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CX.
Szilveszter éjszakáján az idö kereke

zökken egyet. Sokat hallottuk és ma-
gunk is sokszor használtuk ezt a képet
anélkül, hogy közelebbi jelentésére gon-
doltunk volna.

Aki régi dunai malom kerekét figyelte,
az már jobban tudja érzékelni, hogy mi
a kerék. Egy-egy borda megcsillan a
magasban, tovább fordul, azután árnyé-
kosán hajlik lefelé és elmerül a vízben.
Néhány pillanat múlva már emelkedik,
csonga/tja alá a vizet, közeledik a csillo-
gós tetözés felé, hogy utána újra aláza-
tosan ihajoljon a mélységbe. —• S ennek
a körforgásnak nincs vége. Csak akkor
van vége, ha elkorhad a kerék.

Ha az ember sokáig figyeli ezt a for-
gást, beleszédül és megsejti, 'hogy mi a
végtelen. Változások egymásutánja anél-
kül, hogy volna előrehaladás.

Igaz, hogy ilyen kerék az idö?
A görögök sokat nézhették az egy-

helyben forgó kereket, mert nemcsak a
mi felületes hasonlatunk módján, hanem
ihaíálos komolyan és "tudatosan hasonIi-~
tották hozzá a történelmet.

A valóság egy naigy zárt, klasszikus
egész — vélték. Olyan, mint egy kerék,
vagy miint egy 'gömb. Benme istenek szü-
letnek és ihatnak; emberi kultúrák nyíl-
nak, virágzanak és .hervadnak s em'berek,
népeik, fajok aszerint boldogulnak, vagy
szenvednek, hogy egyszer fent, vagy
másszor lent a kerék. A ciklikus egyhelyü
forgásból nincs kiüt — gondolták.

Ha olvasni kívánjuk ezt a görög min-
tájú történelemszemléletet, üssük fel a
Prédikátor kön,yvét. A biblia tudósai sze-
rint ez a szöveg abban a koriban Íródott,
amikor a zsidók a nagysándori hódítás
után tartós kapcsolatiba kerültek a gö-
rög gondolkozással.

A Könyv első részében igy elmélkedik
a Prédikátor:

„Minden hiábavalóság! Micsoda hasz-
na az embernek minden ö munkájából?
Egyik niemizetség és a másik eljö. A nap
feltámad és elnyugszik, majd helyére
siet, ahol iisimét feltámad. A szél siet dél-
re, átmegy ésizak felé, körbe-körbe jár
és a maga keringéséhez visszatér. Min-
den folyóvíz siet a tengerbe, de a tenger
meg nem telik. Akárihova kerüljenek a
vizek, ugyanazon helyre térnek vissza.
—• Ami volt, ugyanaz, ami ezután is
lesz; ami történt ugyanaz, ami ezután is
történik; nincs oij dolog a nap alatt. —
Én Prédikátor, láttam minden dolgokat,
melyek lesznek a nap alatt, és imé, min-
den csak hiábavalóság és a léleknek
gyötrelem." *

Igaz, hogy ilyen végtelen, tragikus
kerék az idő?

A hindu bölcsek ugy válaszoltak igen-
nel eme a kérdésre, hogy válaszuk kö-
vetkezményeit az egyéni életre nézve is
le vonták.

* Senki se feledje azonban a Prédikátorok
könyvének utolsóelőtti versét: „A dolognak
summája ez: Istent féljed és az ö parancso-
latait megtartsad; mert ez az embernek fö-
dolga!" — Az állandóé körforgásban a Pré-
dikátor megtalálta tehát a szilárd pontot.

Az emberi élet szenvedés — tanították
és tanítják — s ©nmek a szenvedésnek fö
oka a vágy. Szakadj el a vágyat tá-
masztó világtól — tanácsolják tanít-
ványaiknak. Keresztbe rakják lábaikat,
kezüket ölükbe ejtik, a semmibe néznek
és beolvadni kivannak a Nirvánába.

Igaz, hogy menekülni kell az időből?
sToynbeie 'angol történettudós erre a kér-
désre .határozott nemmel felel. Tudo-
mányos vizsgálódása során megállapít-
ja- 'hogy a történeleminek célja van. A
nagy civilizációknak, valamint az ezek
érintkezéséből támadó vallásoknak a
tanulmányozása ahhoz a felfedezéshez
vezeti, hogy a történelem halad. Halad
Isten országának a megjelenése felé. **

Ö is reálisan szemiléli a történelmet; ó
is megállapítja a népek és kultúrák szü-
letésének, emelkedésének és .hanyatlá-
sának a ciklusait. Ö is szemléli a törté-
netem kerekét, ide mennyivel megnyugta-
tóbb az ö szemlélete a görögökénél, hin-
dukénál, vagy az egzisztencializmus
egyes rraodernprófétáinak a szemléleté-'
nél! A tudós szemével nézi az idö forgó
kerekét és rádöbben a miaigy felfedezésre,
hogy az nem egy helyben őröl végtelen-
nek tümö 'emelkedésekkel és süllyedések-
kel, hanem haladó mozgást végez. Rá-
döbben arra, hogy az idö kereke a tör-
ténelem szekerét hordja és viszi előre a
beteljesülés felé, mely Istennél van.

Toynbee a kritikus tudós módszerével
jut el a történelemnek ahhoz a látomá-
sához, amit a hivő keresztyén ember a
Kijelentésből ismer: Az emberiségnek
az élete nem fatális, értelmetlen történé-
sek soma, hanem haladás a beteljesülés
felé. Az idö valóban olyan mint egy ke-
rék, tetozéseik és mélypontok követik
egymást benne. Ezeknek a fordulatok-
nak, katasztrófáknak az árán .azonban
halad a történelem szekere abba az
irányba, alhiol Isten országa ugyancsak
katasiztrófaszerüen fog megjelenni.

Krisztus földi megjelenésével Isten or-
szága elközeligett. Az idők jelektől ter-
hesek. Az Evangélium Krisztusának a
megjelenése és az Apokalipszisek Krisz-
tusának a visszajövetele közötti „Kriti-
kus" időket éljük. Az emberiség életét —
az idö kerekének 'fájdalmas, keserves
zökken esed ellenére is — bevilágítja
Isten országának reménysugara. A hivök
lelkét áthatja az intés: „Vigyázzatok,
nem tudjátok mely órában jön el a ti
Uratok!"

Hogy Krisztus visszajövetele mikor
fog megtörténni, azt csak az Atya tudja,
aki előtt ezeír esztendő annyi, mint a
tegnapi nap. Mi csak azt tudjuk, hogy
nem fog elmaradni és hogy akkor a tör-
ténelem szekere célhoz ér.

Mit mond a beteljesülés „közelségé-
vel" kapcsolatban a tudomány?

Földünk mintegy 2000 millió évvel eze-
lőtt keletkezett. 500 millió éve van rajta
élet. Egymillió évvel ezelőtt jelent meg
rajta >az első eszmélő élőlény, az ember.
Csak az utolsó hatezer esztendőben be-

szélhetünk modern értelmű torténelem-
röi. A civilizációnak évezredeken át való
lassú mozdulásai után <az utolsó ötszáz
esztendőben az idö kereke mind nagy-
obb lendülésekkel vitte előre a civilizá-
ciónak és vele a történelemnek a szeke-
rét, hogy végül az atomkor robogásába
lendítse.

Vájjon nem az „.utolsó idők finise" ez?

** Lásd, amit erről szeptemberi számunk-
ban irtunk.

Mit jelent mindez a magyarságra
nézve?

ítéletet és vigasztalást, de itt és most,
hie et nune, főleg felelősséget.

A történelemi végcélja Isten országa.
Hit ezt megértjük, iha ériről meggyőző-
dünk és ha e meggyőződésünk áthatja
egyéni és kollektív életünket, akkor a
történelem szekere ígéretes jövendő felé
viszi népünket. Munkatársai leszünk a
történelem Urának, Istennek. Ha azon-
ban nem értjük meg, ha a Kijelentés és
a "'udomány kettős tanúsága ellenére sem
•ítészük üuiúuiinábiüi az idők jeleit, ha kő-"
zömbösek maradunk a történetem vég-
céljával szemben, akkor az idö elhullajt
bennünket, minit ahogy az országúti sze-
kér kereke elhullajtja a rátapadt havat.

Aki Isten országát keresi, az az Ige
szerint mindent elnyertet; tehát igaz re-
ményeink valóra válhatnak. Tegyük
azonban hozzá, hogy aki Isten országa
ellen dolgozik, mindent elveszíthet. Vá-
lasztásunk szerint lehetünk percember-
kék, vagy örök im.agyiar.sag. Nemcsak a
hazában, ihanem a szétsizóratásban is.

Hazafias lendületükben .a szónokok
gyakran beszélnek örök magyarságról.
Ha a magyar népnek örökkévaló fenn-
maradására gondolnak, akkor ez túlzó
szónoki kép csupán. Az érzéki világban
minden változik, múlik. Az Evangélium
szerint .az ég és föld is elmúlnak egyszer.

Ha azonban azt értjük rajta, hogy a
magyarság az idö kerekét a történelem
örök isteni irányába lendítheti, akkor
van örök magyarság, mert magatartá-
sával népünk az örökkévalóságba épül-
het.

Miképen kereshetjük Isten országát?
Hallgassuk az Igét, mint időszerű, ak-

tuális üzenetet. Isten, a történelem Ura,
hiv benne megbánásra, felemelkedésre,
igazságban való életre, vagyis hitben
való erkölcsi megújulásra.

Ez az az irány, .amelyben az emberi-
ség történelmének haladnia kell. A sze-
retetnek és az evangéliumi erejű remény-
ségnek életünkben való kiábrázolásával
bizonyítsuk, hogy értjük a hívást és Isten
munkatársai kívánunk lenni. Ez a törté-
neleminek és egyúttal az örök magyar-
ságnak is az útja.

Szilveszterkor az idö kereke zökkent
egyet. Érzékeljük ezt mi, négy világtá-
jon élö magyarok?

Jaj minekünk, ha nem érzékeljük, vagy
ha hamis irányiba akarjuk lendíteni a
szekeret!

Akinek van füle a hallásra és szeme a
látásra, az az Igéből hallja, a történe-
lemből pedig látja, hogy miit üzen szá-
munkra Isten. K. L.

Karácsony után
Szent-este napján figyeltem a városka éle-

tét. Magaslati üdülőhely, betegekből meg
turistákból élnek a lakói. A szanatóriumok
tele vannak, de a szállodák üresek. Nincs hó,
illetve ami van, az csapadékos, sportra al-
kalmatlan. A szállodások és kereskedők elé-
gedetlenek; nincs forgalom.

„C'est moche!" Pocsék! — mondja tele-
fonba a cukrász; nyakamon marad a süte-
mény".

A könyvesbolt kirakata tele van. Csinos
reklámok kínálják a szépkotésu, drága kö-
nyveket; Sartre-t és Szent-Ágostont vegye-
sen. — Az ajtóban áll a tulajdonosnö, igaz-
itja száján a rúzst és o is pocsékolja a ka-
rácsonyt. Csak gyéren akad vevő.

„Emberemlékezet óta nem volt ilyen rossz
karácsonyunk — mondja lebiggyesztett száj-
jal a kávés — az idén nem szeret bennün-
ket a jézuska".

A hentes kirakatában zsírból' formáltak
művészi és étvágygerjesztő cs'alogatókat. —
„.Karácsonyi szárnyas" — hirdeti a kirakat-
ra kent felirat. Az üvegtáblán keresztül te-
kintetem találkozik a hentesével. „Szép kis
Jézuska!" — tagolja lesújtó kritikáját a ba-
lul sikerült szezonról és a megmaradt húso-
kra mutat.

Lóg cf~váíűska~0ira a „karácsonyi ííráotf'"
miatt.

A sarkon megállók a trafik előtt és nézem
az újságok címeit. „Meg kell menteni a ke-
resztyén életformáf-hirdeti az egyik cím.
Nem állhattam nevetés nélkül; nyilván azt
hitték, hogy bolond vagyok, vagy „társutas".

A szivemben vegyes érzésekkel vettem a
lépcsőt. Otthon magam elé ültettem a kisfiá-
mat és Jézusról beszéltem neki, aki ma szü-
letett. Nem „keresztyén életformáról", ha-
nem Jézusról. Nem is „Jézuskáról", hanem
Jézus-Krisztusról, aki kózel kétezer éve a
földón járt s majd újra eljön, hogy megítélje
a világot — a „keresztyén életformával"
együtt.

Szent-este volt. Gyertyák égtek a kará-
csonyfán, zsoltárokat énekeltünk, elolvastuk
a betlehemi történetet és imádkoztunk. Mi
hárman: a feleségem, kisfiam, meg én. Imád-
koztunk az otthonlevökért is, akik meg biz-
tosan értünk imádkoztak.

Lefekvés után még sokáig elkerülte sze-
memet az álom. Az otthonvalókra gondol-
tam. Édesapámra, akinek csak kétszer lát-
hattam frissen hantolt sirját. Elöszór, amikor
eltemettük és másodszor, a börtönből való
szabadulásom és menekülésem között. —
Édesanyámra gondoltam, akinek állítólag
megvonták a nyugdiját. Azután sorra eszem-
be jutott minden tagja a családomnak és
róluk a régi otthoni karácsonyokra tévedt a
gondolatom.

A Szent-estét mindig csak hármasban töl-
töttük a szüleimmel, de az ünnepen már ven-
dégek jöttek, vagy mi mentünk. Eszembe
jutottak a régi családi élmények, anekdoták,
kacsa-pecsenye és diós-mákos, ajándékok
és bucsuzkodások. Szépek voltak ezek a
régi hagyományos karácsonyok.

Ennél a merengésnél egyszerre csak' szí-
ven ütött az a történet, amit Advent negye-
dik vasárnapján hallottam:

Dániában történt. Keresztelőre gyűlt össze
az ünneplő vendégsereg. A gazda asszony, a
boldog mama, izgalomtól piros arccal sür-
gött-forgott a konyhában, vagy cikázott a
konyha és az ebédlő között. Az ebédlőben a
nagy család tagjai és a vendégek sorra ürí-
tették poharaikat a megkeresztelt baba egész-
ségére és mind emelkedettebb lett a hangulat.

„Lássuk az ünnepeltet!" — kiáltotta el az
egyik vendég nagy sokára. A keresztmama
eltűnt a fcisszoba ajtajában, de csak késve



Karácsony után.
és holt-sápadtan tért vissza. A pólyást az
ágy tetejére fektették, az uj vendégek a fél-
homályban odadobták kabátjukat és mig a
vendégsereg a gyermeket ünnepelte, az
megfulladt.

Amint végiggondoltam ezt a megrázó tör-
ténetet, átfutott, rajtam a hideg. Nem ilye-
nek voltak a mi régi, tradicionális kará-
csonyaink? A Gyermek születése alkalmából
ünnepeltünk s közben a Gyermeket elfelej-
tettük. Eszünkbe sem jutott talán, hogy ez
halálos mulasztás.

Szétszórt magyarok, milyen volt a kará-
csonyotok?

Üres asztal mellett a régi terítettről ábrán-
doztatok? Vagy legalább az asztalon csak-
azértis visszavarázsoltátok a régi szép idő-
ket? — Sorra vettétek a haza ellenségeit és
félórákon belül világháborút nyertetek? —
A Gyermek ünnepén izmusok szóharca gyúj-
totta pirosra arcotokat?

Vagy talán tényleg a Gyermeket ünnepel-
tétek szent elhatározással, hogy nem tágí-
totok bölcsője mellől? (Fogadást tettetek,
hogy szeretni fogjátok egymást, mint ahogy
az a Gyermek és az ö Atyja szeret titeket?

Majd elválik; megmutatja az uj esztendő.
Ha a magyarság azt a Gyermeket fogja

követni "hűségesen a keresztig, akkor élni
fog, még ha a nagyvilág halálra szánja is.
Ha azonban a szétszórt magyarság elfelejti
a Gyermeket, vagy helyette életformáért,
civilizációért harcol, akkor ne csodálkozzék
a tragédián.

Mint minden újrakezdés, aképen ez a ja-
nuár is választások lehetőségét kínálja. Iga-
zak legyenek az ünnepléseink, jól válasz-
szunk, jól cselekedjünk! Timóteus.

Vallásszabadság (?) Olaszországban.
Az Olaszországi Evangéliumi Egyházak

Tanácsának Jogügyi Osztálya pontokba fog-
lalta az itáliai protestáns egyházak elnyo-
másának forrásait.

1. A római katolikus egyház ragaszkodik
ahhoz, hogy az 1948-as alkotmánnyal szem-
ben inkább az 1929-es Mussolini-féle kon-
kordátum alkalmaztassák.

2. A római katolikus egyház által támoga-
tott Keresztény Demokrata Párt mindeddig
megakadályozta egy közigazgatási bíróság
felállítását, amely az uj alkotmány tisztelet-
bentartására ügyelne fel.

3. A belügyminiszter önkényes és erősza-
kos intézkedéseket foganatosított vallási ki-
sebbségek elnyomására.

4. A többségi párt sajtója nem teszi közzé
a protestánsokkal szemben elkövetett vissza-
éléseket, így azután, ha történetesen kom-
munista újságok tudomást szereznek róluk
és kinyomtatják, a protestánsokat egysze-
rűen kommunistáknak foélyegzik és még rá-
adásul azzal vádolják őket, hogy ellenséges
érzülettel viseltetnek az Amerikai Egyesült
Államokkal szemben.

Levél a Szerkesztőhöz.
Kedves Nagytiszteletü Ur, . . . A Jöjjetek

legutóbbi számában megjelent „Alexander-
Sándor" cimü cikken felvidultunk és egyben
elcsodálkoztunk, hogy lehet az, hogy két
ember, akik közül egyik Amerikában, másik
Franciaországban van, ennyire egyformán
gondolkodjék. Ugyanis nálunk az a helyzet,
hogy az uramat mindenki gyönyörűen Sán-
dornak szólítja, sok magyar újságunkat
viszont nem kézbesíti a posta, mert „Ale-
xanderének van címezve...

. . . Szeretettel Molnár család.

ASSZISZI FERENC

Istenem, adj rendíthetetlen hitet, 'hogy
teljes házalómmal Reád hagyatkozzam.
E bitért, iugy amint van, Néked adom
cserébe a lelkerruet. Jöjj, végy lakozást
lelkem helyén. Engedd, hogy bőséged
elfedezze erőtlenségemet, parányi voltom
átfoghassa nagyságodat és hogy sze-
génységem ut lehessen, melyen hozzám
érkezel.

Adj erőt, hagy mindenről lemondva és
mindennel szakítva, Benned mindent
megtaláljak. Előtted nem titok érzéki
voltom, önzésem és az, hogy nehezen tu-
dom ezeket levetni. Vedd le láncaimat,
hogy Hozzád juthassak.

Szemeimet fordítsd saját magamról a
Te teremtett világod felé. Az jó, csak az
ember rontja. Te nélküled e világban
csak eröszakot, zűrzavart, bűnt látok.
De ha Téged kereslek benne, akkor
erőre kapok, kérdések támadnak benmeni
s ezek rendelésem betöltésére indítanak.

Az ég és a föld csodáidat hirdeti;
miért megtagadni őket? Adj isteni böl-
csességet, hogy teremtményeid, a nap,
hold és a csillagok, dicsöitö énekre és
imádságra indítsanak. Add, hogy terem-
tő .kezed csodái -arra vonzzanak, ahol
nean az anyag, hanem >a lélek szab célt.
Add, hogy e világban ne lássam a bukás
nyomait a megváltás jelei nélkül.

Add, hogy embertársaiul szeretésében
semmi se gátoljon. Oh, szeretet Istene,
add, hogy segítőkész, vidám es megértő
legyek mindazokhoz, akik utamon se-
gítségemet igénylik.

Csak az a boldog, aki anélkül szeret,
hogy szeretetre vágyna; aki szolgál és
nem várja, hogy néki szolgáljanak.

Te tudod, Istejjem, hogy nehezemre
esik elfogadni az élet keserűségeit és
viszontagságait; nehezen fordulok állha-
tatosán Feléd.

De akkor is, ha megvonnád kegyel-
medet és elfordítanád tőlem megértő,
szerető orcád, engedd megr hogy -dicsér-
hesselek és hogy másoknak hirdethessem
azt, amit tetszett Néked tőlem meg-
tagadnod.

Szenvedés, szegénység és halál is a
Te hírnökeid legyenek, hogy bennük is
kezeid kincsét ismerjem mag.

Ez az a jó, amire vágyom. Tudom,
hogy általa gyötrelmem boldogsággá
válik. így adj nékem, Istenem, örömöt és
tökéletes békességet. Ámen!

Ami reformácíós számunkból kimaradt.

Hónapokkal ezelőtt levelet kaptunk
egy magyar honfitársunktól Minthogy
cimét nem adta meg, nem tudtunk leve-
lére válaszolni. Honfitársunk soraival azt
bizonygatta, hogy a mai világ bajának
a reformátorok „rendbontása" a fő oka
s hogy minden szerencsésen alakult
volna, ha ök „nem léptek volna ki a ka-
tolikus egyházból".

A levél irója olyan tájékozatlanságot
árult el, hogy kár lett volna megállapí-
tásaival lapunkban foglalkozni, ha idő-
közben nem olvastuk volna a genfi theo-
lógia egyik professzorának, Jacques
Courvoisier-nak egy érdekes cikkét. A
tudós professzor Francois Maiuriac-nak,
a hírneves francia katolikus Írónak egy
reformációs vonatkozású megnyilatko-
zására tett néhány megjegyzést ebben a
cikkében, az egyik genfi napilag hasáb-
jain. — A reformátorok „szecessziójá-
nak", vagyis a katolikus egyházból való
„kivonulásának", „uj egyházalapitásuk-
nak" és mindezek következményeinek a
problémája szélesebb körben is napiren-
den lévén, néhány szóval az alábbiakban
válaszolunk levélírónknak és azoknak,
akik véleményét osztják:

Legyünk tisztában azzal, hogy a re-
formátorok nem kívántak uj egyházat
alapítani.

Amikor Luther az öt kiátkozó pápai
bullát elégette, ezzel azt kívánta kifejez-
ni, hogy nem hajlandó „kilépni" az egy-
házból. Amikor a viták során a reformá-
torok bőséggel idézték a Szentirást és
az egyházatyákat, ezzel nem „kilépési"
szándékukat, hanem ellenkezőleg, épen
azt bizonyították, hogy ellenfeleikkel
szemben ök a hitelesen katolikusok. A
reformátorok csak egyetlen egyházat is-
mertek, a katolikus anyaszentegyházat,
melynek feje Krisztus.

Ezzel kapcsolatban igen tanulságos az
augsburgi hitvallás XXI. cikke: „ . . . Ez
a tanítás (vagyis az, amelyet, az evan-
géliumi egyház hirdet) Isten igéjén alap-
szik, . . . és —amennyiben az a régi egy-
házatyák írásaiból megállapítható —
nincs ellentétben a katolikus egyház ta-
nításával . . . "

Ugyanezt a gondolatot találjuk meg
Kálvinnál is. íme néhány sor Sadolet bí-
boroshoz intézett leveléből:

, , . . . Hogy megmentsem őket tévedé-
seiktől (vagyis, hogy a római egyház
papjait és híveit kiemelje a tévedések-
ből), nem valamely idegen tanítást kür-
töltem világgá, hanem az Ur zászlaját
emeltem magasra. Nekünk ezt a zászlót

kell követnünk, ha az ö népéhez kívá-
nunk tartozni.. . . Az történt, hogy aki-
ket felvilágosítani akartam, kezüket ve-
tették rám; és mert nem alkudtam, erő-
szakoskodtak velem. Megkezdődött a
harc s most kockán van az egység. Az
Ur döntse el, hogy M a hibás. Én szóval
és tettel mindig megértésre és az egység
fenntartására törekedtem s amikor egy-
ségről beszéltem, természetesen AZ
EGYHÁZNAK az egységét értettem.
Annak az egyháznak az egységét, mely-
nek kezdete és vége Krisztus...."

A reformált egyházak a XVII. század
végéig megőrizték a katolikus (egyete-
mes) jelzőt és nem akartak „más" egy-

ház lenni. Béza Tódor, Kálvin genfi
utódja pl. azt kívánja, hogy „Róma elté-
velyedései a katolikus egyház illetékes
birái előtt tisztáztassanak". Ebbe a kato-
likus egyházba a genfi egyházat is bele-
értette.

A XVII. század végéig a „protestáns
egyházak" intra miuros, vagyis a katoli-
kus egyházon belül érezvén magukat,
mint önmaguk is katolikusok (az egye-
temes anyaszentegyház tagjai) prote-
stáltak Róma tévedései ellen. Csak a
XVIII. századtól kezdve vették tudomá-
sul, hogy extra imiuros vannak, vagyis
hogy a római egyházon kívül, uj egyhá-
zat alkotnak.

Courvoisier professzor találóan jegyzi
meg kérdéses cikkében: „Nem a refor-
mátorok és hiveik hagyták el a katolikus
egyházat, hanem a római hierarchia mu-
tatott nékik ajtót."

A reformátorok emlékeztették Rómát
a pünkösdi láng nyomán született krisz-
tusi egyházra és azt kívánták, hogy az
Ige fényénél lássa be tévedéseit. Az
igazság lelke és Krisztus iránti hűségük
szorította őket erre. — Kérésükre, majd
kiáltásukra, Róma kiátkozással felelt.
Már most ki a felelős a „rendbontásért"
és annak mai következményeiért? —
Vagy vétkes a kép-restaurátoi"~ aki a
„ráfestés" alatt meglátja az eredeti Bot-
ticelli-Madonnát és eredeti ségében viss-
szaállitani igyekszik?

Az egység útja nehéz, de ma sem le-
hetetlen. Tekintsünk innen is, onnan is,
minél többen és minél többször, egyedül
osak Krisztusra és hallgassuk minél gya-
krabban egyedül csak az ö tanítását. Az
egység visszaállításának ez az egyetlen
evangéliumi útja. Tegyük hozzá, hogy
magyarságunk lelki egységének a titka
is ezen az utón található. K. L.

Fariamé trtnyíto
Az uj német parlament megnyitása alkal-

mából az uj Adenauer-kormárry tagjai és a
képviselők istentiszteleteken vettek részt.
Frings bíboros végezte a szertartást a bonni
székesegyházban, amelyen Adenatter kan-
cellár is jelen volt. A protestáns istentiszte-
let szinhelye a Luther-templom volt, ahol ez
alkalommal Ottó Dibelius berlini püspök
szolgált. Ezen az istentiszteleten vett részt
Theodor Heuss szövetségi elnök és Hermán
Ehlers az alsóház elnöke.

Istentiszteletek.
Mindkét egyházfő beszédében a kormány-

férfiak iránti felelősségét hangoztatta. De
felelősek a német nép iránt is. Kerülni kell
a hatalommal való visszaélést, mert a poli-
tika a nép szolgálatára van.

Mint ismeretes, az elmúlt német válasz-
tások során az Adenauer vezetése alatt álló
Keresztyén Demokrata Párt a képviselőház
487 mandátumából 244-et szerzett. A kép-
viselők közül 95 protestáns.

KÁTÉ.

XVIII. Űrnapja.
46. Hogy érted azt, hogy „felméne men-

nyekbe"?
Hogy Krisztus a földről tanítványainak

szemeláttára emelkedett föl az égbe és a mi
javunkra ott van, miglen ismét eljövend
itélni eleveneket és holtakat.

47. Nincsen-e velünk Krisztus mind e világ
végezetéig, amint azt nekünk megígérte?

Krisztus valóságos ember és valóságos
isten. Emberi természetére nézve nincs többé
földön, de istensége, fensége, kegyelme és
Lelke sohasem távozik el tőlünk.

48. Nem válik-e el ilymódon egymástól a
Krisztusban való két természet hogy az em-
beri természet nincs mindenütt ott, ahol az
isteni természet ott van?

Semmiképpen nem, mert mivel az isteni
természet megfoghatatlan, és mindenütt je-
lenvaló, ebből szükségképpen következik,
hogy noha az isteni természet a magára öl-
tött emberi természeten kivüf is létezik, min-

dazáltal abban magában is benne van és
azzal személyszerint egyesülve marad.

49. Mit használ nekünk Krisztus mennybe-
menetele?

Először, hogy Ö a mennyben az Atya szine
előtt nekünk közbenjárónk. Másodszor, hogy
a mi testünk a mennyben bizonyos zálogunk
arra nézve, hogy O mint a Fejünk, minket,
tagjait, szintén felviend önmagához. Har-
madszor, hogy Ö viszont zálogul Lelkét
küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a
földönvalókat keressük, hanem az odafenn-
valókat, ahol van Krisztus, ülvén Istennek
jobbján.

Krisztus mennybemenetele nem mítosz,
azaz valamely igazságnak, vagy lelki élmé-
nynek történeti mezben való előadása, ha-
nem valóságos történet. A feltámadott Jézus
Krisztus beszél tanítványaihoz, ígéri a Szent
Lélek kitöltetését, a tanítványoknak felada-
tot szab azzal, hogy tanuságtételre küldi őket
„a föld végső határáig", majd szemeláttukra
felemeltetik. (Csel. 1 :8—9.) — Krisztus
mennybemenetelének ezt a valóságos törté-
neti jellegét hangsúlyozza a 46. kérdésre
adott felelet első része. — Krisztus a menny-

ben van; függetlenül hitünktől, kételyeinktől,
vagy pszihólőgiai állapotunktól.

Ugyanez a felelet azt is hangsúlyozza,
hogy Krisztus a mi javunkra van a menny-
ben. Nem ugy van ott, mint egy metafizikai
(természetfölötti) történés szereplője, embe-
rektől elvonatkoztatva, hanem ugy, mint a
mi főpapunk (Zsid. 4 : 14). Isten jobbján
állandóan esedezik érettünk (Róm. 8 : 34).
Az áldozó csütörtöki történet is Isten végte-
len szeretetéből ered.

Végül ugyanez a felelet azt is tanítja, hogy
ugyanaz a Krisztus, aki az Atyától jött és az
Atyához ment, az idők teljességében vissza-
jön, hogy megítélje a földet. Ugyanúgy fog
eljönni, mint ahogy felment a mennybe, va-
gyis ítélete is valóságos történet lesz. (Csel.
1 :11.)

A keresztyén Egyház élete két történet
között folyik. Az egyik történet Krisztus földi
élete és mennybemenetele, a másik pedig
Krisztusnak ítéletre való visszajövetele. Az
előbbit az írásból ismerjük, tudjuk; az utób-
bit pedig az írás alapján hisszük. Az Egy-
ház ezek szerint nem széplelkek álmodozá-

sából, vagy filozófusok spekulációjából szü-
letett, hanem valóságos történet következ-
ménye. A keresztyén Egyház tagjai egy va-
lóságos isteni történet szereplői.

A fentieken tul a hivő keresztyén ember
az Írásból még azt is tudja, hogy a mennybe
ment Krisztus-király. Hitével ennek a Krisz-
tus-királynak a visszajövetelét várja. Krisz-
tus királyságának a mai realitása és vissza-
jövetelének a jövőbeli története áthatja gon-
dolatait, megszabja döntéseit, meghatározza
felelősségét és állandó készenlétben tartja.
Ezáltal válik a keresztyén ember (a Krisztus- i
ban komolyan hivő ember) a társadalom !

kovászává.
A keresztyén prédikáció középpontja Krisz-

tus, aki itt élt, aki a mennyben uralkodik és
aki vissza fog jönni. Annak, aki a prédiká-
ciót komolyan veszi, lehetetlen nem napon-
ként döntenie Krisztus mellett, vagy ellene.
Az a keresztyén ember, aki élö kapcsolatot |
fart a .múlt, jelen és jövő Krisztusával, na- '
ponta befolyásolja a társadalom életét és
ezáltal a történelmet.

E világ sóvárogva JPárja Isten e fiainak
mind nagyobb számban való megjelenését.



Azokhoz, akik segíteni akarnak...

Mire lapunknak ez a száma eljut az
olvasókhoz, karácsony is rég elmúlt. De
nem múlt el azoknak szüksége, akiknek
1953 karácsonya és 1954 ujesztendeje
után is egy németországi vagy ausztriai
barakk a lakásuk, hatósági kényszerse-
gély a „jövedelmük" —• nyomoruság a
sorsuk. A Szórványban Élő Magyar Re-
formátus Egyház és a szórványmunká-
val kapcsolatban álló lapok, az Evangé-
liumi Világszolgálat és a Jöjjetek ismé-
telten mutatott rá arra, hogy a már
kivándorolt, megtelepedett magyaroknak
keresztyéni felelőssége azoknak segíté-
se, akik önnön hibájukon kivül még ma
is alatta vámnak a „méltó" emberi élet-
színvonalon.

A kivándoroltak közül sokan vannak,
akik ezt nemcsak tudják," de át is érzik
•és megfelelőképpen cselekszenek is. Ezek
seáma azonban még mindig aránytala-
nul kicsiny azokhoz képest, akik — a
különböző érveket és kifogásokat össze-
süritve — körülbelül ezeket mondják:
„épp most voltam kénytelen egy három-
száz dolláros mosógépet venni, épp most
voltam kénytelen egy ezerdolláros hasz-
nált autót venni (újra, bizony, nem tel-
ük), tehát természetes, hogy képtelen
vagyok európai segélyakcióra, csomag-
portóra 3-4-5 dollárt adni."

Aki számára ez az érvelés megállja a
helyét —• ne is próbáljon adni. Aki azon-
ban másként érez, az újra adjon és küld-
jön. Mindenkinek vannak személyes is-
merősei Európában, akikről tudja, hogy
segítségre vannak szonulva. Küldjenek
nekik közvetlenül pénzt vagy ruhaneműt.
Az igazságos elosztást és a kivándorolt
barátokkal nem rendelkezők megsegíté-
sét biztosítja azonban, ha a segítséget
lehetőség szerint központosítjuk és úgy-
nevezett „clearing house" - okát létesí-

tünk. Ilyenek elsősorban a Németország-
ban és Ausztriában müködö Lelkigon-
dozó Szolgálatok segélybizottságai, ame-
lyek az érkezett segélyanyagot kellő
helyzetismerettel tudják szétosztaná.

Amerikában .a segélymiunka irányítá-
sát a SZEMRE felkérésére Ábrahám
Dezső református lelkipásztor volt szives
elvállalni. Munkája a következőkből áll:
nyilvántartja azokat az európai családo-
kat, akik — a Lelkigondozó Szolgálat
igazolása mellett — segítségért fordul-
nak amerikai vagy canadai hittestvéreik-
hez. Nyilvántartja azokat, akiknek a
SZEMRE, Evangéliumi Világszolgálat
vagy Jöjjetek 'közvetítésével segítség
ment. Sajátmaga is gyűjt segély anyagot
és küldi azt át Európába.

Aki tehát ugy érzi, hogy akar és tud
segíteni azokon, akik a DP-sons egyre
súlyosbodó lelki és anyagi terhei alatt
szenvednek, a következőket teheti: kér-
jen Rev. Ábrahám Dezsőtől címet, hogy
hová küldjön segítséget és küldje el köz-
vetlenül az igy kapott címre. Ha ezt
bármi okból nem kívánja ilymódon leb-
onyolítani, küldje pénzadományát vagy
csomagját Rev. Ábrahám Dezsőhöz, aki
továbbküldi Európába. Ez azonban ter-
mészetesen költségtöbbletet jelent: át-
csomagolást és mégegyszeri portót.
Végül minden ki küldhet pénzt vagy cso-
magot a Lelkigondozó Szolgálatokhoz,
melyek cimei a következők: Ung. Ref.
Hilfskomitee, p/A. Dr. Kari Jakó, Nobel-
platz 6, München-Freimann 60, Ger-
many, Europe, illetve: Ung. Ref. Hilfs-
komitee, p/A. Johann Koppandy, Bel-
ruptstraBe 8, Rregenz, Vorarlberg, Aus-
tria, Europe. -

Mód tehát van többféle. A fontos a
szándék és á cselekvés.

u

Jó tanács a soha rá nem érőknek

Azok, akik lelkészi munkát végeznek,
számtalanszor ezt a választ kapják hi-
vogatásiukra: „Szeretnék ott lenni az
istentiszteleten, biibliaórán, szeretetven-
dégségen, de sajnos nincs időm." — Kor-
betegség, hogy ma a legtöbb ember ro-
han. Még nagyobb betegség, hogy az
emberek igen sokszor olyan dolgok után
rohannak, amik nem érik meig a nagy
erőfeszítést, olyan erőforrások mellett
pedig elrohannak, amik erőt adnának a
további eredményes futásra. —• Ehhez a
hamis életbeoscztáshoz szól hozzá töb-
bek között Dr. Theol. Norman Vincent
Peale „The Power of Positive Thinking"
•cirniü munkájában. Könyve nyomán ad-
unk gyakorlati tanácsot azoknak az ol-
•vasóinknak, akik eddig ugy gondolták,
Tiogy nincs megállás az élet folyton
görgő futószalagján.

„A legtöbben közülünk — irja a neve-
tett szerző —• szinte észrevétlenü válnak
.az általános sietség áldozatává. Pedig
a rohanó tempóval testileg, lelkileg tön-
kretesszük magunkat. A túlzott „erőfeszí-
tés a testben mérget termel s ez kimerü-
léshez, sokszor pedig kedély-betegséghez
vezet. Ez ellen a baj ellen a legjobb or-
vosság az idönkint való teljes megállás,

•elcsendesedés. Naponta egyszer-kétszer
áldozni kell egy-egy negyedórát erre a

• csendességre."

„Egyszer egy előadásra hivtak — fo-
lytatja a szerző. — Hosszasan utaztam;
a kérdéses városban már az állomáson
fogadtak. Először egy könyvkereske-
désbe vittek autogrammokat adni; utá-
na egy másik könyvkereskedésbe siet-
tünk. Utána ebédelni rohantunk, majd

•egy összejövetelre. Ezután vissza a szál-
lodába s ott vacsoráig húsz percet kap-
tam átöltözésre. Már készülődésem köz-
ben rámtelefonáltak, hogy siessek.
„Azonnal" — válaszoltam és kaptam ka-
bátomat, majd futottam az ajtóhoz. Már-
már átléptem a küszöböt, amikor hirte-

len felmerült bennem a kérdés: Mire jó
mindez? Visszaléptem, felvettem a kagy-
lót és letelefonáltam, hogy csak kezd-

jék nyugodtan a vacsorát, néhány perc
késéssel érkezem. — Leheveredtem és
elcsendesedtem. Felütöttem bibliámat és
hangosan olvasni kezdtem a 121. zsol-
tárt: „Szemeimet a hegyekre vetem, on-
nan jön az én 'segítségein...." Lassan
folytattam, majd igy beszéltem önma-
gamhoz: Fékezd magad egy kicsit;
Isten itt van és az ö békessége téged is
körülvesz. —• Negyeid óra multán nyu-
godtan, kiegyensúlyozottan léptem az
ebédlőbe; újra úrrá lettem magamon a
csendesség folytán és osak egy leves
volt az ára."

„Egy alkalommal hangosfilm-felvétel-
ben vettem részt — mond ujabb példát
N. V. Peal — egy ismerősöm rendezésé-
ben. A felvételek a kelleténél jobban el-
húzódtak s az egyik este is „túlóráz-
tunk". Rendező ismerősöm egy kis szü-
netet felhasználva — ahelyett hogy film-
rendezők szokása szerint futkosott, kia-
bált, rendelkezett volna — nyugodtan
leült egy hintaszékbe és látható módon
elfelejtette azt a kavargást, amiben egy
perccel azelőtt benne élt. — „Hogy lehet,
hogy nem veszti el a nyugalmát?"-kér-
deztem tőle. —• „Nem csinálok én mást
— mondta csak épen megvalósítom azt,
amit önök prédikálnak, üljön csak mel-
lém ide a másik hintaszékbe. Munkánk
helyett most gondoljon valamilyen bé-
kességes dologra; mondjuk egy esti sé-
tára a hegyekben, vagy egy erdőre, vagy
egy magasból kitárulkozó völgyre s azu-
tán gondoljon Istenre. Mélységes harmó-
niát és belső békességet fog érezni."

A soha rá nem érőknek nemcsak eze-
ket a kiragadott példákat, hanem az
egész könyvet figyelmébe ajánljuk. Elol-
vasása után talán sok szabadkozás az
Egyház életében való tevékeny részvé-
tellé válik. A példák az amerikai élet-
ből valók, de Amerikában, Európában
és másutt élö testvéreink egyaránt ered-
ményesen használhatják. Isten az időnek
is ura. Ha ezt nem vesszük tudomásul,
akkor mi az időnek szolgáivá leszünk s
ezt testi és lelki életünk egyaránt sínyli.

Tizenöt évvel ezelőtt Skóciában barátaim
egyhangúan azt mondották, hogy az idegen
nyelvtanulásnak két módja van: szerelem és
mozi. Mindkettő együtt: kétszeres siker —
mármint a nyelvtanulás terén. Az első nem
tartozik szorosan é cikk tárgykörébe, de a
másikkal kapcsolatban emlékezem arra, hogy
minden áldott nap, mikor az egyetemről
hazajöttem, valamelyik moziba vitt az utam.
És azóta is, gyakoroltam a film segítségé-
vel való nyelvtanulás módját, bármely or-
szágba vitt is el sorom.

Most sincsen másként, s ha nincs is mozi
naponként (nem is járok egyetemre, az
igaz), de kevés film van, amit meg ne néz-
nék. Ez azután nem csupán örök nyelv-
mester, hanem alkalom arra, hogy a film-
termésről jó áttekintésem lehessen. És erről
akarok most beszélni.

Az utóbbi félévben jónehány olyan fan-
tasztikus filmet láttam, amely valamelyik
más bolygóval foglalkozik. Mars vagy hold
vagy „X", mindegy melyikről van szó, la-
kói révén kapcsolatba kerül a földdel. A fil-
mek mindegyikének voltak bizonyos közös
vonásai és számomra ezek a közös vonások
voltak a feltűnők, nem pedig a történetek,
melyek néhol igen szellemesek és ötletesek,
néhol elképzelhetetlenül ostobák voltak.

Néhány ilyen közös vonás: az idegen bo-
lygóról jövő vendégek tökéletes technikai
felszerelésekkel rendelkeznek (ami nyilván-
való, hiszen ide kellett jutniuk); maguk az
idegen vendégek is fejlettebbek, mint az
ember, rendszerint óriások. A legfeltűnőbb
közös vonás azonban az, hogy ezek az ide-
gen bolygóról való lények mind szörnyek —
nem csupán külsejükben, hanem belsejük-
ben is, szándékaikban, céljaikban. Egyik
esetben féletem hajtja őket a földre, mert
saját égitestük kihülöben van és egyetlen
menekvésüket abban látják, ha mind „átte-
lepülnek" a földre; a filmben szereplők a
felfedezők, előkészítők. Másik esetben vilá-
gűr-kalandvágy és ezzel összekapcsolt rab-
lóösztön hajtja az idegen bolygó lakóit a
földre. Ismét más esetben egyszerű gonosz-
zság, pusztitásvágy cselekedeteik motívuma.

A közös vonás tehát a támadás, az idegen
bolygóbelieknek a földiekkel szemben való
dlenséges szándéka és magatartása. Ez ter-
mészetesen a földiekben sem kelthet mást,
mint félelmet, nem indíthatja 'őket másra,
mint védekezésre, ellentámadásra, az idegen
bolygóbeliek elpusztítására vagy elűzésére.
Happy ending-nek kell lenni, tehát ez mindig
sikerül is. A földi hősök haláltmegvetö bá-
torsága, egy zseniális technikai ötlet, had-
sereg, rendőrség és polgári lakosság példás
együttműködése és nem utolsó sorban a
szerelem mindent legyőző ereje a földieknek
szerzi meg a végső győzelmet.

A néző kellőképp felizgatva, de mégis
megnyugodva távozik a moziból s ha az em-
ber elkapja a kijövő közönség egy-egy meg-
jegyzését, az általában azt mutatja, hogy a
közönség megelégedett, megkapta a megfe-
lelő adag feszültséget is, feloldódást is, egy-
szóval jól szórakozott.

Egy kicsit tovább gondolkodva azonban
— és összehasonlítva féltucat hasonló tár-
gyú filmet — az ember megdöbbentő össze-
sítéshez és néhány, a filmek borzalmainál is
izgatóbb kérdéshez jut. Az idegen bolygó-
beliek mind szörnyek, mind gonoszok, mind
gonosz szándékkal, pusztitaniakarássál jön-
nek a földre. Miért?

Miért nem képzelhető el, hogy kellemesek,
szépek, megnyerők a Marslakók? Miért nem
képzelhető el, hogy barátságos szándékkal,
söt —• horribile dictu —• szeretettel jöjjenek
a földre a holdról, a Jupiterről vagy a Te-
jutról? Miért nem képzelhető el, hogy tanulni
akarnak az emberektől vagy hogy meg
akarnak bennünket tanítani mindarra, ami-
vel ők fejlettebbek nálunk? Miért nem kép-
zelhető el, hogy az idegen bolygóbeliek és
emberek találkozása mindkét csoport belső
értéktudatát emeli? Miért nem képzelhető el,
hogy az ilyen találkozás mindkét csoport
erkölcsi erejét fokozza, Istenben való hitü-
ket erősíti, amint rájönnek arra, hogy az
Istentudat független az egyes égitestektől,
egyetemes? Miért csak rossz képzelhető el,
miért nem jó — vagy legalább miért nem
jó is?

Erre nem felelet az, hogy azért, mert a
filmírók igy irták meg őket. Mert miért ír-
ták meg igy? Talán azért, mert a „thriller",
az izgató, a hátborzongató történet vonzza
a közönséget? A jó is lehet izgalmas, a
szép várása is okozhat feszültséget.

Nem tudok a kérdésre feleletet adni. Le-
het, hogy az ok a filmírók valamilyen tehe-
tetlenségi törvénye, hogy a fantasztikusnak
egyúttal hátborzongatónak is kell lennie.
Lehet, hogy egyszerűen a filmíróknak nem
jutott eddig eszébe az idegen bolygók la-
kóit a jóval és a széppel összekötni — ami
kétségtelenül elég lesújtó minőségi kritika
róluk.

De lehet, hogy az ok mélyebben fekszik.
Ugyanott, amiért az atomerövel való lázas*
kísérletezés a gyilkoló erő fokozását tűzi ki
elsődleges céljául és csak néhol lehet egy
halk hangot, nem feltűnő helyen nyomott
cikket olvasni arról a csodálatos jövőről,
amit az atomerö békeipari alkalmazása fog
magával hozni. Talán ugyanott, amiért No-
bel Alfréd, a borzalmas erejű dinamit felta-
lálója Nobel-dijat alapított nemes emberi
gondolatok, szándékok és cselekedetek jutal-
mazására.

Félelem, idegesség, feszültség tölti be ma
életünket. Ezek a filmek mintha ennek a mai
emberi lelkületnek lennének tükörképei.
Istennek hála, hogy az élet szép oldalainak,
tiszta, jó, szép és igaz után való vágyaink-
nak* tükörképei is odakerülnek a filmvász-
nakra, akár olyan monumentális filmben
mint a Krisztus palástjáról szóló „The
Robe", vagy a Luther-film, akár olyan min-
dennapi emberek mindennapi történetében,
mint „Lili" vagy „Három szerelem története."

Ezért —• filmekre való gondolás közepette
is — jó hittel és bizalommal tudunk nézni
az 1954-es esztendőbe.

Harsárryi András.

Megbízhatatlan, hazug, iszákos...
Ezekkel a szavakkal kezdődött egy ameri-

kai napilag apróhirdetései között egy mun-
kát kereső hirdetésének szövege. „Megbíz-
hatatlan, hazug, iszákos, lusta és dologke-
rülö férfi munkát keres. Fizetésigény heti
75 dollár. Nös, három gyermeket kell eltar-
tania."

A munkát kereső 31 éves fiatalember, Vic-
tor Wagle, másnap egész tömeg ajánlatot

kapott. Mindenesetre jó emberismerö volt:
tudta, hogyha i l y e n tulajdonságokat állit
magáról, nyomtatásban, azt senki sem fogja
elhinni. És tudta, hogy a különös ötletet ér-
tékeli és jutalmazza az amerikai.

Ghandi
mondotta a keresztyénekről: „A könyvük
jobb, mint ök." Könyvön természetesen a
Bibliát értette.
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A Lindenberg-i Magyar Iskola levele.

Kedves Magyar Testvéreink!

Bizonyára hallottatok arról, hogy
Németországban működik egy magyar
iskola. Igaz magyar iskola, milyenek ott-
hon voltak, ahol a hazátlan magyar gyer-
mekek megtanulnak ismét magyarul
beszélni, magyarul érezni s megtanulják
szenvedő hazájukat szeretni. Iskola, me-
lyben minden magyar gyermek ugy érzi,
hogy az övé, az ö elvesztett hazájának
egy darabja, ahol nem idegen és megve-
tett a melyről tudja, hogy világban szét-
szórt nagy magyar közösség tartja fel
számára. Ez az iskola már hét eszten-
deje mükódik és több mint 300 magyar
gyermek tanult benne és több mint 150
kapta meg az egyetemre képesítő érett-
ségi bizonyítványt. Az iskola a világ le-
golcsóbb iskolája, ahol 20—30.— DM
(5—8 t) havi dijért megkapja a tanuló
mindazt, mit bármelyik német középis-
kolában és ezért még teljes ellátást s ott-
hont is kap. Jelenleg az iskolának- 17
elemista és 113 gimnazista tanulója van,
összesen 130.

Az iskola legnagyobb fájdalma, hogy
nem ve-hetet föl minden tanulni vágyó
magyar gyermeket, mert egyszerűen nem
volt számukra ihely. 130 magyar gyer-
mek zsúfolásig ímegtölti ezt a kis szál-
lodát e igy az iskola tovább fejlesztésé-
ről szó sem lehet. Egyetlen megoldás
egy nagyobb és iskolának jobban meg-
felelő épület kibérlése.

Hosszas utánjárás és keresés után tal-
áltunk egy megfelelő épületet, melyet
egy hat hektáros park és kert vesz körül.
Két épületben több mint ötven szobával.
Ugy néz ki hogy itt a magyar gyermek
végleges otthonhoz juthatna és olyan
iskolává lehetne fejleszteni, mely mél-
tán képviselné s magyarságot és az ott-
honi régi jónevü magyar iskolákat. Ah-
hoz azonban, hogy átköltözhessünk, a
főépületben legalább 20,000 DM javí-
tást, átalakítást és beruházást kellene
eszközölnünk. Ez a 20,000 DM viszont
sehol sincs, azaz dehogyan nincs, ott
van a ti zsebetekben szétszórva a szive-
teket takaró kabátban, csak ki kell on-
nan a szívnek löknie és elindítania, 'hogy
összefolyon a szükséges összeggé.

Hát ez a levél azt célozza, hogy meg-
mozdítsa sziveteket és halljátok meg az
Európában maradt magyar gyermek
esdeklését. A magyar gyermek a világ-
ban szétszórt magyar felnőtt testvérei-
hez fordul:

„Segítsetek uj otthonunk megteremté-
sében! Mi még gyermekek és kicsinyek
vagyunk. Ha csak a malteros ládát vagy
kanalat kellene megfogni, ha csak a mi
miunkánk elég volna, nem fordultunk
volna hozzátok, íelnöttekhez, de itt a mi
munkánk nem elég, a ti áldozatotokra
van szükség. Mi ezért az áldozatért nem
adhatunk semmit, de ez az áldozat fog
öntudatos magyarrá tenni, ez az áldo-
zat teszi majd büszkévé szivünket, hogy
hozzátok tartozunk, egy olyan néphez,
mely szeretettel és aggódással öleli szi-
vére gyermekeit, bárhol vannak a vilá-
gon. Mi sokat tanultunk és sokat láttunk
már, de még • hiszünk szivetekben és
hiszünk az emberekben. Hiszünk a nagy
magyar testvéri szeretetben. Ezért for-
dulunk hozzátok igaz bizalommal: segít-
setek a hontalanságban egy maradandó
otthon felépítésében, hogy érezzük meg,
hogy tartozunk valahová van valami
széles e világban, ami a miénk s amit
magyar testvéreink emeltek nekünk."

így szól a Németországban maradt
magyar gyermek hozzátok és igy szó-
lunk mi is, az iskola felnőttjei. Bízunk
abban, hogy meghalljátok segélykérő
szavunkat.

Szerkeszti:

Dr. Zayzon Sándor.

olv. II. Péter 3. 13.
Már kilencszer hullatta le levelét az

idő vn fája, mialatt ránk köszöntött szá-
műzetésünk nyolcadik ujévnapja. Várjuk
a vig esztendő ránk virr.adását, de vájjon
megértettük-e, 'hogy a .keresztyén ma-
gyar Szilveszter nem a gondtalanulátvi-
gadt éjszaka közepette való átlépés az
uj évibe, hanem a komoly önvizsgálat és
számonkérés ideje uj elhatározások szü-
letésének az órája kell, hogy legyen. A
sirvavigadás ideje elmúlt, abból nem
születhetik uj indíttatás, nem fakadhat
uj élet, uj komoly elhatározás, mellyel
kiérdemeljük, hogy Isten megajándékoz-
zon a feltámadás vig esztendejével. Nem
elég csak a megbünhödés a múltért ha-
nem szükséges a bünhödést okozó vét-
kek felismerése, beismerése, megvallása
és jóvátétele.

Valóban igaz a régi mondás, olyan
lesz az újév, ahogyan kezdődik. Sivár-
sága, eredménytelensége, vagy gyümöl-
csöthozo volta attól függ, milyen lélek-
kel és elhatározásokkal indulunk neki.
Az áldásossá tevő lelkielökészület az ad-
vent első vasárnapjával kezdődik. Ettől
kezdve kell megtennünk az utat a betle-
hemi csillag vezetésével lélekben és szív-
ben a Megváltó bölcsőjéig, hogy meg-
tisztulva bűneinket megbánva a napke-
leti bölcsek és pásztorok leikével és szi-
vével borulhassunk le az Újszülött előtt.
Hogy legyőzve a Herodesek és farizeu-
sok csábításait és tőrbe csalni akaró fon-
dorlatait meg tudjuk találni az uj utat,
melyet az uj évben járnunk kell, amely
ut ö maga.

Álljunk meg a nyolcadik év határkö-
vénél magyar testvéreim, gondolatban
járjuk be a megtett útszakaszt mi hon-
talan vándorok, s igy keressük meg a
helyes uj iránt.

Az elénk táruló kép sötét. Élettérnél-

Hozz rá vig esztendőt

kuli néppé lettünk. Mi otthonról elsza-
kadtak egyenként vagy kis szórványok-
ban élünk a világ minden részén uj lete-
lepedési helyünkön, mely ad otthont és
megélhetést, de elnyeléssel fenyeget a
beolvadás tengere. Minél tovább tart a
pusztában való bolyongásunk, annál in-
kább elszorodunk, annál inkább elidege-
nedünk egymástol a körülmények kény-
szerítő hatása alatt. Volt hazánk és or-
szágunk-Magyarország-egy térképen
megtalálható geográfiai területté válto-
zott, mely lakóival együtt idegen járom-
ba görnyed, nem cselekedhetik önakara-
tábol önmagáért, azt kell tennie és csele-
kednie, amit ráparancsol a kényuralom.

De az isteni kegyelem meghagyott
számunkra egy országot és hazát, mely-
ben mindnyájunknak élnünk kell, mely-
ért mindnyájunknak önfeláldozoan dol-
goznunk kell. Ez a haza térképre nem
rajzolható, ez a haza és ország a lei-
künkben él, ez a volt, szabad, független
Magyarország, mely bölcsőnk és sírunk,
melyet az emberi rosszakarat ideiglene-
sen megsemmisíthetett, de ujbol fel kell
támadnia, mert Isten rendelte életterünk-
kül. _ Ének képe kitörölhetetlenül bele
van irva a nagy magyar lélekközösségbe,
bár emberi szemmel nem látható. Amig
ez a kép élő valóságként él minden ma-
gyarban, Magyarországot nem lehet el-
temetni, Magyarország nem veszhet el,
mert fel fog támadni, bármilyen hosszú
ideig tartson is elitéltségünk. Szent érék-
jeként kell őriznünk és utódainkra átö-
rökítenünk. Ránk bízatott a megőrzése,
s ha elvesz minket terhel Isten, ember és
az egész magyarság előtt a bekövetke-
zendő megsemmisülésért a felelősség.

A rabszolgaságban otthonmaradottak
feladata, vigyázni és imádkozni, hogy
megőrizzék saját és gyermekeik szivét és
lelket Krisztusnak és a magyarságnak.

A deportált gálayrabok lelkét vigasztalja
az, hogy minden könnyekkel, verejték-
kel épített ut, ház, üzem az eljövendő
megszabadított Magyarországot fogja
gazdagítani. Ok ugyan a jelenben 'dol-
goznak, de a magyar jövőt építik.

Minden más feladatot és munkát ne-
künk kell vállalnunk, ezért kell uj utakra
térnünk. Meg kell értenünk, hogy min-
den magyart összefogó nagy keresztyén
testvéri szeretetben való egyesülés ad-
haíja csak meg az erőt az uj ország
építésihez. Meg kell tanulnunk a jelenben
a magyarságunkért élni, dolgozni, szen-
vedni önzetlenül, hogy a mi könnyeink-
ből és verejtékeinkből is a magyar jövő
épüljön. Ha Istenben vetett hittel test-
véri összefogásban dolgozunk, munkánk
nem lesz hiába való, másként testvér-
harciba és gyülöködésbe fulladó babiloni
toronyépítés.

A mi hazánk és országunk, melyet
építenünk kell, jelenleg nem e földről
való, de a földön megvalósulandó és-ha
eljön az idők teljessége-megvalósuló.
Fel kell építenünk ezt a lelkűnkben élö
államot itt az emigrációban Isten akarata
szerint berendezettnek társadalmi, szo-
ciális, gazdasági, kulturális és politikai
vonalon. Ezt az államot, mint kész felé-
pítményt kell hazavinnünk, mikor Isten
megengedi, a megszabadított magyar
földre, hogy a kettőnek egyesüléséből
reális valóságként megszülethessen az
uj Magyarország.

Dolgozzunk és imádkozzunk, s akkor
Isten .meghallgatja Nemzeti Imánk köny-
örgését: Hozz rá vig esztendőt... : !

dr. uzoni Zayzon Sándor.

Ismerd meg hazádat.
Szent Anna Tava.

Benedek Elek.
Mint egy nagy tál fenekén a víz, pihen

a Szent Anna tava égbe nyulo hegyei al-
jában. Köröskörül fenyvesek koszoruzta
hegyek. Járjatok be minden földet, s
szebb képet ennél nem találtok.

Ugyan ki gondolná, hogy ennek a
gyönyörűséges tónak a helyén egykor,
réges-régen, hegyoriás állott, s a hegy
óriás tetején büszke vár, amely kevélyen
nézett le a csíki meg háromszéki hava-
sokra.

De nem egymaga kevélykedett Csík és
Háromszék fellett. Átellenben, egyórá-
nyira a ként lehelő, fojtoszagu Büdös-
barlang felett is var állott. Hej de régen
lehetett ez! Nyoma sincs most e várnak,
de emléke, szomorú emléke mind a ket-
tőnek megmaradt.

Két testvér lakott a két várban, mind-
kettő kevély, gőgös, szertelen. Szivük-
ben senki iránt nem lakozott szeretet.
Egymást sem szerették. Mindig vetél-
kedtek, dicsekedtek: kinek van többje.
Mind a két várban kádakban, hordókban
élire verve állt a tenger arany, ezüst és
mindenféle drágaság.

Történt egyszer, hogy honnét, honnét
nem, elég az, hogy messze földről a bü-
dösi vár urához egy nagy ur jött láto-
gatóba. Hatlovas hinton jött, ilyen-hin-
tot, ilyen hat lovat még a büdösi vár
ura sem látott. Szinarany volt annak a
kereke, tengelye, rudja, miniden porciká-
ja. Arannyal, ezüsttel, gyémánttal volt
kiverve a lovak szerszáma, s hej! a lo-
vak a sárkánynál is tüzesebbek voltak.
Bizonyos, hogy égö parázzsal abrakol-
ták őket. Hiszen nem is volt nyugalma
többet a büdösi vár urának, amint meg-

látta ezt a hintot meg a hat lovat. Mind-
járt rászegödött a vendégre, egész nap
erőszakoskodott, adja el neki a hat lo-
vat hintostol, szerszámostol. Nem eladó,
mondta a vendég. Adok érte hat kád
aranyat. — Nem eladó! — Ráadásul a
torjai uradalmat. — Nem eladó! — Meg-
éllj-gondolta magába-enyém lesz, ha
addig élek is.

Mit gondolt, mit nem, nagy vendégsé-
get csapott. Folyt a bor, mint az Olt vize,
s mikor a vendég virágos kedvre derült,
a büdösi vár ura kockajátékot vett elő.
Arra számított, hogy majd elnyeri a lo-
vakat is, a szerszámokat is, a hintot is.
Hát jol számított, mert hozzá szegődött
a szerencse. Elnyerte a vendégnek min-
den pénzét s tetejébe a hat lovat minden-
estől. Alig várta hogy elbúcsúzzon a
vendég, első dolga volt, hogy megláto-
gassa testvérét. Csak ugy repesett szive
az örömtől, amikor eléállott a hatlovas
hintő. Hej, *de megirigyli ezt a testvére!
Lehet aranya, ezüstje több, mint ö neki,
de ilyen hatlovas nincsen!

Epén a vár pivarában üldögélt a test-
vér, amikor a büdösi vár ura bevágta-
tott a hatlovas ihinton. Szeme-szája elállt
a csodálkozástol. No öcsém-kiáltott dia-
dalmasan-van-e ilyen hat lovad? —•
Ilyen nincs-mondta az öcs-de lesz kü-
lönb, sokkal különb ennél! — De már
azt szeretném látni! — Bizony, ha sze-
retnéd, huszonnégy ora sem telik bele,
meglátod!

Nagyot kacagott a foüdösi vár ura,
akkorát, hogy zengett-zugott belé az
erdő. Emnél különbet? .Hát én meg azt
mondom, Ihoigy legyen a tied minden vá-
ram, minden földem, ha ennél különb hat
lovai jössz hozzám!

Nem is hattal, hanem tizenkettővel! A
büdösi vár ura fel sem ment öccséhez.

Csak meg akarta mutatni lovait, 'hadd
lepje el öccsét a sárga epe. Megfordult,
elvágtatott mint a sebes szélvész, még
annál is sebesebben.

Hej, tűnődött, egész nap tűnődött az
öcs, hogy honnét szerezzen különb tizen-
két lovat! De hiába tűnődött, hiába törte
a fejét, nem tudta elgondolni, hogy hol
találna nagyhirtelen hat lovat, különbet,
nem is hatot, hanem tizenkettőt. Keser-
vesen megbánta hirtelenkedését. Gon-
dolt ide, gondolt oda, s egyszerre csak
mit gondolt? Rettentő gondolat villant
meg fejében. Az volt az ö gondolatja,
hogy várába hozatja a vidék legszebb
tizenkét leányát, hintoba fogatja őket, s
ugy megy a bátyjához. Mindjárt össze-
parancsolta jobbágyait, küldte őket min-
denfelé, ki ahol a legszebb leányt tudja,
hozza ide.

Hej szegény leányok reszkettek, mint
a nyárfalevél. Szakadt szemükből a kön-
ny, mint a záporesö. Felnéztek az égre,
onnét sóhajtottak segedelmet. De a vár
ura nem látta a leányok könnyeit, nem
hallotta sóhajtásukat, felugrott a bakra,
kieresztette aranycsapos ostorát, s na-
gyot rittyentett, hogy csak ugy zengett-
zugott az erdő. — Gyi, előre, Gyi! —
A .leányok támolyogva léptek előre, de
meg sem tudták mozdítani a hintot.
Szörnyű haragra gerjedt a hatalmas ur!
Elévágott az arany csapos ostorával
épen Annára, aki legelöl állott. Húsából
kiserkedt a vár, s jajszava felhatolt az
egekbe. — Gyi, Anna, gyi-or.ditott az ur
és rávágott másodszor is.

Verjen meg az egek Ura! jajdult fel
Anna-Sülyedj a föld alá, ártatlanok meg-
ölő gyilkosa!

Amikor az ég haragja
lecsendült, a vár helyén egy gyönyörű-
séges to pihent.




