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Theodor Bovet: Félelem és elrejtettség. A
modern életérzésnek egyik [ellemzöje a fé
lelem és a magány szorongató valósága,
melyet különösen az egzisztencialista filozó
fia fejezett ki sok változatban. Theodor Bovet
ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet,
hogy a hivő ember nem lehet magányos.
ha belekapaszkodik Krisztusba, s nem té
veszti szeme elől ígéretét: "Békességet ha
gyok rátok, az én békémet adom nektek.
Én nem úgy adom nektek, amint a világ
adja. Ne nyugtalankodjék a aztvetek és ne
is szerongjon. Hiszen hallottátok, hogy azt
m.ondtam: Elmegyek, de majd visszajövök
hozzátok" (Jn 14,27-28).

Béky Gellért, teológiai tanár. a világ má
sik végén. Japánban él. Munkája nem k/)ny-
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nyű, hiszen itt szinte minden szellemi irány
zat megtalálható : pünkösdisták éppúgy dol
goznak Japánban, mint a zen hívei, s az
eímétvüíésének, a lelki tökéletesedésnek is szá
mos módszere létezik. Annál inkább izgalma
sak számunkra Béky Gellért füzetei, melyek
a "Vallás és élet" sorozatban jelennek meg
Ohio államban. A Tudom, kinek hiszek címü
füzet a kereszténység istenképének világos,
könnyen érthető összefoglalása. A Ti kinek
tartotok engemz-ben a történeti Krisztust kö
veti nyomon tetteiben és a szentírasí tanítás
ban. Rendkivül érdekes az Isten tükrei címü
füzet, mely voltaképp egy praktikus hittan
könyv. Isten nyomai alapján haladva, a ter.
mészet eseményeiből, jelenségeiből következ
tet az alkotóra. Pedagógiai tisztasága, Ieírá
saínak, magyarázatainak érzéktétessége arról
is képet ad, milyen eszközökkel lehet teoló
giát tanítani Japánban.

Halás.oh

Ráhasalt az arany Tiszára
s itta a vén folyót a nap
tikkadt szájjal. Mint méltóságos
óriás gázló madarak,
láboltak a fáradt halászok
a hullámokban végtelen
türelemmel. Néha rikoltott
szárnyas szavuk fel élesen
s felkapta a szél s vitte, vitte.
Duzzadt a karjuk ereje
, a zöld örvényben megvillantak
az ezüst halak. S amire
a nap, mint megl.őtt, döglött kócsag
a bíbor víz alá bwkott, .
halakkal telt meg három csónak.
Suhogtak az ónszín habok
s tüzet szítottak a halászok
az este hínárja alatt
s a piros lángot körülállták
s f.őzték a paprikás halat.
Szállt az éjben a meleg zsírszag,
a láng zümmögött, pattogott.
S ahogy f.őztek, míntha szertartást
véres, fényes áldozatot '
mutattak volna be. Fölöttük
csillag dalolt. Kigyúlt az úr.
S ők, mint pogány táltosok, ringta"
hajlongtak a rézüst körül.
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