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UTÓN
Felültem hát magam is a hajóra;

mivel nincs Egyesült Világ, az
Egyesült Allamok felé bontok vi-
torlát — gondolom savanyu hu-
morral, a fedélzeti korlátnak dől-
ve. A Ihajó eresztékeiben megrecc-
senve, nyögve szakad el Európa
végső peremétől, a földtől, amely-
en a legmagasabb művészet, a leg-
mélyebb tudomány, a leghatalma-
sabb diktátori rendszerek és a le-
gagyafurtabb politikai ügyeskedé-
sek évezreden át nem tudtak nyu-
galommá, renddé tisztulni; e csúc-
steljesítmények, mintegy elátko-
zottan, minduntalan elpusztították
egymást és önmagukat. A z embe-
rek „mindent" megtanultak és ér-
tettük már... csak két szót nem,
amit a négyéves gyermekek is tud-
nak és értenek: „Mi atyánk..."
Jelenti e két szó, hogy egy család
vagyunk valahányan, édes testvé-
rek az Atya szeme előtt. Tehát
nem élhetünk egymás ellen, sőt
egymás mellett sem, hanem csak
egymásért, amint minden normá-
id ember enni ad a testvérének,
ha az éhezik, ágya mellé ül és
ápolja, ha beteg... D e ha aláren-
delt és ieljebbvaló, munkaadó és

— vállaló, kis nép és nagy nép el-
felejtették már e családS, testvéri
szeretetet és hátsógondolatokat
melengetve, egymással $zem&ehe-
íyez&etfve élnek, annak természe-
tesen gyilkosság a vége.
— Anyuka, messziig megy a ha-
jó? — kérdi egy Ötévesnyi kisle-
ány, az emigrációban kiRcamodott
magyar szóval. A z anya nem felel.
Eszelős merevséggel nézi az elha-
gyott, zsugorodó partot.
— Messziig, messziig — játszik

a szóval énekelve a kislány, s mi-
vel nem válaszol senki, széles kar-
mozdulattal, döntően 'hozzábig-
gyeszti: — Egészen Kaposvárig!

(FotytmMb !. oMahw.)

ORBAY FERENC
Klagenfuri-i körzetünk református lelkipásztora 1949 szep-

tember 27.-én váratlanul itthagyta földi szolgálatát, hogy Isten
itélöszéke előtt vegye át az örökéletben uj munkakörét.

Erdély és Református Anyaszentegyházunk csak családjának
és kötelességeinek élő példaképe, tudjuk, nyugodt lélekkel és
a nyugalmát megtalált hivő ember alázatával járult Isten ité-
löszéke elé is.

Orbay Ferenc már hazatért. N e m Magyarországra, amint azt
naponként hitte és várta, hanem oda, ahol az evangélium tiszta
és örök békességét emberi gyarló önzés már nem háborgatja és
ahonnan változatlan szeretetét és gondoskodását sugározza itt-
maradt családja felé.

Fiata! Magyarság Diétája

Mi, hRség magyarságához
es

Mikor egy nép egybeverödik és
megszámolja önmagát, azzal egy-
ben megindítja öntudatosodását
és elkezdi történetét. Ezt a folya-
matot láttuk lezajlani a közeli na-
pokban a Bruckban összesereglett
ifjúság sorai közt, midőn Diétáju-
kon elvégezték nemzedékük sereg-
szemléjét. Nagy érdeklődéssel néz-
tünk e sereglés elé, ahol száz fő-
nyi fiatalja a hontalanságnak elő-
ször ad'Ott egymásnak találkozót.
Mindig érdekes az, ha az ifjúság
felöl kutatjuk egy-egy nemzet éle-
tét, mert hiszen egy nemzet élet-
korát ifjúságának vállalkozási
kedve fejezi ki. Ebből a meggon-
dolásból adódóan e brudki Diéta
után — jövőnket illetőleg csak bi-
zakodás tölthet el, mert amit ezen
az öt napos Diétán hallottunk és
tapasztaltunk, az azzal a mélysé-

ges hittel tölt el, hogy a fiatalsá-
gunk élniakarásában és rajta ke-
resztül nemzetünk jövőjében sem-
mi okunk sincsen kételkedni.

Egy becsapott nemzet félreveze-
tett ifjúságának kellett itt sors-
kérdéseit tisztázni és az emigráció
magyar feladatait nemzedéki si-
kon összegezni. Ez az ifjúság
olyan szellemi felkészültségről és
erkölcsi igényességről tett tanúbi-
zonyságot, melyről az előttük já-
rók méltán vehetnének példát. Ez
az ifjúság ha érzelmi sikon még
nem is teljesen, de intellektuális
vonatkozásiban már egészében fel-
számolta az elrontott múltnak
minden jelszavát. A Diéta ifjúsá-
ga egyenesen arra vállalkozatt,
hogy a hajdani jelszavakat elvek-
ké Rnomütsa. Nemzedéki sorsválla-

(MytttAs !.



(VapirdMt fotytatAs.)

A z anya némán magához öleli
a gyermeket. Negyvenéves lehet;
hajával játszik a szél. A vér mele-
gével és a napfény melegével és a
régi szobák és ruháik illatával pa-
rázslanak most benne a kaposvári
otthon, a leányévek, a virágnyiló
napos utcák, a szinházkert... A
lélek látása élesebb minden érzék-
szervénél. Soha még ennyire ele-
venbe nem metszettek azok a régi
szinek, hangok, mint itt a végte-
len, idegen tengeren.

„Kaposvárig" —gondolom este,
mikor már mindeki alszik, s kio-
sonok a íed'élzetre, — lehet, hogy
a gyermeknek nagy igaza van. Ez
az utazás nemcsak idegen távolsá-
gok felé visz: hanem önmagunk
belső, talán eddig ismeretlen, terü-
letei felé. A nagy elszakadás, a
fájdalom, az örök hucsu egy föl-
drésztől: felkavarta, lázra gyúj-
totta szivünk, szellemiünk mélyé-
ből a rég ott lappangó, de idáig
elfedett kérdést: miért élünk?
Miért küldetünk el az életre és
tartattunk meg eddig? Nyilván

nem az állati-létfenntartás a féla-
datunk; mi hát az igazibb, a rejtel-
mes uticélunk?
A hajó, mint egy roppant böl-

cső, nyöszörögve ring a hullámo-
kon, s magunk mintha most szü-
lettünk volna e bölcsőbe uj élet-
eszmélésre. Köröskörül, távol, se-
hol egy szilárd pont, minden
cseppfolyós és formanélküli, min-
tha a világ kezdetén lennénk, — s
az ég, felhő, Nap és viz játszik
kezdetlegesen, elmázoltan a kinc-
seivel: az ezüsttel, bordóval, zöld-
del és arannyal.
Uj életet, az újjászületés cso-

dáival, bármely pillanatban elkez-
dhetünk, nem kell hozzá összeköt-
tetés, vagyon, jó állás, ?— s mintha
erre volna utolsó jeladás ez a min-
den földitől megfosztott tengerre-
kivetettség, ez az Isten elé állitott-
ság, a szokott, görcsös olcsó tá-
maszpontjaink nélkül. E hazátlan-
ságban, e parttalan egyedülségben,
aki igazi szomjusággal és ébredés-
sel tudja mondani „jöjjön el a Te
országod" — az biztosan hazaér-
kezik, (i. gy. 1.)

Ráta! magyarság JMtAla fotytatA:.)

lásukban íelismerték az ifjúságnak
autonómértéküségét vagyis csak
addig és ott van jövöj& a fiatal-
ságnak amíg mindenkitől elkülö-
nülve, csak önmagukban biznak
és nem hajlandók semmiféle ato-
mizáló törekvésnek alávetni magu-
kat. Abban a percben, amint erről
az autonómiáról lemondanak, a
pártok, világnézetek, vallásfelek-
zetek és évjáratok útvesztőire ke-
rülnek és a megosztott fiatalság
többé nem képezhet súlyt.

Gazdag magyatsagéhnény
Magyarságélményük sokrétegű.

Népiségükben látják fennmaradá-
suknak egyetlen módját és éppen
ezért meg akarnak telítődni müve-
lödésbeli, szellemi és erkölcsi ha-
gyományainkkal, hogy szétszóra-
tottságukban tudjanak mire tá-
maszkodni. Vallják és vállalják a
hűséget önmagukhoz és ömaguk-
ban őseikhez és a felhígult pol-
gári formák helyett a hagyomány-
őrző népi réteghez óhajtanak for-
málódni. Vagyis a multszázad po-
litikai magyarsága helyett száza-
dunTt népi magyarságát élik át, és
zenei anyanyelvünket, nevelési ma-
gyarságtudományunkat és irodal-
mi ösiségünket hirdetik. E műve-
lődési és szellemi sorskérdéseket
szeretik önállóan tisztázni.

D6*ke!tewtópa< hivatásiadat
Másik jellemző magatartása e

Diéta Ratalságának, hogy nem-
csak önmaga — magyarsága — fe-
löl méri le szerepét, de Európa
felöl is. Ez a fiatalság már tul van
a túlzott nacionalizmus válságán
és azt a íeladatotis felfogja, amely
Délkeleteurópa ifjúságának szere-
pét kinálja feléje. Tisztán látja,
hogy az otthoni fiatalságnak kell
a nacionalista problémákkal fog-
lalkoznia, nekik már európai hi-
vatástudatban felkészülve Délke-
leteurópa kérdéseit is képviselni
kell! Érzi azt a korszerű hivatá-
studatot amely arra tanítja, hogy
csak akkor válik népének is köve-
tévé, ha a többi dunai sorsnépek
szabadságáért is aggódik.

Nemzedéki arculatában ez az
ifjúság erős kritikai hajlammal
rendelkezik és egy bajibajutott
nemzedék könyörtelenségéveí szá-
molja fel a múlt hazugságait és
atomizáló törekvéseit.
Másik döntő élménye az erköl-

csi kérdésnek központi gondolat-
ba való állítása, ami szükségsze-
rűen elvezette őket a végső lét kér-
déséhez, az evangéliumi hit és cse-
lekedet jó híréhez. Ez az ifjúság
már mélységesen átélte találkozá-
sát evangéliumával és többé nem
a formalisztikus, tehát ellentéteket
is képviselő keretekben látja hité-
nek megélését. N e m templomos

atheisták ők, mint inkább hűs-
éges evangélisták; Igehirdetökké
szegődtek. Es nem abban látják
keresztyéni feladatukat, hogy a
másfelekezetüek templomát ront-
sák, mint inkább abban, hogy a sa-
játjukat építsék.

Eatrópa éa keresztyénség
egysége

E nemzedék látásában Európa
és keresztyénség újra egységben
jelentkezik, mert birtokában van
annak a felismerésnek, hogy ott
ahol egy uj vallás születik nyom-
ban egy uj kultúra is fogamzik.
Tehát az Európát formáló és an-
nak kultúráját teremtő keresztyén-
séget vissza kell adni kontinen-
sünknek, hogy a hajdani egyete-
mességét újra át tudja élni. H a a
vallás kultúrát teremtő erejét elis-
merjük, akkor ennek a tételnek
fordítottja is igaz, vagyis Európa
keresztyénség nélkül csak föl-
drajzi fogalom. S ha a krízisbe ju-
tott európai emberiséget válságá-
ból ki akarjuk vezetni, ugy vissza
kell állítani a mi Európánkat a
keresztyénség mércéje alá. Midőn
ezt a felismerést megvaltja, egy-
ben választ is ad a különböző vál-
ság-filozófusoknak is. Ugyanis
messzehangzóan hirdeti, hogy nem
a keresztyénség van válságban,
nem az Evangélium élte tul ön-
magát, mert hiszen a világot Terem-
tő a maga tervszerűségével irányít-
ja emberiségünket és O soha vál-
ságba nem kerülhet, mert minden^
nek kezdete és vége Nála vagyon.
Csak a Tőle elszakadt ember jut-
hat válságba és így annak társa-
dalma, jelesen az európai polgár-
ság. A z a polgárság, amely a ma-
ga XIX. századi természettudomá-
nyos materializmusával - marxiz-
mussal — és a X X . század faji ma-
terializmusával akart gyógyitó irt
hozni.

Ugy a marxizmust, mint a ras-
szizmust elutasítja magától ez az
evangéliumi fiatal magyarság!

Ui emigtacMs Bntndat
A történeti emigrációk hagyo-

mányos útvesztőjébe sem akar ela-
kadni ez a nemzedék, mert m a
már tisztában van vele, hogy min-
den emigráció lényegében destruk-
tiv magatartás. Ugyanis minden
emigrációnak első feladata: egy
hazai rendszer megdöntése, tehát
lényegében negatívum. Mindaddig
azonban míg azt nem áll módjában
mivelni, önmaga ellen forditja ezen
romboló erőket és ezért a törté-
nelmi emigrációk atomizálódott
volta innen adódik. Éppen ezért



ezen ifjúság minden vonatkozás-
ban a pozitiv feladatok vállalását
igényli és a hagyományos tagadás
helyett áz építésre készül. Poziti-
ven megvaltja hitét, az Ige mérle-
gére állitja nemzeti törekvését és
a Racionalizmus partikMilarizmusá-
ból kilépve igényli az emberisé-
gért való felelősséget is. Vagyis
ezen nemzedék látásában konti-
nentális, tehát van horizontja és
százacMdbam gondolkozik, tehát
van koncepciója.

„Bízom a magyar Ratatsagban"
A z autonómia gondolata végig

vonult a jövőt formáló terveik
egész rendszerén. Igénylik az
autonóm ember, vagyis a hivő em-
ber magatartását az élet összes
kérdéseivel kapcsolatban. Ugyaní-
gy igénylik ezt az autonómiát, va-
gyis a függetlenséget magyarsá-
guk számára is, hogy belső törvé-
nyszerűségével építsék meg M a -
gyarországot a magyarok részére.
Hogy végül eljussanak az Auto-
nom Európa emberi felelősségen
felépülő fogalmához, amelyben
megszűnik a külön szláv, germán,
latin sfb. törekvés és csak az egy-
etemes emberiség keresztyéni tár-'
sulása jusson abban ismét szere-
phez.
Mindezen tulajdonságok birto-

kában hallgatták végig az előttük
járó nemzedék képviselőinek elő-
adásait, kiknek mondanivalójából
azonban csak a fenti szempontok
szerint megfelelő gondolatokat
voltak hajlandók magukévá tenni.
Nemzedékünk fiatalsága tehát
megszámolta önmagát, öntudato-
sodott és lemérte helyét és hely-
zetét.

HÍREK
VALAMENNYIÜNK MUNKÁJÁRA SZÜKSÉG VAN - ezt

a mi reánk is vonatkozó igazságot ismerték fel Németország és Svédor-
szág protestánsai. Egy magas funkciót betöltő német egyházi f érRu,
Dr. Reinold von Thadden, így vonja meg az eddig végzett munka
mérlegét: „Ha megannyi apró részletkérdést bírálnunk kell is, a vilá-
giaknak az egyházi munkába való bevonása terén hatalmas sikert ér-
tünk el. A z ajtót szélesre k i t á r t u k egy oly terület felé, mely
eddig kivülesett az Egyház terén. Hannover tanulsága: a világi kercsz-
tyénség ö n k é n t e s e g y ü t t m ű k ö d é s é t és "felelősségvál-
lalását a jövőben többé n e m n é l k ü l ö z h e t j ü k . A z egész ke-
resztyénségnek apostoli küldetése tudatában kell élnie, ha nem akar bű-
nössé válni azon világgal szemben, amelyhez tartozik."

A svéd világi egytházmunkások szövetsége, melynek 450 csoportja
működik az egész országban, az utóbbi 2 esztendőben több mint 1000
uj taggal gyarapodott. Ezidei közgyűlésük határozatot fogadott el az
E g y h á z és a sajtó kapcsolatának szorosabbá tételéről. A z Egy-
háznak mindenekelőtt azon kell igyekeznie, hogy maga lássa el g y o r s
és t á r g y i l a g o s h í r s z o l g á l a t segítségével a napisajtót egy-
házi híranyaggal.

ELGONDOLKOZTATÓ Kí-
JEÍENTESr TETT egy perzsa de-
legátus a Világegyháztanács egyik
ülésén: „Amikor megkeresztelked-
tem, abban a feltevésben éltem, ho-
gy valamennyi keresztyén anglikán
hitü. Európába érve keserű csaló-
dással kellett látnom, hogyan ha-
dakozik egymással a felekzetekre
osztott keresztyénség. D e megvi-
gasztal az űkuméné: eljön majd
a nap, amikor egyetlen Egyház
lesz csak."

HARMJNC KÜLÖNBÖZŐ
ORSZÁG 700 KÍKŰLDÖTTJE
vett részt a kanadai Whitby-ben
rendezett Keresztyén Főiskolás Vi-
lágkongresszuson. A z ott elfoga-
dott határozatból idézzük az aláb-
biakat: „Szégyelnűnk kell szétsza-
kitottságunkat és mélységes ta-
nácstalanságot érzünk, mert tud-
juk, hogy a Szentlélek azt kívánja
tőlünk, hogy szálljunk sikra az
egyházak újraegyesülése érdeke-
ben."

Ez az ifjúság uj hirt üzen, jó
hirt küld. Hisz szerepében és bi-
zik az ősi keresztyének hitével az
evangéliumi ember nemzeti kitel-
jesülésében.

N e féltsük tehát e nemzedéktől
a magyar jövőt. N e vádóljuk őket

azzal a váddal se, hogy kihalt vol-
na belőlük a tisztelet az idősebbek-
kel szemben. N e m inkább — mint
Apponyi Albert megjegyezte —
azok haltak ki, akiket tisztelni
lehetne..?

(u. s.),

BED! C y U L A :

KOLDUSOK
Egy öreg bácsika házról házra

jár, ajkán Isten nevével koldul.
Rekkenö melegben, hidegben, eső-
ben, sárban, reggeltől kora délutá-
nig járja az emeleteket, kopogtat,
csenget az ajtókon. Tekintetéből
hiányzik az alázat önsanyargató
mélysége. Minden ajtó előtt imád-
kozik, tudja, hogy a mögötte élők
holnapra hagyatkozva készületle-
nül merülnek álomba és késve
ébrednek. Ismeri az Istennel kö-
tött titkos megállapodásaikat, ame-
lyhez hozzátartozik a kalapjába
dobott pénzdarab is. Kívülről,
meszsziröl nézi az életet, egy kic-
sit felülről is, mig az ö életét csak
kevesen látják. Irtóznak tőle, a

tisztátalantól, pedig naponként
mosdik és ruháikat hordja. N e m
kérdezik, nem faggatják soha. Fél-
nek a mélyről jövő szótól, hasonló
jövőtől, a sors kendőzetlen arcától.
Koldus. Hetven éves, negyven éve
könyörületböl él. Valamikor, har-
mincéves koráig vásárokra járt,
szines levelezőlapokat, levélpapi-
rost árult. Időnként, egy-egy nagy-
obb bevásárlásra Budepestre uta-
zott. Egy villamos szerencsétlen-
ségnél megsérült. Hónapokig ápol-
ták a klinikán, de látását csak a
körvonalak felismeréséig nyerte
vissza. Fekete szemüveget kapott
és egy krajcár, lakás, jövő nélkül
botorkált az utcán. A körút és a

Baross-utca sarkán valaki tiz fillért
nyomott a markába s amig a villa-
mostársaság igazgatóságáig jutott,
hogy kártérítési ügyét rendezze,
egy kisebb zsebre való kétRHérest
szedett össze. A vállalat ügyésze
egyességet ajánlott, ű igent intett.
Aláirt egy fehér nyomtatványt és
száz koronát kapott kézihez. A töb-
bit sohse látta, pedig ötszázban
állapodtak meg. Leült a Dunapar-
tra, közel s vízhez, hogy érezze,
hallja a hullámok hívó csobbaná-.
sát, melyben élete, százezrek vág-
ya ringott tova. Életek eredmén-
yét, célját és értelmét kereste, sze-
repét. S az öngyilkosság peremén
a koldus sorsot választotta. A ma-
ga életéhez mérte másokét; ráéb-
redt, hogy milliók és milliók élnek
koldulásból -más és más név, cégér
alatt. Birtokot, vállalatot, képvise-
lőséget, rangot, kitüntetést kol-



B E N ti megtaláltátok az egyetlen
igazi eszközt a nemzeteket egy-
mástól elválasztó korlátok ledön-
tésére — mondotta Cannes város
polgármestere az „ifjúság Krisz-
tusért" mozgalom kongresszusán.
14 ország képviseletében 200 ki-
küldött vett részt ezen az összejö-
vetelen. „ A békekonferenciák ad-
dig nem fognak eredményre ve-
zetni, amig a világ nem fordul a
keresztyénség felé" — jelentette
ki a kongresszus egyik vendége,
Neill alezredes, a brit parlament
ir képviselö-tagja.

PROrE.Sr.<4NS ES K^rOU-
K U S T H E O L O G U S volt a szó-
noka az „Egy uj humanizmusért"
jelmondattal megrendezett genfi
Nemzetközi Találkozónak. Barth
Károly, bázeli professzor és May-
dieu páter, francia dominikánus
beszéltek „A keresztyén üzenet
közvetlenségéiről, az írókból, tu-
dósokból és gondolkodókból álló
közönséghez. A z összejövetel leg-
szembeötlőbb alapvonása az az el-
gondolkoztató tény volt, hogy
protestánsok és katolikusok a vi-
lággal szemben elfoglalt alapmaga-
tartásukban megegyeztek.

(Oe. P. D.)
„ F I A T A L E G Y H A Z A K " leg-

nagyobbrészt Keletázsiában van-
nak, s ma már ezek a keresztyén
egyházak is tagjai az ökumeni-
kus Tanácsnak. A z egyházak de-
cember 4-töl H-ig Bangkok-ban
(Siam) konferenciát tartanak, ame-
lyen a szeretet és hitvallás mód-
ján kivannak felelni a kommuniz-
mus Kihívására.

és
A világot m a mindenáron két

táborra szakítani akaró erők küz-
delmében, a hagyományossá vált
társadalmi szemléletek revíziója
során és a keresztyénség m a érvé-
nyes értelmezését keresve fenti
kérdés mindig újra és újra meg
jelenik a világ közvéleménye előtt.
A gen6 „La Vie Protestante" c. lap
egyik cikkírója nemrég felvetette
a kérdést, lehetünk-e keresztyének
és kommunisták? A kérdés meg-
világítására visszanyúl a keresz-
tyénség legősibb történetébe, az
első keresztyén gyülekezetek szo-
ciális rendjén bizonyítva be, hogy
a kérdésben feltett kétféle maga-
tartás nem zárja ki egymást.
Csakhogy ez a keresztyén kom-
munizmus, vagyis magyarra íordit-
va: közősség -̂- a megtért szivek,
a hivő lelkek közössége volt, nem
a kényszeré, nem a terroré, nem a
mindenható földi kollektivitásé.
M i keresztyének hisszük a Terem-
tő Atyát és hisszük, hogy testvé-
rek vagyunk Krisztusban, mert
valamennyien Isten teremtményei
vagyunk, valamennyien bűnösek
és valamennyien megváltottak.
Tudjuk, hogy az ember, egyedül
vagy társadalomiban élve, nem ké-
pes a jót egyedül cselekedni, hogy
saját erejéből nem tud megigazul-
ni, hogy végső célja meghaladja
önerejét, hogy saját földi esz-
közeivel nem képes megvalósítani
a Paradicsomot.

Aki erőszakkal kényszeríti az
embereket arra, hogy ugy tegye-
nek, mintha nem ismernék az ön-

zést, az képmutatásba és hazug-
ságba hajtja őket. Aki azt állítja,
hogy emberi eszközökkel abszolút
igazságot oszt, az tagadja Istent és
önmagát ülteti helyébe. Aki egy-
maga akarja kezébe venni az em-
beriség sorsát, az lázadó kevély-
séggel cselekszik, aki politikai va-
gy szociális célokért áldoz föl enn
berekét, az Úristen jogát bitorol-
ja. Aki -milliókat áldbz fel egy ka-
tonai, vágy politikai győzelemért,
az megcsufolja a Teremtést és ma-
gát a Teremtöt. Aki tagadja a
bűnt és a történelem vaskövetke-
zetességü törvényében hisz, aki ta-
gadja a csodát és a hit helyébe
„úgynevezett" tudományt állít, az
hitetlen.

A z olyan rendszer, amely meg-
fontoltan elvévé teszi és elfogadja
mindezt, radikális ellentétbe kerül
Krisztussal.

Fenti fejtegetések után a cikkíró
felteszi ezt a kérdést: iehet-e ke-
resztyén bolsevista? s miután ha-
tározott nemmel felelt, a követke-
zőket fűzi hozzá: „Más kérdés
azután megértenünk azt, hogy
miért van m a bolsevizmus, kétezer
esztendős keresztyén egyházi élet
után?..."

Vájjon megértjük-e az ebben
rejlő útmutatást? Megértjük-e, ho-
gy a keresztyénséget nem elég csak
hirdetni, hanem azt élnünk is kell
egymás terhét hordozva? Gondol-
junk néha arra, mennyi alkalmat
ad erre nap-nap után hontalan
sorsunk k ö z ö s s é g i élete, s
eszerint cselekedjünk...

dúlnak össze. Szerelmet, állást,
elismerést, nevet, csak ugy mint
látszat-becsületet, ö csak két fil-
lért kér. Egy krajcárt. S ezért ie-
lép a porondról. Negyven esseten-
dö után is ott van, ahonnan elin-
dult, ugyanabban a pincelakásban.
Koldus. H a a házmester a nevét
emliti, összerezzen.
M á s ember koldul itt, más em-

ber élt valamikor és valahol Pá-
pán. Azt a kisfiút keresgéli, ku-
tatja emlékezetében, aki édesany-
ja kezét fogva kandi szemmel bá-
mul egy vásári fényképész lencsé-
jébe. Tekintetében egy elvarázsolt
királyfi tündérmeséje, kezében
mézeskalács. Ez minden, ami a
múltból megmaradt. V a n valami
megnyugtató abban hogy csak fel-
hönyi távolságból látja az életet.
Hiszen valamikor megelégedett a
felhők, a csillagok földről látott

alakjával is, azt hitte, az a valóság.
íme mióta megbékélt, lépésről

lépésre, izröl izre érzi, hogy ma-
gános utjain nincs egyedül, valaki
segiti, vezeti öt. Néha ott jár nála
s biztosítja örök barátságáról. El-
jön, megjelenik köztünk, csak hív-
ni kell. Oly egyszerű, csak azt kell
tenni, amit ö tenne, azt kell gon-
dolni, amit ö mondott.
A temető csöndje mondja ezt,

ahol a délutánjait tölti. Ott lel ön-
magára, ott érzi a soha meg nem
kapott szeretetet, a jó szó kárpótló
simogatását, a méltóságát, a rang-
ját, sok-sok kisgyermek között a
sajátját. Együttélö lélekkel ül a
szabadsághösök sirjánál, közön-
sége a felejthetetlen . színésznek,
olvasója a halhatatlan irónak.

Es megbékélten nyújtja kezét a
pásztornak és elindul az ismeret-
len messzeségü akol felé.

.4 M 4 ÍS ÉGETŐEN ÍDO-
SZERÚ 7SKO;L4KERDE.S 6ebő
proMemafi%á/át megv%íg!f/a Fare/
máig :s érvényes ^i/eíenfé^er „̂ 4
tudomány bizonyára Jsifen a;án-
Jé&a és nem megvetendő csa^
azért, mert az emberi gyarlóság
visszaél veíe. D e nem szabad ef
sem tufozni /efentöségét... N e M-
sértsü& tenát istent és igyekezzünk
ott, ahoí is&ofá&at a!apitun&, igaz
és paMérozott tanítómesteredet vá-
fasztani, a&&ne& megadatott az a
Ácegyefem, nogy isten /é/ehnében
o&tassana&."

fáreí vo/t az, a%ine& Tsten eMen«
á/Matatíanná tette szavát és á/taía
Áaívin Jánost maradásra birta Gen/"
ben.
Mennyive/ /obb a maivifág, Aogy

ne naíígasson reá?



Es
„... Olyan ország földjére lép-
tünk, me!ynek egész történelme az
erőszak bélyegét hordja magán.
Mennyi minden szántott végig az
évszázadok folyamán ezen a sik-
ságon! Majd minden faluról, me-
lybe utunk elvitt, azt mondják ne-
künk, hogy azt legalább kétszer
pusztították el: a török alatt és a
szabadságharcok idején. A z egyik
helyen e szavakkal kezdődött a
köszöntő: „Olyan faluba érkeztek
Önök, ami a szó szoros értelmé-
ben sirok fölé épült." Egy másik
helyen azt tudtuk meg az egyházi
krónikából, hogy a község egész
laikossága 13 teljes esztendeig élt
elhurcoltatásban. Debrecen kör-
nyékén 30 községet egyszer ugy
tettek a föld színével egyenlővé,
hogy soha többé föl nem épült.
Két theológia cimerében szabadon
álló lombos fát láttunk. Ennek azt
adták magyarázatául, hogy az el-
lenreformáció idején egy fél em-
beröltőn át csak Isten szabad ege
alatt, az erdőkbe húzódva nevel-
kedhettek az uj nemzedék papjai.

Mit tanulnak gyermekeink a Toldi helyett?
(Levél egy kibújdosott barátom után)

Kedves Barátom! Hirtelen elu-
tazásod dlött nem találkozhattam
már véted, pedig sok mondaniva-
lóm van számodba. Ismerlek, tehát
felesleges is mondanom, kérnem,
hogy magyar maradj, mert az
akarsz te magáidtól is mairadni,
gyermekeidet is beleértve. Tudom,
becsülettel' megállód helyed majd
miniden miunkában, s nem sajnálsz
semmi áldozatot gyermekeid neve-

A z ország fővárosa, Budapest nem
kevesebb mint huszonegyszer pusz-
tult el történelme folyamán. A z
egyik falában régi népdallal búc-
súztattak bennünket, ennek szö-
vege is hiven tükrözi vissza e nép
életét, az öt emberemlékezet óta
körülvevő bizonytalanságot és véd-
tel enséget:

Csillagoknak teremtöje
Vigyázz minden emberekre
Árvákra és özvegyekre
Utón járó legényekre —"

( W . ítMhí hern: re?. IeHtész
utinapfó/ábó!.,)

Bujdosó magyarok ünnepe Kufstein várában
Hontalan életünk krónikása a

szürke hétköznapok ólmos egy-
formaságában ritkán állhat meg
egy pillanatra, hogy ünnepről
számolhasson be. Első királyunk
emlékünnepe egyike azoknak a dá-
tumoknak, amelyiket minden ma-
gyar, bárhol éljen is e széles vilá-
gon, megünnepli valamilyen mód-
on. A kiufsteini magyarok ezidei
Szent István-ünnepe megérdemli,
hogy az elmúlt egy hónap távlatá-
ból visszapillantsunk reá és a már
messze tengerentúlira is eljutó,
világrésznyi távolságra szétszóró-
dott magyar honfitársaikat össze-
kapcsoló Jöjjetek segítségével hirt
adjunk az ünnepséget más hason-
ló összejövetelek fölé emelő jelen-
tőségteljes tartalmáról. Ezt a na-
pot használta fel ugyanis a kuf-
steini tábor és környékének ma-
gyarsága arra, hogy a magyar füg-
getlenségi harcok, nevezetesen a
48-as szabadságharc itt szenvedett
hőseinek emlékét megörökítse.

„E vár ^azama/a:&an ..."
Kevesen tudják, hogy a második

világháború előtt egy magyar le-
ánygymnázium koronás cimmerrel
ellátott barna márványtáblát helye-
zett el az erőd fötornyában fekvő
úgynevezett József-terem falán,
megörökítve rajta a Kufsteinben

szenvedett szabadsághösök ne-
vét. Akkor még állt az ország, ha
csonkán is...

E mellé került a hontalan utó-
dok emléktáblája is. Egyszerű, csi-
szolt szürke kő. D e ha igaz, hogy
megszólalhatnak a kövek, akkor
ennél a táblánál ékesebben egy
sem fog majdan szólani.

„E vár kazamatáiban sínylődött
magyar szabdsághösök emlékének.
Kufstein., 1949 Szent István nap-
ján. A Kufsteini hontalan magya-
rdk," — ez áll fekete betűkkel a
szürke kötáblán, felette nemzeti-
szinü szalaggal átkötött babérko-
szorú. A z emlékezés szavai Bac-
sányi, Kazinczy, Wesselényi szel-
lemét idézték.

.4 íőríéne/em párbeszéd/e.
A vár másik tornyában felállí-

tott Hősök orgonáján, amelyen
minden déli 12-kor áhitatos han-
gok szállnak az ég felé, kivétele-
sen megszólalt a magyarok him-
nusza. Erezzük, egy múló pillana-
tra mi is részesei vagyunk a törté-
nelem roppant ellentmondásokkal
zsúfolt párbeszédének: a kazama-
ták mélyében magyar rabok keser-
ves kínja, sóhaja — s nem egészen
100 év távolából ráfelel az osztrák
Hősök orgonáján és kicseng mes-
sze az Inn völgyébe „Isten áldd
meg a magyart"...

lésétől. M-ulnak majd a napok,
hetetk, hónapok és gyermekeid az
idegem iskolából kitűnő bizonyít-
ványt hoznak. Te azonban még-
sem tudsz majd teljes szivedből
örülni. N e m is tudod, miért, for-
gatod csak az idegen papirt, látod
hogy a Had Híünő, szorgalmas
kisleányod is íMzfa ;e!es, mindS-
kettöjükre büszke lehetsz, csak...
és ekkor szivén vág a fel'ismerés:
Had bizonyítványából Afányz:^ a
magyar nyeíy és rroda/om, a JV.
oyz(áíy&an nem a ToMíi tanuíia.
Kislányod pedüg idegen nyeít^ü
&eszá?-és éríe!emgya%cor!at&óí ka-
pott jelest.
Jeges lehelet éri a lelkedet, ösz-

zeszcnul a torkod, kisietsz a csilla-
gok alá, hogy a gyermekek ne lás-
sák nedves szemedet, ö k szegény-
kék nem értik, mi történt veled.
Hiszen oly szép a bizonyítvány!
Kérdőn néznek é&sanyjukra, az
ö szeme is elhomályosodik. Ossze-
ölel'keznek és megsiratják a szép
bizonyítványt.

Te az idegen csillagokat nézed.
Rettenetesen egyedül vagy! ...
Pedig nem :s vagy egyedül. Szerte
a világon, Gamadatól Argentínáig,
Svédbrszágtól Ausztráliáig soíc-
ío^ magyar apa ugyanezzel a két-
ségbeeséssel tekint M az égre.

S most azt akarom néked mon-
dani: talán segítene, ha megfog-
nánk: egymás Mezét. Igen, nem káp-
rázik a szemed, vaíóban azt írtam,
hogy aniegfognánk egymás kezét,
keresztül az óceánokon, az őser-
dők felett. N e m lennénik ennyire
egyedül ezekkel a gondokkal. En
azt hiszem az így összefogott,
megszervezett magyar csafádoM
rend/e, ez az élö egymásbaka-pasz-
kodió sok azonos vágy: megmenf-
Aefn^ magyarodnak a gyerme-
íre:n%ref, hogy azuíáh ra;fu& Me-
resztő! magyarodnak maradhassa-
nak az uno%cáA: és déduno&á%: is.

A magyar csaiádak összefogá-
sának, rendijéneík alapja olyan tör-
vény kell legyem, amely Kamcsat-
kában épp ugy érvényes, mimt a
Tüzföldlön. Ez a törvény, amely
mindenütt egyformán, érvényes,
csak Jsfen törvénye lehet, amint
az a Bibliában árva van. Enn<ek
lelkületében nyúljon ki egymás
után világrészeiken is át, miniden
magyar, s éberen ügyeüjünlk vala-
memnyien arra, hagy me legyenek
közöttünk törvénysértők. N e m
fogja megemgedini Iséen számiun-
kra, hogy magyarok maradjunk és
gyenmekeintkbem is megőrizzük a



Törvényerejű rendelettel megszün-
tették Magyarország iskoláiban a
kötelező vallásoktatást. A szülők-
nek, akik gyermekeiket vallások-
tatásban kívánják részesíteni, eb-
béli szándékukat szeptember 15.-ig
írásban kellett az iskola igazgató-
ságánál bejelenteniök. Ez intézke-
déssel egyidejűleg az orosz nyelv
kötelező vktatását vezették be kö-
zépiskoláinkban.

MADACHOT NEM LEHET
JÁTSZANI MAGYARORSZÁ-
GON. A magyar szinpadokról el-
tűntek a magyar szerzők müvei, a
magyar klasszikusok is, közöttük
MadáA „Az ember tragédiája".
Evek óta először került szabadtéri
előadásra MadláA müve, de nem
otthon, hanem a Münchenben élő
magyarok M k e s és nagy sikert ho-
zó munkájában.

Kéziratként, Linz 1949 október

Druck von Feliztan Rauch, Innsbruck.
Szett tszth !zsák-Gy*rmMhy Lásztó

Ffir den !nha!t vtrantwortMch:
Dr. Harsányt Andris. Linz, Landitriße 45

magyar szellem gazdagságát, ha
még egyszer elöfordiulnak a hazát-
íanságba sodród<ott kksiny magyar
közösségekben olyan bűnök, mint
amilyent például veled együtt lát-
hattunk még az európai DP-tá-
borban.

Bizonyára emlékezel még a D P -
tábor „uzsorására". N e m volt ö
uzsorás voltaiképp, otthon még de-
rék magyar embernek számított,
idekdnt, az .eiesettségiben azonban
megszegte a Törvényt... Egyszer
voltam táborbeli Ids fülkéjében:
denmeszitö hidieg tél volt, s a falon
szépen sorjában felakasztva ott
lógtak magyar testvécei zálogba
tett télikabátjai! Padiig a Törvény
valamennyiünknek szól: „Ha a te
felebarátod' szűkölködő, le ne fe-
küdj az ö zálogára, hanem add
vdssza neki az ö zálogát, mielőtt a
nap lenyugszik, hogy ö az ö ruhá-
jában aliuidjon. és áldjon téged. Ez
igazságiul Lesz neked' Isten, a te
Unad előtt." (V. Móz. 24. 12. 13.)

Ilyen gondblafok és az igy szük-
séges megtisztulás állapján gondol-
tam az összefogásunkat. Szeret-
ném, ha benned! tovább érnének
e gondolatok és válaszra méltat-
ná?. A régi szeretettel, barátod:

B. í.

„Ekkor kis gyermekeket ho-
zának hozzá, hogy kezeit
vesse azokra és imádkozzék;
a tanítványok pedig dorgál-
ják vala azokat. Jézus pedig
monda: Hagyjatok békét e
kis gyermekeknek és ne tilt-
sátok meg nekik, hogy hoz-
zám jöjjenek; mert ilyeneké
a mennyéknek országa. Es
kezeit reájuk vervén, eltá-
vozék onnan." Máté 19 :13
—15.

Jézust Kapernaumból jövet nagy
tömeg kisérte és hallgatta, amint
tanította őket. Asszonyok is vol-
tak a sokaságban. Csodálatos volt:
mintha egyszerre gondolták volna
ezek az asszonyok: „Oh, ha ez a
jó Mester az én kicsinyeimet is
megáldaná!" Csodálatos volt:
egyszerre futottak haza gyermekei-
kért és odahozták még a legkiseb-
beket is. Törtetnek át a sokasá-
gon, ,hogy Jézus közelébe jussa-
nak. Jézus beszélt, minden szavát
feszülten leste a hallgatóság. A
tanítványok dorgáló szavakkal

szóltak rá a tolakodó anyákra:
„Mit tolakodtok itt ezekkel a gye-
rekekkel. Nincs ezeknek itt semmi
keresnivalójuk. Vigyétek haza
őket, itt csak útiban vannak!"
D e máris szót Jézus, a mindent

meglátó, a mindenki számára ott-
lévö Jézus: „ ... ne tiltsátok meg
nekik, hogy hozzám jöjjenek;
mert ilyeneké a mennyeknek ors-
zága." Szavára, mint varázsszóra,
kettényilik a sokaság, Jézus kar-
jára veszi a legkisebbet, kezét a
fejükre veti és megáldja valamen^
nyit.
Valamennyit. Minden idők min-

den gyermekei számára készen áll
ölelő, áldó keze. A nekünk szóló
kérdés, mai anyáknak, mai szülők-
nek, mai nemzeteknek, a mai ke-
resztyén társadalomnak: futunk e
gyermekeinkért és visszük-e őket
Jézushoz? Minden anya, minden
szülő, minden nemzet szemefényé-
nek tartja gyermekeit, ifjúságát,
mindenen felül szereti őket. A z
Ige fényénél csendesen megkér-
dezzük: igazán, így szeretik-e
őket?

A BRUCK=I DIÉTÁN közelszázan
vettek részt Bécs, Graz, Innsbruck,
Salzburg, München magyar egye-
temistái közül. Rajtuk kívül
napokat töltött ottan Mr. Koczak
volt Budapest-i U S A követségi ta-
nácsos is, továbbá Mr. Kirschner,
U S A München-i, ifjúsági kormá-
nybiztosa, azonkívül nyolc ameri-
kai egyetemista, akik tanulmány-
úton vannak Európáiban. Valósá-
gos nemzetközi diáktalálkozó zaj-
lott le e napokban eme csendes
kis osztrák községben.
A Diétán a következő előadok

szerepeltek: Unghváry Sándor:
Magyarságtudomány és népisé-
günk. Ludwig Aurél: A magyar-
ság útja a népből — a nemzetbe.
Torzsay Biber György: Válság és
tudomány. Juhász Vilmos: Em-
beriség válsága a világirodalom
tükrében. Barankovics István: A
demokrácia története és a magyar
demokrácia. B. Gara Imre: Ma-
gyarország a fiatalok országa. Réz-
ler Gyula: Szocializmus és demo-
krácia. Zsa'kó István: Nemzedéki
hitvallás. Bánáthy Béla: Ifjúsá-
gunk szervezési kérdései. Soós
Géza: Emigrációs feladataink az
Ige mérlegén.

Felhívás a&atalmagy árokhoz
Jelentkezzenek mindazok a ki-

vándorlásra kész fiatalok, akik̂ ,
USA-ba óhajtanak jutni.
A z amerikai protestáns egyhá-

zak minden Ratal magyart elhely-
eznek, munkaszerződést és utána
továbbtanulást biztosítanak. A fia-
tal magyarság alatt munkás, pa-
raszti és tanuló ifjainkat értjük. A
nős, de nem gyermekesek is 35
éves korhatárig felvétetnek, vegy-
esházasok is.
A jelentkezők személyi adatai-

kon kívül közöljék még: mint ka-
tonák, leventék, vagy tanulók jöt-
tek-é ki.
Jelentkezések a „Jöjjetek" cimé-

re, Bregenz, Belruptstraße 8/11.
alá küldendők.

KANADAI MAGYAR CSA.
LAD ORŰKBEFOGADNA4-S
év körüli magyar leány gyermeket.
Bővebb felvilágosítások Dr. vitéz
Rébék Gyula (St. UlriA bei Feld-
kir&en, Kärnten).




