki gépeket csinál hitvány vasda-
rabokból^ aki egy szigorú dróttal oda vezeti
a világosságot, ahova akarja ...
Nádler urban édes melegség áramlott a mel-

le körül. Lépegetni kezdett alá s fel,s mind
a hírmondó orra előtt.
- Hogy is hívnak téged?
- Bimbó Lőrinc.
- Hány éves vagy ?
- Tizenhat.
- Menj iparosnak! - mondta a mester, mint-



H i r e k .

oA PROTESTÁNS TÖBBSÉGŰ országokban - irja a
svájci E.P.D. - "a kommunizmus mindmáig nem
vált komoly problénává.Sem a protestáns an-
golszász világot, sem Svájcot, Hollandiát, a
skandináv államokat nem fenyegeti komolyan a
kommunizmus. Móg Finnország is, atnely a szóm
rszédos szovjet közvetlen íyom^sa alatt áll,
mai napig ki tudott térni a kommunizmus elnL.
A katholikus többségű határ?íllamok szociális
viszonyai azonban ( Lengyelország és
Chehszlovákia) termékeny talajt nyújtottak a
kommunizmus szánára. Hasonló okból keletkez-
tek Európa többi részén; Olaszországban.Fran
-ciaországban (és ki tudja, milyen közel van
Spanyolország uj polgárháborúja) erős kommu-
nista pártok*" .

o WASHINGTONBAN MEGHALT az amerikai szenátus
lelkésze, P. Marshall. Ismert volt arról,
hogy a gyűléseket bevezető imáiban nevén ne-
vezte a dolgokat. Egyik imája igy hangzott ;
" Segíts Uram abban, hogy a kis emberekkel
törődjünk, akiknek nincsenek 'összekötteté-
seik'." Misik ülés előtt igy imádkozott; "Ha
Tincs fontos mondanivalónk, tégy minket csen
-dessé."

oA HAMBURGI MENEKÜLTÜGYI KONFERENCIA üzeni;
"A menekültsors olyan embereket sújt, akik
nem jobbak vagy rosszabbak, mint azok, akik
hazájukban és javaikban megmaradhattak. Amit
Jézus Krisztus gyülekezetei e nyomoruság el-
len tettek az elmúlt években, nem elegendő.A
menekült sorsa emlékeztessen mindenkit arra,
hogy mily esendő minden földi kincs..."

o"NEM3SAK A2 A KÉRHÉS, VÁJJON ÉLNI FOG-E Eu-
rópa, hanem; hogy miért fog élni? Nemcsak a
Keletet, de a Nyugatot is egy krisztusibb ut
-ra kell vezetni" - mondotta Visser't Hooft
az Ökumenikus Tanács főtitkára.

oNYOIC MTLT.TO NÉGER PROTESTÁNS él az
sült Allamokban.

Egye-

az volna a legtermészetesebb dolog a vilá
-gon.
- Eléggé szerettem örökké a gépeket - mond-
ta csendesen Lőrinc.
- Hát akkor nem állnál be mindjárt ide ?
Lőrinc az ujjasát levetette s az ingujját
feltörte.
- Ügy tekintem a mester urt, mintha az apám
beszelne - mondta. - Kérek valami munkát,
mert telik a nap.

Nádler ur széjjelnézett mosolyogva, majd
egy halom összegábajodott villanydrotot tett
oda Lőrinc elé;
- Ezeket bogozd ki és simítsd egyenesre.-
Az inas hozzáfogott és percekig szótlanul,

ügyesen dolgozott.
- Nagyszerűen megleszünk ketten, fiam -
mondta a mester és utánatette: - Most tedd el
a munkát s jere uzonnázni.
Lőrinc letette a drótot, majd otthonosan

körűinézve, igy szólt;
- Nem ártana egy kicsit kibővíteni ezt a mű
-helyt.
- Majd kibővitjűk.
Megindultak. Elől a mester, utána az inas.

it$o EZER FONT,
avagy;a szenvedés aidasos üzenete.

Angliában Bird Olivér kapitány végrende -
létében h.$o ezer fontot hagyományozott arra,
hogy a reuma gyógyításának kutatását előmoz -
ditsa. Az angol kapitány harminc éven át
szenvedett reumábané
. Angliában körülbelül két millió embert

tesz teljesen munkaképtelenné á reuma beteg-
sége. Negyven millió font-sterlingre becsíi -
lik azt az összeget, amit reuma miatti orvosi
kezelésre, betegsegelyre kiadnak s ami, mint
elveszett munkabér, nemzeti veszteségnek
számit.

Az ember legtöbbször nem hajlandó elfogad
-ni a szenvedést: fellázad ellene. De a 3o
esztendőn át szenvedő angol kapitány beteg-
szobájából, lám, áldásos üzenet, jótékony se-
gítség sugárzik sokak számára.

oA 1$ BOLGÁR PROTESTÁNS LELKÉSZ közül négyet
életfogytiglan; a többit 1$, lo, 6 és 3 evi
börtönre ítéltek Szófiában. Az angolszászok
számára való kémkedéssel vádolták eket.

oAZ USA ÉS KANADA Io8 misszió-társasága l$o
millió dolláros együttes munkát határozott
el a következő öt évre.

oOSTOROZVA FORDUL A NÉMET EGYHÁZI SAJTÓ Dr
Dorothea Klaje-nak a bonni parlamenti tanács-
hoz intézett beadványa ellen, amely indít-
ványozza "az erkölcsi törvények megváltozta—
tását, mivel 7 és negyed millió német nőnek
semmi kilátása tartós házasságra nincs", ez-
ért javasolja "az időlegesen meghatárolt há-
zasság bevezetését (Ehe auf Zeit), amely az-
tán barmikor egyetlen puszta kérvény benyun —
tásával felbontható lenne." Az anyaság elo —
segítésére történtek még túlzóbb indítványok
is, melyek szerint " a szellem-apa ismeretlen
maradna társnője elrtt." (EPD)

A FAJTÁM TAKARÓJA

Mi nagy szépségűnknek
Sohase^volt ismerője
És merője
Mert a magyar mindig dőre.

Voltunk páriái
Nagy és pénzes oknak,
Gazdagoknak
S befogó hatalmasoknak.

Most már úgyis mindegy,
Az Isten talán megóvja,
Leszek jó, bus siratója
Leszek fajtám takarója.

Ady Endre.

- Hát család van-é, tekintetes mester.ur?
- Van egy lányom. . .
- Hány esztendős?
- Tizenöt.
- Hejh, be szép üdőben vani
- Mért kérdezed? - nézett vissza a mester.
Lőrincnek virított a szeme, mint a nefelejcs.



Egy vonat indul... Az Ige fényénél

Brcgenz 19)t9. április .̂.. abóJe
-ni tó reggeli friss, párás szellő-
je nemzeti imánk hangjait hozza fe-
lém, ahogy vonatomról leszállók s
ez: egyszerj.ben meleggé,barátságossá
varázsolja a "munkahely" megszo-
kott, unalmas vasúti állomását. Kn-
ien vonat vár indításra... férj,fe-
leség, gyermekek ós barátok keze
görcsösen fonódik sssze, ugy érzik,
egy életre búcsúznak. Az első cso-
port indul Ausztráliába... Megbün-
hődte már e nép ...

A magyar csoporthoz.megyek. Külö-.
nös fény ragyog mindegyik szeméből,
nem érzik mar megalázott és jogok-
tól megfosztott "dipiknek" magukat,
szabad országba mennek szabad aka-
ratból munkát vállalni.De egy sincs
aki ne hangoztatná, hogy akár csóna
-kon is, mihelyt itt az ideje, visz
-szájon ősei földjére. Addig azon-
ban, azt kérik, amint uj címüket kö-
zölhetik: a "JüjJETRK"-3t továbbra
is küldjük, hogy azon át fenntart-
hassák a kapcsolatot itt s otthon
élő testvéreikkel..."Küldünk, amink
lesz^'^Mr szép kigyóbőröket is..."
4r igérík.

KT-i Bajtársak lit.ßo Schil
-lingje ... Garasonként félretett
és egy&egyűjtött ilyen összegű ado-
mf^nyt'kapott a "JCJJET3K". Nem mert
icöveteltüJc volna, hanem mert magyar
testvérek, magyar igehirdetést, ma-
gyar betűt akarnak támogatni s sze-
retetüket igy bizonyítják meg.

Sok és nehéz küzködes áll mögöt-
tünk, a nélkülözést,megalázást, meg
nem értést már szinte természetes
állapotnak tekintjük. A szeretet és
ragaszkodás e két példája azonban
diadalmas bizonyítéka annak, hogy
az apostoli tanítás mind szélesebb
rétegekben kapcsolja össze emigráci
-ós magyarságunkat. Akadnak meg o-
lyanok, akiknek magyarul érző szive
ne értené meg szolgálatunk misszió-
ját? Akik meg nem értették volna
meg, hogy adni azért kell,mert csak
igy lehet kapni?

Azok részere, akik a "Jöjjetek"-
et anyagiakkal támogatták, kis üze-
netünket közvetlen küldjük, hogy
azt előbb kaphassák meg.Fokozatosan
a terjesztésnek e formájára térünk
át. Kérjük szeretettel azokat, akik
igy kívánják a "Jöjjetek"-et kapni
f=s eddig még semmit nen küldtek, pó
tolják ezt, ha tehetik. (Ky.)

-o-
A "JÖJJETEK" támogatóinak névso-

rát következő számunkban közöljük.
Jelen számunkhoz is mellékelünk

A kísérteties keleti éjszaka sötétsége kezdett
felengedni. Imitt-amott már határozottabb formákat
mutattak az árnyak, nem sok idő kell és az ismerős
tárgyalt visszakapják megszokott formájukat, lűjmilt
á szombat. Hajnalodott. Szomorú asszonyok útnak in-
dultak, hogy megkeressék a.sziklába vájt sírt, aho-
va ideiglenesen temették a megfeszített embert, a
drága és kedves halottat, akit ugy szánt még a föld
is, hogy megremegett fajdalukban.

Nehéz volt az ut. A bánat keresztjét nem könnyű
cipelni. Különcsen nem, ha még egy óriási kő is sú-
lyosítja. "Kicsoda hengeriti el nekünk a követ a
sir szájáról?" /Hlrk ló:3./

De a kő nincs a helyén. Az asszonyok lelkére rá-
telepszik a félelom és a kétség és ajkukon ott ég a
ki nem mondott kiáltás; Kicsoda háborítja a holtak
nyugalmát!

A sírban a hÉLott helyén egy fehér ruhába öltö-
zött ifjú ül.Meglepődnék még a legbátrabb férfi is.
Hogyne félne az a néhány asszonyi sziv?

"Ne féljetek^' mondja az ifjú szcliden.Ez a hus-?
vét első üzenete, amely a bizonytalanságok és kilá-'
tástalanságok mélységeiben megcsendül felénk.
Ne féljetek !

"Mit keresitek holtak között az élőt? Nincs itt,
hanem feltámadott." /Lukács 2i^^-ó./

Feltámadottí Zug ez a második üzenet, amely ki-
tör a sziklafalak közül, hogy erejével 4s csodájá-
val betöltse a földet.

A halálnak nincs hatalma. A pusztulás és megsem-
misülés elbukott.A világ felett az életre kelt Sze-
retet az ur. A szeretet élet, a szeretet Isten.

Hi van a to szivedben? Ha' félsz, akkor még sötét
mélységek ásítanak abban. Ha megremeg a husvet cso-
dájára, akkor már bizonyos, hogy felpattantak benne
a szeretet rÜgyei és az életed uj tavaszhoz ért, a-
melyet beragyog a feltámadás dicsősége. (Dr. J.G.)

oncsekklapot'befizetésnél kérjük a nevet és címet pon
-tosan imi,hogy a "Jöjjetek"-et ennek alapján küld
-hessük. . * '*-

EGYÉVES A BREGSHZI IRODhNK.Egy évvel ezelőtt kezdte
meg nukCdését ausztriai Szolgálatunk keretében bre-
genzi irodánk, amely azóta a "Jöjjetek"kiadását vég
-zi,megrendezte a Brogenzi Protestáns Napokat, ápol
-ja a svájci testvéregyházzal való kapcsolatainkat
és erejéhez képest, segítségét nyújtja az Ausztria e
legnyugatibb pontján összegyűlő, kivándorolni készü
-le magyaroknak.
SAJNÁLATOS, HOGY AZ AMRRIKAI PRCT3ST;ÍNS T
^ imuniei.nkkai s^em&en edűig KOsOmDessR maracttaK -
állapította meg ausztriai Szol^latunk elnöki taná-
csánalí ülése, amelyet Borbás Antal főfelügyalő lel-
kész élnöklésével február 2o.-án tai'tottunk Brcgenz
-bep.Az amerikai egyházakkal való szorosabb kapcso-
lat kiépitésétDr* Sops (}éza refj. lelkész, a 1,1).O.G.
megbízottja vállalta magára.
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