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Sokan álldogáltak a folyosón,
felnőttek, gyerekek, lehettek vagy
harmincan. Már benne voltunk a
délutánban, mindenki fáradt volt,
a reggeltől tartó ácsorgástól ép-
ugy, mint az izgalomtól. A hőség
is kinzó volt és a gyerekek, nagyob-
bacskák és karonülök egyaránt,
nyűgösek és lármásak voltak.

Az Amerikába való kivándorlás
utolsó nagy lépése volt a folyosón
várók előtt: a Bevándorlási és Ho-
nosítási Szolgálat tisztviselője, köz-
nyelven: a brémai kommisszió.
Mindenki tudta, hogy ebben a szo-
bában dől el végleg, mehet-e Ame-
rikába vagy sem. Mindenki ideges
volt és mindenki félt, pedig a kijö-
vök vidám arccal s áradozóan me-
séitek, hogy milyen jóságos idö^
sebb ur ül benn a döntő Íróasztal
mögött. D e azért jött ki egy-kettö
olyan is, akit elutasítottak. Asze-
rint hogy a kijövő milyen ered-
ménnyel végzett, futott végig a váró
tömegen a borzongás vagy a meg-
könnyebülés nagy sóhaja.

A várakozók között sok magyar
is volt; sorra beszélgettem velük.
Egy család különösen ideges volt.
A férfi ügyvédember volt otthon, de
ittléte esztendei alatt ugy kitanulta
a cipészmesterséget, hogy csodá-
jára jártak és elsőrangú osztrák
üzletek vették át cipőit. Assurance-
ot is mint cipész kapott. Tiszta eset
volt, meglepően hamar ment át a
különböző vizsgálatokon. Fiatal
felesége mellett két tisztaarcu kis-
fiú állt: öröm volt nézni ezeket az
egészséges, egyenestekintetü embe-
reket

De most már ök is fáradtak vol-
tak, a kisfiúk egyszerre sírva fa-
kadtak, az asszony összerázkódott
és meg-megremegett az ajka, á
férfi pedig idegesen reszkető ke-
zekkel turkált a hajában.

FotytatAs a í. [tpan.

ELÖ KERESZTyENSEG
KOREÁBAN

mia^zionáritM oeszéí az or^zágróí, n^gyezercves AuííMró/M né-
péróf, a &oreai &ergMíyéneA:rö!, a Aóoorüról és az egész Aoreai nemzet

Alig egy hónapja jött át N e w York-
ból Dr. H . Henderson lelkész, hogy
kiválassza Németországban és Ausztria-
ban azokat a magyar családokat, akiket
az amerikai presbiteriárxus egyház fog
kisegíteni Amerikába. A családokkal
való intervjuik rövid szünetében, csaJt-
ugy megszokásból, mint monstanában
mindenikitöl, tőle is megkérdeztem, hogy
mi a véleménye a koreai háborúról. Pár
mondatos válaszában mindjárt olyan ér-
dekes dolgokat mondott, hogy mikor
továbbutaztunk, az utón csakis Koreá-
ról faggattam. [Kiderült, hogy több mint
húsz éven át volt ott misszionárius, ezért
olyan más az ö beszéde Koreáról, mint
a szokásos kommünikékből és lexikon-
anyagból összegyúrt cikkek.

% m - e lényeges &őMw6ség
észa& és déi AőzőM?

Mindjárt a lényegbe vágó első kérdé-
sem az volt: van-e aHcora Rűfőnbseg
ísza&- e°s Dé%orea &őzőííi hogy az /o-
gosuMá tenne* a háborút?

A koreai nép egységes, — mondotta
Dr. Henderson. A történelem folya-
mán voltak bevándorlások észak felöl,
de a különböző népcsoportok a száza-
dok során egy néppé váltak. A z azon-
ban tény, hogy m a Északkoreát főkép-
pen kereskedő és iparos réteg lakja, a
déli részeik társadalmát pedig egy az or-
szág politikai és kulturális vezetőit adó
íelsöréteg és egy nagyrészt mezőgaz-
dasági népi tömeg alkotja. Ez a rétegc-
zödés kétségkívül különbség észak és
dél között, a két vidék lakossága között
van bizonyos vérmórséklcti különbség
is, mindez azonban lényegtelen ahhoz
a mind az északiakban, minid a déliek-
ben mélyen gyökerezett vágyhoz mér-
ve, hogy egdsz Korea népe egy /űggef-
?en nemzetei M

4000 éves

Korea népének több mint négyezeré-
ves ösi kultúrája van. Irodalmukban és
művészetükben található jelentős kinai
kulturhatás, különösen festészetükön
kimutathatók perzsa és indus hatások is,
műveltségük gerince azonban saját, ko-
reai.

műveltség —
modern neveZés.

A z úgynevezett nyugati kultúrát a
keresztyén missziók ismertették meg Ko-
reával, elsősorban az iskolákon keresz-
tül. Később irodalom és mozi is sokat
mutatott meg a koreaiaknak a Nyugat-
ból, de sok koreai Ratal tanult nyugati
főiskolákon is. 'Koreának japán uralom
alá vettetése is sok nyugat hatást hozott
olyan dolgokban, melyekiben Japán már
nyugati módira cselekedett. Végered-
ményben a nyugati hatás legjobban a
nevelés, ipar és egészségügy terén mu-
ta&ozA.
A helyzet lassan odaíejlödöft, hogy

a koreai nép már nem becsüli annyira
klasszikusait, mint régen. A mai gene-
ráció már u. n. modern nevelést akar
adni gyermekeinek. Olyan sokan akar-
ják gyermekeiket középiskolában ta-
nittatni, hogy sohasinísen elegendő ta-
nár, tanterem és iskolaszer. A ke-
resztyén missziók évenkét bizonyos
számú gyermeket választhatnak csak
ki a missziói iskolákban valió ta-
nulásra. Mikor ősszel az iskolaépületek
előtt felolvassák a felvettek névsorát, a
kimaradtak százai keserves sirassa! men-
ndk haza. A szülök sokszor egész va-
lószínűtlen összegeket ajánlanak fel az
iskoláknak, ha gyermekeiket felveszik,
a megszabott létszámon felülieket azon-
ban el kell utasítani.



— Csak már tul lennénk —
mondta. Áldani fogom ezt a napot,
ha sikerül! Hogy végre kijuthatunk!
Egyszerre a nevüket kiáltották.

Percekbe sem telt s ismét ott álltak
előttem a folyosón.
— Már kész is vagyunk. Sikerült.

Mehetünk. Ha minden jól megy,
három hét múlva uj munkahelyemen
vagyok — Amerikában. — Átölelte
feleségét, másik kezével fiait fogta
magához. Az asszony pedig lehaj-
totta a fejét és sirt. A férfi odasugta
nekem: A szülei miatt sir. Otthon
vannak, egyedül vannak, vájjon lát-
hatjuk-e őket valaha?

Az asszony a halk szót is meg-
hallotta és felemelte fejét:
— Nemcsak ö miattuk sirok. Ha-

nem a tehetetlenségünkön. Azon,
hogy nem tudom, helyesen cselek-
szünk-e. Hiába kutatom magamat
hetek óta, amióta beadtuk papír-
jainkat. Hiába kérdem meg anyai
ösztönömet, nem mond, nem segit
semmit. Helyes-e, hogy megyünk
vagy nem? Átok-e vagy áldás for-
rása ez a pillanat, hogy megkaptuk
a vizumot? Tudom, hogy kinn jó
dolgunk lesz. Biztonságunk lesz és
biztos kenyerünk. Újra emberek
leszünk. De annyi minden történhet
ezen a világon. Kitörhet a háború
és éppen ott esik lé' az első atom-
bomba, ahol vagyunk. Es megtör-
ténhetik a nagy csoda, a felszaba-
dulás és mi olyan borzasztó messze
leszünk. Nem tudom, nem tudom,
hogy mit mondjak. Lehet, hogy
nincs igazam, de valami remeg
bennem és hiába vagyok az eszem-
mel boldog, hogy mehetünk, a szi-
vemmel mégis félve kérdezem: ál-
dás-e vagy átok? Es nincs vá-
laszom.

Hallgattunk. Azután a férfi felém
fordult és a választ ugy mondta:
— Lehet, hogy áldás, lehet, hogy

átok. Igazad van, nem tudjuk. Azaz
nincs igazad. Nem a tényben magá-
ban, abban, hogy megyünk, rejlik
az áldás vagy átok forrása. Nem-
csak egy atombomba jelentheti az
átkot. Sokkal egyszerűbb dolgok:
hogy nem tudunk beleilleszkedni az
ottani életbe, vagy hogy valami-
képpen elvész a lelkierönk uj éle-
tünk felépítéséhez, hogy nem talál-
juk meg önmagunkat és nem tu-
dunk egymásból elég erőt meríteni.
Ez nagyobb átok, mint egy atom-
bomba. Gondold csak el, hogy itteni
nyomoruságunk egészen átok volt-
e? Pedig, de nehezek voltak az
első idők! Milyen nehéz volt elvi-
selni a minden elvesztését, az
egyszerre való elvesztését! Voltunk
éhesek is sokat és fáztunk is! Es
mernéd-e mondani, hogy mindez
átok volt? Ugy-e nem? Bírtuk!
Annyira bírtuk, hogy gyermeked is
született. Megtanultál sokmindent,
amit sohasem próbáltál és én is!
Bírtuk és birni fogjuk. Mert bíz-
tunk egymásban és hittük azt, hogy
ezt az egymásban való bízásunkat
a jó isten megáldja.

— Látjátok:, itt a kérdés nyitja.
Az átok vagy áldás problémája raj-
tunk fordul meg. Hogy most megin-
dulunk kifelé, uj világba, uj életbe,
nem azt kell k u t a t n u n k , hogy
áldás-e vagy átok útjára indulunk-
e. Haneni azt kell tudnunk, hogy
l e h e t ő s é g e k útjára indulunk.
Nem tőlünk függ, de bennünk rej-
lik, hogy az Úristen bizodalmunkat,
hűségünket és még hozzáteszem:
munkakedvünket, derűs vidámsá-
gunkat megáldja-e. Ne aggodal-
maskodj hát és ne is gondolj arra
a szóra: átok. Hanem csak arra:
lehetőség. Es ebben, hogy: lehető-
ség, benne van az is, hogy áldás.
Mikor elbúcsúztam tőlük és utá-

nuknéztem, láttam: nyugodt és vi-
dám volt a lépésük.

Harsány:

A !toreai cíMt Mytatása.
A szülőknek ez a törekvése egészen

természetes, hiszen már a középiskola
elvégzése is a vezetöosztályba való fele-
melkedést jelenti, a modern iskolázás
nélküliek viszont az alsóbb n6posztály
tömegeiben maradnak. A m o d e m isko-
lázás e kiváltságos helyzete azt a hát-
rányt hozza magával előnyei mellett,
hogy az ösi műveltség egyre vészit
vonzóerejéből, A jelenlegi háború mes-
terséges elÜentétei még csak fokozzák
a nehézségeket. Pedig az ideális cél az
volna, hogy az ö̂ t koreai műyeKség er-
íê cei es a nyugaíí neyeíés e*rfé&et egy
H/, m o d e m koreai müyeHseggá őfyőz&f-
;ene!c. Koreának van arra alkalmas, ko-
moly vezetörétege, amely ezt az összeol-

vasztást végre tudná hajtani, csak béke
legyen! A z mindenesetre tény, hogy
egyedül a régi hagyományok és a régi
műveltség Korea népét többé mem elé-
gítik ki, az ujra szükség van.

/4 Aeresztyén wtMsztőX;

A keresztyénség. elterjedése jelentős
tényező volt e kulturális elégedetlenség
ifelkeltésében. Ez kétségtelen. De két-
ségtelen az is, hogy éppen Korea ke-
resztyén vezetörétege az, amely szivü-
gyének tekinti régi és uj összeolvasztá-
sát. A keresztyénség további terjedése
. ezen a téren csak ujabb fejlödiést <Pog
hozni. Élénken bizonyítja ezt Délkorea
társadalma, ahol a írornnány s

g g g y i es szocíáHs vezetői
a 7egí:%HnáMe& a Árereszfyeneür.
A keresztyénségnek kitűnő talaja van

Koreában. Ennek egyik oka az is, hogy
az országban nincs uralkodó állam-
vallás. A vezetöréteg Konfucse tanítá-
sát vallja magáénak, a nép tömegei vi-
szont animisták, primitiv szellemimá-
dók. A buddhizmusnak kevés követője
van. Legnagyobb hatása kétségkívül a
keresztyénségnek van, pedig híveinek
száma alig haladja meg a félmilliót.

Ű&MBMHÍ&HS magatartós
60 é w e % ezetőM

Ez akoreái keresztyénség legnagyobb-
részben hat vezető protestáns missziós
csoport munkájának eredménye. 'Ezek
közük kettő metodista, négy presbite-
riánus. A missziók több, mint 60 éve
szolgálnak Koreában. Munkájuk kezde-
tekor összejött a hat misszió vezetője
és megállapodtak abban, hogy egymás-
sal nem fognak versengeni. A z országot
hat részre osztották maguk közt és. el-
határozták, hogy mindegyik a maga ki-
jelölt területén hirdeti az evangéliumot,
egymással pedig szoros együttmiüköides-
ben lesznek. Ennek a megállapodásnak
tudható be, hogy egész Koreában lkét
erős protestáns egyház van: a presbi-
teriánus és a metodista. A koreaiak
maguk e két egyház egyesülését is ré-
góta szívesen látnák, a világ metodistái
azonban mindodidig fenn kívánták tar-
tani a ikülöh metodista egyházat Ko-
reában is. Mind a misszionáriusok, mind
az egyházak együttműködése azonban
az élö ökumenikus gondolat szép bi-
zonysága.

i &atoM&MS és protestáns

A római katolikusoknak négy erös
missziójuk van: egy francia, egy német,
egy ir és egy amerikai. A protestáns és
római katolikus missziók közt etég lé-
nyeges különbség van. A protestánsok
különösen a vidéki lakosság között dol-
goztak, bár minden városban is van
gyülekezetük. A római katolikusok
viszont inkább a városi misszióra ve-
tették a ifösulyt. A protestáns egyházak
az önfenntartás elve szerint épültek ki.
saját erejükből építették fel templomai-
kat, egyházi épületeiket, fizették lel-
készeiket és gyülekezeti kiadásaikat. Es
így van ez m a is. A római katolikusok-
nál a missziók építették a templomokat
és általában ezek finanszírozzák az
egész missziói programmot.
Mimáez lényegbevágó Ikülömbséget

alakított ki a koreai protestáns és ró-
mai katolikus egyházak között. A pro-
testánsok mélyen érzik, hogy az egy-
ház, a tempilom az övék, az ö áldozat-
készségük árán épültek, az ö áldozat-
készségük tartja fenn. ÍWAnfő, Aa &<f-
sze& szenvedni is erfe. Tárgyilagosan
megállapítható, hogy a koreai római ka-
tolikusoknál nincsen meg ez az egy-
házukért- való lelkesedés, hozzá való
ragaszkodás. A római katolikusok Ko-
reában hatalmas összegeket fektettek be



rizsföldekbe. Szigom szabállyá tették
azt. hogy ezeken a földieken csak az
dolgozhatik, aki a római katolikus egy-
ház tagja. Ennek világos eredménye lett
az, hogy az ezrek közül százak vannak,
akik az egyházhoz való kapcsolatukat
csak a rizsföldek bérlete érdekében tart-
ják fenn

Koreai mMasió& sorsa a íf. vi/óg-

A japánoknak a második világhábo-
rúba való belépése egyszeriben véget
vetett a koreai missziói munkának. Né-
hány német római katolikus lelkész
kivételével az összes misszionáriusok-
nak el keMet hagyniuk Koreát. A misz-
sziók vagyona tönkrement, de nagyobb
veszteség volt sok koreai lelkész —
ügyeljünk, itt mindig „benszqlött" lel-
készekről van szó! — és egyházi vezető
személyiség bebörtönzése. A japánok
sok templomot is leromboltak és be-
leavatkoztak az egyház legbelisöbb ü-
gyeibe is. ̂ 4 koreai ̂ ere$z(y^n$ág azon-
ban MáHfa a Wharf/ Míkor a háború
végén a misszionáriusok visszatérhet-
tek, élö egyházat találtak!

.áz észaHoreai
m a i hizonysógíéícíe

Ez azonban <csak Délkoreában voJt
igy. Eszakkoreában, ahonnan a japá-
nok éppúgy kiűzték a misszionáriuso-
kat Mint a déli részekből (hiszen ak-
kor .még egységes ország volt Korea),
az oroszok nem engedték őket többé
vissza. A kommunisták egyháziüldözése

. elöl sok koTeai lelkész és más egyházi
munkás menekült délre. A z egyház
helyzete Bszakkoreában m a pontosan
ez: a kormány megtilt minden néven
nevezendő „vallásos, propagandát",
mégcsak meghirdetni sem szabad az
istentiszteleteket; az istentiszteletek tar-
tamára azonban a templomajtókat nyit-
va szabad tartani. Menekültek mond-
ják, hogy az gszaMroreai gyűfeícezeie&,
íegfoM eseíben vHágMÍ: igehirdetése-
ve!, remfűMenű! íart;^ Menftsztefe-
fe&e^, — fejezte be szavait Dr. Hender-
son.

Mindezt a személyes tapasztalás ele-
venségével mondotta el. Hogyne, hiszen
több mint két évtizedig élt ott családijá-
val és tökéletesen megtanulta a ko-
reaiak nyelvét. N e m volt könnyű, kü-
lönös nyelv, nyolc évbe telt, mig azt
mondhatta, hogy jól beszéli. D e bizo-
nyos, hogy nemcsak az országot ismeri,
nemcsak a hadijelentésben szereplő
mindlen kis íaturól tud) valamilyen tör-
ténetet, személyes élményt elmesélni,
hanem jól ismeri a népet is. Azt a né-
pet, amelynek tulajdonképpen semmi
köze nincsen a nagyhatalmak versen-
géséhez, hanem békét és nyugod't íej-
lödést kivan.
Fejlődést, melyben az evangélium

élet- és értékszemléletének döntő sze-
repe, nagy feladatai vannak. A koreai
háború, de méginkább a koreai béke
ennyiben ícereszfŷ n ügy. (H.A.)

Szerencsétlenség történt a he-
gyen. Az orvos kéznél volt, de a
papért szaladni kellett. A sebesült
bányászokat társaik erösitgették
A mérnököt teleíonhoz hivták. Lent-
ről a rakodóról kérdezték, hogy a
közben megérkezett papot felen-
gedhetik-e a siklón, amelyén a sze-
net eresztik le különben, de sze-
mélyszállításra nem szabad hasz-
nálni. Sürgették a haldoklók és sür-
gette a pap, magára vállalván a
felelősséget, hát a mérnök bele-
egyezett, hogy a siklón húzzák fel
a hegyre, mert ugy gyorsabb. A
kétkilométeres hegyoldalon vad
iramban rohant felfelé az üres csille
a lelkésszel, feleuton szénnel meg-
rakott csillék suhantak el mellette
a völgynek, amelyek tulajdonkép-
pen öt húzták a hegyre, ahol csak
fékezni kellet. Néhányszáz méterre
volt már csak a céltól, amikor el-
pattant a drótkötél s mire az első
rémület dermedtségéből magához
tért, már rohant is lefelé a magános
csille, a völgynek, a pusztulásba.
S a pap, aki a kiugrást biztos halál-
nak ítélte, Mtat fordított a lent
leselkedő halálnak, elővette a bib-
liát és olvasni kezdte.

Szegény apám volt az a mérnök,
tőle hallottam még gyerekkorom-
ban ezt a történetet, amely most
eszembe jut. Berlinben összegyűlt
mintegy száz tudós, művész és fő-
leg ifók, hogy a szabadságról be-
széljenek s ami ennél több, hogy
meghatározzák, mit kel! tenniök s
aszerint is cselekedjenek. Igen,
Európában szerencsétlenség tör-
tént s a gazdasági elsősegélynyúj-
tás mellett odahívták a szellem pap-
jait is. Ignazio Silone, Arthur Kost-'
ler, Trevor-Ropper, Davin Rousset,
Jacques Maritain, Jules Romain,
H. L. Müller, James Burnham, Zuck-
mayer vagy Eugen Kogon volt a
nevük. S közben Koreában elsza-
kadt a béke rozsdás kötele.

Es a tudós, a művész, az író, nem
akart menekülni, nem jajveszékelt
és nem átkozódott, hanem önma-
gába fordulva kereste, hogy mi az
igazság, a kultúra és a szabadság.
N e m törődve a veszéüyel, a halállal,
a következőket mondta a kongresz-
szuson:

Vannak b é k é s idők, amikor az
ember kizárólag a maga utait jár-
hatja, elutasítva mindkét ellentétes
pólus nézetét. Manapság azonban
a „demokrácia e váltott leikéire"
rossz idők járnak. M a a kétezer
éves Írás szavai érvényesek: „Le-
gyen a te szavad igen-igen és nem-
nem." A m a totalitarizmusra tota-

litarizmussal válaszolni annyi mint
haláltól való félelmünkben öngyil-
kosságba menekülni, szólt az ellen-
vetés. Kompromisszum és konklú-
zió: v á l s á g idején célszerűbb az
erők összefogása lehetőleg kevés,
de mindenesetre időleges és át-
meneti, önkéntes szabadság-áldo-
zattal. A szabadság mentéséért te-
hát szabadságunkat kell feládoz-
nunk, vetette közbe valaki s szkep-
tikusan hozzátette: az agyonlőtt
katonának mindegy, hogy ki fogta
rá a fegyvert.

Nem mindegy, hangzott az ener-
gikus válasz, nem mindegy, hogy
a harc eldőlte után visszaállítják-e
a teljes szabadságot, vagy pedig a
teljes szellemi rabszolgaság követ-
kezik-é. Mert az ember rabszol-
gává lesz, ha megfosztják attól a
jogától, hogy „nem"-et mondjon.
Plievier ezzel kapcsolatban a mai
kulturális fagypontról beszélt, ami-
kor a közvéleményt gyárilag állít-
ják elö s a sajtó csak hírközlésre
szorítkozik. Eugen Kogön ezzel
szemben: nem igaz hogy a tudós és
a művész a totális államban nem
!ehet művész vagy tudós. Csak az
a döntő, hogy mit alkot. Michelan-
gelónak sem volt szabad keze H.
Pius alatt s a byzantinizmusnak is
vannak nyugati hajtásai. Szerinte
az intéllektueiek legfontosabb fel-
adata az ideológiák szétrombolésa,
hogy eltűnjék végre a köd, amely
már a homlokunkig ér.

A szabadság fogalmának megha-
tározásánál (amely m a nehezebb,
mint valaha) sokkal fontosabb te-
hát a munka, a harc a szabad-
ságért. S talán ezen a ponton talál-
kozbtt minden vélemény és nézet.
M é g azoknak az elképzelése is, akik
nemrég még u. n. baloldaliak, igen:
kommunisták voltak. Es bár az egy-
házakról, áz általuk képviselt szel-
lemiségről és erőről kevés szó esett,
mégis az volt az érzésem, hogy a
csiszolt koponyák egy-egy gondo-
latában több volt az evangéliumból,
mint akárhány világtól elrugasz-
kodott farizeus szóvirágaiban.
... és igy jut eszembe ismét a ro-

hanó csillében bibliát olvasó pap.
Az utolsó pillanatban sikerült

egy váltóátállitással melékvágány-
ra terelni az elszabadult vasko-
csit, sínpárra, amelynek egyre csök-
kent a lejtése.
A pap falfehér arccal szállt ki be-

lőle s alig hatóan azt mondta: Is-
ten. Aztán azt hogy: csoda.
Es én hiszek abban, hogy á

pusztulásba rohanó emberiséggel
is ilyesmi történik. Panfó Bé/a.
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A keresztyén szeretet egyeteme-
sitését kettős viszonylatban vállalta
magára a bregenzi diéta: itt kint
az emigrációban és majdan oda-
haza a Dunamedencében. Arról is
szó esett, hogy erre a feladatra nem
is első ízben váHaikozunk, mert
ezekkel a tényekkel már eddig is
tetve van a multunk. Az előadók
bő képet nyújtottak az ökumeni-
kus szeretet gyakorlásáról a szom-
széd népek felé. Talán az volt a
!egmegragadóbb kép, amelyik a
csehek felé szólt. H. József türelmi
rendelete korában ugyanis több
mint félszáz magyar prédikátor
arra vállalkozott, hogy kiszakítja
magát saját népe közül és saját
egyházából és cseh gyülekezetek-
hez cseh földre telepszik, mert az
akkori cseh protestantizmusnak
nem volt elég papja.

Szeretnék mai élményekkel is bi-
zonyságot tenni arról, hogy Krisz-
tus egyetemes királysága kihat az
egész történelemre. N e m megfog-
hatatlan csoda tehát az, ha a ré-
gen elhintett szeretet éppen a je-
lenkorban hajt ki. Ez időben való
ökumenikus tény csupán, amit né-
ha nem ért meg az ember. De
Isten számára nincs régmúlt, vagy
közelmúlt, nincs jövő vagy jelen:
ahol szeretet van, ott Isten minden-
kor jelen van....

A keresztyénnek nevezett időszá-
mításban 1946-ot és 1947-et írtak.
Abból az időből való tehát a tör-
ténet, amikor a magyar földön
mindenütt, de a Csallóközben, a
Garammentén és az egész Felvidé-
ken különösen gazdagon tenyészett
a tanácstalanság és vastag indái-
val fonta bele magát a letargia az
emberek leikébe.

Benes, a csehek és a hivatalos
szlovák élet ugy számolt akkor a
magyarokkal, hogy véglegesen ki-
veti őket ősi hajlékukból. A kitele-
pítés csak idő kérdése volt s az
állampolgárságtól, vagyonuktól és
joguktól megfosztott magyarokat
addig is sorsukra hagyták. Az is-
kolás gyermekek utcán csatangol-
tak, mert régi tanítóikat eltiltották
tőlük és az idegenek nem vállalkoz-
tak arra, hogy magyar gyermeke-
ket tanítsanak. Csak a Szudéta-
földre való deportálás támasztott
néha élénkséget és vert fej riadal-
mat a magyar lakosság között,

Jánosék családját is a Szudéta-
vidékre deportálták, és a kis János
cseh iskolába került a Szudéták va-
lamelyik volt német falujában.
A hegyek összeszoritotta nap-

fény vakitóan betűzött az iskola
termébe s a cseh tiszteletesböl is
éppilyen vakitóan lövelt János felé
a kérdés: Mi vagy te János?...
Ember vagy-e János?...

Es János hallgatott. János nem
felelt, mert a kérdést nem értette;
Neki a szavak idegenek voltak.

Ugy van az, hogy sokszor kis
dolgok is megfájditják nagy embe-
rek szivét. A cseh lelkésznek is fájt
a János esett fásultsága s egyszerre
fölszakadt belőle a lezsilipelt kér-
dés: vájjon ember lesz-e valóban
Jánosból, vagy végleg ilyen bár-
gyú állapotba süllyed? A szeretet
felrázta a lelkészt és ezzel a szere-
tettel fel akarta rázni a kis magyar
Jánost is. Másnap tehát, amikor
óra előtt imádkozni kezdtek, a lel-
kész Jánossal külön imádkozott s
elkezdte tört magyar kiejtéssel
mondani az imát: „Mi Atyánk, ki
vagy a mennyekben ... Jöjjön el a
Te országod..."

Talán csak éppen ennyit tanult
meg az imából a lelkész magyarul
s lehet, hogy épp ebből tanulta
meg, hogy ök eddig Jánossal két
ellentétes külön földi világban él-
tek s ezt a két világot csak most
kötötte össze a szeretet Isten or-
szágává. A régi száműzött isme-
rős boldogság Jánost is újra körül-
simogatta. Valami delejes akarat
megragadta egész értelmét, s vele
itta, itta a jól ismert szavakat, amik
újra odavarázsolták a távoli ott-
hont. Ebben a nagy összevissza-
ságban János ismét azt érezte,
hogy egy pillanatra újra helyreál-
lot a béke az ö élete és a külső vi-
lág között.

A kis történet igaz volt, mert cse-
hek írták le csehül a saját sajtó-
jukban. N e m is nekünk szánták, de
mi mégis rátaláltunk, mert akkor
aggódva kerestünk minden csepp-
nyi jószót. N e m hagyom azt sem
ki, amit a cikkíró hozzátett: „íme
mindez nálunk történt, a .művelt-
nek* nevezett Republikában. Itt
valóban megeshetik, hogy a kis
magyar Jánosok nem lesznek em-
berek? Keresztyének, nincs szava-
tok hozza?" A cikket lelkész irta,
s akkoriban még cseh részről is
nagy bátorság kellett, hogy a ma-
gyarokért valaki kiálljon.

A szeretet tehát újra győzedel-
meskedett, s ezt a szeretetet ne-
künk ez egyszer azok adták, akik
felé mi a régi szeretetre hivatko-
zunk: a cseh protestánsok.

Ebből azonban több is lett. A
cseh református lelkészek ugyanis

összeállottak és elhatározták, hogy
meglátogatják a összes magyar
gyülekezeteket. Ott is prédikál-
tak, ahol akkor éltem. Ott is vi-
gasztaltak, ott is szolgáltak ta-
náccsal, ott is Igét magyaráztak.

Azóta már régen fölszáradtak az
akkor ejtett könnyek és uj pana-
szok gyűltek a régiek helyébe. A
szép szavakat is bizonyára tovább
vitte a szél s az Ígéretekkel is bi-
zonyára adósok maradtak. Mit is
tudtak volna értünk tenni a ten-
gernyi panaszban, s megannyi gyű-
löletben, ami akkor körülvett ben-
nünket? De a prédikációra még m a
is emlékszem, mert belém vésődött,
amit akkor mondtak.
„Adósságót jöttünk törleszteni"

— kezdte a cseh lelkipásztor. „Azért
jöttünk, hogy megmondhassuk a
magyaroknak, hogy mi is ismerjük
az üldöztetéseket. A mi egyházunk
élete is telve van borúval. Mi is jól
emlékszünk a türelmi rendelet ko-
rára s emlékszünk arra is, hogy
nem voltak papjaink. Es emlék-
szünk arra is, hogy Isten akkor ugy
segitett rajtunk, hogy magyar pré-
dikátorokkal építtette újjá a széte-
sett egyházat. A Véghek, a Thur-
zók, a Nagyok, a Szalátnaiak ne-
vét és bátorságát még m a is őrzik
ä megfakult cseh egyházi króni-
kák. Mi nagyon, nagyon sokat kö-
szönhetünk a magyar reformátu-
soknak."

S mi tudtuk, hogy az emlékezésen
tul ök nem tehetnek semmit a sor-
sunkért. Négy-öt jószándéku lel-
kész ugyan hogy is tudhatta volna
az egész szláv világ sátáni szándé-
kát leszerelni? A cseh kommunis-
ták nem ereszkedtek le a leprás
magyarokhoz, hiába hirdették a
nemzetköziséget és az egyenran-
gúságot. Mégis akadtak hitvalló
lelkészek, akik megérezték és meg
is vallották, hogy a keresztyén sze-
retet nem zárkózhatik be a feleke-
zetek szűk falai közé, s a nemzeti
hovatartozás sem húzhat korláto-
kat a szeretet gyakorlása elé.

íme, Isten tényei ott is jelen van-
* nak, ahol mi sokszor azt hisszük,
hogy ott a Sátán uralkodik. Isten
mindenütt jelen van és hat. Ezért
ereszthet a Sátán talpa alatt is ve-
tést a régen elhintett szeretet. Az
ökumenikus szeretetért meghirde-
tett hadjáratba beleillik az a fegy-
vertár is, amit Isten itt is, ott is, ve-
lünk és nélkülünk is használ és fel-
mutat számunkra. A cseh lelki-
pásztorok is ezt az egyetemes sze-
retetet gyakorolták velünk és ezzel
fizettek régi szeretetünkért. Az öku-
menikus szeretetnek van talaja a
Dunamedencében! (— viski — )
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Colleferro olaszországi iparvároská-
ban most alakult meg egy valdens
gyülekezet (az olaszországi református
egyház Vald Péter elöreformátor után
igy nevezi magát). 1947-ben járt itt
egy valdlens lelkész, akinek egy protes-
táns asszony eltemétésekor tartott te-
metési beszéde s a szertartás bensőséges
egyszerűsége igen mély nyoandkat
hagyott a túlnyomórészt munkásokból
álló lakosság lelkében. A munkások
küldöttségileg megkérték a valdens egy-
házat, hogy rendszeresen tartsanak
Colleíerroban istentiszteletet. 1948 őszé-
től kezdődően Valdo Vinay professzor,
a római valdens theológia igazgatójának
vezetésével római valdens theológusok
jártak ki Cölleíerroba istentiszteletet
tartani. A gyülekezet az elmúlt nyá-
ron már telket is vásárolt, 'hogy temp-
lomot tudjanak épiteni. Jelenleg negy-
ven felnőtt és húsz gyermek tagja van
Colleferroban a valdens egyháznak.

AZ OLASZORSZÁGI úLUTERA-
N U S egyház tervbe vette egy olasz
nyelvű luteri katekizmuz kiadását. A
luteránus olasz egyházi újságnak kéte-
zer olvasója van.

A Z OLASZORSZÁGI E V A N G E -
MUMiI egyházak tanácsa és az olasz
kormány között tárgyalások folynak,
azzal a célzattal, hogy a százezer tagot
számláló evangéliumi egyházaik egyen-
lő elbánásban részesüljenek a római
katholikus egyházzal. Ezzel a megegye-
zéssel kivannak végetvetni annak az
áldatlan állapotnak, hogy egyes olasz
kormányzati szervek még mindig aka-
dályokat gördítenek az evangéliumi egy-
házak munkája elé.

HÍREK

A z örökkévalóságba költözött francia
protestáns tábori püspök felé hontalan
magyarság is fátyolos szemekkel tekint,
mint oíyan felé, aki valóban evangé-
liumi lélekkel járt köztünk. Különösen
némethoni magyar protestáns testvé-
reinknek van oka mélyen átérezni az ö
elvesztését, akinek odaáü Szolgálatunk
oly sok szeretetet köszönhet.
A Baden Baden-i temetőben — Di-

belius és Niemöller püspökök koszo-
rúja mellett — a mi nemzetiszinü-szala-
gos koszorúnk is ott nyugszik áldott
emlékű porai fölött. Legyen emléke
zetes élete.

A KERESZTYÉN NEVELÉS VI-
L A G T A N A C S A 80 különböző ország
körülbelül 5000 delegátusának részvé-
telével „Jézus Krisztus, mint mester és
tanító" cimmel Torontóban rendezi meg
konferenciáját. A konferencia a keresz-
tyén nevelés problémáival kapcsolato-
san a vasárnapiiskola, vallásoktatás,
konűrmáció, ifjúsági munka, családi és
a gyülekezeti nevelés kérdését tár-
gyalja.

AZ EGYESÜLT ALLAMOK PRES-
BYTERIANUS Egyháza 800 képviselő
részvételével tartotta Cincinnatiban évi
zsinatát. A z egyháznak két muMió négy-
százezer tagja van és az elmúlt év
során hetvenegyezren . léptek be újon-
nan az egyházba. A vasárnapi iskolát
látogatók száma száztizennégyezerrel
emelkedett. A gyülekezeti adakozások
évi összege 94 millió dollár volt.

A BUDAPESTI K O R M Á N Y legú-
jabb rendelkezése szerint a magyaror-
szági egyetemek theológiai fakultásait
cl keH választani a többi szakoktól. A
rendetet a következő szemeszterben
már áLetbe lép.

P O R T U G Á L I Á B A N amerikai pres-
byteriánus támogatás és irányítás mel-
let megnyílt egy protestáns theológia,
mely egyformán felvesz reformátuso-
kat, lluHherániusokat, <episzkopálisdkat és
kongregacionalistákat. Portugáliában az
evangéliumi egyházaknak mindössze
ötezer hive van csak, de, mint azt az uj
theológia amerikai igazgatója mondotta:
,ibár minden eszközzel igyekeznek
megakadályozni, a portugál lakosság
körében egyre nagyobb és nagyobb a
szimpátia az evangéliumi egyházak
irányában.. .*

A LENINGRADI R A D I O jelentése
szerint a szovjet „Politikai és tudomá-
nyos felvilágosító társaság" ebben az
évben nagyarányú felvilágosító ha&
táratot akar indítani a „középkori ke-
resztény világnézet" ellen. Ebből a
célból 500.000 kiképzett propagandista
fogja felkeresni a Szovjetunió tartomá-
nyait. A hangzatos wevü tánsaság
utódja az Istentelen-mozgalomnak, ame-
lyet 1942-ben látszólagosan feloszlattak.

A BRIT H A D Ü G Y M I N I S Z T É -
R I U M utasítása szerint a katonák reg-
geli gyakorlata helyett kísérletképpen
rövid áhítatot vezettek be a laktanyák-
ban.

A N E M E T P A R L A M E N T üléseit
protestáns és katholikus lelkészek áltat
közösen végziett isteműszteieitekkel nyit-
ják meg. '"..

Kaszós Nagy Máté:

A ,,D!ZA
Valahol a Großglockner tövében

találkoztam vele...
Ott bolyongtam éppen a nagy

liegyek alján. Egyik faluból a má-
sikba, egyik fogadóból a másikba.
Csak ugy hányódtam ide-oda.

A vonat lassított, kinéztem az
ablakon. Kis városkát láttam a
zöldbe borultvölgyben. Ilyenne! sze-
rettem volna játszani gyerekkorom
idején. Olyan volt, mint egy kará-
csonyi játékvároska. Girbe-gurba,
szűk uccácskái voltak, színesre má-
zolt, régimódi házai és minderre
valami hallható csönd, üde hegyi
békesség borult.

Kiszálltam.
A pirossipkás forgalmistánál

szállás után érdeklődtem. Az állo-
mással szemben van egy jó szállo-

da, mondta. Kicsit zajos ugyan a
sok vonat miatt, de van egy nagy
előnye: ott van a postahivatal is.
Nem kell a városból idegyalogol-
nom, ha bélyeget akarok venni vé-
letlenül. Gondoltam, úgyis írok
majd pár anzikszot, mért ne köl-
tözzek hát ennek kedvéért a posta-
hivatal mellé?
Valóban rendes hely volt. Tiszta

is, olcsó is. Es az épület előtt két
öreg gesztenyefa állott, olyan dus
koronával, hogy mindegyik külön
kis erdőnek számított. Leültem az
árnyékukban. Rendeltem valamit és
bámultam magam elé. Egyedül vol-
tam, olyan nagyon magányosan,
hogy már szinte fájt is.

Ültem és vártam. Most érzem,
hogy — vártam akkor valamire.

Enyhe izgalom fodrozott bennem,
kicsit nyugtalan voltam, kicsit tü-
relmetlen. Történni kell valaminek,
igen, valaminek kell történnie....

Es ekkor találkoztam vele...
Puha talpak halk neszét hallot-

tam és fehér folt villant fel az olda-
lamon. Az izgalom hirtelen kiol-
vadt belőlem, fellélegeztem.

Fehér volt, mint egy sarki medve
és — csaknem akkora. Füleit eny-
hén megemelte, mandulavágásu,
sárga szemeivel gyanakvóan für-
készett felém. Fekete orra élénken
mozgott, igyekezett elkapni a sza-
gomat.

Gyönyörű, hatalmas kuvasz volt,
magyar kuvasz a Großglockner
árnyékában.
A szőke pincérnö kacsázva masí-

rozott utána. Izgatottan kiáltozott:
— Diza! Diza! ̂ - Es hozzámfor-

dulva: — Harapós, ne nyúljon
hozzá, kérem! Olyan vad, mint egy
farkas! Diza! K o m m her! Diza.. !



Fa!u széVAi erdő, erdő
nagy pd/!chá!dt 7enge(

hinta;

Fe?hő ra/zoJdJtíc az eg ^ícye

Vihar ^szíMődA, megremeg a há?d,
dörög-morog az eg, mint roppand daráid.
Fuf az emher, ̂ Ha(, /aíu, erdő n^pe,
suhog a gz^-^orb^M, csaffands a

; egy /ába/ Roba/, f^ny, Mzíenger
s e!znAan egy töígy, mínf gutaűfőtf emter.

d h í ágát durván eísoJorya;
a pd^háíd, mint a %K)Mm rongya.

fett a !cis pd&, sirat;a a
vere/teTce MnMe'í, Mve'r íe'gyre várdt,
otthonát, ame/y^rí /áradt aprd feííe.
D e szép vo!(, amikor harmat ^szerezte ...

n:Me a pdíc, hogy nincs nagyoH ar ná!a,
az a h^d voK az <%?te, ha!á!a
g moíí &a*naf ízorífya $Z!W(, mini az amyeTr;
ami ne*M; minden — a v:nama!r; ;^Mír.

... /4prd em&er-pd&oíc, totros áhnot ágán,
&ozd(yá5an, dcsíca íom &őz(, ̂ í
J! h ! ZÖffóT!:. Afagyar:

meg e csendes /dfanácsoí;

N e m a Aáíd a Mncs, nawem az a sze*p h%,
hogy az em&er aH:o(, mMror h^!d( ̂ pif/
^4z áfom az ̂ rö, á yiíág csaír árnyéi,
a szeííem a minden, a (őHt csa& /áMíc. PanM Be*ía.

SZEMÉLYI HÍREK
,Dr. Soós Gézát, aki az Egyetemes

'Egyháztamács egyik megbízottjaként
hosszat idö óta Németországban mü-
ködík, július <8-án szentelték lelkésszé
a gtnR St. Pierre kápolnájában.
Szeretettel köszöntjük uj lelkésztár-

sunkat és Isten áldását kérjük minden
szolgálatára.

A svájci St. Gallen kanton reformá-
tus zsinata Altpfarrer Rotachot, (Lelki-
gondozó Szolgálatunk segitöszivü ba-
rátját ismét megerősítette egyházta-
nácsi elnöki tisztében.

Leve! Ámerikóbó!
.<4m%cor M<?gre az utofsd a&ada*íyf is

á(ugra(od ás egy e*/szaibM föfíesz az
as^eni siraíomnáz&an, ftireímefíentM ya*-
rod, Aogy a Ácűíön&öző &izo(fságo!c /u-

g g ;
pedig sűrgefed, ha;íoJ, űzöd az idői,
Aogy mine*F e!oM a brémai vonah-a ű!-
ness. ^4 na/duí őrőHe'yaídságna^ ?áf-
szMr, már a harmadik nap száraz/ó'Mef
^ám^e!sz. Tiz nap mu/ya, a&ár Bosfon-
&an, aírár New^YorHan ücőí Á:i a na/d,
me*g .ámer&a /öM/e'í se ^rin(eMe a M-
had, /eVohász^odsz; Uramisíen, va/A

-m&or ^pnefem áí HegyesAa!om áMoM
&HSZŐÍMK/

^4 vonalon minJunfaían magad e!e*
meredsz; önmagaJ ÁcereseJ, szemhe ne'-
ze! a ye'gíeíenneí; dh áMoM Karcag, á?-
doM <Sz^es/eA^rvár, áMoff magyar vi-
d^, aAo! a /áfdAaMr egyben az ide-oda*
mozgd U s g'íehin̂  Aaíáráí is /eíenfeMe.
H a visszaíeUní^sz, csaíc Bre*má&d!

is, megdöHenfö; ah'g em!e*^sze! valamire
& í ^Aaíty nap afaM
vesz. RfőnMr eMíed, Aogy
juss hazádhoz. Sohasem

de7Mái;osan csafogaíd az f
o!yaw barátságosan hiyogafd a dunán-
(uíi vidê r, rayí csiHogd korona Buda-
pest
HaHgaíag, &á&u?i h^m^ságba huHt

embered, aíciHen mini /á/dafmas yeíen
e*í a hazaszereíef; egymási &izíafyáíc,
ürőfeiezó iĝ reíeí (esznek, máso^cfdí ̂e°r-
neír, ha őí az dra, hazamentnek mind-
annyian.
Ez a &is magyar szigef egy ^ó'zponH

szetvezeí hiányai panaszosa, me/y ve-
zefne*, egységbe /ogíaíná a yi?ágban
szeríe-sze? szdrodoíi magyarságod; egy
napipoMÁcán messze /ehMemeMcedő iro-
daími ^s poMMcai íap szü&ság^röí /d-

szd.
mosí íde!:ünn, a^ár NAneíor-

szághan, yagy yluszn-iában, fagdi/asdi

A kutya rá sem hederitett. Alit,
szemben velem, pompásan, hófe-
hér márványba faragva.
A írájlájnhoz fordultam:
— Hogy került ide ez a kutya?
Készséges mosolyra olvadt az

arca:
— Magyar katonák hagyták itt..
Felálltam. A kuvasz torka meg-

öbiösödött, a gerincén gyenge
hullámzás futott végig. A frájlájn
nagyon megijedt:
— Uram, álljon meg! Vad bestia

ez a kutya!
Nem áütam meg. Miért áiltam

volna meg? Ez a kutya és én össze-
tartoztunk. Két magányos vándor
az osztrák hegyek ölében.
Már vicsorgott és megfeszítette

a lábait. Megszólítottam:
— Tisza! Gyere ide, kiskutyám!

Gyere, pajtás!
Hirtelen elernyedt. Mintha orvul

fejbeverték volna hátulrói. M é g
most is összefacsarodik a szivem

a nézésétől, ha rágondolok. A hi-
deg, ellenséges szemek ellágyultak.
Valami ködlö sóvárgás homályo-
sult rájuk. Értetlenül, megbabo-
názva bámult rám.
—Tisza! Gyere hozzám! Látod,

mi ugyanannak a messzi földnek
vagyunk a gyermekei. Gyere szé-
pen, kiskutyám, legyünk jó bará-
tok ...!

AMt, áMt és sóvárogva nézett föl
rám. Azután halkan nyüszögni kez-
dett. Sirt. En se szóltam többet,
csak nyeiegettem a meghatottsá-
gom gombócait. A frájiájn nyitva
felejtette a száját. Suta, befejezet-
len mozduiattal állt mellettünk,
mint elszakadt film utolsó kockája.

Leguggoltam a kutya elé és hal-
kan beszéltem hozzá. Megcsóválta
a testét, fejét lesunyta, szaporán
pislogott és a meghódolás halk
nyöszörgésével oldalozott hozzám.
Rámosolyogtam, bele a sárga sze-
mébe. Es átkaroltam a nyakát.

Nagy, nedves csókokat leffentett a
képemre. Azután táncolni kezdtünk.
El-elfutott, visszaszaladt mégint.
Es nevetett, azzal a boldog, hang-
talan vicsorgással, ahogy csak
kutyák tudnak örütni megtalált
gazdájuknak. Felállt hátsó lábaira,
ormótlan mancsait a mellemnek tá-
masztotta. Bámult rám, kutatva,
mohó izgalommal. Később leültem,
s ö odaült szorosan meüém. Fejét
az ölembe fektette. Simogattam.
Lehunyta szemeit és elégedett-
nagyokat nyeit. H a abbahagytam
a cirógatást, áHkapcsát még erőseb-
ben combjaimra szorította. Es be-
szélnem kellett neki, halkan, lá-
gyan. Ilyenkor elégedett volt, bol-
dog. Ha abbahagytam a duruzso-
lást, rögtön nyugtaianná vált. Meg-
bökött az orrával, vagy nyűgösen
nyüszögött. Nem tudott betetni a
magyar szó muzsikájával,, amit
oiyan régen nem hallott már

Nap-nap után kint üttünk a
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űí meg &eMene aíapitani a ícűf/ó'Mi
magyarod viíágszövetságé̂ t, munkába
áH:^ani az eünémuJf u/ságirdÁrat, ird-
&aí, műv^sze^éf é̂s poh'tiícHsoícat egy
íírözőg abroncs a!af(.
Erre gondo!sz az ufón, e*s ^Imer^a
/án M, s M megfudoJ, hogy noha
óí szegény vagy, a szemoefűnö

mtaM mé°g szegányeH, mini a
fáooroHan — hangulatod m^gis biza-
ücoddM*, derőse&b. L7gy e*rzed, eJmu!t
az öröícős iJetgFeness^g tudata, a meg-
vende*ge/teA: nyugíaíans^ga, egy áHan-
Jd veszély mormogd í;ó'ze!ŝ ge s az ideg
vagy nidegh^ooru ar^nyíaJanu! elosz-
tott su!ya. Vaíaíci egy hata!mas oafyuf
veíí !e a yáHa&d!.
H a visszagondofsz Európára, az útra,

ugy véVed, h*ogy a üce*szH!ó'döíc fdíeíme-
fes, !e/o/fo(i csendében, m a még íep-
kzeíí fűz^M^gt áH^oí: Mzó'M robogott
a vonat. 5 boHogan, örömmé! gondoísz
vissza, hogy o!y gyorsan száguMotf s
hozott H onnan. Visszaemlékezéseid-
ben n^ha^n^ha oM vagy egy piHanatig
a saízburg! pályaudvaron, ahof Har-
sányt András, Nagy E m ö e*s Raj^ay
Nándor 5Hcsuz(3Í/á%: a nagy útra indu-

Európai protestáns egyházak zsinatai

y Nándor minden magyar !civán-
JorJdf ̂ gy &HcsúJev^ne! a/ánd^oz meg,
me!y&en az /4uszínáoan maradd non-
í̂ár$aíc nevá&en „ísfen hozzád"-oí
mond;

„Ne /eíedd, nogy ezereves nep /ía
vagy ds maradsz; Mindenhova eHcMA*
szenf hazánk rayongd szereíeíe; ez az
r̂ze*s az, mefy M!!ndnyá;ttn^af össze/űz,
ápo!d ezi az e*rzésí, ápoM a magyar hf-
M , ne szabad; e! íöMníc/"
^Lzíán a brémai !ágerfemp!omra gon-

doísz, aho! reggé! öf dráfdí kezdve f̂ -
!dránücén( váífa^oznaír RMonoó'ző feJe-
Arezefejic es neimze(e& isfenfiszfeíeíef.

a ícis (empfom!cá&an Dr. /aníra
fisẑ eíefes ur csodáfafosan sz^p

imádságoan hucsuztíc Eurdpáídí — s

Európa nagy történelmű protestáns
egyházainak nemzeti zsinatai az elmúlt
két hónap folyamán zajlódtak le. Alig-
hogy befejeződött a németországi evan-
géliumi tgyház ez évi berlini szinódusa,
május közepén kezdődött a síedf nem-
zeti zsinat, a „General Assembly"
Edinburghban. 1!7Q7 óta ez a leg-
jelentősebb eseménye Edinburgh vá-
rosában. A zsinatot Jkét hétre thwjálk
össze, ugy is nevezik: „Assembly
Weeks", vagyis „zsinati hetek*.
A z ezidei zsinatot is hagyományosam

a király képvBseiöjé nyitotta mneg. aH-
nék természetesen a zsinat határoza-
taiba semmilyen beleszólása nincsen. A
megnyitó istentiszteletet a; St. Giles ka-
tedhálisban taartoMák. ahol amm^k idiején
Knox János, Kálvin egyik legnagyobb
tanítványa, hirdette az igét. A zsinati
tanácskozásokon 816 lelkipásztor és
ugyanannyi világi képviselő vett részt.
A zsinat kiemelkedően foglalkozott

az elváltak második házasságkötésének

&e*rt az Jsíent, hogy mine*! efőH veze*-
re!;en hennűníceí vissza a Duna-Tisza
íá/ára. N^gy nap mu!va a hayd viz a!aK
uszd részében, vaí!c v^fe(!en é*ppen egy
viharos estén — bizakodásra hiztaíya a
ícicsiny-hifüelfeí.
igen, bizakodva !e*psz AtMr&a fö!d-

/éYe ̂ s megnyugszo!, de ugy é'rzed ma-
gad mint egy fényűző városba pottyant
idegen, mire tétován megmozdít í:ar-
;á( Mnyu/taná, a csiHogd Chrysler már
tovarobogott. .S azon tűnődsz, hogy
Eurdpánaüc ícefeti sarcában nagy a ve-
szé*íy, a Voíga önmagába zárt fo!ysm,
onnan nincs Hat, nincs menekvés; a
Missisipi szabad vizében boídogan, sza-
badon élhetsz, de Ht/a a vdgteíen dce-
ánba vezet....

BEDÍ G Y U Í A

problémájával, valamint a kühnissziói
munka fokozatos növelésével, tzzet
kapcsoilatosan hangzott el a zsinat leg-
érdekesebb előadása, melyet iHollis, a
délM)<d^<egyhaz.moderátora.'tartott. „Az
egyházak uniója . nem vágy, hanem
tény!" — mondotta, ismertetvén azt,
hogy Délindiában az anglikánok, re-
formátusok, kongregacionalisták és
methodisták egyesültek, egymást test-
vérüknek fogadva el és kijelentették,
hogy valahányan csa& Krisztus tanít-
ványai akarnak lenni.
A zsinat legmeghatóbb része volt az,

amikor a 18 uj misszionárius lelkipász-
tort felszentelték, akik Pakisztánban.
Indiában, Délaírikában és Arábiában
fogják szolgálni az Ur Jézus Krisztust.

Június elején tartották Nimesben a
történelme folyamán legtöbbet szenve-
dett /ranciaországi református anyasz-
entegyház negyvenharimadik nemzeti zsi
natát. A zsinat legnagyobb eseménye
volt az egyház nemzeti tanácsa; (Con-
seil national) uj elnökének megválasz-
tása. A z 1938 óta ezt a tisztséget viselő
Mate Boegner párizsi lelkipásztor, ma-
gas korára és igen nagy elfoglaltságára
való tekintettel lemondott. Utódjának
Pierre Maurry professzort, a párizsi
protestáns theológia dogmatika tanárát
választották meg.
A francia református zsinat az évi

adminisztratív és szervezeti ügyeken
felül a mai kor két alapvető kérdésével
foglalkozott. „Egyház és ifjúság" és az
annstemiaimii zsinattom tüzetesen meg-
vizsgált „'Egyház és a nemzetközi bi-
zonytalanság* voltak a zsinat legfőbb
pontjai.

*
A francia református egyházzal egyi-

döben tartotta Párizsban évi rendes zsi-
natát a franciaországi evangélikus-

gesztenyék alatt. Eltünk csendes
boldogságban, messze mindentől és
mindenkitől. Sziget voltunk a nagy
germán tengerben, egy darab sik-
ság, sárguló búzatábla a komor
hegyek között.

Kezdett íogyni a pénzem.
Utaznom keltett volna már, vissza-
menni a gyárba, ahol ládákat emel-
gettem igen magas autókra. De —
itt volt Tisza. Maradtam. M é g egy
napig maradtam. Azután még egy
napig. Így ment ez napról-napra.
Először a vacsoráról mandtam le,
azután a reggeliről Is. Tisza ugy
sem szívesen fogadott el tőlem sem-
mit. Elvette ugyan a csontot, vagy
a darab húst, amit kínáltam neki,
de nem lelkesedett érte. N e m ételre
vágyott, sokkal többre ennél: a
távoli, elvesztett otthon szeretetére.

Végülis két silling maradt a zse-
bemben, a visszautazás költségén
felül. Mennem kellett...

Megváltottam a jegyet, begak-

koltam és levittem táskámat a
gesztenyék alá.
Tisza nyomban megérezte, hogy

mi fog következni. N e m közelitett
hozzám. Nem dugta nedves orrát a
tenyerembe, hogy megszoritsam,
nem fektette fejét az ölembe, hogy
simogassam. Kicsit messzebbre ült
tőlem. Fülei lankadtan lógtak, sze-
meiből kialudt a barátság fénye.
Hidegen nézett el mellettem. Hiába
beszéltem hozzá, tudta már, hogy
itthagyom.

Mikor elérkezett az idö, feláll-
tam és hozzáléptem. Megsimogat-
tam kemény fejét. Tűrte, de nem
mozdult. Leguggoltam hozzá me-
gint, átkaroltam a nyakát és ma-
gamhoz öleltem. Most nem nyüszö-
gött, nem leffentett arcomba rózsa-
szín nyélvével. Kiszáüt belőle a
lélek. Pontosan tudta, hogy most
veszíti el másodszor és örökre a
távoli otthont. Nem sirt, nem ren-
dezett jelenetet. Csak — kihűlt,

megdermedt, meghalt egy kicsit.
Az életem felét odaadtam volna
akkor, ha maradhatok. Dehát el
kellett mennem, t...

Felálltam. Szólni nem tudtam
hozzá. Mit is mondhattam volna?

Hirtelen felkaptam a táskámat
és átsiettem az állomásra. Mikor
beléptem az ajtón, lopva visszanéz-
tem. Tisza még ott ült mozdulat-
lanul. De nem nézett utánam. Meg-
emelte kissé a fejét és a kéklö
eget nézte. De nagyon mozdulatlan
volt.

Mikor elindult a vonat, az ablak-
hoz léptem. Két-három pillanatra
még láthatom Tiszát
Ott ült. Fejét most már magasan

az ég felé dugta. Torka öblösen
megduzzadt. Es ahogy a villany-
mozdony halkan tovagörditette a
kocsisort, felhangzott Tisza bucsu-
zó éneke. Keservesen, fájdalmas
sóvárgással tutulta gyászdalát.

Azután eltűnt a szemen elöl....



zsinatok'' fotytatás.

lutheránus egyház. A zsinat az egyház
történetében döntő fontosságú határo-
zatot hozott, melynek eredménye a
franciaországi lutheri egyházak egyesü-
lése lett. Eddig ugyanis volt egy ágostai
evangélikus <egyház Elzász-<Lotharin-
giában és egy lutheri evangélikus egy-
ház Franciaországban. A két egyház
egyesülése után Hoepffner strassburgi
lelkészt választották meg első elnöknek.
A francia lutheránus zsinat Ordass La-
jos magyarországi evangélikus püspök
kiszabadulása alkalmából hála-áhitatot
tartott.

*.
A z ir presbyteriamus egyház június

közepén Ulsterben tartott nemzeti zsi-
natán az egyház négyszázezer tagja
képviseletében négyszázötven lelkész
és ugyanannyi világi iképviselö vett
részt. A z ir presbyteriánus zsinat elha-
tározta az intenzivebb behnissziói mun-
kát és. azzal kapcsolatosan azt. hogy
véget kivan vetni a nem-romai keresz-
tyén felekezetek között is Írországban
gyakori megnemértésnek.

Június hónap folyamán tartotta a
w^/c! evangéliumi egyházak szövetsége
képviselö-gyülését is. A z egyházszövet-
ség elnöke, iKoechlin baseli lelkész,
beszámolt az elmúlt esztendő munkája?
ról, kiemelve a S46 oldalon megjelenő
uj Enekeskönyv előkészítését valamint
a vasárnap fokozottabb tiszteletére
késztető mozgalomnak egyre szélesebb
körben való elterjedését.
Rohner lelkész, alki nemrégiben tért

vissza Délamerikából, beszélt a külföl-
dön élö svájciak lelkigondozásának még
fokozottabb mértékben való ellátása
igényéről. A z egyházszövetség külföldi
ügyekkel foglalkozó bizottsága elhatá-
rozta;, hogy Athénban rendes missziói
lelkészi állást, Chilében és Peruban
pedig utazó lelkészi állást szervez.

A KÖZPONT!
!RODA UJ C!ME

Brück! Központ! irodánkat au-
gusztus elsejével Bregenzbe helyez-
zük át. Augusztus elsejétől kezdve
tehát LelMgondozó Szolgalatunk
Központ! irodájának cune: Bregenz,
Belruptstraße 8/IL Telefon: Bre-
genz 3-47-41.

JÖJJETEK
Az Ausztriai Magyar Protestáns LelH-

gondozó Szolgálat hivatalos lapja
Kiadóhivatal: Bregenz, Belruptstraße 8
Druck von Felizian Rauch, Innsbruck.

FBt den InMt vetantwottiieh:
Dt. Hattány) Andrit

és RM yeíenuaíó

Uram, megvizsgál engem ^s Mm^rM. Te ismered u^semef ̂ s /eíMe'semef,
meMzfrö! e*r(ed gondoíafomaf. Járásomra eí /e^v^semre űgyefíz, minden
ufamaf /d! fwdod. M & o r m^g nye!vemen ííncí a szd, immár egészen ^rfed azf.
Uram/ N o ! ̂ s háfu! ícőrtMzárfá! engarn, ̂ s /ö!ó'Mem farfod ícezedef. Csodá!a-
foí eMMem e fuJá^, magassagos, nem ^rfAeíem azf.
Hová men/eír a íe M & e J e M , e*s a fe orcáJ e!ő! hová /us$aÁc? H a a menybe

hágoíc ̂ eí, oM vagy; Aa a 3eoM?a vefeür ágyaf, oM is /efen vagy. H a a ha/na!
szárnyaira Á̂ Jn̂ íc, é^ a (enger ÍHÍsd sz^íA*e ízá!bné!c; Off is a fe Rezed vezé-
reJne engem, ̂  a fe /ohMcezed /ogna ungern.
H a azf mondom; .<4 iöMf$^g hizony&san e/hortf engem es a vi?ágc-&ság

ÁrörőMffem ő^szaRa Fesz, a söMf^g nem &ori( e! e!ö/eJ, e*í /ény/iR az e7sza%ra,
minf a nappá!,- a sőfe^seg o!yan, minf a viíágosság.
Bizony fe aMroffad ves^imef, fc fa%rargaffá! engem anyám m^A^&en. A[agaíz-

, hogy csodá!a(OMn megRűMnhözfeff^!. C$oJá!afo$oA; a fe cMÍeíredefeiJ/
?o*í fud?a ezf ez en !e!ücám. N e m vo!f a!re/fve ̂ öffed az ̂ n cwnfc-m, m & o r

/ormáífaffam e*s Momiffaffam, minfegy a fóM m^!y^&en^ Láffáí: sze-
meid az en a!aícfaian fesfemef, ̂ s Rönyvedhen ezeír mind 6e voífaí: írva; a

is, ame!ye%ren /ormá!fafni /ognaR; Ao!off egy sem vo!f m^g meg jkö-

neícem müyen !<cedve$e&: a fe gondo!afaid, oh Isfen/ M ü y nagy
fa/a/ -Szám!á!gafom öücef; fó'M<eR a ^óWnyn^!; fe!serícemeÁ s m^gis

ve!ed vagyok.
Vizsga!; meg engem, oh ísfen, es ismerd meg szivemef/ Prdhá!/ meg engem,

e*s ismerd meg gondoíafaimaf/ J6s !ásd mMg, ha van-e wá!am a gonoszságnak
vaíamüyen uf/a? es v'ezA'e!/ engem az ó'ró'Mcé'vaíd'ság uf/án/

H B L S Í N K J B E N Augusztus elején
lesz a 8. északi lelkészértekezlet. A z
északi államok lelkipásztorai általában
három évenként szoktak összejönni kö-
zös találkozára. A legutóbbi értekezle-
tet 1946-ban tartották Bergenben (Nor-
végia). A z ezévi értekezlet fötémája
igy hangzik: „Az evangélium szolgála-
tában", a további alcimek pedig: .Az
evangélium — az Ujtestamentum üze-
nete"; „Az evangélium útja a m o d e m
emberhez"; „Népegyház és állam —
szabadság és kötelezettség"; „Kultur-
helyzetünk és a keresztyén hit."

A U S Z T R Á L I Á B A N a második vi-
lágháború előtt csak tgyetlentgy or-
thodox gyülekezet volt. A keleteurópai
emigránsok nagy töniegü kivándorlása
következtében már egy tizennégy gyüle-
kezetből álló egyházmegye alakult
Ausztráliában. Sidneyben megkezdték
a második orthodox templom épitését.
Már Tasmániában is van önálló ortho-
dox egyházközség.

.BOSSEYBEN az ökumenikus intézet
rendezésében tartották meg a művé-
szek nemzetközi konferenciáját. A
ikonferencián részivett művészek: fes-
tők, szobrászok, költők, esztéták vala-
mint theologusok egy alkalommal mü-
vészestet rendeztek, amelynek egyik
legsikerültebb száma az volt, mikor
egy német zongoraművész Bartók (Béla
müveiből játszott.

*

Az irodaion hanyatlása tükör,
amelyből az erkölcsök hanyatlása
vigyorog felénk. Kossuth Lajos.

AZ EGYHAZAK VMLAGTANA-
C S A szeptember végére konferenciát hi-
vott össze a Turin melletti Torre Pel-
Ike^be. A tárgysorozatot olyan prob^
lémák megvitatása alkotja, amelyek a
túlnyomóan katholtkus államokban a
protestáns egyházakat érintik.

Tengerentúlé) vagy Auíztnóbó!
Be!tii!dte-e már megaján!ő$át

A !e!kigondozó Szo!gó!at
es

a {öjjetek fenntartására?




