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Hol a mennyország?
Németországban az egyik ot-

tani magyar protestáns gyülekezet
istentiszteleteit katolikus testvérek
is rendszeresen látogatják. A kö-
zelben nincs katolikus magyar pap
s ök vágynak Isten Igéje után.
Együtt éneklik a zsoltárokat és
dicséreteket ... valamennyiünk ki-
rálya, Krisztus, bizonyosan egy
formán szívesen fogadja áhítatu-
kat. Többször megkérdezték: nem
vehetnének — e urvacsorát is? A
lelkész igennel feMt, mégis szük-
ségesnek tartotta emlékeztetni
őket, hogy a katolikus egyház ezt
tiltja és kinek — kinek magának
kell eldöntenie, Krisztus hívó sza-
vának, vagy a tannak kivan en-
gedni. Húsvét ünnepén aztán ök
is bent maradtak az istentisztelet
végén és közülük sokan urvacso-
rát vettek. Kívánkozó, szomjas lei-
küket 'bizonyosan megelégitette az
élet Királya.
Mi a vallásnak — felekezeteken

tu! — a legfőbb és sürgős célja?
Hogy az embert megszabadítsa az
e világ dlolgaihoz való rabságos
kötöttségéből, szabaddá, örven-
dövé, az isteni igazság ismerőjévé:
s ezáltal boldoggá tegye. Olyan
méltóságot adjon az embernek,
amely nem e világi eredetű, s épp
ezért megalázhatatlan, legyőzhetet-
len itt a földön. Ez ä fajta „fel-
szabadulás" a mennyország izét,
élményét nyújtja a föld szolgasá-
gába betört, a föld dolgaival haj-
szolt embernek. Minden „tan",
amely mást szolgál: vétkes és bol-
dogság helyett boldogtalanságot
szül. Krisztus győzött a halálon,
s ezt Ígérete szerint megadja mint-
den öt követőnek is. Ebben a fe-
lismerésben élve: a világ összes,
egyébként oly súlyosnak tetsző
problémái, politikai, felekezetközi,
egzisztenciális kérdések eltörpül-
nek és kicsinységükben feloldód-
nak, miközben az ember igazi

A Kfis%tusno% vc%ctő egyenes ut
és a magyar őntuaatban vaíő igmosoaás

Aftí 720 &rMc&-t

B r u & an der G!o&nersírajSe;
olyan ez a kicsi fatu, mint valami
karácsonyi játékvároska, furcsa
papirmasé házaival, szükreszabott
tévelygő uccáival. A m i ezen felüt
van: túrázó autók és a szokott he-
lyi &őzőny mindennel szemben,
ami idegen.
A nemzetközi nyüzsgésben azon-

ban most magyar rapszódia ural-
kodik. Fiiss gyermekhangok nyom-
ják el a száguldó motorok zaját,
magyar szó veri fel az álmodó er-
dők csöndjét. CsuJálkozva figye-
lik ezt az örök-hó-süveges hegy-
öregapók ... Százhúsz magyar
gyermek! Szalagos varkocsu
csöppségek, kerekfejü Ruk, mutá-
ló kamaszok és komolykodó nagy-
lanyok-nagyßuk tarka szőttese élt,
hancurozott, fürdött, fanHÍí és fa-
nifoíf itt két héten át.

A z Ausztriai Magyar Protestáns
Ifjuságszolgálat üdülőtábora ez a
salzburgi Bruckban, a GrossglöSt-
nerhez vezető müut kezdetén. A
Szolgálat, amely nemcsak élő lel-
kiismerete, hanem dajkáló édes-
anyja is Ratalságunknak oly sokat
tudott adni, életben, szellemben,
hitben, mintha a biblikus csodák
elevenedtek volna meg előttünk.
Mert itt, a hazátlanságban, jutott
MázAuM /őne%c nap: ötszöri éhe-
zés, hajlék, s még több szeretet.
Csoda történt itt: néhány Istenhez
hajlott magyar lélek idevarázsolta
az elveszett otthon melegét. A z
édes magyar otthon varázsát
érezte meg itt az a gyermek, aki
kérdésünkre, hogy miiként érzi ma-
gát, igy válaszolt: „Ofyan &K&S3

Magyarországon fen-
néM"

örömbe bomlott friss bokréta
ez a százhúsz gyermek. Csillogó
szemmel tapaidmak a Aafafmas %ron-
déro%cra, amelyekben magyarosan
jóizü ételek várakoznak. Mind bol-
dogok és megelégedettek az étkf-
zés után. Vékony, törékeny asszo-
nyka a „szakácsnő". Persze, ma-
gyar. Rendkívüli, amennyit dolgo-
zott a forró konyha mélyén haj-
naltól Jkésö estig, nap-nap után.

Afim%enA% ind vctíanwí adut

A legszebb élmény? Ez: iff min-
denR ad és ad. A z áradó jóságból,
az adakozó szeretetből. A tábort
irányító vezetőség, a korcsoportok
felügyelői, a közkedvelt „doki bá-
csi", az előadók... mind adnak.
D e legtöbbet mégis a — gyere^eA:
adnak. Szemükből a szeretet, há-
la és boldogság forrósága sugár-
zik vissza ránk. Es ez több min-
dennél, amit kaphatunk. Erezzük,
hogy az elvetett szeretet-magokból
duslombu fák sarjadnak és hogy
eze%c a megízánfoM /?afaí feMceÁ:
visszafernHÍ: a szereíeíef, bármely
részébe kerüljenek is a nagyvilág-
nak.

Itt, Bmickban, nem<$ak szépek a
magyar nóták, nem is nóták csu-
pán, hanem imádságok. Megtelünk
erővel és alázattal, amikor a „Két
szá! pün^öíd-rózM" végighuHám-
zik a friss hangokon, nem éneket
csodálunk benne, hanem magyarsá-
gun^ őrő& szépségeivé! válunk tel-
jesebbé. Vigasz, hit, erö, messzibe
markoló vágy itt a magyar dal. So-
se hallott szinte még magyar dalit,

(FotytntAs 2. oHaton.)



(„Hot a mtnnyot-MAg?" -

ügyévé az válik, aminek lennie
kell: az üdvössége keresése.
A z ökumenikus Világegyház-

tanács azért alakult meg Amszter-
damban és működik genfi szék-
hellyel, hogy az istenes életnek ezt
a felszabadító és boldogító üdvös-
ségmunkáját az összes egyházak
közös ügyévé tgye. Hogy Krisztus
szeretetében megmutassa az egye-
düli kiutat a világ mai pártokra,
feléikezetekre, színekre és megan-
nyi indulatra osztott zavarából.
Lel'kigondozó Szolgálatunk, amely
a genfi Világegyháztanács fennha-
tósága alatt dolgozik, igyekezett
és igyekszik minél több tettében
a felekezeten felüliséget szolgálni.
Amikor szerény riuha — vagy élel-
miszer — juttatásokat kapott, bár
azok protestáns ínségeseinknek is
morzsányian kevesek voltak, mé-
gis felekezeti különbség nélkül
osztotta meg a hazátlan magyarok
között. Gyermeküdültetéseinknél
is ugyanez az elv érvényesülvén,
történt meg például, hogy a pro-
testáns segélyforrásból rendezett
gyermektáboron a résztvevő kato-
likus gyermekek száma voít a leg-
nagyobb.

A németországi istentiszteletün-
kön protestánsok és katolikusok
közös énekben és imában tapa-
sztalhatták meg a mennyország
felekezeteken felüli béke-üzenetét.
S egyúttal megbizonyitották, ho-
gy mily egyszerű a mennyorszá-
gért élö, cselekvő emberek egy-
beáüása, összefogása.
Példájuk őszinte, egyszerű, min-

den propaganda és programmsze-
rüség nélkül, pusztán a lélek
Isten-szomj uságával utal arra,
mint lehetünk már itt e földön
részesei az űrök Birodalomnak,
amint Jézus is intett erre: a men-
nyország bennetek van.
Sokan szokták kérdezni: ugyan

hol van és milyen is a mennyor-
szág? Pestalozzi sok szenvedés
után a hit őrök boldogságát meg-
tapasztalva mondotta: A föld men-
nyországgá változik, há az ember
kevéssel beéri, a békességet ke-
resi és a jót cselekszi.
Kevéssel beérni megtanultuk ha-

zátlanságunk immár öt éve alatt,
az egymással! való békesség kere-
sésében kívánjunk fáradhatatlanók
lenni — jegyében az amszterdami
ökumenikus gondolatnak: minden
testvéregyházzal is —, hogy erő-
inket egyesítve kivert sorsú né-
pünk minden egyes tagjával minél
több jót tehessünk. (i. gy. 1.)

(Brt«&{ cittk fot/taUsa)

aki csak otthon hallotta. Messzeta-
szitva az ősi tűzhelytől, uj értel-
met és rendeltetést jelent. A sok-
százéves közös multat, mentő szal-
maszálat az idegenség tengerén.
S a tábortüzek meghittségében óri-
ássá izmosodik a magyar dal ere-
je ... „Eíinduftam szép hazám-
hői" .." „Nem idevaló vagyok
én" ..." „.átahnennéí:, át a Tiszán
Mi&on" ... és a többi büszkén
vidámat üzenete a magányosan bir-
kózó, messzi otthonnak.

Ki volt már templomiban, ahol
fehér falak helyett zöld' fenyők
borúinak az ember áhítatára, ahol
az orgona bugását kis hegyi ma-
darak csivitdése helyettesíti, ahol
a zsoltárok zengését hegyek viŝ
szhangja tükrözi? Százados ava-
ron ülünk, cserkészmódra, körül-
öttünk a zsongó nyár halk neszei
zsolozsmáznak, s a lelkész beszél,
a keresztyéni bátorságról, a meg-
mutatás és bizonyságtevés bátor-
ságáról. Százhúsz megbátorodott,
bizonyságtevésre kész kis kere-
sztyén öleli magához az Igét a
í enyö-templomban.

Mindég akad köztünk néhány
katolikus magyar is: egy-két ven-
dég, jóbarát, vagy érdeklődő. Egy-
ik este egy katolikus lelkész tar-
tott élőadást a felekezetek közötti
problémáról. Úgynevezett kényes
téma és méghozzá: katolikus elő-
adó protestáns hallgatósággal. D e
nem akadt egyetlen disszonáns
hang sem a bőséges vita során.
Ugy együtt voltunk, olyan mohón
nyúltunk egymás keze után! Me-
ginditó vo& az egymásf-%a?re$ésne&
ez az ünnepe/
Megkérdeztem a gyermekeket,

tanultak-e valamit az előadások-
ból? A maguk módján és a maguk
szavaival azt felelték, hogy meg-
piHantottáüc a Krisztushoz vezető
íegegyenese&& utat és megkemé-
nyedtek magyarságuhan. A z egy-
ik előadás hontalan sorsunkban
rámutatott annak szükségére: vi-
gyáznunk kell arra, nehogy gyer-
mekeinhkei való levelezésünkben
egyszer tolmácsra legyen szüksé-
günk; a magyar nyefv %capcsof;on
össze bennünÁcet mindenütt és
mind^nícoron. A magyar sorskér-
dések, magyar irodalom, muzsika
és történelem témái váltakoztak az
előadásokban.
Krisztus szeretete magyar bo-

krétába szökkent a brucki talál-
kozón.

tgazí egyház a

tüskésdfót tövében
Oroszországból hazatért német

hadifoglyok bizonyították egy egy-
házi gyűlésen: „Legkilátástalanabb
napjainkban sem maradt néma kö-
zöttünk Isten... Ketten gondos-
kodtak erről barakjainkban, egy
protestáns és egy katholikus lel-
kész. A protestáns lelkésznek oda-
haza hat gyermeke volt; ha bizo-
nyos testsülyhaiar alá került
volna, hazaengedik. H a éhezett
volna, mint a többiek tették, ö is
elérhette volna ezt. D e ö tudta,
hogy szükség van ott reá s ma-
radt. H a nem is volt sok keresz-
tyén, szellemük bélyegét mégis
reá nyomták minden barak életére.
A z egyik orosz parancsnok a ha-
zainduló fogolynak t#o^6an megs-
zorította kezét és azt súgta: ,En
is Krisztusban hinni...'."

G y M v h é g é* Mgység M h * p . H *
is van m e g o h M *

A z amszterdami konferenciáról
van szó a hadifoglyok között.
— Emlékeztek-e — szól az egyik

— amint a tűskésdrótsövény tövé-
ben meghúzódtunk! Ott mi igaz!
egyházat alkottunk! Mert a katho-
Hkus, református és lutheránus a
hit egyetlen egységében bujt ott
össze Isten tisztelésére. A z én hi-
tem igazán ott született meg, ami-
kor ott a fogságban megéltem,
hogy az általános gyülölség és iri-
gység közepette a keresztyéned
vafó&an egymás testvérei marad-
tad. Kérdeznem kell most: hol az
igazi egyház? Ott, ahol ilyesmi
megtörténik, vagy ott, ahol az or-
ganizációk és konferenciák bur-
jánzanak? ... Mint mondtam, a
fogság csodálatos hivő egysége le-
nyűgözött engem. D e hazatérve,
most valamennyien különböző fe-
lekezeteik utjain eltávolodtak egy-
mástól és sokan egymás ellen for-
dulnak, így kell ennek lenni? N e m
emberi konokság ez?"

H O G Y A „JÖJJETEK" minden
magyar hittestvérünk kezébe el-
jusson, felkérjük olvasóinkat, az
alábbiakban legyenek segítségün-
kre:
1./ Címanyagunkat bár a legna-

gyobb gonddal tartjuk nyilván,
tévedések, elírások mégis előfor-
dulhatnak, így arra kérjük olvar
sóinkat, nézzék meg ezen lappél-
dányon, hogy nevük és cimük
helyesen van-e feltüntetve. Elté-
rés esetén kérjük a helyes hevet és
a pontos oimet egy levelezőlapon
velünk közölni.



NAGYVILÁG
(Hindu UppanisádákbdQ

N e sirass /tam, ̂ zvé^a^éfü/
fn se siro%: már ér^e*
N e m oíyan /pnfos Joíog a

.Semmi sem vész eí ezen a
Egy a !éíe^ s ezer a ruhá/a,
^ a vafóság csa& ez a könnyű pára.
N e sirass ^ é ^ é /

<Száz virág&óí hord/á^c össze a mé-
he& a drága mézef.

.Száz tHa^cr és száz szinf eMreyer-

így âíáí/á̂  meg a soMan az
egyet-

Egy a vafdság s ezer a ruhája,
A MeÁ: az egy, ez a könnyű pára.
Niszecf-é

y /ufna/ic Keíe^ne^, Nyu-
gafnaíc és m^gnyugodnaj!:.
iit meívM: voíf, nem fud/a a

íenger.
En is meg^e^em már az őrö& eg-

Egy az anyag és minden más csa&
a ruhája

íeíücünjic öífőz:^, ez a &őnnyti
pára,

Erze Jé, .SzvéfaÜcéfö?
Vágtf meg a /ügé^/ M : van henne?

CsaJ<c mag? vágj széf a ma?yá^/
JHif /áísz? Semmit.' — Ez a sem-

mi a mag&an
E z nő meg /ává, ez a íá^hafafían*
Ez a íéíê , a mindenség csirá/a
E z a yaíóság, ez a könnyű pára,

é, Szvéfa/téfü?

c, minfha sóf feszég a viz&e.
cfe of^ az ize/

.Mincfeinan átcsap az örö/!c
y!z isten é/, az isten a Te
Ez a vaíóság, me!yne%c nincs haíáía,
Ez a mináenség, ez a könnyű pára,
E z vagy Te, SzvéfahHő/

S z a b ó Lőrinc iorditása.

2./ Kérjük közölni azoknak a
hittestvéreinknek nevét és cimét
is, akikről tudomásuk van, hogy
n e m kapják a Jöjjetek"-tt. Ez ki-
vándoroltakra is vonatkozik.

3./ Mivel lapunk postázása több
helyről tötténiik, előfordulhat, ho-
gy valaki a lapból több példányt
^ap. Kérjük ezért, csak a legkö-
zelebbi helyről feladott lappéldá-
nyt tartsa meg, a többit küldje
vissza kiadóhivatalunknak Bre-
genz-be.

Címünk: Bregenz, Belruptstr.
MI.

MEOSZÜNIEITEK az .Elet
és Jövő" c. református újságot, (az
orosz bevonulás és német meg-
szállás előtti „Református Elet"
utódlapját), miután annak hasáb-
jairól Ravasz László Írásait s a
felelösszerkesztöi székből Mura-
közy Gyulát a protestáns iroda-
lom e két.europai hirü alakját, el-
távolították. M a már csak Berecz-
ky püspök „Az Ut" c. hetilapja
jelenhet meg. Sok református kér-
dezi otthon, vájjon hová vezetnek
ezek a történések és ez az ut...

A RADIOHASZNALAT
KORLÁTOZÁSÁRA és eltiltá-
sára módot nyújtó rendeletet ho-
zott a magyar kormány 225000/
1949 K. P. M. szám alatt.

A MAGYAR KORMÁNY féí
hivatalos lapja élesen kifogásolta
a székesfőváros statisztikai hivata-
lának legutóbbi évkönyvét, hogy
annak adatai „nem felelnek meg a
népi demokrácia követelményei-
nek". Kilenc nappal később uj
rendelet jelent meg „Az állam ér-
dekében bizalmasan kezelendő
adatokat tartalmazó sajtótermékek
tárgyában".

MAGYAR BIBLIA-BIZOTT-
S A G alakult Magyarországon a
magyarnyelvű biMia fordításának,

«kiadásának, és terjesztésének in-
tézésére. 6 református, 4 evangéli-
kus és 3 szabadegyházi tagot vá-
lasztottak a bizottságba.

E M S E G nem lehet elegendS a vi-
lág megigazitására; a keresztyén-
ségnek vagy sikerül egy minden
népeket átható merész vállalko-
zássá lennie, vagy semmivé fo-
szlik" — mondotta Philip Carring-
ton québeci (Canada) anglikán ér-
sek

EGYíMZ N^4GY FEÍ^.
Amerikát megóvni attól,

hogy az atombombákkal, rakétare-
pütökkel és egyéb hasonló talál-
mányukkal való foglalkozása foly-
tán az emberiesség és a részvét
iránti érzék ki ne szoruljon a világ-
politikából — mondotta J. F. Dul-
les az „Egyház és világrend" cím
alatt tartott Cleveland — i kon-
ferencián.

a 196 evangélikus
templomiból 2 vészelte át a hábo-
rút sérületlenül, <mig 67 teljesen
megsemmisült. 102 templomot már
ismét használhatóvá tettek.
, HOLLYWOODBAN a presby-
teriánus egyházközségnek 5353
tagja van. A világ Rlmfövárosában
különösen az ifjúság érdejdödik
mindinkább az egyházi munka
iránt; a vasárnapi iskolát 4000
gyermek látogatja. .

A M E R H C M TAVOÍBÁ-
JHŰSOXROL jelentette

egy egyházi megfigyelő: „Amely
családban távolbalátó készülék
van, a gyermekek egy év alatt több
bandita-lövöMözést láthatnak,
mint szüleik egész életükben. A

ECy MAGYAR VÁROS ÉL PÁRtZSBAN ...
... de annak egyes polgárai nem

igen ismerik egymást. A z ausztriai
szétszórtságból érkező magyarnak
ez tűnik fel leginkább, amikor né-
hánynapos párizsi tartózkodás
után szétnéz a méreteiben meg-
döbbentően hatalmas városban,
kissé kábultan még a nemrég el-
hagyott osztrák táj álmodozó
csendjére ráharsogó, nyüzsgö, to-
longó bulvárdok tarka zajlásátol.
„Ha a Párizsban élö magyarságot
egy nagy porszívóval kihúznád
környezetéből, egy másH: várost
íehefne veftMc henépesifeni, futná
ott á pofgármesferfőí a cipészig
minden rendű és rangú foglalko-
zásra" — mondotta egyik régebben
kint élö honfitársunk.

Potgármesferböt komornyik

A z érem másik oldala azután az,
hogy a polgármester (illetve, aki
otthon az volt), mint komornyik
keresi meg á kenyerét, a cipész
pedig a világhírű magyar kézmü-
vesipar dicsőségét öregbiti remek-
bekészült cipőivel, amiknek árából
%cényebnes poígári /óféíef biztosit
magának és családjának. A z első
világháborút megelőző időkre
visszanyúló és azóta rétegesen
egymásra települt különböző kors-
zakokban, más-más indokkal Fran-
ciaországba emigrált magyarság
igy sodorta és formálta az egyes



felnőtteknek szánt műsor is olyan,
mint amelyet korcsma-közönség-
nek szántak".

4 BEXET JOBBAN SZOL
G A Í N ^ l , ha a Nyugat összefo-
gott erővel mindent elkövetne Eu-
rópa gazdasági és politikai egysé-
gesítésére, a szociális viszonyok
alapvető megjavítására s <ezzel ös-
szefüggésben) mindenekelőtt: a
menekült-ínség megszüntetésére
— mondotta Dr. W u r m , a ham-
burgi egyházkerület püspöke, majd
a felkérést, hogy csatlakozzék a
keleti államok úgynevezett há-
boruellenes akciójához, e szavak-
kal utasította el: „Szovjetoroszor-
szág.^s a tö)>bi totalitárius államok
álíig felfegyverkeztek és mindmáig
semmi jelét nem adták az igazi
békeszerétetnek."

7J.000 K Ü Í Ű N B Ö Z Ö FÍÍE-
XEZETC7 gyülekezete az Egyesült
Allamuknak szövetségbe lépett,
hogy Európa súlyos feladatok előtt
álló egyházainak segítséget nyújt-
son. (0. P.D.)

A Z E H E S E K É L E L M E Z É S E
és a teljesen önzetlen segédkezés
az építkezésieknél: elsősorban ezek
a feladatok várnak a kommuniz-
mus által megszállott Kínában az
egyházra. Csak ezzel az önzetlen-
séggel lehet távoltartani a kínai
embert a cinikus meggyőződéstől,
hogy „az ember csupán kenyérből
él" — monldoMa Ting misszioná-
rius lelkész, (ö. P. D.)

A KOMMUNIZMUS MELE-
GAGYA — állapította meg az
amerikai egyházszövetség gyűlése
— a szegénység és az igazságta-
lanság. „Ha a keresztyének fárad-

,,Gyűjtsetek magatoknak
kincseket mennyben ..."
(Jézus szavai, Máté 6:20
szerint.)

Zsu/oiásig megfej várószo&a
maradd még utánam, az orvos mé-
gis o!y nyugaJommaJ és alaposság-
gá/ veff víz^gáfaf aíá, mintha az-
nap eigy^cfűícM^veíem fenne dol-
ga. Egy óra M e M f . Kü/önö$ voíf.
N e m tudtam ízó ne%tif hagyni;

or ur, az egész v#ág uvohf,
az íJö pénz ... Je ön. ve-
.." ^4 gyomrom J!önfgen-

ra;zát futaivá, csendesen morogta
a sza^áHa a!<M; „Dehogy ,. éppen,
mert az :Jö tö&&, mint pénz, meri
egészség feAef, éíefef és haíáft /e-
?eníAef ... ezért &eH veíe okosan
&ánni. Feíe?ősségget. Ottpazaro!-
nt, anoí az /efső&& parancs." S u/-
/át efveve a mijícrosz^óp csavar-
/a*róí, feífeíé mHtaíoM...
Jézusra gontfoíoA:; miíyen /e;e-

dehni nyugaíom a*raJ e/ az ő egész
Egy nyüzsgo vüág &őze-

a Mester a %cuf ííává;án üí és
van iJe;e egyetíen asszony számá-
ra, a%c: az öröJk tfofgofrróí Hyán
h H : . Van !ífe/e. M á n a és Márta,

f és a gyerme&e%: szá-
mára.
igen, az az orvos, a sza&má/án

&n?űf fs, &ö!cs em&er, sőt enwéf ts
tö&&; isten ^gyeímes gyermeke.
A z időt, vaíóÁan, ugy JceH összeta-
^arttant, mint a gyémántot, de Hgy
:s oda %ceM tudn: áMozn:, mint a
semmit.
Némeíy em&erne%c nincs öt perce

egy J:ií magá&aszáHásra, éveden
át nincs. Aztán egyszerre ad isten
néíci hetedet, nónapoiraif; a Jcőr-
názi ágyon.

Gondo!/un%c erre, vaíanányszor
zsörtö/ődün&, hogy társadaími ̂ ő-
teíezettsége^, a megélhetés gond/a
felemészti minden percünket.

hatatlanul küzdenek az igazság és
szabadság népek közötti megva-
lósításáért és mindenekelőtt a leg-
szegényebbekre és az elnyomot-
takra gondoMnak, akkor az egyház
bizonyságtevését győzelemre viszik
a mai világban ás."

4- M EVES TELJESEN ÁRVA,
magyar, református, egészséges

leánykát örökbe fogadna Petne*
házy István református atyánkBa,
aki a Chicago South Side-i refor-
mátus egyház tagja.

Kéziratként, Linz 1949angu8ztm8
Druck von Felizian Ranch, Innsbruck.

SttdtMZÜ; ftsátc-Cyanmthy LÍ!z)6
füt den !nhA vetantwotttích:

Dt. Hminy! AnJt^!, Un:.

ember életét: ina már van saját
autóján járó, /ranciává Jett nagys-
titű üzletember, követségi titkár̂
ból lett biztosítási ügynök, van
„régi" és van „uj" nyugatos, van
művész és diák és van sok kisem-
ber, egyforma a maga nincstelen-
ségében és tengerentúlra, uj eg-
zisztenciába való törekvésében. A
magyar közösség ügye igy siHad
el valahol az egyéni kenyérharc
útvesztőiben, igy válik egyrészt
gazdátlanná, másrészt a helyzetet
ügyesen kihasználó akarnokok
„háziügyévé". A z Úristen dolgát
itt e földön munkáló egyház öss-
zetartó ereje azonban ebben a vo-
natkozásban is megmutatkozott
és sok magyar panaszra orvoslást,
sok magyar sebre itt nyújtott.

A magyar zenész tanta!uszi kínja

Párizs bohémr és diákromanti-
kája, ahogy annak egyikmásik vo-
nását A d y másaiból ismertük, ha
talán nem is régi fényében, de
még mindig tündököl. A szerep-
lök persze változtak, nem ritka
eset, hogy a járdára kitolt kávé-
házi terraszon kéneszöld Pemod-
ját iszogató bársonyzakós körsza-
káílas „francia festő" hamisítatlan
brooklyn-i tájszólással mesél va-
lamit a szomszédjának, mint aho-
gy az amerikai szó egyáltalán a
leggyakrabban haHott idegen ny-
elv a „világ fövárosá"-nak uccáin.
A dollár bűvös kulcsával, nyitják
ök az ajtókat ugyanakkor, amikor
egy magyar muzsikus a párizsi
Nagyopera előtt igy szólt hozzám:

„Másfél éve már, hogy itt vagyok,
de azt hiszed, voltam egyszer is
ott benn egy előadáson? Erre még
sohasem teHett..."

A mask Párizs

Csak aki megtanulta, hogy any-
agi javakban oly szegénnyé lett
életűnkben a Teremtés bőségesen
elénk táruló szépsége is mennyi
izt, szint és költészetet képes vinni,
csak az fogja tudni, hogy ezen a
kegyetlen, pénzhajhászó Párizson
tul, van egy másik Párizs is: a
Louvre görög szobrainak örök
Rataíságában, a Madeleine tövé-
bén tarkálíó virágpiac ezer ragy-
ogó színfoltjában és az al'konyat-
ban szinte láthatatlanul lassan to-
vasikló Szajnára ráálmodó Notre
Dáméban ... My.




