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Töretlen sugarak

protestáns egyházaknak
hatalmasszámu ni&szionárius
Petőfi... aki mindég egészen-magát adta . . . .
gárdája dolgozik -zerte a vilá— Szerepét sokat játszották és megjátszottak, hol rangosán, hol gon. Többszázan, if ezren szolkevésbbé... Ugy látszott, hogy ez csak a kulisszák kérdése...
gálnak Amerikában, az orszápedig olyan rossz színész volt: nem lehet utánozni! Egy kicsit Petőgon belül, különt sen indiánok
finek kellene lenni hozzá. S éppen ez nem sikerül sehogysem, még
között, de éppygv a déli spanykicsit sem . . . ! Mindég kilép a Pártból (igaz, hogy a 19. szóból
ollakfa vidékekén vagy a mezőis): az ö programmja soha nem módosul, túlságosan világos, és
gazdasági idényr vnkások kötúlságosan... komolyan veszi, amit mond. S ettől a halálos kozött is. A küln, sszionáriusok
molyságtól úgylatszik csak ö a boldog, de ö aztán annál inkább.
Akkor még a pasadenai pres- ziója önmaguk között. El lehet
•— Túltesz a gyermeken is, ki mindenért a lelkét is odaadná; mert megtalálhatók n. ndenütt Inö azon kezdi.. . Neki ezt is szabad . . . neki mindent szabad: vitézdiától a Tuzfólc g, Afrikától biteriánus egyház lelkipásztora képzelni, micsoda ereje van enkedni, apostolkodni, lángolón-tündökleni, világot ölelni..-. és
az eszkimókig E" -ik a külmiss- volt Eugene Carson Blake, mi-nek a mozgalomnak, amikor foeszünkbe sem jut, hogy ne higgyjünk neki; — Hiszen .mindég.az szionáriusok idői '<ént hazajön kor közel- másfél- évvel ezelőtt lynak a fegyverszüneti tárgyaláélen jár, nem is lenne maradása (nem tud elvegyülni), annyira
nek Amerikába, észben jelen- találkoztam vele- egy észak- sok és az egyik szerződési pont
t i s z t a . . . és annyira: szabad. S a verse is az: tiszta és. szabad drátést tenni, és szab 'dságra, rész-new-yorki városkában, ahol egy- a hadifoglyok kicserélése lenne.
„
Ha majd a szellem napvilága
ben pedig jái ni az amerikai gyü- házmegyei férfigyülés volt. De A hadifogoly-táborban természeRagyog minden ház ablakán
lekezetekel eloa ások tartásá- már ott is arról beszélt, hogy :tesen vannak kommunisták is,
Akkor mondhatjuk, h o g y megálljunk
val. Ezzel egyfc A tájékoztat- keresztyén hitünk és keresztyén kommunista megfigyelők, akik
Mert itt van már a Kánaán!"
ják a gyülekezett et a külmiss- örökségünk az egyetlen, amely pontosan figyelik, hogy hadífo-ma; az idő mindég a Most; a kérdése: Mit t e s z e k . . ? ; spontán
szióról, másfelől 'edig hatható- szembeszállva legyőzni képes a golytársaik közül kik vettek
vallomás a monológja: a hitvesnek, a népnek (á Petőfi
. ,
részt a misszói mozgalomban s
san előmozdítják a külmisszió kommunizmust.
népének), a Szabadságnak (a Petőfi-félének) („az. égi szent
kik lettek keresztyénnekké. Hacélokra
történő
.•dakozást,
Az
Azóta Dr. Blake az amerikai difogolycsere esetén ezek elsőszabadságnak"), szülőföldjének.... és az édesanyjának (nemélő
szó
ereje
tibbet
ér,
mint
nagyon korszerűn) . . . ! — Senki sem tudott igy örülni annak, hogy
presbiteriánus egyház „stated
bármilyen tetsz \'ös körlevél clerk"-jelett — az egyház első sorban lennének üldözésnek kimagyar s költő . . . Senki sem tudott igy örülni annak, hogy.... él!
vagy prospektus, a misszioná- állandó tisztviselője, olyanszerü, téve. Es mégis, a misszió egyreSenki sem tudott ennyire sietni, hogy megelőzze... a meghiggarius szava pedig í'mét többet ér, mint nálunk a konventi tanácsos nö, nemcsak néhányak áttéréséd á s t . . . — Jó kedvében teremtette az Isten, hamar vissza is •szóíiniinfahelyi lell-j- ~. beszéde. volt — és most nemrég öthetes ről van immár szó, hanem ezrek
totta. . . . Csak sugárnak hagyta, érlelő sugárnak-ezt a kivánságát
is.--tpliesifp#p- é s tvgnv .f'j.H.. m ú l i k , -.-.. h o g y - érlel-e-.•.••.•[? — •Egy indiai misszionáriussal volt világkörüli utat tett, hogy mint s ezrek tömegmozgalmáról.' Legalkalmam beszélni nemrég egy szemtanú tegyen jelentést a vi-feljebb a táborparancsnokságÉn
A kétségbeesés
ilyen előadás után, Ö mesélte, lág azon pontjairól, ahol a nyo- hoz érkeznek egyre nagyobb
A világ az Isten ikertje!
hogy egy alkalommal egy igen moruság a legnagyobb és azszámban kérések, hogy fegyverGyom s virág vagytok ti 'benne Ez a bűnök koronája
távolesö faluból érkezett hozzá amerikai egyházak segítsége a szünet és hadifogolycsere eseEmberek!
Minthogy ez nem más
kérés, hogy látogassa meg őket, leginkább szükséges. Korea, In- tén ne küldjék őket vissza a
En a kertnek egy kis magja, Mint a legsötétebb
meri a gyülekezetben már esz-dia, Pakistan, Közeikelet és kommunistákhoz.
De az Ur, 'ha pártom fogja
Istentagadás.
Középeurópa ezek a pontok, Még egy érdekes jelenségre
Benne gyom tán nem leszek.
Harsányi amerikai noteszéből mint a jelentés mondja. KülönösA kétségbeesés pokoli hang
hívták fel Dr. Blake figyelmét. A
Amely fölkiált az égre:'
Tiszta e kebelnek mélye
tendeje nem volt urvacsoraosz- képpen bizonyságtévöek Dr. hadifogolytáboroknak bizonyos
Blake beszámoló mondatai Ko-belső önkormányzatuk van.
égi kéz lövelt beléje
Nincs tebenned Isten, akinek tás. Mikor a hívásnak eleget reáról.
Eleinte vezetörangu kommunista
lángokat;
Gondja volna az emberiségre,téve kiérkezett a faluba, a hivek
foglyok voltak ennek a hadifomár összegyülekezve, istentiszés a lángok szüzén égnek
Hadifogoly-táborokat
is
látoS méltó rá bizonnyal
teletre készen várták. Istentisz- gattak még Dr. Blake és kísé- goly-önkormányzatnak a veze,,
szent oltárul az erénynek,
Aki ezt kimondja
telet folyamán meglepődéssel rője Koreában. Többezer észak- tői. Azokkal a hadifogolytárel nem romlott sziv alatt.
tapasztalta, hogy a hivek men- koreai és kínai • hadifogoly vansaikkal, akik megvallottak keRóla, hogy kezét
nyire
jártasak a Szentirásban és egy-ögy ilyen táborban. Mikor resztyénségüket, brutális módon
Mint a róna hol születtem
A jó Isten levonja;
hogy tudják az énekeket. Hogy- átjuttattak a kapun, a vezetést bántak; sok haláleset is történt.
lelkem útja tetteimben
Meri van a világnak atyja
an lehetséges ez — hiszen ezek északkoreai keresztyén hadifog- E kommunista vezetőket azután
egyenes;
Van egy hü gondviselője
az emberek évek óta lelkipász- lyok vették át. Még sötét volt a félreállitották és azóta szabadSzavaimmal egy az érzet
tor nélkül vannak?
Minden ember megláthatja
célra jutni álbeszéd'et
korareggeli órában, úgyhogy a ság uralkodik a hadifogolytáAki el nem fordul tőle.
Tétovázva nem keres.
A misszionárius kérdésére vendégek •alig láttak, de ismerős borokban. Paradoxon, de igy
egy tizenkétéves fiút hoztak dicséret-melódiák hangjait hal- van. Es tény az, hogy a hadieléje. A gyermek pár évvel aze- lották. Lassan kibontakozott foglyok közt a kommunizmus
K o s s u t h . . . . valaki nemrég azt irta, hogy ne nyitogassuk a kriplőtt egy presbiteriánus missziói előttük a kép: a hatalmas terü- helyrehozhatatlan - vereséget
táját, s általában ne foglalkozzunk kripta-nyitogatással. — Kriptaiskolába járt, ahol megtanult letű táborban, hét csoportban — szenvedett.
örök ezt nem szeretik. — Igen, vannak, akik úgy vélik, hogy a
olvasni és ahol bibliát és énekes- mindegyik csoport ezer fogollyal
kripta mindent lezár, azaz, hogy a halál mindent elintéz,... hogy
Mint mindenütt, ahol mély és
döntése végleges, hogy abszolút úr az,, mondhatni abszolút uralkönyvet kapott. Minden vasár- — saját keresztyén vezetőik ve- élő keresztyén hittel kerül
kodó: . . . a halál tudniilik. S ez így is van mindeneknek, kik hisz- • nap e köré a gyemnek köré gyűl- zetése mellett a hadifoglyok
szembe.
nek benne: a halálban tudniilik. (Ezt meg kell adni) — Kossuth
tek az indusok, s a gyermek reggeli • áhítaton vettek részt;
nem hitt benne, sőt ö maga egyetlen-nagy-élö tiltakozás a halál
Milyen élő és milyen mély a
megtanította nekik azokat a bib- énekeltek, imádkoztak.
ellen, a hivő tiltakozása a magyar és az egyetemes halál ellen .'. !
mit hitünk, valóban sokat szenliai mondásokat és azokat az
„Mintha Isten kezembe adta volna a t á r o g a t ó t . . . " . . . és igazán
Nem amerikai missziói pro- vedett szétszórt magyar kereszénekekéi, amiket ö tanult a
nem nehéz elhinni neki, nem is nehéz kihallani a hangjából, talán
gramm eredménye volt ez a reg- tyéneké? Mennyire tudjuk körmissziói iskolában.
azért is, mert semmi sincs benne a néptribunokéböl... szívbe talál
geli áhitat — ilyent tartottak nyezetünket — bármilyen fajú
(éppen ezért). Legfeljebb rá lehet ébredni újra, hogy mennyire
vagy nyelvű legyen is —• ilyen,
nem avult el, és arra is: mennyivel előbbre jár még ma i s . . . , hogy
Az
idénymunkások egyébként minden reggel, —• ha- élő hittel megtölteni?
H. A.
n"em
a
hadifogoly
keresztyén
mennyire világrészekben gondolkozik,... és mily sok újat mond
lelkigon(migrant laborers)
és
kínaiak
missészakkoreaiak
belőle a magyarság: áz emberiségnek. . . hogy ö mindég újra beérdozása
hatalmas problémája
kezik, mert a szellem mindég beérkezik, mindég megtalálja a heminden amerikai egyház beilyét . . . ott, ahol hisznek benne . . . égi szabadságában....
missziói szerveinek. Nemcsak vá különösen Mexicóból jönnek séből olvastam a minap. Egy
szociális és ezzel kapcsolatos át seregestöl munkások. Az csoport mexieói munkásnak hirJókai
„Nekem a d a t o t t . . , hogy március 15-én a pesti 12morális problémákkal kell szem- utóbbi időben már szép szám- dette az evangéliumot és osztott
poiitot felolvashassam . . . ismét egy új kötött pálya: a politika útja."
benézniök, nemcsak egyháztól- mal vannak spanyol anyanyelvű ki szentirás-részeket. A szolgáDe öt nem kötötte, legfeljebb, hogy: „élők és holtak modellt
templomtól elidegenedett vagy protestáns lelkipásztorok, akik lat során kiderült, hogy ezek a
álltak . . . változatosságban kifogyhatatlanul."
elidegenített embereket kell egyformán pásztorolják a déli munkások még sohasem hallotVelük tanított aztán: boldogan-könnyesen mosolyogni; örülni a
megkísérelni visszavezetni — államok spanyol eredetű lakos- tak az evangéliumról. Ami elég
tisztaságnak és a tisztességnek; örülni a jók és az igazak eleve
néha ott van a nehézség mind- ságát és a mexieói migránsokat. szomorú jelenség négy és nebiztos győzelmének- az élő hit szabadságával. — S nem restelljük
járt
a kezdetén: a nyelvi külön- Egy ilyen lelkipásztornak, a gyed százados „keresztyén"
megvallani, hogy ma kevésbbé örülünk, világpolitikai jóslatai döbbözőség. Persze spanyolról van presbiteriánus Gaudencio Ra- befolyás után.
benetes aktualitásainak', mint annak, hogy még mindég szeretjük
itt szó, a déli államokban, aho- mireznek, megdöbbentő jelentécsodáit . . . a Jóság mesés gazdagságát, . . . és szabadságát...

Keresztyének

^

ű.jüksaoíi

érőt mögött

tükrében a lelki-szelleni arculat
vonásai teljes
életszerűségükben
kiábrázolódnak: úgy, ahogy éltek
valaha is, vagy, élnek pillanatnyilag.
Ez a kép mindég egész, mindég
eleve összetett. Érzékelés analizálgató szándékaira sohasem reagál
másként, minthogy eltűnik.
Mert egészi-ségéböl ki lehet szemelgetni afféle szellemes természettudományos „ismérveket", hiszen
az ilyfajta analógiák kiagyalása
könnyű és tetszetős müvelet: vizuális tartalmakat kell csupán belelátni abba, ami láthatatlan, a bizonygató törekvés aztán megtalálja
persze a maga érveit a különböző
természetes „adottságokban", főleg
biológiai és fiziológiai szempontok
között. Csak éppen az egészet nem
képes megragadni, éppen azt, amelyről vagy akiről pedig a legtöbbet,
szeretné elmondani.
A mélyrehatolásnak e sokszor
oly .böbeszédü kísérlete u. i. léptennyomon elárulja
célzatosságait,
mert nem a megismerés tiszta vágya
fűti, hanem az emberi lét, sőt a természetes existencia öncéluságát
szeretné igazolni. Hogy milyenek
vagyunk: ezt kellene valamiként
kiábrázolni, hogy egyúttal ennek az
ilyen-ségnek mindenfajta létjogosultsága bizonyossággá lehetne.
Az emberi én-nek ilynemü leirása
egyszersmind megfogalmazná érték-mivoltát is. S persze, ahogy váltakoznak e megismerésnek csakrelativ eredményei, ugyanúgy velük együtt a korszerű típusokban
hüszkélkedö érték-tudat is.
A mai ember sokféle alakzatban,
de szinte kivétel nélkül rámenős
tempóban igyekszik elérni a maga.
Siker-bálványához. Neki már nincsenek versenytársai, ö már csak
önmagával verseng: önmagát kell
felülmúlnia; hogy kisebb nagyobb
istenei közül valamelyiknek kegyeit
elnyerhesse, s mosolya tükrében
láthassa önmagát: felülmulhatatlanul korszerűnek és tánj-orithatatlanul haladónak. Maga-csinálta-szülte
eszméi, felismerései és álláspontjai
között bámulatos rugékonysággal
siklik hát momentán céljai felé.
Hajszolt külső és belső életritmusának motorját a legkülönbözőbb programmok feszitö-robbantó energiái
dobogtatják, s ö csalhatatlan ösztöniséggel tudja kiszűrni mindegyikből a közös elemet: a taszító és
gázoló célzatokat. Előbbiek mindeneket félrebillentenek az útból,
utóbbiak maradék erkölcsi gátlásain segítik át, egészen az EredV. Űrnapja.
12. Mivel azért Isten igaz ítéletéből ideig tartó és örök büntetésre méltók vagyunk, mimódon isaaba^ulhatunk meg e bün^tetőstől ÍS .miképen juthatunk 'isméi kegyelembe?
Isten igazsága elégtételt kivan. Ezért annak vagy önmagunk, vagy valaki más által tökéletesen eleget kell tennünk.
13. önmagunk eleget tehetünk-e?
Semmiképen nem, söt inkább
még napról-napra szaporítjuk
a bűnt.
14- Hát valamelyik teremtmény eleget tehet-e érettünk?
Nem, mert, Isten nem akar
más teremtményt büntetni az
ember bűnéért; másodszor mert
egy teremtmény sem viselheti el
az Isten bűnért való örök haragjának súlyát, sém másokat attól
meg nem szabadithat.
15. Milyen közbenjárót és szabaditót kell tehát keresnünk?
Olyant, aki valóságos és igaz
ember, mindazáltal minden teremtménynél hatalmasabb, azaz
egyszersmind valóságos Isten is.
#
A Heidelbergi Káté első része
az ember nyomoruságáról tanított, a mai leckével pedig megkezdjük a második részt, amelyik az ember megváltását tárgyazza.
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meny, a Túlteljesitmény oltáráig.
A nagy számok szférája ez, a
szenzációs gesztióké és benne mindenfajta energiának szüntelen aktivitássá kell átalakulnia, mert ez a
folyamat egészen a legvégső fokig
is: öncélú. Bármennyiféle indoklása lenne is: neveztessék lélektani
szükségszerűségnek, alkati rendeltetésnek, diszpozíciónak, fejlődésbeli imperativusnak, az önkifejtés
természetes lázállapotának, vagy
akár az alkotni vágyás magasabbrendű hevületének-mégiscsak mechanizálodás, csak megújuló bekapcsolódás a természetes létfolyamatokba: az energiaváltás fokozatai
közé, s végső fokon a sokféle sajátos vagy saját szellemiség-erkölcsiség: kiélése.
Az ilyen lelkiségnek, az igy ön„Rettenetes ez világnak mostan
minden dolga,
Csudálatos nagy vaksága és hatalmassága,
Nem fog rajta az Istennek semmi
igazsága,
Sem haragja,, sem csapása, sem
irgalmassága..."
(Szkárosi Horvát András 1547.)
magát ismétlő én-nek nincs más
tükre, csak az, amire törekszik,
Mindég csak annyit ér, amennyire
érkezett. Az én szemlélete legfeljebb egy-egy kollektivitásban képes megvalósulni, és persze, hogy
csak azok a vonások merülhetnek
fel belőle, amelyeket „az illetékes"
kollektivitás éppen megkövetel.
Jézus a legszemélyesebb tükre is
a teljes én-nek.
A belepillantás mozzanatában nyilvánvaló ez. Az én-személyisége, önmagában rögzittetik: nem kölcsönhatások indoklásában, hanem teljesegész és teljes személyi felelősségben. A természetes vonások ebben
a tükröződésben nem igényelhetik
immár az önmegismerésen túlterjedő jelentést. Ezt a képet nem lehet
elkendőzni és valamilyen legújabb
kifejezésmód raffinalt technikájával
megretusálni. Ez a viszonyulás nem
valamilyen lelki farsangolásra való
készülődés, hanem a sokféle álorcák hamis dekorációitól való megf osztódásfelszabadulás
pillanata.
Mindennemű jogosítványok és megrögzitett értékpróbák legfeljebb terhelő leleteknek nyilvánulnak.
Erről a teljes képletről nem lehet
azt mondani, hogye: Te ilyen vagy,

illetőleg Mi ilyenek vagyunk-hanem
csak azt, hogy: En ilyen vagyok!
íme, a legszemélyesebb, de egyúttal a legegyetemesebb vonatkozás is: belőle nincs kivétel és feléje nincs kiváltság. Mért Oe maga
a Mérték. Es mi nem alkalmazhatjuk magúnkat mértéknek sem ilyen,
sem olyan alapon, mert nem lehet
azzal mérni, amit mérni kell, és nem
lehet azzal igazolni,- ami igazolásfa
szorul.
Ennek a beletekintésnek nem érdemességei, hanem következményei
vannak: a teljes egyenlőségben és
teljes szabadságban.
Gyakorlati .eredményei pedig beláthatatlanul jelentősek' lehetnének,
ha a sokféle kísérletezésekben önmagát istenitö-ünneplö ember, a
személyeségnek ezt az alapvető
szabadságát ráérne igénybe venni.
„A hivatás tragikuma"
egy mérnök elbeszélésének a
címe. Egy ifjú kartárs a hőse,
akire fontos megbízás alakjában
mosolyog a szerencse. Uj és rend
kivüli méretű hidat kell építenie.
A feladat renákivül nehéz, sőt
kitűnő tervei megvalósítása közben:
elfogy a pénz. A vállalkozó rábeszéli, hogy meggyőződése ellenére takarékoskodjék: a pillérek rovására.
A hid készen' áll; bomba-siker;
sajtó-siker; kitűnő megbízások. S ö
gazdag ember.
Csak nyugodni nem tud. Valami
vonja állandón a hid felé, és minden viharos éjtszakán ott áll a
folyó-parton s lázas izgalommal
számol. Számítja a szél erejét, a
teherbiróképességet: Vájjon elég
erös-e?
S egyszer aztán valóban nem
volt elég erős a hid. Gyorsvonat
dübörög és a nagy megterhelés, a
szörnyű vihar nyomása alatt beomlik....
Hidat épit az ember, élete hidját
s nincs ereje hozzá, hogy bevallja
önmagának: lg£ombolni és újraépíteni) Gyönge a pillér!
Hidat épit az emberiség, jövendője hidját, s a pilléreken takarékosdik. Külsőre minden szép, sikeres,
szenzációs, egészen a nagy megterhelésig .. a "katasztrófáig. Addig
csak elküszködik nagy belső nyugtalanságaival. Fő a látszat, a magabiztosság látszata: Isten nélkül, Jézus nélkül... ! Egészen a látszatok
valóságos katastrófájáig!

Mi módon szabadulhatunk emberi kiüt. A bün kollektív
meg?! —• Mai leckénknek ez a formáinak, a háborúknak, az inségnek, a szervezett tömeggyülfökérdése.
. .
löletnek, nemzeti, osztály-, gazUgy hangzik ez a kérdés,
dasági és egyéb •feszültségeiknek
mint a farkasverembe lépett emaz állandó jelenléte farkasveber jajkiáltása. Szűk odu méremmé változtatja az életet s
lyén egy dühödt duvaddal viascsak olyan segítségben reménykodik az életéért és még csak
kedhetünk, amelyik meghaladja
reménysége . sincs arra, hogy
az emberi lehetőség határait.
önmaga erejéből kiszabadujon.
— Káténk fenti kérdései a bün
Az autonómia kísértő, de csarabságába jutott embernek ezt lóka csúcsaira kúszott ember
a vergődését irják le: Viaskodik, után bárcsak már tömegesen jede reménytelenül viaskodik a lentkeznék a hit alázatára épitö
bűnnel, annak harapásaitól nem ember típusa, aki felállítaná a
tud szabadulni; csak külső se- mai
tömegnyomoruságnak a
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gitségben bizhat.
Hogy a farkásverem hasonlata találóan jellemzi állapotunkat, azt az eddig elmondottakon
felül a történelem (a jelenkori
különösen) is bizonyítja: Társadalmunk jobbjai emberibb életet terveznek, embermilliók jobb
sors után vágynak, de az emberiség minden jó-szándékú tervezés, minden jobbravágyás ellenére ismételten zsákutcába jut.
A jónak hitt megoldásokat ismételten uj viharfelhők arnyékozzák be s az egymásra toluló
problémák utveszöjéböl nincs

Esaiás könyvéből (64. 1—íl)
A nép bünbánata
Oh, vajha megszakasztanád az egeket és leszállnál, előtted a
hegyek elolvadnának; mint a tüz meggyujtja a rozsét, a vizet a
tüz felforralja; hogy nevedet allenségidnek megjelentsd, hogy előtted reszkessenek a népek;
2. Hogy cselekednél rettenetes dolgokat, amiket nem vártunk;
leszállnál és előtted a hegyek elolvadnának.
3. Hiszen öröktől fogva nem hallottak és fülökbe sem jutott, szem
nem látott más Istent te kivüled, aki igy cselekszik azzal, aki öt
várja.
4. Elébe mégy annak, aki örvend és igazságot cselekszik, akik
utaidban rólad emlékeznek! Imé, Te felgerjedtél és mi vétkezénk;
régóta igy vagyunk; megtartatunk-é?
5. Es mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint
megfertéztetett ruha minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint
a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél hordának el
bennünket!
6. S nem volt, aki segítségül hivta volna nevedet, aki felserkenne
és beléd fogoznék, mert orcádat elrejted tőlünk és alnoksagainkban
minket megolvasztál.
. 7. Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a
mi alkotónk és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan.
8. Oh ne haragudjál Uram felettébb, és ne mindörökké emlékezzél
meg álnokságainkról; ime, lásd kérünk, mindnyájan a Te néped
vagyunk.
9. Szentségednek városai pusztává lettének, Sión pusztává lön,
Jeruzsálem kietlenné.
10. Szentségünk és ékességünk házát, hol Téged atyáink dicsértenek, tüz perzselé föl, és minden amiben gyönyörködénk, elpusztult.
11. Hát megtartóztatod-e magad niind e mellett is.
Uram; hallgatsz-é és gyötörsz minket felettébb?
„Az én időm mint a szép nyár','
Az én időm mint a szép nyár, Nem szükség hát veszteg ülnöm,
Kell készülnöm,
Menten eljár,
Égjen jól a szövetnek:
Nem messze tőlem a vég.
Mert majd amaz öt szüzekkel,
Atn a lélek el nem enyész,
Söí bére lesz,
Mint ezekkel,
Vélem is számot vetnek.
Jó vagy jaj: pokol, vagy ég.
O Uram, hová kell lennem,
A kürtzengés máris hallik,
Mái' hajnallik,
Ha kell mennem,
Útban már az angyalok.
Veled, birámmal szemben!
Már ezt is alig állhatom,
Eletem csak egy tenyérnyi,
Ha forgatom
S számon kéri
Jézusom, ha meghalok.
Ezt előre eszemben.
Tanits meg Uram, hogy holtom
S rövid voltom ;
Soha el ne felejtsem.
Es a jövendő életet,
ítéletei
Szivemből ki ne ejtsem.
(Szönyi Benjámin, 1762.)
az Isten gyermekei látják meg
len megoldást. Az autonóm, a
racionális, a „természetes" ember számára mindez csak bolondság; ö vakon és süketen halad el az étet transcendems gyökerű jelenségei mellett s az
akarva választott veremben továbbra is őrzi az önmagában
feltalálni vélt szabadság illúzióját.
Isten igazsága megtöretett!
Ez az emberiség katasztrófája.
Ez. más szóval azt jelenti, hogy
mind az egyén, mind a társadalom szembefordult Isten akara-
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bűmben gyökerező helyes diagnózisát és a gyakorlati megoldás
problémáját is a Heidelbergi
Káté 12. kérdésével fogalmazná
meg: „Mimódon szabadulhatunk
meg Isten büntetésétől és miképen juthatunk ismét kegyelembe?"

Ismétlem, a nyomorúságba
szorult emberiség a hivő embert
várja, „a teremtett világ az
Isten fiainak megjelenése után
Krisztus váltságában az egyetsovárog" (Rom. 8:19 — 22).
Csak ez a. hivő ember képes
meglátni a bajok föokát s csak

s-

tával és ezzel megbomlott a teremtés rendje. Ezt a „rendetlenséget" kell megszüntetni.
Az ember képes erre? — Nem!
Ez még az emberi logika szabályai szerint is ki van zárva,
mert hiszen hogy tudná a rendet visszaállítani az az ember,
aki épen oka a „rendetlenségnek" (Jób. 9 : 2 , 3).
Más teremtmény helyrehozhatja azt, amit az ember rontott el? — Nem, hiszen ez még
az emberi igazságé-rzetnek is
ellentmondana.
A Heidelbergi Káté fenti ok-

fejtésén keresztül az írásban
adva lévő Kinyilatkoztatás isteni Megváltóra mutat, mint az
ember szabadulásának egyetlen
lehetőségére..
Isten igazságának a megtörése e l é g t é t e l t kivan. Isten
akarata, törvényhozása nem ingadozó emberi akarat, vagy
módosítható törvénykönyv, hanem örökérvényű végzés. A törvényszegést, a lázadást csak
„ i s t e n i t é l é t " követheti (II.
Moz. 20:5). - A z a körülmény,
hogy ez az ítélet nem az ember,
hanem a bün fölött hangzott el
s hogy nem a bűnös embert sújtotta, hanem a kereszten nyilvánult meg, egy érthetetlen maga-

tartásnak, az isteni k e g y e l e m n e k előre megfontolt és
életet fakasztó „tévedése".

A törvény könyörtelenül megmutatta,hogy az ember menth e t e t l e n , a Krisztusban megjelent isteni kegyelem pedig
kinyilvánította, hogy a törvény
betöltésének a szent lehetlensége m e g s z a b a d í t h a t j a
a. verembe szorult embert.
H i n n i azt, hogy Krisztusban újra szabadok vagyunk és
ennek levonni minden gyakorlati következményét, ez egyéni
és társadalmi nyomoruságaink
egyetlen megoldása.
K. L.

Az a kérdés honnan nézzük

Magyar történelem

Irta: Mészköi Szász Béla
Hat esztendő DP-lelkészi szol- mekágyból. S mikor odaértek,
gálat sok" emléke elevenedett hideg templom fogadta őket,
meg előttem gondolatban, amint egy lélek sem volt ott. BegyújAz emigráció egy része azután diplomáciai karral, prominensen
Fotytatás (IV.)
egy itteni-belmissziói , utazólel- tottak a régimódi kályhába. Lasvisszamarad az Egyesült Álla- osztrák érdekeket képvisel, a nyólcFerenc József ez álláspontot mokban és a p o l g á r h á b o r ú b a n ' v a n a s é v e k t ö 1 németbarát beállikészröl olvasok. Hányszor vol- san összeverődtek vagy hatan
hajlandó volt tárgyaltatni és csakugy, mint a polgári életben, t o t t s á S u > ami nemcsak a magyartunk mi is ugy, hogy egy meg- és elkezdtek zénekiséret nélkül
s a g
egyoldalii orientálódását, hawp r P 7 a mpavar npv
hirdetett, istentisztelet alkalmá- énekelni, ki ahogy • tudott. Az ezen az alapon jött össze az hersiilptpt
becsuletet
szerep
a
magyar
nev1865-ös
országgyűlés,
amelyre
n e m e l s z i g e t e f t s é g é t i s m a
u t á n
val szorongva lestük: hányan istentisztelet azonban 'félbeszanek. Kossuth es munkatársai v o n t a
Andrássy
és
szóló
választásoknál
a
konzerE i t e kintve
hallották meg a hívást, hányan kadt, mert a kályha egyik csöve
faradhatatlanok. A nagy belső T i s z a I s t v á n rövid korszakától, a
vatívok
és
Tisza
Kálmán
negyérzik szükségét, hogy jöjjenek? leesett, úgyhogy minden tele lett
vennyolcas frakciója egyaránt Visszavonás ellenére sikerül magyarságnak a külpolitikai irányiHányszor mentünk el hóban korommal.
vereséget szenvedett, az ural- Londonban, Brüsszelben, Ham- tásra tényleges befolyása nincsen,
vagy esőben, biciklin vagy gyaA lelkészpár azonban nem kodó merevsége miatt nem hozta burgban, Drezdában, Párizsban,
c ) K ö z ö s a kü i ke reskedeími polilog távolesö táborokba s hány- volt elkeseredve. Ezt mondták:
Konstantmápolyban,
Svájcban tika és közös a vámterület, az a
meg
az
eredményt,
ujabb
külszor keseredtünk is el, mikor „Az a kérdés, honnan nézzük a
és Piemontban kiépíteni a maga körűimé ny, hogy a két állam gazcsak négyen-öten jöttek össze dolgot. Élvégre ezért jöttünk politikai vereségre volt szükség, szervezeteit, felvenni áz érint- dasági szövetségét tiz évenként
hogy
a
rendszerváltozás
bekeés tízféleképpen énekeltek. De ide. Van mit csinálni! Es tudkezest a román és szerb nem- m e S kellett ujitani, merő jogi fikcsináltuk tovább, de mentünk juk, nekünk kell ezt a szolgála- zövetkezzen.
zetiségi mozgalmakkal, a mun- c i ó v o l t . a gyakorlatban semmitsem
Az 1859-évi balsiker után kásinternácionálé - szervezőjével i e l e n t e t t - E z a szövetség átmeneti
tovább, mert ugy éreztük, hogy tot elvégezni."
akiket hivunk, azoknak szükséHa valamit elkezdünk és si- Kossuth Lajos, aki eddig híve Marx-szal éppúgy, mint az olasz konjunktúrától es piacbiztositastol
gük van az Igére.
az osztrák kapitalizmus
kertelenség vagy nehézség miatt ugyan a dunai államok és nem- irredenta vezérével, Mazzinival. eltekintve,
&
ind-usztriáiizrnus u r a i m á t ; a ma_
Különösen érdekes volt ezért elkeseredünk — óh, de sokat zetiségek • összefogásának, de a Amidön Ferenc József császár gyár mezőgazdaság kiszól gáltaszámomra olvasni ezt a történe- kell még elkezdenünk szétszórt- történelmi magyar térületek in- s. krimi háborúban az orosz tottságát és á magyar áruk piacátet, amiről beszélni akarok, öm- jaink szolgálatában! — idézzük tegritása mellett kitartott, Rojcárt az angol-francia-piemonti- nak a szűkülését vonta maga után.
lött az eső és a fiatal lelkészpár csak vissza a. németországi és mánia függetlenségének kikiáltása
után
1862-ben
kidolgozza
török
szövetséggel
szemben
d) De közös a pénzrendszer és
nehezen indult neki az útnak, ausztriai példákat. Vagy ha a
cserbenhagyja,
a
„Dunai
szövetség"
tervezetét,
a jegybank is. Az ország vállalta
kezdetét
veszi
hogy istentiszteletet tartson a saját példa nem elég ösztönző,
Ausztria elszigetelődése. * Kos- a régi államadósságok egy részét,
nyugatvirginiai, elhagyott kis gondoljunk erre az utazólelkész mely. Magyarországból, Romásuth és jobbkeze, Teleki ösztö- ez z e I szemben az Osztrák-Nemzeti
niából,
Szerbiából,
Horvátorhegyitemplomban, mert a fia- párra. Az a kérdés, honnan néznősen észreveszik, hogy
az B a n k > a későbbi Osztrák-Magyar
H. A. szágból és esetleg Erdélyből
talaszony alig hete kelt fel gyer- zük a dolgot...
Bank egyoldalúan osztrák érdekeálló államszövetség volna. Kos- európai politika
ket képviselt a maga hitelpolitikásuth tervezete a dunai népek so- viharsarka Olaszország, és hogy jával,
vinizmusát egyelőre nem elégí- III. Napóleon francia császár
e
tette ki, viszont magyar körök- előbb-utóbb az olasz egyse a
) Végül a közös terheket idöö
!
röl-idöre
a .kvótabizottság állapi-.
ben nagy felháborodást váltott gondolatát magáévá teszi, tehát
vcH hayitc
ki. Amikor 1866-iban a porosz- teljes erővel a francia és olasz totta meg. A százalékos részese(30—36%), .melyet az ország
az Angol Keresztyén Baráti szerszámot csináltak fából ak- olasz-osztrák 'háború kitört, kapcsolatok kiépítésen dolgoz- dést
-. l a k o s s á g s z á z a lékaránya és
fizet a
Társaság konferenciájára.
kor, sok ember megfordult hát Klapka tábornok a kormányzó nak. Kossuthnak nagy tervei gazdasági teljesítőképessége alapMissziós szolgálatról szólt az a műhelyben. S Jézus szolgált. . megbizásából-tárgyalt Bismarck- vannak: francia — osztrák há- ján határozták meg.
üdvhadsereg őrnagya. Sok ör- Valami ismét sziven-ragad. kal,
magyar légiót állított fel, bora
b
té lángbabontani
l á b b t i nemesetén
gés2Ítette
A
ki
y e z é s
m ü v é t
kie
ki
y e z é s
m ü v é t
kiegés2Ítette
A
vendetes adatot mondott Finn- Erdélyi papunk, aki fakanalat de a königratzi győzelem után
é
csak
Magyarországot,
hanem
E r d é l y
é s
a
h a t a r ö r v i d é k
v i s s z a .
országról s elszomorítót Fran- faragott s közben prédikált, . .. a'.magyar emigrációt a poroCuza
román
és
Obrenovics
szerb
tolása,
a
horvátokkal
való
kiecsa
ciaországról. ..
S mégis bennem a nagy nyug- szok ejtették és a megváltozott
féjedelmeken
keresztül,
az
összes
gyezés
(1868.
XXX.
t.
c.)
és
a
külpolitikai
helyzet,
valamint
a
Sokan hallgattuk a nagy talanság. Hallgatni akarom,
sátorban; az oszlopokon hang hogy mit üzen Ö nekem, de va- kiegyezés miatt az emigráció dunai népeket is. Megalakul a- nemzetiségi törvény (1868. XL1V.
nemzeti igazgatóság" í. c.)
szórók közvetítették az előadá- lami köztünk van, nem enged, minden reálpolitikai kilátásai „Magyar
és felállitjájc a magyar légiót,
Nagy nehézségek árán sikerült
odavesztek.
Kossuth
Lajos
a
sokat.
fojtogat, összekuszáljcL a goncfo
mely később Türr István yeze- a horvát kérdés megoldása, akik
kiegyezéséért egykori barátját, tése alatt Garibaldi oldalán
• Fiatalember szólt ezután lataimat,
a XVIII.' század eleje óta a szerDeák Ferencet személyesen tette küzd az olasz egységért. Napo- bekhez és románokhoz hasonlóan
Angliáról. Milyen nagy szükSzédülök,
ség van itt is' a belmisszióra!
Most hirtelen megdörren a felelőssé és Turinból egészen leon és az olasz Cavour a ma- Ausztria-Magyarországot
szövetTanúbizonyságot tett a nagy hangszóró a fejem felett, s 1894-ben bekövetkezett haláláig gyar emigrációt ütőkártyának s é g e s á l l a m m á a k a r t á k alakítani.
A
ké ysze
változásról, amit az ifjúságinak messze hangzón hírdeíi: Ember, a függetlenségi párton keresz- tartják
szükség
esetére. A fran" 5 . hí\tÁsa
tan 'étreiött
J
&
. r ..,,
,
megállapodás alapján Horvátország
kinál Jézus . .. !
van szép lakásod, rádiód, kény- tül irányadó módon beleszólott ci a . ,
foleny . ^uuu
belügyei, köazonban
ün
a u t o n o m i á t
k a p o t t
a
Ugy érzem, hogy nekem szól. elmed, vannak sikereid, szeren- a magyar politikába. Voltak gyors döntést biztosit (Magenta,
soktatás és igazságügy tekintetédolgok,
amikben
tévedett,
de
Tiz éve bolyongok, remélni alig cséd, esélyeid, ragyogó lehetőeurópai ^szemszögből nézve,, Solferino) és Napóleon, a han- b en. A kormányzat élén a király
tudok. Képek merülnek fel ben- ségeid, kitünö terveid ... '
meglátta á hibákat, amelyek az gulátember, Lombárdia átenge- által kinevezett bán állott, a hornem. Hol a gyökér .. . ? Igen,
De nyugalmad . . . az nincs!
ország
pusztulását okozták. Az dése árán a. .gyors békét bizto- vátokat a kormányban a horvátotthon.. .
Nézd csak, hogy vigyorog,
sitja (1.859), ;a magyar remény- szlovén miniszter és az országgyMinden szavát értem ponto- fölényesen, magabiztosan: a Sá- gesz nemzet hozta haza Turin- ségek pedig szertefoszlanak.
"lésen a tartomá.nygyülésen válaszból földi maradványait és a matott képviselők képviselték. A Jiprsan, de valamilyen erö felszag- tán. ..!
gyar nép hérosszá avatta öt és
,
vát honvédezredek vezényleti riy&lgat bennem emlékeket. Nem is Igen, bennem is -. . bennem is!
a reakciós szellemű történetírás
i l o r v a t v o j t gS társország a
tudtam róluk már, nem is tudValami megoldódott érzem, • •és publicisztika ellenére, Kossuth A kiegyezés (1867).
v e
a
tam, hogy- bennem vannak.... Zörgessetek . . . és megnyitta- Lajos neve egybefüzödött a
Az a tökéletes vereség, ame- közös költségvetés hez hozzájárult,
A. hangszóró is recseg ... aztán, tik.
Ez a kompromissum ígazságtamagyar szabadsággal, íügget- lyet az osztrák ház Königratznél
elfullad
"
Vesd ki magadból... és seszenvedett és amely a követke- lan volt és számos bajnak lett a
t
Már másvalaki beszél. Érzem, per/' is utána.
zökben a német birodalomból kutforrása. Horvátország olyan teíséggel és élniakarással.
hogy rám néz, hogy nekem
A tömeg csöndesen imádkov-afó- 'teljes kiszorulást vonta rületekhez jutott hozzá, amelyek
o h a o d a n e m
beszél.:
zott, és én is . . . nyugodtan.
maga után, érlelte meg a kiegy- ssebbsé
s ahol kiAz emigráció.
gben tartoztak,
voltak. Nagyszámú
Krisztus ácsmester fia volt, ö
ezési. Ferenc József Budyán ki- magyart és németet szolgáltattak
Fölszabadultan.
Kossuth Lajossal együtt több rallya koronáztatta magát, ki- k i a ö s ; z i m i l a l o p o l i t i k á n a k , a szerbeis ácsmesterséget tanult. Sok
Mezöbergenyei.
ezer magyar hagyta el az orszá- nevezte miniszterelnökké gróf k e t p e d i g v é r i g s é r tette, hogy edgot, a politikusok közül Szeme- Andrássy 'Gyulát, Kossuth egy- d j g i autonómiához hasonlatos állare
Bertalan, Teleki László, kori diplomáciai munkatársát és potuk megszüntetésével széttoszPulszky Ferenc, Andrássy Gyula,, áz országgyűlés által" elfogadott lottak a horvát és magyar váraz írók közül Horváth Mihály 1867: XII. törvénycikk szabály- megyék között,
Kosztolányi Dezső:
a történetíró, Jósika Miklós, a ózta az ország, Ausztria és az
Hasonlo.an áldatlanul
felemás
katonák közül Bem, Klapka, uralkodó egymáshe.z való vi- megoldás volt a nemzetiségi törDembinszky, — akiknek egy szonyát. 1867. tuíajdonképen vény. Deák és Eötvös táblabirás
Magyar költők sikolya Európa költőihez.
része Törökországban maradt 1848-on épült fel, de nem an- közjogi felfogásának az eredménye,
(Bukarestben külön kolónia lé- nak -szellemében perszonáluniót A nemzetiségek
ekkor p
politikailag
g
Oly mélyre estünk, hogy nem hullhatunk már,
tesült), a többség azonban Kos- hozott létre, hanem az u. n. duá- öntudatosak voltak már és területi
l
nincs is magas és nincs számunkra mély.
Viszont
suthtal nyugatnak vette az út- hzmust, melynél az uralkodó autonómiát követeltek.
Németország
álE u r Q
a
&
f ö l e g
Németország álAnyánk nyelvén sikoltunk a világhoz,
l e g
ját. Kossuth rövid ideig még ket országa .a közös ügyek in- lEá us rp QG n at j a & e b bf eö n
a korban imperiáiá
Mi lesz szivünkkel és mi lesz szavunkkal,
hitt a, török támogatásban és tézését kivette az állami felség- l i s t a é s beolvasztó volt. Deák és
főleg a dunai népekkel való jogok együtteséből és közösen pártja itt is közvetítő megoldást
ha jö az éj?
együttműködést óhajtotta létre- gyakorolta.
.
talált: az ország valamennyi nemhozni az osztrák és orosz zsarA hadügyet, pénzügyet és kü- zetiségét a politikai nemzet tagjáTi messze költők, akik távol innen
noksággal szemben, de midőn lüo-vpf pttöl kpydve l / H w kö n a k d e k l a r a l t a e s minden allampolfel.
lugyet ettől kezdve ,az u. . n k o - á r t
emelkedtek az Isten szívihez,
lö j o o k k a l r u h á z o t t
a török kapcsolatok hiábavaló- zos miniszterek intézik, akik
B i z t o s £ j a s z á m u k r a a n y e i v haszmi földön ülünk már s szavak hamuját.
ságát belátta, megkezdte nagy felváltva a két, ország fővárosában
iskolában, a
n á l a t á t
a z a l s ó b bfoku
Kapargatjuk és fölzokogva kérdjük,
angliai és amerikai propaganda, összegyűlő delegációknak voltak
— 1 i - 1 - bíróságok és közigazgatás előtt.
körútját, hol páratlan szónoki felelösek. Ennek alapján:
mi lesz, mi lesz?
A kormányzat ettől, kezdve félig
képességével és személyiségének
a) közös volt a hadsereg német bevallott célja a magyarosítás mevarázsával a magyar ügyet si- vezényleti nyelvvel. A valóságban röben felületi eszközökkel. A csaA versünk is már csak segélysikoltás,
került a világ érdeklődésének -e hadsereg németorsztrák szelle- lódott nemzetiségek viszont fokomely ki se hat a tüzön-poklon át,
%
előterébe állítani. Konkrét ered- mü, állam az államban, magyaréi- zatosan forradalmi, alapra térnek át
i
mint gyönge csecsemőé, kit megölnek
._
.
és az ország területi egységének
ményt: a diplomáciai beavatko- lenes éllel.
és mint a szűzé, akit meggyaláznak
1
','
zást és az emigráció diplomáciai- b) Közös a külpolitika ugyan- megbontására törekednek.
;
Folyt. Köv.
elismerését nem sikerült elérnie.. .csaló túlnyomórészt nem magyar
a katonák.
?
';
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Jókai

A keresztyén szabadságról
Gal. 5. 1; 13—18.
Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokát szolgaságnak igájával....
13. Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, söt szeretettel szoigáíjatok egymásnak.
14. Mert az egész törvény ez egy igében teljesedik ki: Szeresd
felebarátodat mint magadat.
15. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy
egymást fel ne emésszétek.
16. Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kiyáíiságát véghez ne vigyétek.
17. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen;
ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjetek,
amiket akartok.
18. Ha azonban a Leiektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény
alatt.
Részlet naplójából.
. . . . Az országgyűlés igen szépekét beszélt, de -a beszéd, bármilyen szép csak beszéd, s nem tett. Pesten március 14-én az ellenzéki kör gyűlést tartott, amely ősi szokás szerint eredménytelenül
oszlott szét. E gyűlésben inditványoztatott, hogy a 12 pontot petícióként fölnyujtsák a királynak, még pedig rögtön, de az akkor
virágzott táblabirói szellem Pontiustól, Pilátushoz akarta vinni a
dolgot, ugy, hogy valamikor a huszadik században lett volna v é g e . .
— Logikailag a forradalom első lépése s egyszersmind fö kötelessége szabaddá tenni a s a j t ó t . . . 'azt fogjuk tenni! a többit Istenre
bízom és azokra, kik rendelve vannak, hogy a kezdetteket folytassák; én csak arra vagyok hivatva.hogy az első lökést tegyem. Holnap ki kell vívnunk a sajtószabadságot... — A kávéházban azt
határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot s majd teljes
erővel kezdjük meg a nagy nrunkát. Először az orvosokhoz mentünk. — Az orvosi egyetem udvarában ismét felolvasta Jókai a
proklamációt és én elmondtam a nemzeti dalt. Innen a, mérnökökhöz, ezektől a szemináriumba a jogászokhoz vonult a számban és
lelkesedésben egyaránt percenként növekyö sereg. A szeminárium
csarnokában elénk állt egy professzor és azt mondta nagy pátosszal: — Urak a törvény nevében . . . Többi szavait elnyelte a
sokaság mennydörgő kiáltása, s a tisztelt tanár többé nem juthat-

Móricz Zsigmond:
Bécsi Napfény
Mesemondás,,
István főhercegért futárt küldtek Pozsonyba, hogy azonnal jöjjön.
Jelentést kér a császári család a magyarországi állapotokról. Oly
,,.... Lehetett is az valaha!
zavaros hírek érkeztek, hogy Zsófia állandóan azon jajgatott, hogy=
Hogy egy kicsiny, elszigetelt
elvész ez a tartomány, amely nagyobb, mint az ösi örökös tartományok együttvéve.Ha Bécs a lojális város, ahol csecsemő kora
országnak rokontalan nemzete
óta mindenki hűségben s a császár iránti imádatban nőtt fel, így
valaha saját haderejével, kilenc
viseli magát-mi lehet-Magyarországon! A sivó farkasok fészkében!
oldalról rárohanó támadás ellen
Soha nem mert egy Habsburg sem elmenni ebbe az országba gyvédelmezte volna magát, diaónás és végrendelet nélkül. S ha mertek, századok óta hadsereggel
dallal, dicsőséggel! Hogy ne birt vették körül magukat. Most már ötven éve nem volt uralkodó Budán. Még a nagy Ferenc császár sem mert belépni Pozsonyon túl
volna vele egy óriás! Hogy rá
„ebbe a szörnyű vad országba". S ebben a percben az egész orkellett volna ereszteni Európa
szágban összesen csak 15.000 főnyi hadsereg van. Rettenetesen kemásik kolosszát is, s még azzal
vér, ez egy ország megfékezésére.
is megbirkózott, még akkor is
István főherceg egy huzamban tette meg az utat. Ugyanakkor indult hajóval Pozsonyból az országgyűlés küldöttsége is. István
saját magának kellett lefeküdnie, hogy rágázolhassanak . . : 1 kénytelen.volt vállalni, hogy Bécsben ö fogja a Felség elé vezetni
ezt a küldöttséget, amit elengedett volna. Borzasztó, hogy Kossuth
S a költő, ki meteorként fuLajos is benne van . . .
totta végig az egész eget feletA főherceg végre eljutott a Burg kapujáig...
Ezalatt a Fetzer kávéház előtt megállott egy másik menet. Megértünk, nem zengett egyébről,
keztek a magyarok. Csakugyan ott ültek a kocsikban: Batthyány
mint e szent harcról; ez hangLajos, akit képről jól ismerték. A többieket nem ismerték. De annál
zott alá onnan a magasból; ez
jobban azt az -egyet, aki egy hét óta már Bécs bálványa és szemevolt utolsó szava, midőn az isfénye, Kossuth Lajost, aki alkotmányt akart adatni Ausztriának, mikor ezt "a szót élö ember még ki sem mondhatta. Es Kossuth Lajos
meretlen láthatáron lebukott
állott a dinnyehéjalakú hintóban;. egyenesen állott, structollas kaelőttünk. — Talán nem is a
lapjával szélesen és finoman és méltósággal s mégis oly szivszoritó
földre esett le? Talán egy uj
kedvességgel és barátsággal integetett.^
földforgás alkalmával ismét
Körülnézett a beláthatatlan tömegen.
meglátjuk öt,^szikrázva, mennyIlyet még magyar nem látott. Ez volt az ö legnagyobb jutalma
annyi munkáért, annyi szenvedésért, ötévi börtönért, hogy előtte
dörögve fejeink felett . . .,"
nyilt meg először a világ teremtése óta ennek a német népnek a
szíve.
„ . . . Kétszáznegyvenezernyi
Már március ötödikén megjött a hír, hogy Pozsonyban valaki
orosz hadsereg hömpölyödött
szónokol, hogy a császár adjon alkotmányt német népeinek is. Ki
alá Magyarországra.
az? — Kossuth. Der Kossuth. Es haliga Kossú,th szól.
Kicsit furcsán ejti, de oly szép szavakat használ, mint Schiller
Pihent, rendezett, harcedzett
Frigyes. A hangja jobban gyújt, mint Beethoven muzsikája . ..
hadsereg.
— Még évszázadok múlva is, még akkor sem lesz szív, mely benKétségbe kellett esni.
neteket bécsieket, a ti megszabaditási munkátokért áldva ne emVoltak forró képzelödésü
legessen. . . .
*
emberek, akik azt hitték, hogy
Előbb az egyetemre mentek a magyarok, onnan a szállodába s
még lehet győzni. az egyetemi ifjúság diszörséget állított Kossuth és népe lakása előtt.
Voltak? — Voltunk!!
Kossuth a szálloda ablakából ismét beszédet mondott a népnek.
Ha ők jönnek ránk kétszázA népek és nemzetek közötti testvériség szükségességéről beszélt...

negyvenezerrél, mi
eléjük félmilliót!"
ván szóhoz, szépen elkotródott..... Jókai ismét fölolvasta a proklamációt s a tizenkét pontot, s énvelem elszavaltatták a nemzeti dalt.
Mindkettőt fanatikus lelkesedéssel fogadták, s a refrainban előjövő
„esküszünk-öt" mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg,
mely a téren állt. — Most menjünk egy cenzorhoz és vele Írassuk
ala a proklamációt és a nemzeti dalt! — kiáltott valaki. — Cenzorhoz nem megyünk — feleltem — nem ismerünk többé semmi
cenzort, el egyenesen a nyomdába! — Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk, oda mentünk. Jókait Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek kiküldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük ezt a nép nevében, s a tizenkét pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ezalatt kint lelkesítő beszédeket tartottak
Egresi Gábor. Degré, Vasvári, Jókai stb.. .. Délután három órára
gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. — A
szakadó eső dacára mintegy tízezer ember gyűlt a múzeum elé,
honnan á közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a
tizenkét pontot magokénak vallják a polgárok is és velünk egyesüljenek. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel, először. Rövid
tanácskozás után a polgármester a polgárság nevében aláirta a 12
pontot, s az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási
kitörése a-lelkesedésnek! . . .

Nem bántja többé az Egy gondolat.

Mely annyit érze, hamvad a kebel
Nyugalmát semmi sem zavarja fel.
A lázas álom, a szent hevülés
Ama fél jóslat... vagy fél örülés.
Mely a jelenre hág, azon tipor
S jövőbe néz-most egy maréknyi por.
De jól van ez így: ö nem közénk való
S ez, ami fáj, ez a vigasztaló.

Arany jánós:
1850. Március 15.
Kelsz és lenyugszol észrevétlenül
Innep volnál, de senki meg nem ül,
Végzetes évi nap!
Oh, e tömeg más napot ünnepel;
Titkon sóhajtja még a hü kebel
Halomra dőlt oltáridat.
Emléked átkos, nyomasztó tereh
A vérnek és könyünek tengere
Mind, mind ahhoz tapad.
Az ember gyönge: félve néz feléd
S mint egykor a tanítvány Mesterét,
Nehéz időkben megtagad . . . .

Gyakran, ha az ég behunyta már szemét
Gyakran érzem lobogni szellemét.
Szobámba leng az a nyilt ablakon,
Meg-megsimitja forró homlokom.
•

Anglia: Paul Koronka, Horsley Towers, E. Horsley Surrey.
Argentinia: Dr. Kálmán Patz, vierrey Claguer y Feliu 2543, Belgrano-Buenos Aires.
Ausztrália: Dániel Kobza, Indrooroopily - Brisbane, Queensland.

Hallom suhogni könnyű lépteit,
Es önféledve ajkam szól: te i t t . . . ?

Kanada: Dr. János Mezei. 3449
City Hall Ave. Montreal.
La

USA: Rev. Andrew de Harsanyi,
Ellicottville, N. Y.

„Övé! kiáltom, itt, ez itt övé . . .
A szin erős, nem illik együvé."

Arany

Hollandia: Aladár Komjáthy, Kampen, De la Sablonierekade 2.

Svájc: Dr. Ladislaus Kupa,
Capite 164, Geneve.

Béla Pantó, 344 East
Street, New York 21/
János.

Mialatt a nép Kossuthot ájuldozta s István főherceg a jó császár
elébe borult s annak csókolta a kezét, a császár előszobájában, az
ajtó mellett két magyar huszár beszélgetett.
Maradék Pál (a császár ajtónállója) meg a herceg alcsuti huszárja, Bazsai János.
•
•
Ahogy meglátták egymást, azonnal úgy mosolyogtak össze, mint .
két állat, egy fajbeli.
Mindjárt jöttek a magyarok is nagy küldöttséggel, de nem eresztettek be belőle egy ideig'senkit se.
Azt mondja Kossuth Lajos a nagybajuszú öreg huszárnak:
' — Mondjad gyermekem, hogy érzed itt magad a felség ajtajában?
Azt mondja Maradék Pal.
— Ha az úr tud böcsületöt, ijet ne kérdezzön éntülem.
Kossuth meglepetve nézett honfitársára, akkor így szólt:
— Jól van fiam, becsülettel feleltél. Egy magyar embernek királya
színe előtt sem jót se rosszat nem szabad kiejtenie.
Csak ennyit mondott, akkor odafordult diszmagyarba öltözött
:
társaihoz.
— Végig hömpölyög lelkemen a magyar faj hatalmas erkölcsi
intése. Mit lehetne evvel a fajjal, évvel a néppel cselekedni.
íme, ez a derék földi Kossuth Lajosnak sem árulja el a király
személyét Mondjátok barátaim, mit érdemel ez a nép, ez a fejedelmi lelkű magyar nép?

KOSSUTH:

Brazília: Ing. Gábor Tóth, 50 rue
Matto . Grosso, Sao Paulo

A könny nem éget már, csupán ragyog
Nem törlőm még le, de higgadt vagyok.

Es áldom azt a láthatatlan k e z e t . . . .
Mulass velem soká, szelíd emlékezet!"

állítsunk

Külföldi képviseleteink

„ . . . Nyugszik immár a csendes rög aíatt,
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„A magyar nemzet életrevalóságának óriási revelatioja
1848-49-iben — melynél a sikerhez csak egy kissé több kitartás hiányzott — annyit mindenesetre eredményezett, <hogy
úgy a hatalmak politikájában, mint a népek érzelmeiben,
nemzetünk még bukásában is azon önczélú, életerős tényezők közé lön sorolva, melyekkel az európai történelem fejleményeinél számolni lehet, számolni kell."
Nyugalom és hontalanság!
Ha tudott-e a •hitnege Ádámja nyugodni, midőn mögötte,
a kitaszított mögött, Edén kertjének kapuja.becsapódott,
mivelhogy a jó és gonosz tudása fájának gyümölcséből evett!
En is ettem abból a gyümölcsből és felismerteim a jót s a
gonoszt; és felemeltem kezemet a jónak védelmére a gonosz
ellen. A gonosz győzött, és én ihazáiiTból — az én Edenemböl
—• kitaszittatt>am.
•
, Ott álltam tompa meréragésiben a nem magyar Duna partján, melynek habjaiba •=— amonnan felülről — a magyar nemzet könyeiböl ég felé szállott vizpára csapadéka vegyült, s
kis távolságban tőlem rohant tova a Vaskapu sziklatorlaszán .
keresztül, zúgva,' morogva, mintha szitkozódnék a meg nem
érdemlett végzet ellen.
En hallgattam e zugást, mely keblem viharával összefolyt;
belebámultam a méltatlanul meghiúsult honfiremények semmiségébe; és arczomon öntudatlanul a kifejezhetetlen fájdalom könyzápora ömlött alá.

!\

Minden volt e könyzáporban, a mi a hazafi szivének fáj;
minden! csak egy nem! a reménytelenség nem; a kétsége-esés
hazám jövője felett nem.
Ugy tetszett nekem, — még akkor, a fájdalom első lázrohamában is úgy tetszett nekem, mintha az ég csillagainak
íényszikrázatából könyeim fátyolán keresztül egy sugár lövellene felém, mely azt hirdeti borult lelkemnek, hogy nemzetem szenvedni fog ugyan, irtózatosat fog szenvedni, mert
bosszúja rettenetes a féktelen uralomvágynak, mely a mega-*
láztatás porából nem maga tehetségével emelkedik fel; ihat
„szenvedni fog nemzeten irtózatosat, de nem hal bele!

o
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„Harangszó" néven, az itt látható fejjel (címlappal) jelent meg
öt teljes esztendőn keresztül az „emigráció" időrendben először
kiadott rendszeres lapja. Németországban. Öt éven át: 1946 októberétől 1951 október haváig összesen 75 „levél"-ben szólott a
menekült magyar reformátusság gyülekezeteihez. Mondanivalói és
A rendeltetés közössége
„Amint Bosztonban huszonhét évvel ezelőtt a nagyszerű lépcsözetre ezeknek hangja a „Harangszó" mindvégig géppel irt, fényképészeti
lépnék, mely a Capitolium büszke épületéhez felvezet, melynek nyilt utón sokszorosított cikkeiben és hasábjain egyszerű ségükben is a
tradicionális magyar református lelkiség evangéliumi magyar egyoszlopcsarnokában Massachutets állam senátusa és képviselőháza elnökeikkel s az államkormányzóval élükön, fedetlen fővel állottak, hogy ségre törekvését képviselték és szólaltatták meg. — A Jöjjetek —
3. népjog megsértésének súlya alatt elbukott magyar nemzetnek megad-be való beolvadása után is erre akar emlékeztetni, amikor fejlécét
ják — személyemben — a tisztelet és testvéries rokonszenv adóját: sze- ide is áthozta a Harangszó.
membe ötlött a homlokzat előtt emelt diadalmi iv: rajta Massachutets
Szerkeszti: Dr. Zayzon Sándor.
állam címere e körirattal: „Ense petit pladdasm sub libertate quietem"
és alatta egyik beszédemnek im e szavai: „There is a community in the „Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, megjelenteted nékem az életnek utait"
destinies of humanity." (Az emberiség rendeltetésében közösség (soli. Csel. 2 : 27/a, 28/a.
Március 15 fénye nem vias- lem nagy temetőjében. De kadaritás) van.)
A kormányzó engem kézen fogott és ama szavakra mutatva, Isten sza- Nekém, mint igehirdetönek ez kodott bennem a virágvasárnap tonáitok kiontott vére, martyaz időpont volt a legnehezebb örömmámorával, vagy a húsvét raitok életáldozata, foglyaitok
bad egének láttára fethivott, mondjam meg nemzetemnek: bízzék ama szent
igazságban; és legyen biztos felöle, hogy az Egyesült Allamok hatalmasamikor összezsúfolódik a virág- fényáradatával, hanem a ke- keserves szenvedése, testvéreiköztársasága ama szent igazság szerint fog irányában cselekedni.
vasárnap mámora, a nagypén- resztre feszitett és haldokló tek és édesanyátok meggyaláÉs e biztosítást a népnek összesereglett százezrei egeket rázó kiáltás-tek áldozata a húsvéti feltárna- Krisztus töviskoronás mosolya- zott teste, s mindezekben nemban hangoztatták vissza."
Kossuth Lajos. dás-és mindezt arany fénybe b ó 1 áradt f e l é m - M e r t az igazi setéitek rabszolgasága, nyomovonja a márciusi ébredés fénye, március 15. a Krisztussal ke- ra, üldöztetése életért kiált. Es
március 15
resztre feszitett nemzetünk fáj- az Ur megadja nekik. Nekik
Többnyire az • igehirdetök, dalmából fakadó húsvéti feltá- igen,, de nem biztos, hogy
szónokok temperamentuma sze- madás-és nem azótestámentomi Nektek is, akik még mindig
Jövőjük nem biztató. Hirek van- deutsch. A német kormánynak az rint vagy az egyik, vagy a má- csöcselék szeszélyes virágva- nem tanultatok hatévi emigráeiótok után sem. Ök nekik már
nak arról, hogy jön egy ujabb DP a törekvése, hogy a menekülteket sík nyomul előtérbe. Itt, az emi- sarnapi orjongese.
törvény, de a tervektől a megvaló- u. n. Flüchtlingslakásokhoz ju- grációban döbbentem rá, mia- Az emigrációs torztükör ma -mindegy, mi van a templom torsulásig nagyon hosszú az ut. A fia- tassa, de sok idő fog eltelni, mig latt az erő, félelem, szeretet és már tisztán és világosan mu- nyán-lcereszt-e vagy kakas-a
taloknak lesz rá lehetőségük, hogy ez a terv valósággá válik. A kül- józanság lelke viaskodott ben- tatja, hogy a századforduló üres nyomorban ok csak Isten után
Canada, Ausztrália vagy Brazília földi idegen és a külföldi szárma- nem, hogy nem az igaz utat vá- frázisok tömkelegévé alacsonya- vagyakoznak, mert tudjak, hogy
-felé elhagyhassák Németországot, zású német menekültek hivatalos
de az említett államok misszióit is protectora az UN menekültügyi lasztottuk. Ma sem, itt sem. torta • le március 15. emiékeze- Krisztus keblen nyugalmat nyercsak márciusra várják. ... Az uj íömegbízottja, akinek azonban nem Sokszor elsodorta az életked- tét, megfosztva igazi lelki tar- nek. ok ma otthon nem urak és
organizáció körvonalai csak lassan áll oly méretű szervezet a rendel- vemet a félelem örjöngése, hogy talmától, az áldozatvállalástól parasztok, nem kapitalista, munbontakoznak ki. Az azonban bi- kezésére, hogy a menekültek ügyes- elvész a fajtám. Amikor láttam fakadó feltámadástól. Az emi- kaadok es proletárok, nem mazonyos, hogy az 1RO utódja nem bajos dolgaival egyénileg foglal- a menekültek rongyos seregét, gráció törztükre világosan mu- párok, románok _ vagy szovafog táborokat fenntartani, nem fog- kozhassék. A terv az, hogy a szo- amikor felkeresték irodáimat faj- tatja, hogy a magyarság egyéni, kok hanem saját hazájukban
bu
doso
betegeket kórházba küldeni és nem ciális védelem ellenőrzését az egy- rám
szeretetéiben
kétségbe családi és társadalmi élete, las- J
földönfutók, üldözött
fog foglalkozni az öregekkel. Egy- házi szociális szervek vennék át, estem, hogy nem tudok többet sanként hogyan távolodott el az vadak és rabszolgák akik szaetlen feladata lesz a kivándorlás így a protestáns vonalon az Innere adni: otthont, hazát, családot, igazi március 15. szellemétől. ba;dsag "Jan vágynak emberi
előkészítése
és lebonyolittása. Mission és katolikus vonalon a mert magamnak sincsen. A-z igazi március 15 parasztot, méltóságukat szeretnek visszaNeve egyelőre PIGMME-íesz (Pre- Charitas. Ezek a szervek volnának
Sokszoreröt
éreztem magam- nemest és munkást egybefor- kapni. Es vissza is fogjak kapparatory Intergovernmental Com- hivatva az ittmaradó külföldiekkel
mittee Movement of Migrant from az érintkezést fenntartani, azokat ban, hogy szembe tudnék szál- rasztó lelke meghalt. A keletről W; mert ok megértettek a megEurope), mely később MME -rea lehetőség szerint, anyagilag tá- lani ások, sok bűnnel, amely importált ópium megtette ha- Jjlfn-tett etetutat: legelőször
•fog rövidülni, ha a megalakulás mogatni és a német hatóságokkal fajtámat itt az "emigrációban tását: két Trianon minden pusz- Krisztust kell megtalalm-es ok
jogi formalitásai befejezést nyer- való kapcsolataikban segédkezet gyilkolja. Máskor ugy éreztem, titása hasogatja ma a sebeket mar megtaláltak. .
nek. Az ittmaradó magyarság és nyújtani. A szervezet még csak hogy nincs józanabb, mint én, és számolja fel lelkiségét a
Mikor fogjuk mi, itt a szamás nemzetiségű horítalanok min- kialakulóban van és hatásos mű- az egymás ellen ármánykodó Kárpátmedence egymás ellen hatóság Nyugatán élők, megtalden tekintetben német közigazga- ködésére a nyár kezdete előtt alig magyiarok összebékitése az én bolonditott
népközösségének, álni? Mikor fogunk végre feltás alá kerülnek és egyedüli védel- lehet számítani. Itt kell még me- feladatom lenne-s bizony 'én akik nem tudták, nem akarták hagyni régi szerepeink játszámet részükre a „Heimatlose Aus- gemlíteni, hogy az YMCA/YWCA lettem az összeférhetetlen, mert meglátni, hogy az ö sorsuk az sával, hogy egykor talán haza]ánder:.-ek helyzetét szabályozó szintén fenn fogja tartani szerveit
19. számú Bundesgesetz jelent. A a jelentősebb menekült táborokban megzavartam a kisded játéko- igazi március 15-böl fakadó térve méltók legyünk a Kriszszabadságban
szociális védelem, Fürsorge, Alters- és főleg az ifjúság ügyeivel akar kat. Es ebben a malomiban ör- sorsközösség kell legyen, ahol tus nyújtotta
fürsorge, betegsegélyzö stb. tekin- foglalkozni. Egyelőre csak azt le- lödve töprengtem: vájjon mi szabadság, egyenlőség, testve- való életre, a visszafogadásra,
bűneinket
belátva,
tetében a németekkel egyenlő elbí- het tenni, hogy igyekezzék minden akar ez a mi emigrációs sor- riség kell uralkodjon, mely Nekünk
rálás alá esnek. Ennek azonban elszigetelten vagy táborban élö sunk lenni? Rájöttem: egy tű- sorsközösség megbontása az szent, áldozatos szolgálatkészaz a feltétele, hogy az emiitett szö- magyar nevét és cimét az illetékes kör. Egy hatalmas történelmi . illető népcsoport sajátmaga seggel szivünkben kell hazatérvetségi törvényben felsorolt felté- lelkészi hivatalnak megküldeni. torztükör, amelyben meg akarja-választotta öngyilkossága. Mert nünk, hogy nyugati íapasztalateleknek megfeleljenek. E feltételek Protestánsok, akik nem tartanak mutatni Isten, hogy milyenek amit Isten egységnek alkotott, tain-kat hazavive ott teljesitsük
legfontosabb 3 pontja: 1. Bizonyí- vagy nem tarthatnak szoros kap- voltunk. A márciusi ifjak leiké- társadalmi, . gazdasági, avagy hivatásiunkat, ahova Isten rentani kell, hogy 1950 június 30-án csolatot körzeti lelkészükkel vagy ben fellángolt mindent- mege- politikai legyen is az-emibernek del. Csendesen és szerényen
Németországban tartózkodott. 2. - lelkigondozójukkal, közöljék cimüAz IRO-nál regisztrálva van. 3. - A ket a Müncheni Református Lelki- mésztö tüzként a hit lelke. Elé- az megbontani nem szabad, hordjuk oda tapasztalataink
•Grundgesetz értelmében nem né- pásztori hivatallal, München-Frei- gette a bűnöket, tévedéseket; Játszottuk a nagyhatalmi ma- malterjét a romokból való nagy
alkotásaiban uj' élet alapját gyár hegemoniát-holott Mátyás magyar újjáépítéshez. Hagymet állampolgár illetve Volks- rnann, Nobel-PIatz.
akarta megvetni egy ország, kora már letűnt. Sors-közösség- junk fel a pártárnyalat szerint
egy
népközösség & számára' D e n élö nemzettestvéreink elide- való szervezkedéssel, mert csak
145 menekült a Filippini szigeteken.
mely a KárpátolT koszoruztá genadtek, parasztságunk
és egy politikánk lehet, a Krisztus
A Ohristian Century cimü te- oda. A menekültek -gondja az csodás földön élt. Ideális leiké- munkásságunk pedig csak vá- törvényei szerint való uj élet
kintélyes amerikai protestáns IRO megszűnése után az Egyhá- sedéssel korszakalkotó tettek- laszt ásókkor tartozott a nem- megteremtése, mert csak ez.
hetilap manilai levelezője azt zak Világtanácsára szakadt. A kel történelmi határkövet ra- zethez. Cso'dálkozhatunk-e, hogy tarthat meg. Ez a politika: az
jelenti —, hogy a Filippini-szi- jelentés szerint Edgár H. S. kott le. Az apák csodás örökse- a guruló rubel, olyan romboló igaz bünbánat és magunkba
geti Keresztyén Egyházak Szö- Chandler, - a .Világtanács mene- gét méltatlan fiák örökölték, eredményieket érhetett el? Hogy szállás belpolitikája és a „fiacsvetsége magára vállalta 145 me- kültügyi szolgálatának igazga- licik nem tudták megérteni' a z lutolsó negyed század törté- kaim szeressétek
egymást"
nekültnek gondozását. Ezek egy tója a Fil.ippini-szigetekre érke- nem tudták értékelni az ö néma! 0 e l ' m e ' a Kárpátmei'dencébem: egyetlen és igaz külpolitikája,
részét képezik annak az 5800 zett, hogy az átvállalás' kérdését de határozott ellenállásuk jelen- földindulás, élség, háború, retteHa ezt megértjük, akkora
fehérorosz és más nemzetiségű letárgyalja.
tőségét és a századforduló má- gés> árulás és üldözés? Nem, mii lelkünket sem felejti sírban
menekültnek, akiket az IRO vitt
morában eljátszották az uno- m i e r i t a koros fiák vetése során, a feltámadó Krisztus, hanem az

Akik

ittmaradtak...

Magyar Segítő Szolgálat közleménye.
•1. Amerikai családok Münchenban jól fözö megbízható magyar
szakácsnőket keresnek. Jelentkezést
az adatokkal és a-jánló sorokkal
sürgősen kérjük a Magyar Segitö
Szolgálatnak beküldeni.
2. Torontáli szőnyegszövőt, férfi
vagy női munkást azonnal belépésre
keresnek Münchenbe. Jelentkezés a
Magyar Segitö Szolgálatnál.
3. Cirokseprö készítéséhez keresnek egy gyakorlott munkásnöt.
Lakásról, elhelyezésről gondoskodnak, Fellbach Stuttgart mellett.
Dr. Ordódy Sándorné.

Felhívás Németországban tartózkodó híveinkhez.
Atyafiságos szeretettel felkérjük
református híveinket, hogy egyházunk érdekében közöljék velünk,
hol és mennyi egyházi adót fizetnek. keresetük után a német egyházak részére.
Amennyiben módjukban áll,
ajánljanak fel egy önkéntes hozzájárulást önkéntes egyházi adóként
a magyar református egyház és
egyházi sajtónk fenntartására. •
Atyafiságos köszöntéssel:
A Magyar-Református Egyház
vezetősége.

osak ilyen aratás "kővetkezhe- otthonvalókéval együtt emeli ki
kák örökségét és jövőjét.
tett.
Az ö lelkűket már nem a z élet uj útjaira. Isten keze
Most itt az emigráció torztükrében • válik érthetővé a melegítette az igazi március' dolgozik,, formálja az uj világot
nagy missziós parancs: elküldött I 5 -' k i 'apáknak az ideálizmusa. a z örökké forgó történelmi géA
kakasszó már kétszer akart p.ezetben-s mi emigránsok is ezt
engem az Ur, hogy elcsüggedt
leikébe uj hitet csepegtessek, ébreszteni, előbb minket, majd a parancsot kell kövessük,
a megtört sziveket bekötözzem, a velünk sors-közösségben élö n e m teszi, összetörik a kerekek
Mert közeleg a Váltság
s a vérző sebeket meggyógyít- népeket. Vájjon mire iharmads z o r
ideje, s Krisztus mondja: En
szól-íelébredünk?
sam, a foglyoknak szabadulást
Vájjon mi akar ez az emi- adok, bölcseségnek és szeretethirdessek és a megkötözötteknek megoldást. Es ezt szóltam gráció lenini? eszköz a tanítás- nek lelkét adom tinéktek, az én
a bomibarobbanások között, a ra. Lássátok magatokat a torz- bölcsességemet-és ellene nem
franciaországi drótsövények mö- tükörben, ilyenek voltatok, ezek állhatnak sem katonák, sem hagött, az emigráció bujdosásá- voltatok. Ma még éltek, de jő- talmak, sem politikai, játszadoban.
'
vötök a sirban van, a törtemé- zók.
Sz. L.

ő
Lemondatták Enyedi Andor püspököt.
A tiszáninneni református
egyházkerület püspöke, Enyedi
Andor január 7.-én lemondott
püspöki tisztéről, bejelentette
azonban, hogy miskolci lelkipásztori munkáját továbbra is
végezni fogja.
Helyreigazítás.
Lapunknak az a közlése, mely
szerint a „Református Egyház"
c. theologiai" lap beszüntette
megjelenését, tévedésen alapult.
A „Református Egyház" továbbra is megjelenik, így tehát Magyarországon jelenleg két reformátusnak jelzett újság van: lelkipásztorok részére a „Református Egyház" egyháztagok részére pedig a teljesen bolsevista
Lzü „Az Ut".
Uj evangélikus püspök Erdélyben,
Az erdélyi lutheránus iegyház
uj püspöke Bartalis János, az
ismert költő lett.

Í R E K

A protestánsok helyzete Lengyelországban.
Roland de Pury, lyoni protestáns lelkész az elmúlt év végén
Lengyelországban járt, s ott
szerzett benyomásairól a következőkben számolt be: Lengyelország 20 millió lakosából csak
250 ezer a protestáns. A reformátusok száma 10 ezer. A Brit
és Külföldi Biblia Társaság, melynek Varsó legjelentősebb utcájában van szép kirakata, az
elmúlt évben 150 ezer Bibliát
adott el. Lengyel protestáns
egyházi vezetőkkel Pury lelkész
csak nagyon nehezen tudott
érintkezni. Pl. egy lutheránus
lelkésszel való beszélgetésén jelen volt a kormány megbízottja
is, hivatalosan fordítói minőségben, mert a lengyel lelkésznek
lengyelül, Purynak pedig franciául kellett beszélnie, holott a
lengyel lelkész folyékonyán beszél franciául. A lutheránus
egyház egyik templomát meghagyta az állam, másik négy
épületét azonban elvette. A református egyházat a Református
Világszövetség segélyezi . havi
1000 svájci Frankkal, ezt az
összeget azonban a lengyel
bankok csak 1000 zlotyra váltják be. (Ma Lengyelországban
egy méter szövet 300 zlotyba
kerül.)

A kolumbiai vallásüldözések
ellen.
Az Amerikai Egyházak Szövetsége január 4.-i ülésén erélyes hangon foglalt állást a kolumbiai protestánsoknak a katolikus egyház részéről való üldöztetése ellen, s felszólitotta
az amerikai kormányt, folyamodjék hathatós ellenszabályokhoz. A Szövetség tiltakozott „a
vallásszabadságnak Kolumbiában történő folyamatos .megsér- M. Pradervand további jelentése
tése, a kolumbiai protestánsok délamerikai útjáról.
és amerikai misszionáriusokkal
Argentin i a
lakosainak
szemben elkövetett törvénytelen
száma
17
millió,
ebből
protecselekedeik ellen." (Unit. Press)
stáns kb. 300 ezer. Pontos számukat nem lehet tudni, mert az
Massin abbé kilépett a katolikus 1947-es népszámlálás eredméegyházból.
nyét még ma sem hozták nyil(Paris) Az elmúlt év őszén vánosságra. A református egyMassin,, frianciia katolikus lelkész házak skót, francia, svájci, hol40 hívével együtt kilépett a ró- land és magyar erdetüek. A kimai katolikus egyházból. Elha- mondottan argentin egyházak
tározását emlékiratban magyar- közül legtöbb tagot számlálnak
ázza meg, mely nemrégiben je- a methodisták és baptisták. Az
lent meg, s melyben többek kö- Evangéliumi Egyházszövetség,
zött a következőket mondja: mely az összes protestánsokat
„Elkülönítjük magunkat attól az magába foglalja, Argentína föegyháztól, mely azt állítja, hogy városábain. theologiai főiskolát
Isten és • ember között csak ötart fenn, mely Argentinia, Uruképes a kapcsolatot helyreállí- guay és Chile számára képezi
tani . . . Tiltakozunk az ellen, ki a leendő lelkipásztorokat.
hogy valakit állandóan becsvá- Ennek a főiskolának az elmúlt
gyónak nevezzenek azért, mert évben 62 hallgatója és 15 proinkább akar Istennek, mintsem fesszora volt. Habár az utóbbi
az embereknek engedelmesked- időben a protestánsok működéni, s mert mindenekelőtt lelkis- sét ebben az országban is erőmerete szavát követi... Nem is- sen korlátozták, az evangéliumi
merjük el azt az egyházat, egyházak mégis állandóan nöamely ,azt a jogot követeli -ma- vekednek. Az
Argentínában
gának, hogy a maga emberi al- megjelenő protestáns irodalmat
kotmánya és organizációja tö- nemcsak egész Délamerika, hakéletes isteni kinyilatkoztatáson nem Spanyolország lakossága is
alapszik... Az evangéliumok- igen becsüli.
ban nincs szó „közönséges" emberekről és „elitről" (laikusok
és hierarhia) . . . Nem engedhetUruguay protestánsai olasz
jük, hogy egy látható egyház a eredetűek, s még ma is az olasz
maga határait azonosítsa a vi- valdens egyház egyik egyházlággal . . . " Massin abbé a Bib- kerületének számítanak, Lelkiélia tanulmányozása utján jutott letük igen mély, templomaik és
el az igazság megismeréséhez. gyülekezeti termeik a legszeb(OePD )
beknek számítanak.
Egy érdekes pápai nyilatkozat.
A pápa többek között ta .következőket mondotta: .,Politikusok,
sőt néha egyházi emberek is, akik
Krisztus menyasszonyát (Egyház) a maguk szövetségesévé,
vagy politikai nemzeti ill. nemzetközi terveik eszközévé akarnák tenni, ezzel az egyház
lényegét sértenék meg . . . vagyis az egyházat arra a síkra
alacsonyitanák le, melyen elmúló érdekek konfliktusa játszódik l e . . . " (EPD.)

Szabó Imre budapesti esperest
eltávolították Budapestről.
Szabó Imre budapest-fasori
lelkipásztort és a belső-budapesti egyházmegye esperesét a
szabolcsi
egyházmegye
buji
gyülekezetébe választották meg
lelkipásztorinak. Ezért Szabó
Imre mind budapesti, lelkipásztori, mind pedig esperesi tisztségéről lemondott. Ez a nyilvánvalóan nyomásra történt
„lemondás" gyakorlatilag Szabó.
Imre deportálását jelenti.

Felhívás olvasóinkhoz

Az általános drágulásra való tekintettel, mely mind súlyosabb terhet ró ránk a JÖJJETEK megjelenSzentirás a vakoknak.
A Mikroszkóp.
A világ nagy bibliaterjesztö tár- tésével kapcsolatban, de sokkal inA bramán nem evett sem húst, sulatai között egyik legelső helyen kább attól a gondolattól vezetve,
sem halat, mint monda, azért, mert áll az Amerikai Biblia Társulat. A hogy megszerzett tulajdonukká téve
aki életet pusztít, az a maga lelkét társulat, együttműködve más Bib- lapunkat, kedves olvasóinkat közsemmisiti meg. A misszionárius liatársulatokkal, misszionáriusokkal
azonban ezt mondta' neki: „Erőt és nyelvtudósokkal legutóbb 1.125- vetlenebbül kapcsolhatjuk ahhoz a
kell vennie hát a lelkiismeretén va- re emelte a világ azon nyelveinek munkához, melyet egyházunk és
lahányszor vizet iszik, mert a vízzel számát, amelyen a Szentirásnak nemzetünk szolgálatában Isten se- .
bizony igen sok élőlényt kell elnyel- valamely része legalább megjelent. gitségével végezni akarunk, arra az
nie, csupa élő teremtményt" S mind- 135 éve működik ez a Bibliatársulat elhatározásra jutottunk, hogy eddijárt be is mutatott neki egy csöpp és ez alatt az idö alatt 406.422.000
vizet: a mikroszkóp alatt.
Bibliát terjesztett Amerikában és gi eljárásunktól eltérően, melynek •
során tiszteletpéldányként küldtük
Az igazság nyilvánvaló volt, de külföldön.
bramánunk csak feldühödött rajta,
A vakok számára 1835-ben kez- szét a JÖJJETEK et megkezdjük
és összetörte a mikroszkópot!
dődtek meg az első próbálkozások, annak árusítását és előfizetési rendNem-kiváhatos igazságokat mu- és igen hosszú kísérletezések után szert vezetünk be. Reméljük, hogy
tat meg sokaknak az Evangélium jutott el a Társulat odáig, hogy
is, ezért gyűlölik.
1950 végével azt jelenthette: eddig elhatározásunk kedves olvasóink
az évig összesen 294.000 Bibliát teljes megértésével találkozik s mig
adott vakok kezébe.
Bünös-e vagy sem.
egyfelől anyagilag sietnek munA modern Braille-írással nyomott kánk végzésében segítségünkre, az
14. Lajos francia király egyik
magasrangú hívének megengedte Bibliák igen vaskos kötetet tesznek eddiginél jobban a magukénak teazt, hogy a gályarabságra itélt ki, előállításuk 2—8 dollárba kerül; kintik lapunkat.
gonosztevőket
meglátogathassa. a vakok azonban 25 centért, szükMég azt a kegyet is megadta" neki, ség esetén pedig ingyen kapják.
A Biblia Társulat „hivatalos"
hogy közülök egynek megkegyeltámogatásban sehonnan sem része- A JÖJJETEK árát következőkmezhet.
A látogatónak most már persze sül, de majd- minden protestáns ben állapítottuk meg:
az volt a legfőbb gondja, hogy a egyház állandóan támogatja, ado- A u s z t r i á b a n : egyes szám
100 fegyenc közül melyiket bocsás- mányokkal, évenént pedig biblia- ára 2 Sch. Negyedévi előfizetés
sa szabadon. Sorjában kikérdezte vasárnapot tart, melynek külön perhát őket: hogyan s miért kerültek selypénze a Társulaté. Jelentős jö- 6 Sch. félévi 11 Sch. egy évi előfiide. A legnagyobb meglepetésére vedelmet jeintenek magánosok ado- zetés 20 Sch. — N é m e t o r s z á g csaknem szószerint azonos felelete- mányai is, mint például legutóbb b a n : egyes szám ára. —.50 DM,
ket kapott: nem volt szerencséjük; egy El Pasából (Texas) való asz- negyedévi előfizetés 1.50 DM, félévi
ök voltaképpen az irigység és sze- szonyé, aki végrendeletében két- 3 DM, egész évi előfizetés 5 DM.
mérmetíen féltékenység áldozatai. millió dollárt hagyott a „Szentirás — A f o n t s t e r l i n g o r s z á Maguk Ítélése szerint valamennyien terjesztésére"; az összeg nagyrésze g o k b a n egyes szám ára 1 Sh.
valóságos erényhösök voltak, csak az Amerikai Biblia Társulatot illeti. — A d o l l á r o r s z á g o k b a n :
hát a társadalom, a bíráskodás, a
egyes szám ára 20 cent. — F r a n Protestantizmus a Filippini
rossz törvények stb. stb. az oka
c i a o r s z á g b a n : egyes szám
mindennek^.. !
szigeteken.
ára 45 Fr. — S v á j c b a n: egyes
Egyetlen egy volt köztük, aki ezt
mondta: „O, én sok gonoszát tet- Alig félévszázada, hogy ame- szám ára —.50 sfr. o l a s z tem, és tulajdonképpen halálbünte- rikai protestáns misszionáriusok s z a g b a n : egyes szám ára 45
tést érdelmeltem volna. De Isten érkeztek a Filippini-szigetekre. Ura. -- B e l g i u m b a n : egyes
Kegyelméből mégiscsak maradt Azóta félmillió protestánsot ma- szám ára 6 belga fr. — E g y e gukba foglaló egyházak épültek b ü t t : egyes szám ára 20 amerikai
időm a vezeklésre!"
A vendég erre fennszóval közölte fel ebben az országban, közel centnek megfelelő valuta.
döntését örökkel és fegyencekkel: másfélezer lelkipásztorral. Ezek
Külországokból az előfizetési di„Ugyebár tisztelt Uraim, mindeddig a protestánsok bennszülött filipjat
számonként két nemzetközi coua percig csupa kifogástalan és csak pinók, hiszen amerikai vagy
tiszteletreméltó férfiakhoz volt sze- más fehér ember alig van pár- pon beküldése utján eszközölhetik.
Áz előfizetéseket kérjük a Ref. Lelrencsém.
tizezernyi a szigeteken.
kigondozó Szolgálat címére BreEz az. egyetlen ember van itt,
A protestánsok három nagy- genz, BelruptstraBe 8. II. Austria.
aki azt mondja önmagáról, hogy
bűnös. Az ö további jelenléte nyil- obb denominációba tartoznak, eszközölni.
ván csak veszélyeztetné a többi a methodistákon és baptistákon
urak kifogástalan erkölcseit s ártat- kivül a presibiteriánusokat és
lanságát.
egyéb egyházakat
1948-ban
El kell tehát távolitsam önök kö- egyesitett Krisztus
Egyesült
zül, é s . . . megkegyelmezek neki. Egyház-ába.
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy
„Mert mindnyájan vetkeztek, és
Ha a Filippini-szigetek pro- címváltozásaikat Németországban
szűkölködnek az Isten dicsősége
testánsai félmilliót számlálnak a Magyar Református Lelkigondozó
nélkül." (Rom. 3. 23.)
is, még mindig erősen kisebbSzolgálat cimére, München-Freiségben vannak a közel 20 milliós
mann, Nobelplatz 6. alá bejelenteni
. Lapunk Kiadóhivatalában az országban. Jelentőségük azonszíveskedjenek.
Amerikai és egyéb
ban
nagy
és
egyre
nő,
amit
mualábbi kiadványok'szerezhetők be:
tat az egyik római katolikus külföldi országokban élő olvasóink
Egyházi vonatkozású írások:
megyéspüspöknek
kijelentése címváltozásuk bejelentését köz vétar:
egy
székesegyházszentelésen,
Uj Testamentum (teljes, a
lenül a JÖJJETEK Kiadóhivatalához
amely szerint a protestánsok a
brit bibliatársulat kiadáfilippino ifjúságot elvonják a kérjük megküldeni.
sában, magyar nyelven)
Tetszés római katolikus akoltól s ha vaKomora Tibor
szerint, lami határozott lépés nem történik,
akkor
a
Filippini-szigetek
A
Magyar
Ref. Lelkigondozó
Lukács Evangéliuma
1.— S.
öt év múlva protestánsokká
Szolgálat
titkára.
János Evangéliuma
1.— S. lesznek.
Szivemet Hozzád emelem
(imádságok)
1.— S.
Ecsedy Aladár esperes is
Valláskönyv (elemi és alsóközépiskolák számára)
6.— S. lemondott.
Biblia melléklet'
.10.— S, Ecsedy Aladár tatai tótfalusi
lelkipásztor, a pesti egyházUj világ felé (kivándorlók
számára)
3.— S. megye esperese és országszerte
ismert evangelizátor is bejelenMagyar Református és Evangélikus Enekeskönyv:
3.— S. tette esperesi tisztéről- való lemondását. Utódjáról még nem
a Harangszó csatlakozásával
Egyéb kiadványok:
történt döntés.
A Szétszórtságban Élö Magyar
„Az idő rostájában" (100 vá- Református Egyház Lapja
lógatott ADY vers.)
5.— S.
Nobeldijas tudós a szószéken.
Wass Albert: „Ember az
Főszerkesztő : Dr Harsányi András
országút szélén"-regény 10.— S. Nem mindennapi dolog, hogy
egy
nobeldijas
tudós
templom„A mi dalaink" magyar népNémetországi szerkesztő:
dal gyűjtemény kottákkal 10.— S. ban prédikáljon. Walton ProDr. Zayzon Sándor.
fesszor, ~aki ez évben a fizikai
A megrendelés a pénz egyidejű
Nobel
dijat
kapta,
miután
diját
feladásával történik. A vevény hátFür den Inhalt verantwortlich:
lapján tüntessük fel, hogy melyik megkapta, egy istentisztelet keKoppándy János.
kiadványra szól a beküldött összeg. retében prédikált a stokholmi
A feltüntetett árakhoz ill. ado- metodista templomban. Az ir Kiadóhivatal: Bregenz, Belruptstrafie 8mányokhoz a portóköltség 3. cou- származású professzor egy metodista lelkész fia. (OePD.)
Druck von Felizian Raucb, Innsbruck
pon.

JÖJJETEK

