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EMLÉKEZZÜNK
Második évszázadába léptünk

az emlékezésnek. 103 esztendeje
fordulunk — ezen a napon —
vissza a múltba, s szellemeket
idézünk; szép szavakkal, hár-
mas szinnel ünnepeljük azt, ami
történi.

103 év mégis csak nagy idö.
S az emlékek nem homályosul-
tak el, hanem élesebbek lettek;
mert ezek az emlékek fényesek
és nagyok, csillogásukat a szá-
zadok pora nem törheti meg. És
mégis, hosszú, megdöbbentően
hosszú ez az idö, ha arra gon-
dolunk, hogy mindazóta c s a k
ünnepelünk...

Mert nincs jogunk az ünnep-
lésre. Legfeljebb a kegyeletes
visszaemlékezésre. Mert ami
1848-tban megindult, elmúlt, s
utána, mögötte nincsen tovább.
A nagy szellemek helyébe nem
léptek utódok, az eszme születé-
sét nem követte megvalósulás, a
dicső tettek egy öröm-és egy
gyászünnep zászlólobogásává
változtak, a kihullott vér nyo-
mán nem nőtt szabadság.

Nem, nem szabad ünnepel-
nünk. A 103-ik esztendő már-
ciusában kezünkbe temetett arc-
cal kell emlékeznünk, vissza-
emlékeznünk, s látva tanulnunk.
Mert kétszer tanulhatunk most.
Először tanitanak a márciusi
események, s azt követő idők...
aztán előttünk állnak szomorú
példájukkal a további évtizedek,
az elpazarolt évszázad. Es szól-
nak, lobogó zászlók, felcsukló
szavalatok, ünnepi beszédek mö-
gött, de kiálltának borongós éj-
szakákon, csendes magányban
is. S kiálltának a hazátlanság
szaporodó esztendeiben; . . .

Egy eszme csillaga húzta vé-
gig tüzes csóváját 1048 táján a
világon. Fényével lángragyujtott
népeket és nemzeteket... Nyo-
mán megzörrentek az elnyomás
bilincsei, s nyugtalanul forgoló-
dott ágyában az elnyomó...

Az eszme rohant, s nyomán
fények és zászlók emelkedtek a
magasba, s ha elbuktak uj kezek
ragadták fel a szent jeleket, s
indultak vele tovább . . .

Hozzánk is elérkezett az
eszme 1848 márciusán... S
ezekben az időkben a nemzet
megtagadta múltját. Megnőtt,
mint ember, s nagyobb lett mint
magyar. Történelmünk, mely
példatára lehetne a széthúzás,
önzés, nagyravágyas politikájá-
nak e napokban szégyenkezve

Irta: Nagy Jenő
sárgitotta el lapjait, mert a nem-
zet, az ember eldobta átkos ter-
heit vállairól, s kiegyenesedett.

Büszkén állt a nemzet, s szem-
befordult a viharral, átadta ma-
gát a lelkesült eszme — ma már
szinte ismeretlen — gyönyörűsé-
gének. — A gondolat betöltötte
a sziveket és lelkeket, s nem en-
gedte közel magához a kicsinyes
önzés, az óvatos számitgatás
kételyeit...

Mi is lett volna 1848 nagy
gondolatából, ha a Pilvax-kávé-
házban papírral és ceruzával
számolgatták volna az esélyeket
őseink?! Ha fémérték volna az
ellenséget,* a saját erőket, ha
kiszámították volna a hasznot és
a felelősséget...? Emlékezhet-
nénk-e ma, ünneplő unokák,
március dicső napjaira...?!

Ma már túlontúl cinikus a vi-
lág ahhoz, hogy megértse ezt.
Már gúnyos mosoly fogadja a
fellángoló gondolatot, s papir és
ceruza az eszmét... Igen . . .
a 103 esztendő papir és irón-
fogyasztása szép mennyiséget
kitehet...

Mégsem vethetjük el a biz-
tosra menő realizáló igyekezetét.
Ha utána az irott malaszt tettek-
ké változik. — 1Ő48 megmutatta,
hogy a szavakat élö akaratba
öntve életre lehet kelteni egy né-
pei, melynek szív dobbanásai
már kihagynak . . . melynek lé-
legzete elfullad... A 103 eszten-
dő megmutatta, hogy szólamok-
ba lehet fullasztani egy még élö
nemzetet,, s szive dobogását le
lehet tompítani papirossal.

Nem, semmiképpen nem a pa-
pír és a szó a hibás, hanem az
ember.

Mert a modern korok emberé,
a XX. század embere fél a fele-
lősségtől . . . Fél a számításokba
csúszó esetleges hibától, fél,
hogy rajtaveszt az üzleten, hogy
áldozatot kell hozni egyénileg,
hogy tényleg meg kell tennie azt,
amit mond.. . S f él önmagától,
mert tudja, érzi, hogy nem ké-
pes . . . !

Látta a magyar is, hogyan
döntött meg ez a 103 esztendő
minden nemes akaratot. Látta,
mint porlott szét az akarat a
széthúzás, az önérdek, a nyere-
ségvágy szikláin.. Mint törte a
legerősebb hullámot is az ezer
giz-gazból sürün növő nádas . . .

De ünnepelte, hogy 1848-ban
felelősséget vállalt a nemzet az

eszméért, a tettért, Hogy nem
riadt vissza a romlására törő fer-
geteg elöl, mert hitt önmagában,
hitt Istenében . . . és akarta a
szabadságot. Az évszázad ezt a
hitet, ezt az erőt ünnepelte ben-
ne, s nem követte a példáját.

Talán a lobogó zászlók, a
nagy szólamok takarták el előle
a jelennek siralmas arcát.. Ta-
lán azért nem vette észre, hogy
rá, nagy ősök unokájára ugyan-
az a feladat vár, ugyanaz a fe-
lelősség és önfeláldozó harc.
Harc a nemzetért, igazságért,
szabadságért...

ünnepeltünk, s nem láttunk tul
a zászlókon.

Most már ideje, hogy emlékez-
zünk! Emlékkezzünk és tanul-
junk.

De tanuljunk meg végre hinni
és akarni. Istenben és ön-
magunkban. Abban az eszmé-
ben, amelyet eddig — valljuk be
oly üres szavakkal — hangoz-
tattunk. S cselekedjünk ugy, a-
hogy hangoztatjuk. Küzdjünk is
érte — áldozatok árán is — a
szabadságunkért s a szeretet
diadakáért.

Hogy egykor majd szabad-
ságban élve, egymást szeretve
ünnepelhessünk.

LELKI FELFEGYVERZÉS
A világsajtóban neqj vert föl nagy

port ez a hir, mégis éíjdemes megem-
lékeznünk róla: -Azzajn pasa, a mo-
hamedán arab liga vezetője Rómá-
ban járt s a pápa magánfeihallgatá-
son fogadta. A kihallgatás után Áz-
zam pasa nyilatkozott az újságírók-
nak, s megemlítette, hogy remény-
ség van egy mohamedán-keresztyén
szövetség kiépítésére, mely a bolse-
vizmus veszedelmes terjedése ellen
erős front lenne. Mi református ke-
resztyének megtehetjük azt, hogy el-
nézünk a fölött, ami e hir mögött
áll: t. i. hogy a pápa, s rajta keresz-
tül a római katholikus egyház haj-
landó a mohamedánizmussal (azzal
a mohamedánizmussal, amely ellen
ömaga véres keresztesháborukat hir-

detett, s amely Magyarország rom-
lásának is egyik fö oka) fegyverszö-
vetségre lepni, s ugyanakkor a pro-
testáns egyházak minden közeledési
kísérletét kereken elutasítani. Ez a
római egyház belső ügye. Lehet,
hogy hozzájuk közelebb állanak a
mohamedánok mint az evangéliumi
hitü keresztyének milliós tömegei.
Ami azonban ebben a hírben pozi-
tív jelentőségű, az az a tény, hogy
a bolsevizmussal, s az annak tartal-
mát képező dialektikus materializ-
mussal szemben mindenféle kereten
tul kezd kialakulni a szellem közös
arcvonala.

Edídig a bolsevizmus mint gazda-
sági rend szerepelt a világ általános
köztudatában, s az ellentét a szo-
cializmus és kapitalizmus formájá-
ban jelentkezett. Az elmúlt öt esz-
tendő azonban rohamosan nyitotta
föl az emberek szemeit, s ma már
egy-két naiv rajongó kivételével
(— ne beszéljünk a szellemileg kor-
látozott képességűek vagy a ter-
mészettől fogva .gonosztevésre haj-
landókról —) mindenki tudja, hogy
a bolsevizmus és a szabad világ je-
lenlegi gigantikus küzdelme nem
gazdasági természetű, hanem döntő
védelmi harc a totális orosz impe-
rializmus és a szellem, valamint a
transcendens világ existenciáját is
kétségbe vonó, sőt azt az emberek
hitéből erőszakkal is 'kiirtani akaró
dialektikus materializmussal szem-
ben. A szabad világ hálával tartozik
a bolsevistáknak azért, hogy erre

sorozatos gonosztetteikkel felhívták ten túli egyetemes védelmi szervez-
a figyelmet, mert ezzel a felismerés- kedésnek a lehetőségét nyitották
sel a minden jelentéktelenebb kére- meg.

Az egyházak feladata
(Kétségtelen az, hogy az itt és

most konkrét helyzetében a <bolse-
vista fegyverekkel szemben fegy-
vereket kell szembehelyezni, de
ugyanilyen, sőt talán még döntőbb
jelentőségű az a kérdés, hogy a vi-
lág szabad népei rendelkezzenek egy
olyan személyes meggyőződéssel és
világnézettel, amelyre nézve a bol-
sevista ideológia nem veszély többé,
hiszen személyes hit is önmagában
oldja föl azokat a kérdéseket, mely-
eknek a megvalósítását a bolseviz-
mus igéri, s amelyeknek az ellenke-
zőjét a gyakorlatban hozza. Ez a
meggyőződés és "ez a világnézet a
Jézus Krisztus evangéliuma lehet
csupán, mert csak Krisztuson ke-
resztül juthat az ember Istennel va-
lóságos közösségbe s nyerhet meg-
dönthetetlen hitet és mert csak
Krisztus evangéliuma nyújt az em-
bernek olyan világnézetet, amely-
ben minden szempont és Ítélet az
örökkévalóság és Isten minőségei
szerint értékelődik át. Az evangé-
lium alapján állva nem lehet tehát
az problematikus, hogy a materia-
lista bolsevizmussal szembeni harc-
ban vasfüggönyön innen és< tul- a
keresztyén egyházaknak az a hiva-
talos feladatuk, ami Krisztus örök
parancsa: az Evangéliumot hirdetni,
örökéletre vezetni az embereket,
terjeszteni a hitet a földön.

Dulles, a nagy protestáns ameri-
kan államférfi, a bolsevizmus elleni
harc egyik legmarkánsibb alakja,
irta egyszer a középeurópai meg-
szállt országokról, hogy ezek a né-
pek jelenleg csak egyet tehetnek, azt
hogy ébren tartják a keresztyén hi-
tet és terjesztik, mert az a bolseviz-
mius számára bevehetetlen és áttör-
hetetlen erőd, a materialista ideo-
lógia terjedése ellen pedüg a legbiz-
tosabb védekezés. Dulles részt vett
az amsterdami ökumenikus világ-
konferencián is, komoly protestáns
egyéniség, s ezért szükségképpen
antibolsevista. És éppen ezért az
evangéliumi keresztyénség maga-

sabbrendüségével látta meg azt,
hogy a lélek ott is erő, ahol a fegy-
verek már elvesztették a harcot.
„Nem sokaság, hanem lélek", nem
a terv, hanem az élö hit tesz és te-
het csudadolgokat, t. i. ott, ahol ez
az élö hit valóban élö és valóban
hit. Ez a megállapítás igaz a mi
"elnyomatás alatt élö népünkre és
egyházunkra egészen addig, amig a
terror alól való fölszabadulás meg
nem történik, de kétszeresen kell
hogy ez az élö hit határozza meg
minden cselekedetünket akkor, ami-
kor a fölszabadulás már megtörtént.
És igaz kell hogy legyen ez a meg-
állapítás azokra a népekre és egy-
házakra is, akiknek a számára a
bolsevista elnyomás jelenleg még
probléma és elkerülhető • lehetőség.
A hitetlen bolsevizmus nyilván a
Sátán munkája: harcolhatunk-e mi
hitetlenség ellen hitetlenséggel, bün
ellen bűnnel? Igen, de akkor ször-
nyű lesz ennek a világnak a sorsa,
mert akkor az egyik gonoszság he-
lyét egy másik gonoszság fogja el-
foglalni, ha azonban a mi győzel-
münk Krisztus győzelme, Isten
Lelke által, akkor kétség nélkül az
Isten országa érkezett el hozzánk
(Máté 12:28).

A keresztyénség több
De kérdezhetné valaki, hogy nem

túlságosan „el&piritualizált" keresz-
tyén álláspont-e ez, s hogy éppen
az Evangélium nem követel-e sokkal
aktívabb magatartást? Nyilvánvaló,
hogy a keresztyénség döntés, vagyis
egy személyes „Igen" Isten és Isten
munkája, és ugyanakkor egy sze-
mélyes „Nem" a Sátán és annak
minden munkája, igy az atheista
materializmus felé is. így a keresz-
tyénség kvalitafive több, mint a bol-
sevista rendszer egyszerű gyűlölete,
mert mig a gyűlöletnek sok, talán
éppen önző és bűnös indító oka le-
het, addig az evangéliumi hit alapja
az Isten uralmába és a Lélek felsőbb-
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rendiségébe vetett konkrét meggyő-
ződés. A gyűlölet negatívum, a hit
pozitív tartalom. A keresztyén em-
ber tehát nem bizonytalanra fut, ha-
nem tudja miért harcol, és ebben
értelemmel telik meg a bolsevizmus
elleni küzdelme is, mert tudja, hogy
a Sátán ellen harcol, Isten orszá-
gáért. Lehet-e komolyabb és szen-
tebb munkát elképzelni, mint ezeket
az alapokat lerakni és megerősíteni?
Háború és 'hadviselés politikusok és
katonák dolga; ezt a munkát Isten
az egyházra bízta, ezt a munkát az
egyházon kivül senki el nem végez-
heti, s jaj annak az egyháznak,
amelyik megveti ezt a munkát és
politikus vagy katona akar lenni.
Mert ha nincs meg ez a nélkülöz-
hetetlen lelki hatalom, kétséges lesz
a politikusok és katonák erőfeszí-
tése is. A keresztyén egyház mint
egyház, akkor lenne „elspirituali-
zált" és passiv, ha ezt a reá kirótt
feladatot nem töltené be. Lehet,
hogy ez nem népszerű vélemény;
de magasabbrendü mint a többi,
mert evangéliumi.

A gonoszság ellen
Hitler íKZ-jei, Sztálin szibériai

táborai, a népbiróságok akasztófái
és az inkvizíció máglyái között csak
a mindenkori szin a különbség.
Milyen igaza is van az apostolnak,
amikor azt mondja, hogy nekünk
nem vér és test ellen, hanem az élet
sötétségének világbírói, a gonoszság
lelkei ellen van tusakodásunk (Efé-
zus 6:12). 'Mi, evangéliumi keresz-
tyének meg kell vivjuk ezt a lelki
harcot, hogy megerötlenitsük a testi
ellenséget. Vállalnunk kell a küz-
delmet mimdlen gonoszság ellen,
akármilyen szin és név alatt jelent-
kezik is. Örömmel üdvözöljük Áz-
zam pasa nyilatkozatát, mert azt
látjuk belőle, hogy a bolsevizmussal
a szellem és hit most már öntuda-
tosan helyezkedik szembe. Nem
tudjuk, milyen lesz a római katho-
likus egyház és a mohamedán po-
gányság közös frontja és szövet-
sége. De azt tudjuk, hogy a Krisz-
tusban hivök napról napra népesebb
milliós tömege a bolsevizmus elleni
harc szive, mert legöntudatosabb
rétege. S tudjuk azt is, hogy a bol-
sevizmus fölötti fegyveres győzelem
csak akkor lesz igazán győzelem és
áldás, ha a fegyverek fölött és tul,
ez az indulat és hit, az élő Krisztus
fog diadalmaskodni.

— P- P- —

Márk ev: 4 rész. 36—41.
„Elbocsájtván azért a soka-

ságot, elvivék öt, ugy a mint a
hajóban vala; de más hajók is
valának vele.

Akkor nagy szélvihar tárna-
dia, a hullámok pedig becsap-
nak vala a hajóba, annyira,
hogy már-már megtelek.

Ö pedig a hajó hátulsó részé-
ben a fejaljon aluszik vala. És
fölkelték öt és mondának neki:
Mester, nem törödöl vele, hogy
elveszünk?

És felkelvén megdorgálá a
szelet és monda a tengernek:
Hallgass, némulj ell És elállt

a szél és lön nagy csendesség.
És monda nékik: iMiért

vagytok ily félénkek? Hogy
van, hogy nincsen hitetek?" —

Hasonlitható-e valami jobban
a viharzó tengeren hánykolódó
hajóhoz; mint korunk eszmék és
bűnök viharaiban hánykolódó,
kétségekkel telt és reménytelen
emberisége ...? Nem kell na-
gyon képleteseknek lennünk,
hogy a fenti evangélium jelentő-
ségét és tanulságait magunkra
vegyük, s segítségével egy pil-
lantást vessünk a világban és
bennünk dúló, kavargó fizikai és
lelki háborúságoknak, zűrzavar-
nak okaira.

Ha csak a legutóbbi ezer esz-
tendő kétségbeesett talpraállá-
sait és megújuló kereséseit ves-
szük is figyelembe, láthatjuk; az
emberiség élete a feltámadások
és keresztrefeszitések állanóan
egymást követő sorozatának
görbéje.

Az atomok és csillagok között
lterülö végtelen eszme, érzés,

gondolat és küzdelemóceán vi-
harzó habjain száguld az embe-
riség bizonytalan hajója, s fedél-
zetéről milliók kétkedő, rémült
tekintete fürkészi a recsegö-ro-
pogó eresztékeket, szélnek fe-
zülö vitorlákat, minden pilla-

natban készen a katasztrófa ré-
mült kiáltására...

Rohan a hajó, sötét hatalmai-
val féléelmetes a tenger . . . Ki-
merültek és rettentek a hajósok,
bizonytalanok a csábitások és
szirének odisszeai hívásai között
. . . érzik, nincs biztos rév, nincs
már segítség . . .

A hajó egyik zugában, min-
denkitől elfeledve alszik egy em-
ber, Krisztusnak hívják, de nevét
alig ismerik az utasok. Pedig ez
az ember ismeri a szelek hatal-
mát, látja a hajó útját,, előtte
nem titok és rejtelem semmi . . .
Krisztus ért a hajó kormány-
zásához, de alszik, s nincsen,
aki gondoljon rá, aki felkeltse
ö t . . . . • .

„Mester, nem törödöl vele,
hogy elveszünk?!" — fordul hoz-
zá ideges izgalommal egy arra-
járó, aki még emlékezett ho-
mályosan arra, hogy ez a sze-
rényen meghúzódó várakozó
valami különös, nagy távoli vilá-
gok küldötte...

S a Mester elhagyta eldugott
zugát, s a parancsnoki hidra ki-
állva messzezengö hangon szól-
lott a haboknak és a szeleknek.
Hallgassatok! Némuljatok el! . . .
És elállt a szél és lön nagy csen-
desség . . .

Megnyugtató és biztató a tör-
ténet befejezése, de szemben áll
vele életünk rideg valósága. A
vihar hullámai immár égig emel-
kednek. Léket, kapott a hajó, s
fellázadt a legénység . . . Szol-
gálat helyett kincseken osztoz-
nak a hajófenéken, s bortól má-

moros állapotban 0 egymás el-
pusztítására törekednek...

Nem látják az Isten fiát, aki
csendesen, meghúzódva vár a
hivő szóra: „Mester!" Nem ro-
hannak feléje segítségért, mert
erős a bor mámora, a hatalom
és a kincs vágya... S ezeket a
terheket előbb el kellene vetni...

Nem látják, hogy ö mutathatja
meg az egyetlen utat, a biztos
révet . . . mennek, vitetik magu-
kat az árral...

Nincs, nincs senki aki hozzá
kiáltson, aki megkeresse és el-
hivja .... aki hozzá térjen segít-
ségért . . .

S addig a hajó vakon rohan
a tengere boruló vészes éjszaká-
ban.

„Hogy van, hogy nincsen hite-
tek?! (J. N.)

HÍREK
A Spittal/ürau-i protestáns miss-

szió gyülekezete március há 8.-án
búcsúzott az USA-ba kivándorló
lelkipásztorától; VARGA LÁSZLÓ
nagytiszteletü úrtól.

Varga László öt éven keresztül
hirdette töretlen hittel és fárad-
hatatlansággal Isten igéjét a magyar
'protestáns menekültek között. Mel-
lettük állt, Isten hü szolgájaként
igyekezett enyhíteni szivükön, csil-
lapítani fájdalmaikat és elsimítani
a ráncokat, melyeket a hazátlanság
vágott az arcokba. . . .

Öt esztendő öröme és bánata
fűzte egybe a lelkészt és gyülekeze-
tet, ennek a magyar végvárnak lelki
katonáját és Isten után vágyó, me-
goldásra áhítozó hiveit. Öt esztendő
hosszú idő, százszorosán hosszú az
idegenben, nélkülözésben. De minél
távolabbra vet minket az élet egy-
kori önmagunktól, annál közelebb
jön hozzánk az Isten, örök kegyel-
mével, megboccsájtó szeretetével....

Az élet utai összefutnak, életek
találkoznak a nagy keresésben, s
egy időre, egy csomó magyar, né-
hány magyar megfogja egymás ke-
zét, s együtt küzd, együtt dolgozik
a jövőért... De az emigráció soha-
sem állandó. Naponta szakit szét

régi kapcsokat, elválaszt családokat
és barátokat, uj tájakra, távoli par-
tokra taszit bennünket...

Csikordulnak a kerekek, feljajidlul
a síp, bög a hajó kürtje, s viszi,
viszi egyre távolabbra — a bizony-
talan messzeségbe — azokat, akik-
hez esztendők emlékei kapcsolnak.

Az Ausztriai Református és Evan-
gélikus Lelkigondozói Szolgálat sze-
retettel búcsúzik ezúton is egyik lel-
kes és pedánsán kötelességteljesítő
munkatársától.

A jó pásztor eltávozott hívei kö-
réből. De azok érzik, hogy öt éven
át érzett gondos szeretete, s az ál-
tala hirdetett ige lélekhangja to-
vábbra is közöttük él . . .

Az ev. és ref. lelkigondozó-
szolgálat innsbrucki diakónusa,
Br. Feuchtersleben Kornél hu-
szárörnagy, március elején fele-
ségével és kislányával Ausztrá-
liába vándorolt. Távozását nem-
csak a magyar protestáns egy-
ház fájlalja, melynek önzetlen és
lelkes szolgája volt, hanem az
egész tiroli és vorarlbergi ma-
gyarság, melynek soraiban szá-
mos igaz barátra tett szert. Fele-
sége, mint az IRO tisztviselője,
mindég segitsére kész, közvet-
len egyéniségével számtalan ma-

gyar sorsát mozdította elő, akik
mind hálásan emlékeznek vissza
tevékenységére. Feuchtersleben
Kornél, mint a tiroli francia lo-
vagló iskola tanára a francia és
osztrák lovasok nagyrabecsülé-
sét vivta ki, akiket a lovaglás
művészetére és a ló szerétére
nevelt. A közszeretetben álló
családot messzi utján a mene-
kült ausztriai magyarság szere-
tete kiséri és Isten áldását kéri
további életére.

Az USA. methodista egyháza az
1950. évben kökel 150,000 fővel sza-
porodott. Az egyháznak jelenleg
kilencmillió hive van és ezzel az
Egyesült Allamok legnagyobb nem
katholikus egyháza.

Az amerikai felekezeti iskolák
melyeket 241 egyházi közösség
tart fenn, a legújabb statisztika
szerint 26,438.847 tanuló oktatá-
sát teszik lehetővé. A felekezeti
iskolák 2,454.940 tanerőt alkal-
maznak. A tanulók 90 százaléka
protestáns iskolát látogat, a
fennmaradó 10 százalék katoli-
kus, ó-katolikus, orthodox és
zsidó iskolák között oszlik meg.

Béres András

Barátom hazatért
'Kapaszkodtunk a méteres hóban

fölfelé. Csúszott a bakancs minden
lépésre jó araszt vissza. Hó|piatkóra,
jégszegekre rákövesedett a hó. Nem
is kapargattuk, úgyis hiába.

Csak lihegtünk, izzadtunk. Az
ökör lánca kongott ütemesen, ahogy
minden lépésre rángatta magával az
üres szánkót.

(Barátom csetlett-botlott, 'fáradt
volt. (Biztattam, hogy kapja el a
hátsó függöláncot, azzal huzassa
magát; a gazda úgyse látja, messze
jár előttünk.

— Ugyan! Azt nem lehet. Maga
is túrja, 'birom én is. Nem fogom
megcsalni a Waldit, elég neki a sa-
ját súlya. Még megizzad na, aztán
vége: tüdőgyulladás. A WaldSra nem
lehet priznicet rakni. . . !

(Megállt nagy fuijtatva, halálsá-
padtan, de csillogott a szeme.

— Mit néz rajtam? Nézze: mi
mindén van itt. Ezer meg ezer ka-
rácsonyfa. Szikrázik rajta a nap-
fény: a hópalástos fákon, a jégcsip-
kés patakparton. Arra lefelé a vízi-
malmok, sorjában. iLisztes-képü em-
ber dugja ki a fejét. Látja, milyen
vörös az orral? H o p p . . . ! Öz
ugrott át az utón . . . szakad a hó-
zápor a fákról, amerre elfut... !

— Mégis, milyen egyforma itt
minden. Nem érzi? A sablont!
Mintha valami képeskönyvből vág-

ták volna ki az egészet. Akármelyik
faluból nekiindul az Alm-nak, min-
denütt ugyanezt látja. Szemléltető
kéjpek iskolás gyermekeknek. Rész-
letek egy kulturfllmböl.' Alpesti táj!
Még csak a boldogan lihegő, buk-
fencező sí-turisták hiányzanak, film-
sztáros fogsorukkal: a természet ba-
rátai, a biztos valuta öntudatával
ékesen! . . . !

Kacagott idegesen, gúnyosan..
— Dehát, itt vagyok én! Á lirai

költő! Képzelheti, mekkorát bámult
rám a Herr Leiter a Munkahivatal-
ban, amikor az én Berufom felöl ér-
deklődött, én meg kivágtam a rezet:
költö-Dichter!

— Megállt kezében a toll, az
összes többi Íróasztalok mögül föl-
bukkantak a Schreiber-koponyák, és
illendőképpen együtt szájtátottak a
főnökkel. Hogy erre nincs „para-
gráf"! Hogy szép a vers, persze,
persze! De ki olvassa, ki olvas ver-
set, amikor mindienki éhes?! Kalória
kell! Hát én csak menjek az Alm-
paraszfhoz, ott mindent megkapok,
mert szép ám az Alm . . . meg a jó
koszt! Nem kell feketén venni sem-
mit-sugta bizalmasan hunyorgatva.

— Hát nem is veszünk . . . gom-
bócot svábbogárral... feketén!

Hosszú, csontos ujjaival hirtelen
belecsapott a levegőbe.

— Fussunk a Waldi után! Be kell

érnünk. Mit szól a gazda? . . .
És futott, mintha láz ragadta vol-

na fölfelé. Alig értem a nyomát.
Sovány madárarcáról hullott a

verejték. Kezét a szivére szorította,
ugy fujtatott rám.

— Tudja, miért van ez ugy? Ez
a sablon az Alpokon? Nincs tüz
sehol. Ezek nem gyújtanak tüzet az
erdőn. Nincs fantáziájuk . . . Nem
játszik a lélek rajtuk. Mert a lélek
játszik . . . az erdőn, attól él.

A gazda már megrakodott, mire
fölértünk. Fejcsóválva mutatott a
nap felé. Éjtszaka lesz, mire haza-
érünk.

Aztán csak intett a fejével, hogy
bontsuk ki a következő rakást, a ho
alól.

Hatalmas fenyötorzsek a méteres
taikaró alatt. A nyáron vágták ki,
van köztük kétszáz éves is.

iBarátom vállhoz szorított lapáttal
vágott neki: föl a tetejibe. Csak ne-
vetett rajtam, ahogy feléje erőlköd-
tem.

— Látja, 'milyen friss vagyok. Az
összes tegnapi és mai hatalmak erői'
dolgoznak bennem. Nem hiszi?
Nézze: a jobbik bakancsom angol,
a rongyosabb olasz, a lábszárvédöm
francia, a nadrágom amerikai, a zub-
bonyom német, a sapkám orosz.
Látja, ez nem sablon. Valóság és
mégis van benne fantázia: az Ur-
nák 1946-ik évében. Kétezer méter
magasban, a Vöröskereszt jóvoltá-
ból.

— 'Remélem azt, hogy kiütközöm
sokszínű egyéniségemmel!

Kacagott és szórta a havat. Csak-
úgy motollázott a lajpátja.

A gazda od'alökte a szánkót és a
kampós szekeréével megrántotta a
legfelső törzset, hogy a vastag vége
pontosan rágördült a csúsztató or-
rára. A többit most már emelni kel-
lett. Egyetlen intése mifelénk azt je-
lentette, hogy álljunk félre. Aztán
csak dugta a szekerce-nyelet a leg-
vastagabb ja alá, egyetlen ránditás,
és a méteres rönk odazökkent a má-
sik melé: lomha biztonsággal.

Barátom odalépett, segíteni akart,
de a gazda morogva félretolta, bele-
köpött a markába, és föltette a har-
madikat is.

iMost már csak a tetejébe lehet
rakni, jó félmétert kell emelni, igaz,
csak az egyik végét, mert a „szán-
kó" csak az eleje a rendesnek, csak
a vastagabb végét veszi fel a törzs-
nek, a többijét húzza maga után,
mint valami Schlepp-et.

A költő megint csak odalépett, de
a gazda taszította volna onnét.
Dichter mondta gúnyosan . . .

IBarátom megdühödött. Egy szem-
villantás alatt félrelökte a gazdát, és
két karjával belenyúlt a törzsek kö-
zé. Leguggolt, behunyta szemét.. .
és egy kiáltás . .. sikerült!

— Na még egyet... ! lihegte fal-
fehéren.

Ledobta zubbonyát. Görhes, so-
vány hátát megfeszítette, vérben
forgott a szeme. Nem mertünk kö-
zelíteni. Megzavarjuk, elveszti len-
dületét, -m-egáll . . . és akkor vége. A
roppant súly szétlapitja. Csak rán-
tani lehet . . . és félre ugrani.

Belerészegedett a sikerbe.
Nem volt már ruha rajta, leso-

dforta a fa kérge. Véres csikók a
mellén . . .

— Na, a harmadikat. . . !
iRáborult a fatörzsre, a harma-

dikra.
Még egy ölelés.
Hanyatt dőlve, mosolyogva rán-

totta magával a fát. Egészen alácsu-
szott, a mellét hidalta alá. Aztán
roppant valami...

— Megvan . . . ! Dichter . . . ! hö-
rögte.

Összerogyott. . Szájából szivár-
gott a vér.

Pokrócba csavartuk.
A gazda halálsápadtan morogta,

hogy csak üljek fel és fogjam. Az
ökör úgyis hazavisz. A fékláncokat
ö maga bekötötte. Majd jön utá-
nunk a lóval, arra kell vigyázni,
ideges, kapkod. Az ökröt nem kell
vezetni.

Ahogy lefelé indultunk, lopva
visszanéztem.

A gazda kalaplevéve imádkozott.
Barátom lázasan, 'boldogan ha-

dart a fülembe.
— Megtörtem a sablont. Most

van élet itt é s . . . van fantázia!
Milyen jó így száguldani . . . lefelé . .
kétezerről. .. órák hosszat. Le a
völgybe . . . na csak ne mondja,
hogy a halál völgyébe. Ez nagyon
giccses. Nem szerettem soha az
ilyen hatásvadászó ostobaságot. Vén
róka vagyok én . . . 1

De megállapítom, hogy Önnek
nincs érzéke . . . nincs megérzö lelke.



AMERIKAI
MAQYAROK NYOMÁBAN....

1898 esztendején egy elvetemült
merénylő fegyvere .elragadta Erzsé-
bet királynénkat nemzetünktől.
Ugyanabban az .esztendőben', ugyan-
ettől a nemzettől egy szomorú: ese-
mény — a kivándorlás — elragadta
280.000 honfitársunkat. Népünknek
erről a gyászáról azonban sehol sem
jelent meg gyászkeretes megem-
lékezés. A nemzet — Isten tudja,
hO:gy — elfelejtkezett fiairól, kiket
a haza sanyarú, áldatlan viszonyai
eltaszitotíak az ősi földről és akik
széíszóratták a széles világ végte-
len embertarlói közé.. Ugy érezzük,
hogy mint kései nyomkeresö: Julia-
nusoknak elégtételt kell szolgáltat-
nunk vándor elődeinknek, akik egy
nemzet haldoklásának megkiáitói
voltak idekint, mikor 'elszakadá-
sukkal jelezték, hogy valami "nin-
csen rendjén otthon, mert a nemzet
értékes elemei immár .nem .lelnek
„hont a hazában".

Körülnézünk teh,át Amerikában,
s egy rövid összegezésben elmond.-
juk, hogyan éli napjait itteni ma-
gyarságunk, s ami talán még fon-
tosabb, mit hozhat számára a jövő,
s egyáltalában van-e . magyar jö-
vendő az elszakadtak sorsában . ..?

,OTTHON*
Az utas. felül New .Yorkban- egy

autóbuszra, s két órai utazás után
leszáll a „Bábelt" övező kisebb
városkák valamelyikében. Talán
éppen. New Brunswickban. Ha itt
alaposan, nyitott szemekkel .körül-
néz, ... csodálkozva .tapasztalhatja,
hogy valami csoda folytán ismét
hazakerült Magyarországra, s va-
lahol Bereg, Zemplén, Szabolcs
vagy akár Szatmár vármegye vidé-
kére tévedt... Mert például ebben
a 40 ezer lakótól zsibongó kis vá-
roskában majdnem 10 ezer. magyar
honfitársunk él. New Brunswick
városkának alapjait valamikor a
vallási emigrációba vonuló hollan-
dus atyánkfiai .vetették .meg. Ké-
sőbb ezen igyekezetükben:- tovább
segítették őket az írek, az olaszok,
a németek és néni1'utolsó sorban á
magyarok, Így busitó' örömmel ir-
hát] uk le: ina a második legnagyobb
nemzetiségi csoport itt a magyar.

Az amerikai magyarság közös-

ségi élete nagyjában egyházaink
keretéi között zajlik le s igy, ha az
itteni .magyarság nyomdokait, éle-
tét vizsgáljuk, első sorban itteni
magyar egyházaink életéről kell
számot adnunk. E településben is
feltűnően sok templom: sorakozik
az utcák mentén, Minden nép min-
den felekezete lázas igyekezettel
építi fel otthonról hozott ízlése sze-
rint a maga templomát. Ennek
következtében bámulatos művészet-
történeti egymásittellettiség alakult

ki. A magyar nyelvű egyházak kö-
zül még ma is öt, nyelvimkön hir-
deti az Ur dicséretét s ezek közül
is négy protestáns. Az eddigi tanul-
ságok szerint a protestáns gyüle-
kezetek tudták legtovább megtar-
tani tagjaik népiségét. A négy ma-
gyar protestáns lelkész közül mi
Kosa András, nagytiszteletű úrhoz
térünk be, mint aki legrégibb szol-
gálója az evangéliuminak és a ma-
gyar hivök seregének.

VÉQLEQES FOLYAMAT?
Modern és kényelmes lelkészi

lak, szép könyvtárral, derűs béké-
jével fogadja az érkező látogatót.

— Mióta pásztorolja Nagytiszte-
letü urunk ezt az egyházat s milyen
lelkészi tapasztalatokkal gazdago-
dott ezen időben? Kérdezzük a már
öszbehajíó magyar prédikátorunkat.

— Éppen negyedszázada hívott
meg e gyülekezet lelkészének s azó-
ta sok hittel, sok küzdelemmel és
emberi töredelemmel állok előttük,
mert az idekinti egyházi élet meg-
kívánja a lelkésztől, hogy elöljár-
jon. Mert nem állami, de társadalmi
egyház ez, vagyis a hivök áldozata

teremti meg az élő gyülekezeteket.
A hivök elé pedig csak ugy állha-
tunk, ha azoknak igazi evangéliumi
bitet hirdetünk és azt meg is éljük.
Én csak azt mondhatom: a mi gyü-
lekezetünkben igen nagy serénység
és áldozatos készség él. Az elmúlt
emberöltön megteremtettük gyüle-
kezetünk uj templomát, paplakját
és más intézményeit. Midőn ezen
őrhelyet átvettem, alig 40 magyar
családdal és roppant adósággal
találkozám s ma már félezer csa-
lád és adósságtól mentes .gyüleke-
zet él körülöttem..

— Hány nyelven folyik az Ige-

hirdetés?
— Magyarul és angolul. A fiatat

nemzedék ugyanis szive&ebben vesz
részt az angolnyelvü prédikáción.
Ha nem alkalmazkodunk, ugy vagy
elszakad egyházától vagy más
gyülekezetbe vándorol el. Ez ma
már általános jelenség és bizony,
legyünk őszinték, természetes fo-
lyamat is ez. Fáj, de nincsen más
kiüt. Amig iskoláink voltak, addig
nyelvi nehézség nem adódott, de
anyagiak híján iskolákat nem tart-
halnánk fent és igy e folyamat
véglegesnek látszik.

Az amerikai magyar egyházak
élete és története nem más, mint
egyházaink adósságtörténete. Ami-
kor egy-egy egyház .megalakul, ak-
kor a választott lelkésszel neki fog-
nak s egy szorgalmas életet azzal
töltenek el, hogy ellássák magukat
szükséges intézményekkel.. Adós-
sággal kell kezdeniök s azzal kell
birkózzanak végig. Mire aztán ezt
az önként vállalt terhet leróják,
mire a gyülekezet s lelkésze min-
dent rendbe tett, akkorára lassan
már ki is vándorolnak a temetőikbe.
Mikorára a lelkiismeretes pásztor
bejelenti élete munkáján, teremtett
egyházának megszilárdulását, ak-
korára a fiatal prédikátor öszbe-
hajlott bölcse lett .híveinek. Valóban
tragikus, szép életük van a mi lel-
kipásztorainknak Amerikában, mire
hetakaritanak, már maguk is teme-
tőkben nyugosszák áldott életük
békéjét.

A Z EMLÉKEZÉS NEM ALUSZIK KI
A karácsonyt Üj Brunswick is

gazdagon ünnepli. Ujjongva aján-
dékoz itt mindenki és a karácsony-
fák a zsúfolt csomagok,közül alig
látszodnak ki. A hajdani szokások
e napokra újra felelevenednek, s
az egyik lelkész vezetésével pl. a
kántálok sorra járják a honflársak
házait s köszöntik Jézus megszüle-
tésének ünnepét. Régi amerikaik
hívogatják az ujonan érkezőket, s
minket, is családi körébe invitált
Fülöp Gábor atyánkfia, hogy az
ünnep szeretetét megossza velünk.
Áramló emlékezés hazai bűvköré-
ben él ö ma is, s gyermekkorát éli
meg újra, mikor a karácsonyfa
villanykörtéit meggyujtva, kezetfog
az ujonan érkező útkeresőkkel.

E karácsonyfa alatt ujit-ja fel e
városka őstörténetét, mikor a kia-
lakuló amerikai ipariforradalom
a magyar nép fiait is meghívta e

Ne haragudjon, a iHerr Leitern'ek
sincs, meg a többi Leiter uraknak
sincs... akik az Íróasztal, mögül
szavalnak... az Íróasztal ellen!
Nézze-meg a Waldit, igen ezt az
ökröt. Az ut pontosan olyan kes-
keny, mint ez a vacak szánkó, itt a
hegyoldal, a kezével .elérheti:. ...és
balfelöl végig a. szakadék ..... egy
lépés egy csúszás . ... és mi....
de ez nem történik még a Waldival
soha. Látja, ez a hatalmas test csupa
ideg, csupa érzékenység . .. csupa
lélek. Nézze csak, hogy fülel...
hallja, amit mondok... most fékez
.. . kiveti, négy lábát.:.. látja, hogy
kinyúlik . .. csak halkan, halkan:. .,
most itt fordul.... most ugrik .
látta... itt egyenes ut ..... másként
nem birná ezt a szörnyű schleppet..
bravó Waldi... drága jószág . . .
Na, tud igy a kecses: öziké? ... a
Maguk őzikéje?.:, az olajnyomá-
tos képek ócskasága-'. .. ' Most re-
pülünk ... repülünk... csodálatos
... Megírom az ökör balladáját! . . .

Boldog mosollyal nézett rám.
Csafe nagy szürke szeme világolt a;

sok takaró meg párna alól,
— Nem szabad mozdulni, • azt

mondta az orvos. Beszelni- se na-
gyon. De,' mit bánom én? 'Gsak ne
nézzen rám olyan sirósan. Sajnálja
csak saját, magát. Maga holnap is
menni fog, csuszkái majd fölfelé . . .
termelni fog, bebizonyítja életreva-
lóságát! Örül este a gombóc-leves-
nek. Vasárnap kap egy szivart is.
Mit akar még? Egy 'bakancsot...
ugye . . . uj cipőt. Na, azt nem kap

.. . abból nem eszik. 'Hogyne, DP-
nek uj cipőt... !

Kacagott. Aztán kigyult az arca.
Én repülök az er.dlön ... rohannak
a fák . . . sikony a víz ... a Waldi
vágtat velem .. . bög nagyokat....
vágtat a begyeknek . . . a csillagok-
nak . .. a jó lélek •... fellázadt, .mint
én . . . odafönt... és most szökünk
együtt... fölfelé . . . Ö látott min-
dent . . . látott engem .. . a Waldi
látott . .. neki van fantáziája . .. Ez
igen . . . lázadás . . .

IBehunyta a szemét. Csontos keze
csapkodott össze-vissza.

Nézze csak. Ott ül . . . Nagyapó.
Készülődik . . . Megyünk a Mecsek-
re. .. az erdőre. 'Hol a kisfejszém
... éh is megyek . . . én is tudom: ám
vágni. Ugye Nagyapó ..:. 'Nem fá-
zom én . . . nem! Nagyanyó mindég
fél... nem, nem leszek -beteg. Elég
a kis ködmön . .. Nem, nem kell a
nagy kendő .. . nem vagyok kis-
lány, nem!.. . Sötétben jövünk...
Nem félünk . . . nagyanyó zárja fee
a kiskaput!

— Ni, ott..'. kipattant egy nagy
szikra ... ezer másik lett belőle .. .
lobbant . .. Tüz! . . . Tüz! . . . el-
nyelte a piros láng . . . meg a sárga
. . . a kék. Hogy megnőtt az arcod . .
Nagyapó .. . Ne hajolj bele ugy ....
megégsz... Jaj, ne hagyj i t t . . . !
Hazamegyünk .. . haza . . . kész a
vacsora... ég a kislámpa . .. ! Ott
áll a kiskapuban .. . ! Vár . . . min-
ket - .. engem! Itt vagyok Anyókám
.. . ! Nem .. . nem féltem ... ám!

Tudtam... imádkoztál... értem.

vállalkozáshoz. Először az itteni
gyár valamelyike küldte el megbi-
zottaít, s azok biztatására szálltak
ide ki — a magyar múlt hőseit és
őseit adó — népünk szegényei. Az-
tán már atyafl-soron sokasodtak
ide ki a magyarok, egyik hivta a
másikat. így érthető meg az a sa-
játos településtörténeti tény, hogy
csak a négy szomszédos megyéből
érkeztek telepesek, csupa rokonság.
Még ma is érződik nyelvükön a jó
szabolcsi meg beregi iz.

— Mikor vette ezt a szép és
kényelmes házat, Mr. Fülöp? —
érdeklődünk a süppedő fotelben
ülő házigazdánktól.

— Most éve. Addig csak készül-
tem hazamenni abba a kis szat-
mári szegletbe, ahonnan éppen ma,
12 éve indultam el. De mert most
már itt kell maradnom, hát rászánr
tam magam a vételre. Egy élet ára
van ebben, meg kellett itt is dol-
gozni érte.

— Mi a foglalkozása, hogy autót
is tud tartani?

— Az egyik gyárban dolgozom,
gépész vagyok. Nem panaszkod-
hatok, a magyart megbecslik. Aztán
van boldog családi életem, ha el-
fáradnék földi tusakodásainkban, s
van egy jó papunk, aki megvigasz-
tal mindannyiunkat szép beszédei-
ben. Nagyon tud emlékeztetni az
otthonvalósira. Mert az emlékezés
telke nem aluszik ki soha, éberen
őrzi a megszépült gyermekkort, a
hazai tájat és az eltávozott szülök
szomorú emlékét. Akinek lelke van,
az nem tud cserélni soha. Most el-
mondom magának; azt a cipőt is
ennek az emlékezésnek kell betud-
nia . . . Azért vettem, mert emlékez-
tet a gyermekkoromra .. . Nálunk
a falun ugyanis karácsonykor kap-
tuk az uj cipőt, anélkül nem is le-
hetett volna boldog karácsonyunk.
Egy éviben egy pár cipő tellett, de
annak karácsonyra ki kellett ke-
rülnie valahogy.

Igen, az amerikai magyarok még
emlékeznek. S házigazdánk egy uj
hontalannak azért vett cipőt, mert
Mi akart maradni a hajdani kará-
csonyi szokásokhoz, amit a gazdag
szegénység szült akkor hagyo-
mánnyá. Lépten-nyomon megszól-
litják ők az ujonan jötteket s mega-
jándékozzák őket. Ha üzletbe lé-
pünk, annak magyar tulajdonosa el
nem mulasztja, hogy valami aján-
dékot még külön ne pakoljon. —-
Az utcán reánk köszönt egy isme-
retlen hölgy.

— Ugye uijonan érkezett maga
is? Látom tétova járásán, és azért

szólitottam meg, mert érzem társ-
tálanságát. Emlékszem én_ is vala-
mikor igy rebbentem, ide s tova.
Engedje meg, hogy egy kis aján-
dékot adjak, mert karácsony heté-
ben jól esik ez nekünk ... fogadja
el,

Igy tesz bizonyságot emberség-
ről, keresztyén hitéről és fájón eoir
lékezö magyarságról bizonyságot
naponként a brunswicki magyar
társadalom.

KARRIEREK
Még betérünk a város magyar köz-

jegyzőjéhez is, megismerni akarva
honfitársaink társadalmi körül-
ményeit is. A település középpont-
jában, nagy kert közepén., kisebb
kastélyszámba menő otthonban fo-
gad a ház ura. A garázsban két
autó és a .szalonban uj televízió
dicséri az amerikai élet bőségét s
fejlettségét.

Biró Péterrel állunk szemben,
aki már egy kissé angolos kiejtés-
sel, de töretlen magyar szeretettel
köszönti kései utódait.

— Mióta él ebben az áldott or-
szágban Mr. Biró?

.— Bizony már 32 éve hagytam
el hazánkat, hogy mint munkás elin-
dul jak egy különb élet igényével.
Sok munka van már megettem, de
elmondhatom-, hogy az élet harcát
nem hiába harcoltam meg.

— Milyen a magyarság társadal-
mi helyzete, az önéhez mennyiben
hasonló?

—• Általában nagyon jó. Itt
majd mindenki egyszerű gyárimun-
kásként indult, s ma saját házzal
és autóval rendelkezik. Az álta-
lunk kifejlesztett városban pol-
gári öntudattal élhetünk, ahol esett
magyarral alig találkoztam.. Itten
van pédául a Magyar Épitö Egye-,
sülét, melynek ma 1700 részvényese
van, 1,300.000 dollár alaptökével s
ennek a tökének 90%-a magyar.

'Fáradhatatlan munkakedvvel, ter-
vekkel foglalkozik a már Őszbehajló
házigazdánk, akinek megvan a
maga kialakult világnézete, s tudja,
hol a helye, mi a kötelessége az
életben. Biró Péter élete tipikus
győztes amerikai étet. Szegényen
idul, saját erejéből tanul, s lép
egyre feljebb a képviselöjelöltség
lehetőségéig. Természetesen ö már
amerikai s mint annyi százezer hon-
fitársunk egyike ö is véglegesnek
tekinti itteni életét és hü fia ennek
az államnak.

Ma még két magyarnyelvű újság
is megjelenik itt, s állandó magyar

1951 MÁRCÍUS
Irta: Béres András

Március nekem most: a Láz!
Láger-pokolban-,
Dacos fogcsikorgatás!
Szögesdrót-marta,
Patkány-riasztotta . . .
de sikongó,
de égöszemü,
de élő,
Gyermek: a Március!

Március nekem most: a Csönd!
Bamba .Hajótülök bődül,
Busán .Rám köszönt,
És szétomlik lomha tengeren:
Egyenlítőn . . . iBrazilián ..,

Ausztrálián
Kábelez elfúlón; a Mélybe...!
Ö balga búcsúszó: suta-béna
A Március, a Március ma:
Néma!

Óriás Madár nekem most: a Március
Szörnyű kondor-karma, csőre
Milliók sirját dúlja — vájja . . .
rongyolt színeket lóbál a világba
vigyor koponyák zörgö-zürje hull ..
Ó, Ember-esöt ont a Madár!
Megéled a Seb, a Kereszt! .
Pilátus kezén ég a folt! .
Loccsant szemek újra látnak
Zúzott ököl újra csattan . . ;
Tébolyos agy újra kacag . ..
Március mégis, mégis él!.
Holtakkal beszél...
A Kiontatásban ....!
A Megtöretésben . . . !

Március nekem, most: a Gondolat
a meztelen!
Gúnyos vihar letépte esztelen Bi-

•borát....! • .
És im jégszikrás Havasán repül. ..!
Menekül, menekül. ..!
Csil'hgról-csillagra riadtan pereg
Remegő zsoltára zendül
Nap-Kohóba szökken
Rakéta-lángba röppen .. .
Felhőbe fest pazar melódiát.....
Végtelenbe-rezgö nagy szincsodát...
Az Égen: Tegnap, Ma, Holnap

végigszalad
Istent ölel.. . Nála marad
Ó, a gondolat, a Gondolat mindég
Szabad!

filmszínház működik. Vezető helye-
ken is mindenütt magyarokra buk-
kanunk, így a város rendőrfőnöke
Takács József, a tüzoltóföparancs-
nok és az öt városvezető tanács-
nokból is, egy közülünk kerül ki.
A hatalmas gyárakban is vezető-
helyektől lefelé magyar munkától
serény az élet. •

Egy kedves historikum arról is
megemlékezik, miként kellett az
egyik nagy gyár szlovák portásá-
nak idekint magyarul megtanulni,
hogy maradéktalanul megfelelhes-
sen feladatának. De viszont sokan
vannak olyan magyar atyánkfiai is,
akik 20—30 év óta sem tanultak
meg angolul. így is lehet élni e
szabad országban. Ellenben, ha a
művelődési viszonyait vizsgálnánk
az üt élö magyarságnak, akkor egy
megkövült, hajdani-otthoni világ
bon.tokozna ki előttünk. Ugyanis a
századforduló hazai emléke él to-
vább idekint is közöttük, és nem
változott, de nem is fejlődött sem-
mit. És azóta is fáj, egyre fáj a
lelkek mélyén az elvesztett haza
emléke. Azért a hazáért, mely bi-
zony elengedte zokszó nélkül fiait;
ki az idegenbe.

HOTELÉNEK
Amit ilyen rövid szemlélődés

alatt és láttattunk, az egyetemes
magyar jelenség idekint. Az ameri-
kai magyar lelkészek minden hősi
helytállása s népünknek akármilyen
nagy áldozathozatala sem elegendő
e folyamat feltartóztatására. A tö-
megvonzás itt is érvényesül. A ma-
gyarság egyre olvad és folyik bele
a diadalmas, az előretörő amerikai
életbe, ezen belül válhatnak aztán
a világot formáló egy egy részecs-
kéjévé a mi „volt" fiaink is.



EJTŐERNYŐTŐL AZ EVANGÉLIUMIG
magyarok előtt felvetem; e földi
realitás elöl a magasba tekintve Volt német eitöernyös — ma theologus — irja:
egyikük igy zokogott fel. • > . • > . • • . & ,

— H i i i e l e n h a z a h ü t e l e n gyerme- ' . • _ , , , , , . . , , , , • , ,.•• , ± . \- \ , o t i 1 « t * T
keivé kellett válnunk s más izene- Kedves Barátom, álltai, szinte megrohantál engem így lettünk aztán tisztek. Szol- akarok" . . . ! Nem, egyre, m-
feí nem adhatunk ' mint az írás „ , . , . .... terveiddel; sport, vándorlások.. gálni akartunk hazánknak, vál- kább az — „emlékszel még arra,
értelmét; Aki keresztyén, annak pp- , t u ű n a d > mekkora orom M i n d é g v o l t u j ö t i e ted, üj ideád, lalni akartunk egy keveset a amikor . . . ? " — Igen, te gyülö-
dig mindenütt van hazája, mert a szamomra, mikor levelet kapok állandóan azt hangoztattad: „mi ránehezedő felelősségből — azo- löd a jelent, féled a jövőt és a
Teremtő házában lakozik... Tőled. De — és ne haragudj, ha fogunkig „mi leszünk", „ha mi kért az emberekért, akiket ránk múltban keresel menedéket ab-

Az ó-szövetség nagy siratója ez egyszer őszintén megmon- m a j d _ . ,«. bíztak. Te végig az maradtál, behúzódsz vissza
maga is igy kiált föl: Apáink vét- dom, — örömembe ilyenkor egy Akkor kitört háború, s mi aki voltai; vidám, s a jövőben
keztek, nincsenek; mi hordozzuk csepp kesernyés üröm is vegyül. u j r a összetalálkoztunk a lövész- rendületlenül bizakodó. Az egyre
c i S ' f a i L ^ ^ e m T d o - ^ b f ^ ^ 7" M e g k i s é r ! e m e z t e l " árokban. Attól kezdve együt sötétedő jelen nem tudott meg- Hidd a jövőt
mint a mTemierfc ióön °azolá- m o n d a n i - viseltük el a harcok, a front fá- fosztani optimizmusodtól... Rö- J

sok Vájjon az önigazolás
öhelyéi Emlékszel még azokra az idők- radalmait és küzdelmeit. Te ak- viddel a gépből való kiugrás Kedves, jó, öreg Barátom!

mikor tölti be az evangéliumi önre- re> amikor — mint kisdiákok — kor sem vesztetted el friss jóked- előtt még néhány biztató szót Bárcsak követni tudná l . . . !
vizió alázata? " együtt koptattuk az öreg iskola vedet, bizakodásodat; mert mi szóltál ejtőernyőseidhez, s az- .A- Szentirás, amelyet a tábori

Apáink vetkeztek, s mi hordjuk padjait. . . s a számos csinyte- „hittünk", hittünk abban, amit tán elsőnek ugrottal . . . A mü- lelkész halottaságyától hoztam
vétkeiket. U, S. v e s ellenére sem mondhatná nemrégiben tanultunk a történe- tő asztalon rámosolyogtál az or- magammal, elkísért,, — nem:

senki, hogy a rossz tanulók kö- lemórákon, a vándorlásokon; vosra, aki a gránátszilánkot vezetett. — engem. 'Rajta ké-
zé tartoztunk. Aztán alig lép- hittünk a hazában. Ezért szeret- vágta ki lábadból. . . resztül ébredtem arra, hogy a

D I C S É R D É N t ü n k k i a z i s k o l a k a P u Í á n . elém t ü k akkori .foglalkozásunkat, s m i a k k o r i hitünk, a mi túlzott
I FL KEIS/l hazaszeretetünk bálvánnyá vál-

Á halott lelkész bibliája ; toztatta bennünk a haza fogal-
Lapoztam az amerikai presbite- - . mát ! Tudom most megdöb-

riánus énekeskönyvben: kerestem Aztán a vég. Elérkezett, s te szélgettünk a, hazáról, a mi jő- változott! Valami l d e § e n f e n v
 b e n v e t o r D a n s z ' „ . s talán

az énekeket vasárnapra. Nehéz talán fel sem fogtad valójában, vönkröl . . .? Bizonyára emlék- tükröződött az emberek szemé- . . F s "." "
munka volt, hiszen' alig ismerem A hadifogság még... mindég ka- szel még arra a napra is, amikor böl, más illat töltötte be a leve- yisszanaüsz attól, amit mondot-
még az amerikai templomi éneke- tonai szolgálatnak tűnt fel elöt- azt a könyvet széttéptem. Ezzel göt, csodálkozóak és zavartak *a™- Mégis, szeretnem, ha meg-
kei. Bizony más volt az, mikor t e d , mint a háború folytatása. Es véget vetettem a lehetőségét is, voltak barátaink . . . Mindenütt hallgatnál.
Ausztriában kellett összeállítani a o t t állt — lelkedböl kitörülhetet- hogy valaha elhigyjem ő k e t . . . egy érthetetlen, ismeretlen, s Elérkezett az idő, hogy meg-
wKízraűpi enekrendtí, percek alatt l e n ü l _ m i n d é g elötted a Jövő, Aztán mikor mellettünk a lelkész „agyon nyomasztó érzés neheze- bánjuk bűneinket. Nem, mintha
doUcodni kellett "nekem a™ refvr- a " m i Í ö v ö n k ! " Ismét te voltál meghalt— békésen és csendé- d e t t ránk, gondolatainkra, a nem szeretném többé a hazámat!
mátusnak, az evangélikus énekeken az> a k i először olvasta el azokat sen — megtartottam a bibliáját, tárgyakra. . . Vájjon a Jövő ter- Sokkal jobban szeretem, mint
Lassan megtanultam azokat is és a könyveket, amelyek bizony- s attól kezdve ezt akartam ol- h e l e t t v o l n a e z ? , _ _ A mi jö- azelőtt, —. mert most már való-
megtanultam azt is, hogy Linzben gatták, hogy a nemzet jövőjéért vasni. Es olvastam is, napról- v ö n k k é ? _ __ E s e k k o r tárult jában, igazán hinni tanultam: a
minél gyakrabban válasszam a tulajdonképpen nem mi harcol- napra.. k e r e s ö s z e m e i n k e l é a r } d e g v a _ Názáreti Jézusban. A Krisztusba
„Dicsérd en lelkem a dicsőség örök tünk, hanem mások, esetleg ö.k. Végre elérkezett szabadulá- . . . . . . ,.„„..„,,„., v a 1 A, á vetett hit adta nekem a/ erőt
királyát!" kezdetű gyönyörű meló- Elolvastad ezeket a könyveket sunk napia Visszatérhettünk l 0 S a g ' a l e k e g . v e ü e n valósa- vetett m t a a t a n e K e m a z erőt
diáiu éneket mert ezt szereti az én r . J f ! /-, -? I u ' " . t . ." .P], vibbzdierneimiiK Nekünk, mindent újra kell hogy ma es éppen ma remélni
aiaju eneKet, mert eztszeieti az en e s n e m dobtad felre okét, ha- szülőföldünkre. Hazánk; a varo- f • - . . , , c '«•• Í I I ++ Í C L Í J I „ , ; í A- 1 U •
János barátom legjobban. n e m elgondolkoztál: az olvasót- sok, gyerekkorunk vidékei, a ré- ^zdenunk! Széttört leomlott es imadkozn tudjak a hazan-

Menekiüt sorsunkban a magyarul t a k tanulmányoztad • őket, tek és erdők változatlanul ugy, e l o t t u n k a femenybol tatból kert es _ testvéreimért. Gyere
szóló Ige, ének zsoltár dicsétet az k é s z e n a r r a h d h i d d a m i t a h o g y m i n d é g Í S ; felejthetetle- epitett üvegvar... Reményből.. edd te is ezt velem együtt!
otthont jelentette nekünk, meg- e l é d t á r t a k . _ | m l é k s z e l m é g n ü l éltek szivünkben. Magukon hitből.. .? Vájjon hit volt-e Légy biztos a jelenben, s hidd a
S SnliSr^foU wíét a z okra a hosszú éjszakákra" viselték természetesen a háború csakugyan? Nem tudtál felelni jövőt! Mert a jelen és a jövő a
olyan bibüairészlehT történél né- amikor álom . nem jött a sze- nyomait, de mégis, mégis a mi erre akkor. Elfáradtál. Leveleid- Jézus Krisztusban van, és ö ve-
hány olyan éneke, amelynek hallá- műnkre, feküdtünk a- deszka- hazánk volt. De éreztük, érez- ben nem csendül már a bizako- lünk van minden napon a világ
tára mintegy varázslatként egyszer- ágyakon, s tervezgettünk, be- nünk kellett, hogy valami meg- dó „én fogok", „én leszek", én végezetéig.
re a hazai templom falát, padjait, .
szószékét látta a barakkszobában • • ; - ; • •• • ; : ; :
vagy osztrák iskola-teremben. így . - • •
volt az én János barátom ezzel az R o c » - y éi rv% r%\ é\ 26 \* CS M 2í A 5Í í rrt^n\l^^ A magyar gyülekezetek jövö-

D C O Z C H T I O I U U K d ílöi U « I 111 d y J Cl I jét illtől k l kédé if

énekkeh „Dicsérd én leiken a dicső- DCOZCHTIOIU U Kd ílöi U «I 111 d y J Cl I jét illetőleg komoly kérdés az if-
ség örök királyát!" £ * í 1 ' I juság kérdése. A nyelvi nehézs-

Amint lapozgattam az amerikai . . PSlOPITÍ3ÍUSOKPOl ség már nem köti a magyarság-
énekeskönyvben, mindjárt az ele- " - hoz, angol iskolába jár, angol
/én, a 6-os számún megakad a Magyar református gyüleke- gazdasági válsággal kellett sároltak, ennek letörlesztését a környezetbe kerül, egymás kö-
szemem: „Praiseyou the Lord,the eü éM [náü[t m j S g Amerika küzdeniük, — megpróbálták Kálvin Ifjúsági Kör vállalta. Del- zött már angolul beszél, de ma-
O mfloul " Degismerörsalszö „nyugati végein", San Francisco- idevarázsolni otthoni életüket: hibán, a dohányvidéki magyar- gyarságát tartja. Nyelvén már
vege! A kottáról kezdem dudolni ban. Négyessy Bertalan refor- A csoportoban letelepedett ma- ság központjában november kö- nem érződik a „szabolcs-
a melódiát: hát itt van a régi, is- mátus lelkész vezetése alatt az gyarság igy többek között meg- zepén kezdték meg a templom megyesi" iz, de még a szindara-
mert melódia: „Dicsérd én lelkem a uj gyülekezet a tavaszon Isten alkotta a maga egyházát is. építését. Lethbndgeben lelki- bókban is megállja a helyét. A
dicsőség örök királyát!" segítségével részévé-fog válni az Akadtak bátor lelkészek, akik a gondozó kezdte meg munkáját, harmadik generáció egyelőre

Mindjárt kiírtam az éneket vasár- Evangelical and Reformed „világtól" elzárva, sok nehéz- Ehhez hasonló hirek egész sorát még csak vasárnapi iskolába jár,
napra. Mikor felhangzott kezdő church" nek amelybe tudvale- sé&£e' küzdve, vállaták az Ige ismertethetném Kanada kb. 20 ennek a magyar már nehéz.
éneknek, én is egyszerre mást lát- aj amLr\Va\ maovar rpfnr" hirdetést. Nemcsak lelkipásztor- református központjából. „Anyanyelve angol, de tud ma-
TíS ZSSmT^lh^áí mátifs gyülekezetek ifgnagyobb j<f «*, ^líaorát, vasárnapi is- De lássuk csak a nehézsége- gyárul is." .
rosszat lelett katedrát a kis része tartozik k o l a t vezettek, hanem ok lettek ket is. A legnagyobb nehézség Egyházaink szabadon müköd-

S ? i 5 I I / ? S *J% A- í-ili gyülekezet al,- l™^tS^tS3S S^nSgyaSff SaS ^T£7SSLT~-
Setíi'pad'ttött állva az*én János k " l a S a S f P P é l d á j a a h i v e k é s előtti képviselői, s munkaszeröi. gilag eléggé megerősödött, dol- házakkal ^ z e r v e z e ^ S az I M -
barátomat, amint, tekintete való- lelkipásztor egymást epito hite- Éjjelt nappallá téve munkáikod- láradományai már . kizárólag . . C h ' . • • p r e s h i t a r i a n

szinütlen messzeségbe nézve, énekli nek. Még nincsen saját templo- tak — feleségükkel együtt, — s szive sugallatától függenek. Az r w c h o r s z a ( Í O S szervezetéhez
az utolsó sort: „Zúgó harang, ének muk, lelkipásztoruk a hét öt nap- e mellet sokszor még azért is egyházi életet első sorban a nagy . , . * , , ,,
és orgonahmg, mind csak az ö ján gyárban dolgozik saját élete dolgozniuk kellett, hogy a min- távolság nehezíti meg. Egy euro- ., . . . h h ' ^
nevét áldják!" ^ fenntartására, de egy megvan: a dennápi kenyerüket megszerez- pai csak itt jön rá, mily mér- ^ e s t u . l e t , e i (JOieg az utoDDe^er-

2s azután ránéztem az amerikai gyülekezet és benne hirdettetik zék. hetetlenek a távolságok. (Toron- ?CS1 .^.s ^ y a ^ 1 támogatásban
gyülekezetre. Több mint három- j t j é j e_ E h h e z k é t m i n . A y a z d a s á • válságból to és Montreal között 8 órás az részesíti a magyar református
S Z i r S ^ í W S Í ° S az deneg?éo csak másodlagos fon- felszabadult* hivek méltányolták ut száguldó gyorson.) Sokszor ^mÍé^Za^JfüSS"
SrST'anSSSl SS, azt tosságu s bizonyos, hogyha'e'z is a lelkészek munkáját. A leg- egy-egy magyart munkája kisza- ^ftettfmígát Wzírófag Ivei
gondolom: bizony nem tudja ez a megvan, akkor minden egyéb is több helyén templomot építettek, református lelkész van. b ha a d o m a n y a b o i e j \
háromszáz hivő, hogy most az ür meglesz az idők folyamán. vagy építenek; a lelkipásztornak egy-egy * magyar munkája kisza- '•
Istenen kivül az én János barátom- lakást", a mellet nagy gyülekezeti kit a csoportból, magyar egy- Magyar nyelvű református lap
nak énekelnek... H.A, A z {degenbe szakadt magya- termet teremtettek. Református háza, s ezzel együtt a magyar- is van: az Uj Elet, Dr. Tóth Kál-

. rok egyháza olyan, mint a jég- társadalmi körök, nöegyletek, if- s á g számára szinte elveszett. A man es Borsay Laszlo lelkész
táblára ültetett virágoskert. Va- jusági egyesületek, működnek lelkészek ugyan nagy fáradság- szerkesztésében. Az Llo Hit al-

A Ford-Müvek egy millió dol- tóban, Ravasz Lászlónak ez a sokszor versengve, vállvetve S a l felkeresik a szórvány ma-tálában a protestánsok vallási
lárt adományozott az Egyesült mondása nagyon találó a kana- dolgoznak a templom építésén, gyarságot, de a nagy ut miatt eletéről ad beszámolót. A cikkek
Nemzetek palotája mellett felépi- dai magyar református egy- vagy az egyházi költségek elöte- e r r e c s a k ritkán kerülhet sor. kozott angol nyelvűek is jelen-
tendő „A Testvériség Világköz- házak életére. remtésen. Valóban csodálatos S kevés is, a lelkész. A szór- n e k m e § ' h ° g v a nyelvüeg ve-
potja" épülete számára. „ATest- Virágoskert, — sok munkával, élet folyik az egyházakban: ide- ványok reformátussága alig S v e s hazassaguak lelkigondo-
vériség Világközpontja" Henry sok szeretettel, a lelkek épülé- gen környezetben, csaknem saját hallhat prédikációt, igy bib- z a s a t is végezhesse. Ugyanígy a
Ford II. kijelentése szerint azt sere. Sajnos, jégtáblán, — ezt is erejükre utalva a semmiből te- liaorákra, házi istentiszteletekre templomokban kezdik bevezetni
kell, hogy szolgálja, hogy az em- olvasztja az idö, fejlődésére remtettek virágzó egyházakat, gyűl össze. Több esetben meg- a magyar istentiszteletek mellett
béri társadalomból küszöböljék nincs lehetőség. íme, életükből egy-két hír: A történt, hogy gyülekezetük fel- az angol nyelvűt is. Egy lépés az
ki a: türelmetlenség minden for- Amikor az ó-kanadások rá- montreali egyház most ünnepli szívódott a baptisták s a pün- elangolosodás felé. Virágos kert
máját. döbbentek arra, hogy nincs sok 25 éves jubileumát. Calgaryban kösdisták gyülekezetébe (mint a jégtáblán

* lehetőségük a visszatérésre, — 2400 dolláros villanyorgonát vá- ahogy sok katolikus is). — B —



Unghváry Sándor:

a „Siető Ember"
A XIX. század magyarságának

legrejtélyesebb történeti alakját Szé-
chenyi István formálta ki, aki egy
alvó nemzetből izzásig életre rob-
bantott nemzedéknek vált legna-
gyobbjává.

Az ö egyénisége, mint egy góti-
kus katedlrális," angyalokkal és dé-
monokkal zsúfolt. Ódon történet-
szemléletünk, mint „fontolva hala-
dó" példaképet vetíti, mely klisé
azonban egyre fakul a mi ember-
abrázolásunkban. Az ö egész pályá-
ja ugyanis sietés, lázas keresés s
izgatás az Igazságra. Aki ezt a lük-
tető életet nem a statikus -mű, de a
mögötte meghúzódó ember felöl
akarja megismerni, annak okvetle-
nül egy forradalmi polgárral kell
számot vetnie. Mert Széchenyi tipi-

kus forradalmi polgárként, sója volt
századunknak. Röviden Siető Em-
bernek is nevezhetnénk, aki a meg-
szállottak belső izgalmával tart lé-
pést a lázongó Európával, de nyom-
ban elkésik a magyar belső fejlő-
déstől, mikor radikális társadalmi
szemlélettel kellene az európai ügyet
itthon képviselni. Ezért aztán ment-
hetetlenül ki is hull, mint polgár.
A magyarságnál ugyanis a lassú fej-
lődés mit lehetőség már kiesett, mi-
vel századok idegen gyarmati sor-
sából a nyugati forradalmi eszme
kivetette. Az a forradalmi eszme,
melyei, éppen ez a Siető Ember
hozott volna, de forradalmi eszkö-
zök irtózatával. Ez az ellentmondás
a Széchenyi tragédia egyik magja.

Nincsenek magyar bűnök
Széchenyi nemzetkarakterologiai

szempontból külön is vizsgálatunk
tárgyává válhatna. Ugyanis sok
olyan irodalmi megállapítása marta
be már magát köztudatunkba, mely
sokáig késleltette helyes önszemlé-
fetünk kialakulását. Belső nyomott
kedélyéből adódóan ugyanis komor
vonásokat bélyegzett reánk; tőle
származik a nemzethalál nyugatról
hozott mérge is. Ama kor francia
romantikusaitól átvette s nemzeti hi-
bánknak kiáltotta ki a „szalmaláng"
vádját is mellyel a franciák magukat
illették akkor. Ugyancsak a roman-

tika idején vált divatossá az árva-
gyermek teóriája, melyből a Siető
Ember melancholiáján keresztül ná-
lunk már árvanemzet szuggesztiojá-
nak negatívuma születik meg. Se
szeri, se száma az általa magyar bűn-
nek kikiáltott nyugatról beszivárog-
tatott véleményáltalánositásoknak.
Ezek alól csak lassan tudtuk nemze-
tünket öneszmélésre serkenteni s az
ocsúdó magyarság ma már tudja,
hogy nincsenek magyar bűnök, csak
bűnös magyarok.

>Mi okozta e nagyszerű léleknek
depresszionáltságát s egyben lán-

goló alkotó vágyát, miből adódott ez
az ellentmondás? E rejtély ma már
tisztázódott. Midőn e Siető Ember
történeti, hivatásának nekivágott —
az eddigi tanitással ellenkezően,
igen nagy készülődés után — akkor
bizonyos társadalmi múltja volt, de
idegenben. Ahonnan elindult —
csak per „Stefferl" kezelték, ahogy
Battyányit Pipsinek s Dezsöffyt Mu-
kinak — onnan már egy életre szóló
betegséget hurcolt magával, mely
férfikora derekán tört reá végzettel1-
jesen. Ebből az élettani csonkaság-
ból meríti ellentétes tetteit s nem
lehet más vég, mint egy csodálatos
kiteljesedés utáni ellobbanás. Egy
katolikus embernél szokatlanul
hangzó örihalál. Pedig a Siető Em-
bernek komoly evangéliumi hite
volt, de azt a magyar embertől adó-
dóan, bizonyos belső szeméremmel
élte meg.

Széchenyi vallásossága atyjának
közismert megszállottságától elté-
rően már nem. csak a formalisztikus
katolikumban, -mint inkább a Másik
Ember iránti felelősségben jutott ki-
fejezésre. Vagyis már nem a kato-
likum formalizmusába merül meg,
hanem az egyetemes kereszténység-
ben és igy válik igazi Krisztus-köve-
töve. A hajdani pázmányi katolikum
uj gazdagsága éz, mikor egy közöm-
bös emberöltőben, nemcsak magyar-
ságában legnagyobb, de keresztény-
ségében is példaadóan hü őseihez.

címerét, amelyen a szimbolikus Bá-
rány nyugtatja a lábát.

Juhász Péter, aki a görögös Mé-
Huszra változtatta nevét, a reformált
egyháznak nem első és nem is egye-
düli, hanem a legnagyobb szerve-
zője volt. -Mint Kálvin, akivel sok-
szor öszehasonlitják, ö is elégette
életét az Egyház ügyéért, mert Kál-
vintól jóval -fiatalabb korú, csak har-
minchat esztendős, amikor a halál
elragadja, felemésztvén fiatal életét
a hitért, tudományért, s az Egyhá-
zért folytatott hármas harc tüzében.
Amit e fiatal életében végzett, az
több, mint amit ilyen rövid idö
alatt véghez lehet vinni. Alig hu-
szonöt esztendős amikor megválaszt-
ják a tudós Kálmáncsehi örökébe,
aki Debrecen első reformált, lelki-
pásztora volt. Méliusz a városi ta-
nácshoz dedikálja a Kolossebeliek-
hez szóló pali levélről szóló elmél-
kedéseit s Krisztusról irt elmélke-
déseit a város kereskedőihez ajánlja.
De a kereskedők és a polgárok mel-
lett nem hanyagolta el a fönemessé-
get sem, s a török fogságból megsza-
badult Magócsihoz az apostolok,
•próféták es néhány egyházatya
felöl irt elmélkedéseit dedikálja.

Juhász, a „debreceni pápa" foly-
tonosan fordít latinból, görögből,
hébeíböl s teljes egészében magyar-
ra fordítja az Ujtestámentumot. De
nem csak azért fordit, hogy a val-
lásos gyakorlat nyelvévé tegye a
nép nyelvét, hanem a szellemi mun-
kára is példát óhajt adni, mert a
szellemi munkát is keresztyéni fela-
datnak tartja.

írásain üdvül, nemcsak az isten-
tiszteletet tartotta fontosnak, hanem
a lesujtottakat, a betegeket is gyak-

ran meglátogatta s a családról azt
tartotta, hogy a család természetes
papja a családfő és arra vágyott,
hogy az egész ország egyetlen ilyen
nagy családdá lehessen s-a Mindlen-
ható szent tekintette a népek és az
országok szuverén urának s az a
népi, amelyben szeretet és istenféle-
lem nincs szerinte pusztulásra itélt.

Mindamellett ne gondoljuk, hogy
csak reménytelennek és csak kese-
rűnek látta a hazája helyzetét mert
az egyik legborzalmasabb török be-
törés alatt is mélyen bizodalmas hit-
tel hiyja segítségül Istent „a debre-
ceni nyáj méltatlan lelkésze" a
János evangélistáról irt elmélkedé-
sében.

Az unitáriusok ellen intézett vi-
tairatai a legmaradandóbbak s ez
az, ami Bézához, a Kálvin utódjá-
hoz közelhozza Méliuszí. Az uj
Egyház akkor öltögetti magára a
végleges formáját s Béza eme vita-
iratokat nagyon értékeli, s nagy
örömmel üdvözli Méliuszt s imájá-
ban is kéri az Úristent, hogy áldja
meg Méliuszt, hogy az „egyházat
bántalmazok felett Krisztus győz-
zön."

'Lesújtva a hirtelen halál fairétől,
Béza „örök emlékezetre méltó ha-
talmas bajnoknak" nevezi Méliuszt
s a halálát az összes egyházak
nagy fájdalmának tartja. A szigorú
egyszerűségéről nevezetes debreceni
tanács is, amint a halotti anya-
könyvi bejegyzés mutatja „méltány-
lásra érdemes nagy tudósként" em-
lékszik, meg Méliusz Juhász Péter-
ről, a magyar Kálvin haláláról, —
irja a korról Sayons, a neves fran-
cia történész. — P- P- —

Két Európa összeütközése Néma Istentisztelet Nyitrán
Őseit, Szabó névvel az alföldi ma-

gyarságból vette az a vagyont
gyarapító püspök előd, aki a habs-
burgi katolikumban később Szé-
chenyi grófsággal tetőzte be család-
fáját. Szóval egy püspök-ös. Ez már
önmagában is szokatlan, s ezt csak
halmozta ez az oldalági rokon. Mint
minden embert, öt is ellenfelei tet-
ték naggyá. S valában volt kikkel
egybevetélkednie, Wesselényi, Kos-
suth, Bat'yányi, Deák és rég nem
látott gazdagságú nemzediék vette öt
körül. De végzete Kossuth volt. So-
káig elemezték e kortárs-óriások
belső indulatait, de mindaddig, amíg
csak kettőjük életében kutatták a
rugót, nem adhattak megnyugtató
feleletet. Mi már ugy láttathatjuk,
hogy valójában két Európa ütközött
meg indulataikban, a nyugati pol-
gári és a dunatáji népi. Széchenyi
indítása egészen más volt, mint Kos-
suthé. így például a Siető Ember
egyszerűen nem rendelkezett magyar
művelődési élménnyel, idegen volt
a neveltetése. Innen adódik nála az
a szokatlan igyekezet: Akadémiát
alapit s magyarítani akarja a ma-
gyart. Még ekkor saját anyanyelvét
sem beszélte jól. Ellenfele pedig
ugyanakkor a mély magyar hagyo-
mányból hozza minden élményét,
mely a nemesi világ latin, jogászi s
népi-magyar ötvözetében jut nála
kifejezésre. A Siető Ember ezekről
fogalommal is alig bir, nyelve né-
met, francia s angol, szemlélete nyu-
gati polgárságból táplálkozik. Eze-
ket a nyugati polgári teljesítménye-
ket hozza magával a dunai tájra
mutatóul. Erre a társadalmi rendre
akarta építeni jövő országát. Azon-
ban ez még csak ábránd s mikor
rájuk támaszkodva szeretne harcot
vivni, menthetetlenül elbukik. Egy-
szerűen nincsen polgári társadalmi
háttere.

Ugyanakkor pedig Kossuth a ma-
gyar társadalmi valóságból érkezett,
a népi nemesiből. Ö azt képviselte,
azt is hivta harcba, melyet százados
nemzetalatti élete dinamikussá, azaz
forradalmivá tett. 48-ban, a népek
nagy tavaszán azért tudott győze-
delmesen helytállani s ne feledjük
végül is: 48 történeti presztisze nél-
kül nem lehetett volna 67-es kiegye-
zés sem. Ebben a kettős társadalmi
szemléletben, a polgári s népiben,

van e két kortárs-óriásnak tragé-
diája. E polgárinépi szemlélet XIX.
századbeli kiegyenlithetetlensége
miatt kellett végül is mindkettőjük-
nek, döntetlen eredményű harcban
elbukva, egy külső s egy belső emi-
grációba vonulniok. A látnoki erejű

Széchenyi már minden bizonnyal
ezt a tragikus jövőjét gyűlöli -Kos-
suthban, akinek többszöri közele-
dését is elutasítja. iHol itten a kiüt
100 év után, kérdezi a kései oknyo-
mozó.. Kinek volt hát történetibb
a magatartása?

A Dunatáj önelvüsége
Mint már emiitettük, két Európa

ellentéte vált tragikussá Széchenyi
és Kossuth harcában, mely történeti
dilemmát csak Európa felöl tudjuk
feloldhatónak. Vagyis abban a pilla-
natban, amint a Dunatáj önelvüvé
válhatik, ha saját törvényszerűségét
élheti, akkor kelet-nyugat erővona-
lai nem válhatnak belső meghason-
lások okozóivá. S végső válaszul,
hogy t. i. kinek is volt igaza abban
a vitában, melyet Széchenyi Kos-
suthtal folytatott, majdnem azt izen-
hetnénk, hogy Petőfinek. Annak a
Petőfinek, aki a néppel való azonu-
lását életével tudta megpecsételni s
kortársait egy lépéssel megelőzve, a
halál igazságot parancsoló fóruma
elé állni.

.Aztán Kossuth emigrációba, Szé-
chenyi Döblingbe, majd öngyilkos-

ságba vonult. A Siető Ember -maga
fejezte be ezzel látszólag életét s
hagyott hátra ilymódon egy külön
rejtélyt. Vagyis egy hivő ember
lehet-e egyáltalán öngyilkos? Csak
a teste, de végeredményben minden
eszméjében a halhatatlan lelkek tul-
világi felelőssége jut kifejezésre.
Amig annakidején Kossuth biráinak
igy válaszolt:

—• Szenvedésre meg lehet ugyan
tanítani, de félelemre nemi

Addig Széchenyi István az alázat
krisztusibb idézetével válaszol kései
csodálójának:

— Önkény önkénnyel szövetkez-
het, de mi a szeretet szövetségével
válaszolunk. S hisszük, hogy Terem-
tönk igazságosan szól a végitéletkor.

Emberi . tragédiáját feledve, hité-
ből mi is üdvözülhetünk.

Sayoits a
magyar reformációról

A genfi óváros egyik épületét em-
léktáblával jelölték meg Kálvinról.
Ezzel az épülettel majdnem átellen-
ben van egy másik emléktábla, ezt
magyarok állították Sayons Eduárd
francia történész emlékezetére. Say-
ons franciaországi menekült kálvi-
nista család ivadéka, aki maga
visszaköltözött Franciaországba s
Párizsból két izben is járt Magyar-
országon a múlt század második
felében. Két könyvet is irt rólunk.
Ezért a Magyar Tudományos Aka-
démia külföldi tagjai sorába választ-
ja s Fraknoi Vilmos, történész igy
emlékszik meg Sayonsról: Elmond-
hatjuk, hogy külföldi iró még soha-
sem tanulmányozta ilyen elmélyedő

•módon történelmünk és nemzeti
irodalmunk forrásait, sem ily töké-
letesen nem értette meg intézmé-
nyünk szellemét.

!Ma is eleven melegséggel hat ránk,
ahogy Sayons például a magyar re-
formáció nagy eseményeit ecseteli
az 1550-s évekből. (,2k 114 1 1950.)

iDebrecen volt a nagy magyar Re-
formátus Egyház Genfje s Méliusz
a magyarok Kálvinja. Egyetemsze-
rüvé bővített kollégiumával, nyom-
dáival, könyvtárával, tágas templo-
maival, erélyt es tekintélyt paran^
csoló tanácsával a város be is igar
zolta, hogy a hasonlatra méltó, s
ezáltal is :erre törekedett hogy fel-
cserélte a nyitott Bibliával a régi

Messziről érkezett az öreg ku-
rátor s olyan fáradtan ereszke-
dett bele a süppedt foteuilbe,
mintha a sirba ereszkedett vol-
na, meg akarván előzni a halált.

A szája szélén is ez a kárval-
lott békesség vigyorgott az öreg
Acsaynak s hallgatagon elnézett
az ablakra, mintha az időt is
tul akarta volna nézi. Mintha
perelt volna is magában egy kis-
sé, mert ez az idö furcsa csele-
kedetre szorította, •— reszlovaki-
zált az öreg.

—• Tudom hogy megvénitet-
tés, tudom, hogy elkoptatsz. Tu-
dom, hogy ma holnap megem-
észted a testem. Nem bánom,
hászen ugy is csúfot űztél velem,
mert még meg sem haltam Nyit-
rán s mégis megöltem magam-
ban a fajtám, mert életet cserél-
tem papírforma szerint. Reszlo-
vakizáltam . . .

— Tégy hát amit akarsz ez-
zel a gazdát cserélt testtel, de a
lelkem még egyszer megmuta-
tom neked, mert azt te sem él-
heted tul. Lásd meg magad ben-
ne. Lásd meg azt a fonákságot,
amit sebtiben kerekítettél itt
ezen ezeréves tájon, ahol civód-
va is, vesződve is, de megfértek
egymással a vallások s a nyel-
vek.

— Hogy vagytok? . . . unszol-
ta szólásra a lelkész, akihez be-
toppant s mindaketten Nyitrára
gondoltak.

— Egyelőre... jobban...
adta vissza az öreg kurátor s
nekem ugy révlett, mintha min-
daketten valami nemlétezö fur-
csa világban lennének s csak a
testük van itt, csak az értelmük
tudja még, hogy élnek. Mintha
haldoklóról beszélgettek volna s
az is befordult már a fal felé,
tudván, hogy kikerülhetetlen a
halál.

— Csodahitü ember ez a Zsiga
bácsi, — kötözgette tovább a
szót az öreg kurátor, csak az a
baj, hogy keveset külditek.

— Ezt 'is megérti ugyan az
ember, mert a mienk csak szór-
ványgyülekezet s máshova is
kell pap. Hiszen negyvenet már
eddig is kiraktak....

—• Igaz, mi pap nélkül is meg-
vagyunk. Csak az énekléssel van
baj, mert az kihallatszik, s Nyit-
rán nem tűrnek meg magyart.
Sőt Egerszegen is meg volt az
utolsó magyarnyelvű mise, de
mi azért folytatjuk. Bevezettük
a néma istentiszteletet. Valaki
felovassa a zsoltárt s a többi
csak szájjal kiséri utána. Ez a
mi néma istenteszteletünk . . .

— A multvasárnap ugyan újra
énelkeltünk, — folytatta vigab-
ban az öreg Acsyay, — mert
összeszokott a Matyó gyerme-
kekkel a csendörparancsnok kis-
lánya. Velük játszott a múltko-
riban is s onnan szaladt ki az
apja elé, ahogy az hazatérőben
volt s magyarul köszönt a kis-
lány az apjának. Zavarbajött
ugyan a parancsnok, de mégis
az ölébekapta a kislányát s. el-
menöben megsimogatta a Matyó
lányokat is. A felesége szinte
szereti is, ha a Matyó gyerme-
kekkel van a vásott, egyetlen,
kényeztetett gyermek, mert a
biblikus életből a gyermekekre
is sok minden átragadt. Érezte
hát, hogy magyaráznia kell a
zavarát s elmenöben a szülök
felé is odomotyogta, hogy...
nagyon összekuszált ez az élet
s az ember csak ember marad'
benne.

— Ebből a pár szóból vettek
újra bátorságot Nyitrán s vasár-
nap hangosan énekeltek újra.

—• Persze, a parancsnok ab-
laka a terem udvarára nyílik s
meglátjuk, hogy meddig tűrheti,
de most egyelőre igy vagyunk,
— fejezte be az öreg kurátor.

Akkor 1948. tavaszán voltunk
s Pozsonyban ép aznap prédi-
kált utoljára magyarul a lelkész.
Azóta sem tudni, hogy énekel-
hetnek-e még magyarul a nyitrai
magyarok... Viski.



USA egyházi sajté és külpolitika Szabadság és nyakkendő
' Hogy mi tulajdonképpen a saj-
tószabadság, annak tudományos
meghatározásán sokat lehet vitat-
kozni, mig minden lényeges ismér-
vet és követelményt magába foglaló
szövegezést lehet találni. Gyakor-
lati szempontból és különösen bi-
zonyos korokban a sajtószabadság
ismérveinek és követelményeinek
problémája ugyancsak leegyszerűsö-
dik. Szabadnak fogjuk tekinteni pél-
dául azt a sajtót, amely megbírál-
hatja, sőt el is ítélheti a kormány-
nak, a törvényhozásnak vagy akár
az államfőnek politikáját akár álta-
lánosságban, akár egyes gesztióiban,
mégpedig anélkül, hogy ezért akár a
birálo sajtórgánumnak, akát a birá-
ló személynek bármilyen baja tör-
ténnék. Ez az, ami manapság töké-
letesen hiányzik a totalitariánus, el-
sősorban szovjetrendszerü allamok
sajtójában és megvan a.nfugati vi-

lágban. Ennek a sajtószabadságnak
magasrendűsége azonban mindig
attól függ, hogy a bíráló vagy elité-
lö milyen motívum alapján bírál
vagy ítél. E motívumnak nincsen
szükségképpen köze a .bírálat vagy
ítélet jogosságához. A szabad sajtó
bírálhatja vagy elitélheti kormánya
politikáját pártszempontők miatt.
Mert ö, a biráló, a másik párt véle-
ményét osztja.' Joga van ehhez, söt
hozzátehetjük: lehet, hogy szándé-
ka s bírálhat osztály vagy csopor-
térdekek szolgálatában is. Akár a
pártsajtó, akár az ilyen osztály-
vagy csoportérdek-sajtó természete-
sen nem szabad, mert megbízóját
szolgálja, de szabad, mert megmond-
hatja a véleményét anélkül, hogy
baja történnék, a közvéleményre
bízva annak eldöntését, hogy 'kinek
van igaza.

Az igazság szabadsága
•Ezek a szabadiságok és megkötett-

ségek a nyugati világ egyházi sajtó-
jának vizsgálatánál is fellelhetők.
Az egyházi sajtó, legnagyobb része
felekezeti sajtó, római katolikus,
presbiterinus, baptista vagy meto-
dista, esetleg felekezetközd evangé-
liumi. Ebből a szempontból a párt-
sajtónoz hasonlít, egy bizonyos fele-
kezet vagy felekezetcsoport véle-
ményét nyújtva, feltehetőleg őszin-
tén és becsületesen meggyőződve a
maga igazában. Ebben az értelem-

Rövidebben a spanyol kérdésre.
Nyilvánvaló, hogy egy általános
nyugati véderörendszerbe Spanyol-
ország beletartozik. Azért is, mert
jelentős érőt képvisel, azért is, mert
az országban uralkodó rezsim ha-
tározottan antibolsevista és azért is,
mert földrajzi fekvésénél fogva mint-
egy hatalmas hídfője Nyugaeurópá-
nak_. -Ha Amerikának érdeke tehát
— bármilyen ókból — Nyugateuró-
pa megvédése a . bolsevizmussal
szemben, akkor érdeke Amerikának
és az egész nyugati védelmi rend-
szernek, hogy Spanyolország ebbe
beletartozzék. Spanyolországot az
Egyesült .Nemzetek fasiszta állam-
nak tekintették, nem vették fel so-
raikba, a diplomáciai viszonyt ügy-
vivőkre korlátozták követek . és
nagykövetek helyett és nem részesí-
tették sem kölcsönökben, sem más
gazdasági előnyökben. Most ezt az.
élt tompítani kezdték, Amerika köl-
csönről kezdett tárgyalni és az Egye-
sült Nemzetek egyes államaival meg-

ben nem szabad. De még kevésbbé
szabad azért, mert — ha emberi
gyarló igyekezettel is — Isten evan-
géliumának világ — és értékszem-
léletével, Isten akaratát szolgálva,
ahhoz megkötve, söt megkötözve,
a megalkuvás lehetősége nélkül
mondja meg véleményét a világ
dolgaival szemben. Más dolog, hogy
ebben az esetben igazán szabad,
mert az igazság tesz bennünket sza-
badokká.

Kifelé, a világ felé, véleményének

A spanyol szövetség ellen
kezdődött az ügyvivőknek követek-
kel és nagykövetekkel való kicseré-
lése. Ismételjük azért, hogy a közös
nyugati védelmi rendszer érdek-
körébe bevonják Spanyolországot is.
Nem azért, mintha egyszerre rájöt-
tek volna, hogy Spanyolország nem
fasiszta, hanem azért, mert bizonyos
politikai érdekek ugy kívánták. Nos,
ezekéi a tárgyalásokat, ezt a politi-
kát az amerikai (természetesen pro-
testáns) egyházi sajtó egyhangúan
elitélte. Az érvelés egyszerű és logi-
kus: ha Spanyolország fasiszta, to-
taliariánus ország, és ez egyaránt
kitűnik az uralkodó politika rend-
szeréből valamint az evangéliumi
keresztyénségnek Spanyolországban
való kíméletlen elnyomásából és ül-
dözéséből, akkor a totalitarianizmus
ellen való küzdelemben — amit az
egész nyugati védelmi rendszer cé-
loz — Spanyolország szövetségének
keresése contradictio in obiecto, en-
nélfogva elítélendő és elvetendő.

nyilvánításában ez az egyházi sajtó
azonban teljességgel - szabad. Az
amerikai egyházi sajtó például sza-
badon bírálhatja az államelnököt, a
törvényhozási, a kormányt, általá-
nosságbán és részletekben — foán-
tódása nem esik s ami még fon-
tosabb, közvéleményt is alakit. Sú-
lyos, hatásos, döntő közvéleményt.
Ne említsünk például mást, mint az
így kialakított közvélemény aka-
dályozta meg Truman elnököt, hogy
állandó diplomáciai képviselőt küldi-
jön a Vatikánba.

E szabad amerikai egyházi sajtó
magasrendűségét akkor érezzük,
aimidön megrovó vagy ítélő szavát
olyan esetekben emeli fel, amidőn
a megrótt vagy megbírált politika
általános felfogás és politikai gya-
korlat szerint helyes,- az ország ér-
dekében való, de mivel sérti azt az
evangéliumi szemléletet, amely ez
egyházi sajtó kritikájának alapja,
szavát mégis felemeli. Itt nem 'kíván-
juk továbbvinni a gondolatot, hogy
tehát akkor az „általános felfogás"
és a „politikai gyakorlat" mindig,
szükségképpen vagy csak egyes
esetekben, s mikor és miért sérti az
evangliumi szemléletet, vagy pedig,
hogy lehet-e az ország „érdekében
való" bármilyen politika, amely
sérti az evangéliumi szemléletet.

Itt most csak két gyakorlati pél-
dára szeretnénk rámutatni az ameri-
kai egyházi sajtó magatartásának
illusztrálálára, egyikre hosszabban,
másikra rövidebben.

vértanúhaláláról, amely mind csak
fokozódott a kínai beavatkozás óta.

iDe tudja, hogy az ördögöt nem
'ördög segítségével, hanem csak böj-
töléssel és imádkozással lehet kiűzni,
Böjtölés alatt a bűntől való megtar-
tóztatást, imádkozás alatt az Úris-
tennel való szüntelen kapcsolatot és
Benne való bizodalmat értve és
vallva.

Cserkészet
örömmel közöljük fiatalabb

olvasóinkkal, és azokkal, akik
érdéklödnek az ifjúsági munka
és magyarság értékeinek —• a
magyar cserkészet által —
ébrentartott gondolatai iránt,
hogy a Cserkészszövetség kia-
dásában megjelent a

Éhséggel nem lehet zsarolni
A másik példa Indiával kapcsola-

tos. Tudvalevő, hogy India minden
igyekezetével a békéltetésre töreke-
dett a kínai—koreai konfliktusban.
Hevesen küzdött az ellen, hogy az
Egyesült Nemzetek a vörös Kínát
támadónak mondják ki Koreában s
mikor ez mégis megtörtént India
képviselője nyíltan és élesen kife-
jezte .ellenkező véleményét. Ez két-
ségtelenül erősen India-ellenes han-
gulatot váltott ki Amerikában. Ebbe
a hangulatba ütközött belé az a
probléma, hogy Indiának kétmillió
tonna kenyérmagra lenne szüksége,
hogy elkerülje a fenyegető éhín-
séget. Az amerikai szenátus külügyi
bizottságában vita kezdődött azon,
hogy ennek az Indiának adjanak-e
búzát. Nehru tul független magatar-
tást tanúsít a Nyugat-Kelet ellentét-
ben. Itt van most ez a buza-prob-
léma Nem kellene-e egy kicsit „be-
folyásolni" vele az indiai külpoliti-
kát? — Az amerikai egyházi sajtó
azonnal felemeli a szavát és élesen
vágja oda a politikusoknak, hogy a
legbünösebb magatartás lenne Ame-
rika számára az éhínséget, illetve
éheztetést külpolitikai eszköznek
használni. Az egyházi sajtó rámutat
arra, hogy ez emberiesség elvét láb-
bal taposná, ami nem méltó Ameri-
ka népéhez. Hiszen ez a magatartás
ahelyett, hogy megnyerne egy szö-

vetségest, amely megnyerhető, ép-
pen hogy elidegenitené. Söt, nem-
csak Indiát idegenitené. el, amely el-
végre a második legnagyobb népes-
ségű ország a földön, hanem Ázsia
többi népeit is és egyáltalában min-
denkit, aki együtt tud érezni a szen-
vedővel. Ez a magatartás egyszerre
lenne embertelenség, bosszú és te-
kintettel arra, hogy India Kínával
kapcsolatos magatartása elvégre egy
harmadik világháború elkerüléséré
irányult s mint ilyentől legalább is
az őszinte jóakaratot nem szabad
elvitatni, ez a magatartás e jóakarat
nyílt kétségbevonása is lenne. Az
egyházi sajtó egyik orgánuma, a
The Christian Century példátlanul
éles szavakat használ ezzel a kér-
déssel kapcsolatban, azt követelve,
hogy az indiai éhínséget politikai
zsarolásra használni kívánó politi-
kusokkal szemben az amerikai nép-
nek' követelnie kell, hogy szűnjenek
meg az amerikai népet hamisan kép-
viselni a világ közvéleménye előtt.

Mindéhez hozzá kell tennünk,
hogy ezt. a magatartást az az egy-
házi sajtó képviseli ilyen szilárdan
és élesen, amely hónapok óta a leg-
megrázóbb történetekkel van tele a
virágzó koreai missziók szörnyű
szenvedéseiről, templomok, egyházi
épületek szinte maradéktalan pusztu-
lásáról, koreai keresztyének ezreinek

„Mi könyvünk"
A mü tartalmazza: első részé-

ben a cserkész próbarendszer
leírását, gr. Teleki Pál hagyaté-
ka alapján. Második részében
magyarságismereti és népi érté-
keinket foglalja össze. (Népda-
lok, népművészet, népi-tánc,
népmese.) Harmadik részében
dióhéjban hozza a magyar tör-
ténelem, földrajz, ; irodalom
összefolalását. A könyvet szá-
mos rajz és ábra díszíti.

Megrendelhető a Szövetség
Sajtóosztályán: Magyar Cser-
kész; Bregenz, Postfach. — ci-
men.

A Magyar cserkészszövetség
—• az egész világon egyöntetűen
— február 2-án ünnepelte a ha-
gyományos Teleki-napot.

* .
A szövetség vezetősége me-

gindította tárgyalásait a magyar
cserkészeknek az 1951-es —
Ausztriában megrendezendő —
világtalálkozóján (Jamboree)
való részvételével kapcsolatban.

A Szövetség ausztriai megbí-
zottja a közeljövőben a St. Gal-
leni cserkészszövetség meghívá-
sának eleget téve, meglátogatja
az "ott müködö csérkészalakula-
tokat, s megbeszéléseket foly-
tat azok vezetőivel.

Amerikában nemcsak politikai
szabadsággal, vallásszabadsággal,
sajtószabadsággal ismerkedtem meg,
a szabadságnak nemcsak ideális,
szinte szent értelmezésével, hanem
hétköznapi, mindennapi szabadság-
gal is. Mégpedig a nyakkendővel
kapcsolatban.

A dolog ugy kezdődött, hogy jár-
káltam a new yorki utcákon és né-
zegettem a férfidivattüzletek kiraka-
tait. Pillantásomat azonnal lekötöt-
ték a nyakkendők. Százféle minta,
ha nem ezerféle. Az ember meg-
babonázva nézi őket. Egyiknek vilá-
gossárga az alapja, vannak rajta el-
szórva szürke, kék, piros és lila
rombuszok, a másiknak halvány-
barna alapján egy zöldből és piros-
ból összetett üstökös szánt végig;
egy harmadik pasztellkék színét
megtöri egy egészen szabályos zöld
karácsonyfaminta. Nincs emberi
nyelv, amely ki tudná beszélni a
változatosságot és —• én ugy gon-
doltam — nem lehet emberi nyak,
amely ezeket a színes szörnyűsége-
ket viselni tudná. Ettől kezdve ko-
molyan figyelni kezdtem az emberi
nyakakat New Yorkban, utcán,
lunch-róomban, földalattin, a cipö-
tisztitónál és színházban egyaránt.
Férfitársaim furcsán néztek vissza
rám és kutatták szemem pillantásá-
nak irányát, hogy mit is nézek raj-
tuk. Mikor felfedezték, hogy nyak-
kendőjüket nézem, arcuk kutató mo-
gorvasága megenyhült és barátságo-
san mosolyogtak rám, mintha azt
mondanák: Ja, a nyakkendőm, hát
azt meg is nézheted! Vagyis tudo-
másul kellett vennem, hogy ezeket
a szörnyű színes madzagokat nem-
csak viselik, hanem tetszik is nekik,
szinte büszkék rájuk.

Én magam megmaradván a disz-
krét csíkoknál vagy egyszinü sötétes
árnyalatoknál, ugy gondoltam, hogy
az egyházmegyei gyűlésen, ahová
készültem, legalább kollégáim hoz-
zám hasonlók lesznek. De koránt-
sem: a sárga, hupikék, jajvörös és
méregzöld olyan orgiáit láttam egy
sorban, hogy különbözőségem miatt
én kezdtem a magam sötétkék csikó-
sát tenyerem alá rejtegetni.

De azután elhatároztam, hogy
meg fogom őrizni egyéni ízlésemet-
vagy inkább európai ízlésemet. El-
végre Amerikában szabadság van,
mindenki olyan nyakkendőt hord,
amilyen tetszik. Én nem bánom a
szinorgiát, ha az ugy tetszik másnak,
más se bánja az én ízlésemet, ha ne-
kem ugy tetszik.

Elméletemben erősen tévedtem.
Mert a tegnapi ferfikörön azt mond-
ja nekem egy barátom, igen jó ál-
lásban lévő, komoly úriember:
„Miért viselsz Te állandóan ilyen
szomorú szinü nyakkendőket? Már
figyellek régóta!"

„Nem szomorú színűek ezek, csak
kicsit komolyabbak. Nem olyan kia-
bálók!"

„Tévedsz. A mieink nem kiabá-
lóak, csak vidámak! Egy férfi öl-
tözetében szinte a nyakkendő az
egyetlen ruhadarab, amibe egy kis
szint, vidámságot lehet belevinni!"

Nem tudtunk megegyezni. Neki
vidám maradt világoskék kendője a
jajvörös nyíllal, illetve inkább vil-
lámmal, nekem ízléstelen és kia-
báló. Azt gondoltam, hogy ezzel az
ügy el is van intézve. Nem volt.
Kezdtem észrevenni, hogy barátaim
mintha kicsit szánakoznának rajtam
nyakkendöizlésem miatt, megbocsá-
ió pillantásokai vetnek csíkjaimra
vagy diszkrét pettyeimre és jelen-
létemben csendesebbre fogják hang-
jukat. •

Idegesíteni kezdett a dolog. Hát
ez a szabadság? Még olyan nyak-
kendőben sem járhat az ember, ami-
lyenben akar? Elővettem baráto-
mat, akivel első nyakkendő-esz-
mecserém volt és egyenesen nekisze-
géztem a kérdést:

„Mi bűn van abban, hogy én más
mintájú és szinü nyakkendőt hor-
dok és szeretek, mint Ti?"

„Nincs benne semmi bün. De-
hogy. Csak feltűnsz vele. Érted?
Nem mi tűnünk fel ezekkel a vi-

dám, hangos színekkel, hanem Te a
Te halk és halvány színeiddel. Mert
más vagy, mint a többi. Tulajdon-
képpen ezzel sem lenne baj. De so-
kan ugy érezhetik, hogy más
akarsz lenni, mint a többi, mert
nem szereted azt, amit a többiek sze-
retnek. És a nyakkendő-különbséget
átviszik önkénytelenül is másra,
életmódunkra, szokásainkra."

„De akkor hol itt a szabadság?"
„A szabadság megvan. De ha azt

akarod, hogy ugy tekintsenek Téged
is, mint maguk közül valót, akkor
ne akarj feltűnni környezetedben.
Kitűnhetsz, de ne tűnj fel. S leg-
jobban akkor tűnsz fel, ha ilyen
apró külsőségekben más vagy."

Apró! — gondolom és egy pilla-
natra arra a hirdetésre gondoltam,
amely 1.65-ért olyan nyakkendőt
hirdet, amire egy pin<-up-girl van
festve, de olyan technikával, hogy
másnak látszik ruhája nappal és
másnak villanyfénynél. Igaz, nyakon
ilyet még nem láttam ... De bará-
tom folytatja:

„Tudod, nem csodálkoznék azon,
ha olyasvalaki szomoru-nyakkendös,
mint Te, egyszerre azon venné ma-
gát észre, hogy főnöke, legyen az
akár üzletvezető egy áruházban vagy
elömunkás a gyárban, azt mondaná
neki: Menjen barátom, nem szere-
tem azt a szomorú-komoly képét.
Vagy legalább vegyen egy vidámabb
nyakkendőt fel. Ha holnap nem vesz
fel más nyakkendőt, akár be se jöj-
jön többet. Keressen más munkát.

Értetlen szemmel néztem bará-
tomra. Fel voltam háborodva. Szin-
te magamnak mondtam csak:

„Hát hol itt a szabadság?"
„A szabadság ott van, kedves ba-

rátom — mondotta —, hogy jogod-
ban áll bármilyen munkával sok
pénzt keresni, üzemet vagy gyárat
alapítani s ott kikötni, hogy összes
alkalmazottaid csak olyan szomoru-
halkszinü nyakkendőket viselhetnek,
mini amilyet Te szeretsz. Mind."

így találkoztam én a nyakkendőn
keresztül a hétköznapi szabadság-
gal. Lehet, hogy nem igy van, de
ma még igy látom. H. St.

iKarachiban Pakisztán fővárosában
a muzulmánok konferenciát tartot-
tak, melyen 30 állam képviseletében
100 kiküldött jelent meg. A kon-
ferencia az Izlámot „harmadik erö"-
nek mondotta ki a nyugati hatalmak
és a kommunizmus között, azonban
a mohamedánizmus egyeségesitésére
nem terjesztettek be konkrét javas-
latot. A konferencia kimondotta,
hogy „bármely mohamedán állam
elleni támadást a mohamedánizmus
elleni támadásnak tekintenek". Egy
másik határozat az arab nyelvet
mondotta ki a mohamedán államok
közötti érintkezés nyelvének.

*

íNyitra megyei születésű és ujmos-
nicai Temesinegye illetőségű
magyar farmer, aki 1924-ben jött
Kanadába és jelenleg Sasfcatche-
wan Kipling nevű városkája mellett
van 160 hold földje, — házasság
céljából kihozatna ref. 40—50 éves
nőt leányt vagy asszonyt. Olyan
nőt szeretne feleségül venni, aki
szereti a farmi. életet. Nem kivan
külső munkákat tőle, a ház körüli
teendők ellátását várja és elsősor-
ban azt, hogy jóravaló feleség
legyen. — Megkereséseket, ha lehet
fényképpel és a szükséges adatok-
kal Rev. Gyözö Orth Box. 247.
Kipling. Saskatohewan, Canada
ciraire kérünk.
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