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j K m 3 ^ ^ ...
Mmdent elvesztettek ^

— és mindent megtaláltak
magyar í//Msdg nem

önmaga

„Csak magyar emberhez megyek feleségül, Ausztráliában is ..."
A z autóbusz, amely felkapaszko-

dott velem Saalíeldenböl a lilás-
szür*ke 'hegyóriások közé fészkelö-
dött, karcsutornyu, pipitériHatu kis
A l m községbe, ez az autóbusz
nemcsak magasra, de. egy uj világ-
ba vitt:

az egyMc vend^g/ogadó
üveg^pif^ső termiben
negyven magyar i//H ̂ s !e-
ány y & í A

egyetem
o!yano^, az

végzeíf
eí-

a Ratalok, hogy a megelőző előa-
dás nyomán feljegyezett gondola-
taikat vita alá bocsássák. A jelen-
lévő 7 lelkipásztornak és az idő-
sebb vendégeknek hozzá sem kell
nyúlni ehhez az elektromosan
pezsgő, tevékeny eszmercseréhez:
pusztán a Ratolok körében is ma-
gas színvonalon, és a sziv és lélek
mélyéből jő az.

Imádság és a Himnusz követke-
zik. Azután uzsonna: vajaszsem-
lye párolt almával...

Délután érkeztem és estére már

az erős magaslati levegővel együtt
átjárt egy erős, meglepő bizony-
osság: ez az ifjúság semmit nem
törődik, el sem olvassa és meg sem
hallgatja az újságok és rádiók hab-
zószáju hireit, a dollármilliókba
kerülő meddő külügyminiszteri
konferenciákat, a valutakurzuso-
kat, az éveken át tartó, fényűzőén
feltálalt szennyes politikai ígérge-
tést és hazudozást ... ez az ifjúság
bibliáját nyitja fel és az örök Igaz-
ság mércéje alá állitja saját életét,
tetteit és jövő terveit

^ p
fűzesen vifa&ozfaí:.- arrdJ,
hogy nê íÁ:, ma: /fafaío^-
na^, íoHaj íö&& szerete-
ted, /eíeíe&aráfi ^Mozafof,

„demo&rácfát"
magukra

mint apá:J!cnaJ!c, na
^üVöMön, a^ár ti;ra
cttnon u/ &ecsüíetet
&oMogságot a^arnajc sze-
rezn: a magyarságnak.

Egymás után pattanak fel ezek

A világ hatalmasai elveszítették
hitüket és reményüket a mege-
gyezésben? — jöjjenek ide és ezek-
nek a megpezsdült vérü és szel-
lemű Ratal arcoknak a fényében
tanulják meg: hogy csak az Isten-
nel való „megegyezés" boldogíthat.

Tüzet és átkot döntenek a mai
Magyarországból a „nyugatos"
magyarságra? — jöjjenek ide,
hogy ennek a nyugati magyar if-
júságnak „pártokon" felül áHó

gondolatvilágát, szeretetét és ne-
meslelküségét megtapasztalják és
megszégyelljék magukat! Büszke
lehetne és diadalkapus ünnepet
rendezhetne ilyen ifjúság birto-
klása feletti örömében a világ bár-
mely országa és elesorban M a -
gyarország.

S bárcsak a szülök mind — kik
közül oly sokan oly gyorsan re-
ményüket vesztik a mai idők-
ben, — hallhatnák ezeknek az if-



jaknak a hangját, igéretét az élet-
ről, a jövőről: s megerősödnének
az ö erejükben.

Isten-Auság
Nemcsak messze előre, a jövőbe

kémlelnek ezek az ifjú szemek, de
a távol multat is lelkiismeretesen
felboncolják. Nemcsak a mai ma-
gyarországi helyzetet képesek eíö-
itélet nélkül mérlegre vetni, de az
azelőttit is. Egyikük azt mondja:
— Odahaza értelmiségi voltam s

beismerem, hogy szakadék volt
köztem és a munkásifjuság között.
Itt kint ágrólszakadt kétkezi mun-
kás lettem, mégis szívesen szóba
áll velem az osztrák tanár és orvos
lánya. Mindezért azonban nem
vádoljuk, vagy éppen vetjük meg
apáinkat, mert a vádaskodásból a
világon semmi jó nem származik,
csak okulva a múlton elhatároz-

zuk, hogy a felebaráti szeretetet
mi jobban és általánosabban fog-
juk valóra váltani.

Ez a fiatalság kizárólag az Isten-
Buságban látja az ember és ön-
maga életre-hivatását, s ezért min-
den jelen, múlt, vagy jövő rend-
szert, akármilyen szinü is, amely
az „ember" értelmezésében eltér
az Isten-Ruságtóí: mereven, a M m
ne%tií eÍHfaMÍ magáMÍ. A politi-
kai propagandát, mint a megunt
kutyaugatást, úgyszólván meg sem
hallja már; egyetlen útmutatója,
törvénykönyve van: az Evange-
lium. MiHiokilowattos rádióállo-
mások bömbölhetnek, ezer uj hir-
lap áraszthatja fizetett, kerítő be-
tütengerét ... hangjuk nem ér el
ezeknek a fiataloknak a füléhez,
mert ök Krisztus szelíd szavára
hallgatnak a szeretetről, az egyet-
len Igazságról, a halhatatlanság
bizonyosságáról.

Krisztus ifjúsága: minőségi ifjúság
Béla, 'harmincegyné-

hányéves, gyermekien tiszta szemű
fiatalember vezeti csendes okosság-
gal, szelíden és mégis erélyesen, a
zsúfolt programú egyhetes konfe-
renciát. Azt monja:
— Három korcsoportban vizsgá-

lom emigrációs ifjúságunkat. A z
elemiiskolásoknál, a 10 éves korig,
ahol a szülői befolyás döntő a ne-
velés tekintetében, azt látjuk, hogy
a szülötk nem törődnek kellően a
magyar nevelés biztosításával. E
gyermekeknek csak egy harmadá-
nál érvényesül igazán magyar szel-
lemű nevelés. A 10—16 évesek
még erős magyar, otthoni képet
hordanak magukban; szép ered-
ményeket ígér a velük való foglal-
kozás^ A 17—22 évesek bár nagy
részéből hiányzik az átütő dina-
mizmus, de nagy igéret közöttük
a sok kiváló, akik aztán a töb-
bieket is magukkal ragadják...

ű r ö m volt látni a brandlhoR le-
ánytáborunkban résztvevő 25 test-
ben, íe*fe&6en, $zeHem&en íef/es
fMrfa^g&an megőrzőit magyar ?e-
ányt...

— A X X . századot az ifjúság
felé való fordulás századának is
nevezhetjük. A század eleje óta
gombamódra szaporodtak a külön-
féle nevelökeretek, melyek mege-
gyeztek a minőségi ifjúság kimű-
velélének szándékában. .4
züí M&Máffónaü: azo%
ame!ye&ne& &őzp<?ntí gonJofata az
Zífen-e^zme voff. A z ausztriai ma-
gyar protestáns m:nőise*g: vezetőket
előkészíteni feladata e konferen-
ciánknak, a következő célok eléré-
sére: Ifjúságunkat Krisztushoz ve-
zetni; benne a magyarság-élményt
elmélyíteni? továbbművelni; mai
nehéz helyzetében segítségére len-
ni.

Magyarságunk megtartása: öröm és előny
A kis osztrák hegyi község már

kora reggeleken magyar zsoltárok-
kal zendült meg. Azután fajsú-
lyos előadások következtek, nyo-
mukban vitákkal. D r Belt^ Béla
értekezésében emlékeztetett arra:
a honfoglaló magyarság erős ma-
gyarságtudatát máig sem tudtuk
újjáéleszteni. A z első világháborút
követő öntömjénezö, gerinctelen
magyarságtudat mellet először az
elszakadt magyarság jött rá arra,
mit jelent igazán magyarnak lenni.
Most, a második világháború után

az otthoni magyarság egészében
kisebbséggé válva halad ezen az
Hton; mi emigránsok pedig még
/o&ozotta&&an éljük a magyarság-
tudat iskoláját, s még azzal a kü-
lön szereppel, hogy majd egyszer
a RtM/őHi/árás íapaszfafataít is ha-
zavigyük.
izsüMc-GyarmatAy László elő-

adásában egy történet élményein
keresztül bizonyította, hogy ön-
magunkat csonkítjuk meg, tesszük
M M nyomor^Ác^, ha az idegen vi-
lágrészeken semmibe vesszük! vagy

megtagadjuk magyarságunkat,
Csak ugy lehetünk boldogok bár-
hol a világon, ha legbelső önma-
gunkban hűek maradunk szülőfa-
lunk sugaraihoz, anyánk hangjá-
hoz, /a;fán& t!fo&zafosam sze*p ĵ ő-
zőM^gJAez; ennek a szerelemnek
a parazsa tarthatja csak melegen
a szivünket az idegenek szemében
is. Két világrész két magyarjának
az összefogása nem két ember
együttes erejét, hanem a családi
szeretet misztikus matematikája
szerint annak hatványát eredmé-
nyezheti: s igy lesz a magyarság-
szolgálatbó! meglepő előny, isten-
adta boldogság.
Szép időben a nagy hegyek dí-

szletei alatt, zsengefüvű szabadban
folytatódott az árvaságban élő,
de egymásra talált magyar szivek
és lelkek épülése. D r Harsányt
András történészi gondossággal
világította meg a protestantizmus-
nak minden időkre érvényes szel-
lemfrissitö gazdagságát, az élet
egész terűletét átlelkesitö ődvős-
sey-munAá/át. A protestantizmus,
úgymond, egyszer már megmen-
tette a magyarságot: a középkor-
végi nagy világgazdasági átalaku-
lás következtében igényessé és fé-
nyűzővé, de az ekkor fellépő gaz-
dasági válság következtében az
igényeiket kielégíteni nem tudó,
erkölcsileg lesülyedt magyarságot
még a íeghatalmasabbaktól sem
rettegő protestáns prédikáto-
rok vezették vissza az evangé-
lium figyelmeztető, ostorozó és vi-
gasztaló szavával egy hivő, bizó,
dolgos életformához.
Nagy József lelkipásztor a ten-

gerentúl? M&igondozás missziói
felelősségéről és elengedhetetlen
magyar jellegéről beszélt sok szín-
nel.

Svájc es Amerika kül-
döttei szólnak

Gut&necht Hans lelkész, a ke-
letsvájci ref, ifjúsági munka veze-
tője, a svájci református egyház
köszöntését hozta.
— A nyelvkülönbség ellenére is

egy Atyátnatk gyermekei vagyunk
s ez a testvérség elpecsétel bennün-
ket egymásnak... A svájci egy-
ház mindent tudni kíván rólatok,
munkátokat segíteni akarja és fog-
ja, evangéliumi vezetőképző tan-
folyamait, konferenciáit megnyit-
ja magyar ifjak számára is ...
Miss Lant? az amerikai Luthe-

ránus Világszövetség nevében jött
el:
— Leggyönyörűbb európia él-

ményem, hogy ilyen ifjúságot, me-



nekiüt ifjúságot láthatok, melynek
kincsei vannak, melyek tőle elve-
hetetlenek: a 'bátorság, a hit, a jó-
akarat. Minden föld minden né-
péneik dolgoznia <kell az ember
testvériség-tudatáért, s reményt er-
re az egyház /eíení. A z egyház
hisz minden emberi lélek fontos-
ságában ... Felemelő érzés az
önök fiatalságát ilyen munkában
látni...

„Büszke vagyok
a magyar erkölcsre

és tehetségre"
Külön vontam a fiukat egy kis

meghitt beszédre. Kérdéseimre ez
a kép alakult ki: 80 százalékuk,
bár nyelvet beszélnek s szinte csá-
bitják őket íkivándorlásra, nem
akarja Európát elhagyni.
— Miért:
— Haza akarunk menni.
A z emigrációba kényszerülést

kivétel nélkül áldásosnak tartják:
— Itt, távol a szüleimtől, értet-

tem meg, mit is jelentenek ők ne-
kem mondja Imre András.
— Megtanultam, mi az, a saját

lábamon megállni. S milyen jó ér-
zés ez!
— Itt kint megtapasztaltam,

hogy nem vagyunk más népeknél
alábbvalóbbak, sőt... — hirdeti
lelkesen Várady Gábor.
Nyergei Sándor a harmadik

szakmát tanulta itt meg; állitja,
hogy a finomiparban mi magyarok
messze előbbre vagyunk az itte-
nieknél.
Kaffós Árpád magyar leányban

várja a párját, mert a mi leányaink
szilárdabb erkölcsüek. Bár elis-
meri, hogy az osztrák leányok mű-
veltsége egységesebb.

Aztán külön vontam a leányo-
kat.

Úgyszólván kivétel nélkül ma-
gyar emberhez kivannak férjhez-
menni: hogy megoszthassák a ha-
zaélményt, a honvágyat, magyar
étkezést, magyarul nevelhessék a
gyermekeket. Magyarságuk az
emigrációban öntudatos, erős lett
- vallják, Büszkék, itt külföldön,
a magyar erkölcsökre. Almuk és
vágyuk, hogy Magyarorzágon él-
hetnének családi életet.

Mit olvas ez az ifjúság ma-
gyarul? Tremészetesen rengeteg
hiányzik, amit szeretnének olvas-
ni; ezeket a válaszokat kapom:
Ady, Kodolányi, Babits, Gárdonyi,
Mal&ai, Erdélyi Helikon, Petőfi
Komáromi, Fekete István és egy-
házi lapok.

Hogy veszíthetnénk el remény-

űnket, amig ilyen magyar ifjúsá-
gunk van, amely igy él, amely nem
politizál, nem üzérkedik, nem haj-
landó bosszutervekkel és hatalom-
ra törési módszerekkel foglalkoz-
ni, idejét művelődésre forditja, s
ha szerelemre gondol, ezt ugy teszi,
hogy egy élettársról gondolkozik,
akivel leki közösségben és lehető-
leg magyar-probléma-közösségben
élhessen. H a az Isten engedett i-
lyen forró szívvel összefogó ma-
gyar ifjúságot, enged nékik majd
valamilyen formában magyar jö-
vendőt is.

^ KRISZTUS ES ,4 G^tZD^
& 4 G 7 ELET. A z amerikai egy-
házszövetség a Rockefeller-alapít-
ványtól 100.000 dolláros adományt
kapott, azzal a céllal, hogy a kri-
sztusi elveknek a gazdasági élet-
ben való alkalmazhatóságát ku-
tassa. Vizsgálandó többek között
bizonyos gazdasági csoportok el-
járása és az egyén viszonyából ke-
letkező lelkiismereti kérdés.
^ TÖBBEN J,ARN,4K

PÍOMB4, M M T
Mint mindenütt, Dániában is sok
panasz hangzott már el a templo-
mok gyér látogatottságáról. Aal-
borg város lelkésze azonban kije-
lentette: nem lát addig veszélyt,
amig többen járnak templomba,
mint moziba. Egyik vasárnap meg-
számolták, hogy Aalborg városá-
ban 7522-en voltak templomban,
missziós összejövetelen és vasár-
napi iskolában, mig csak 6680-an
mentek moziba.

JVRllio háborús bűnös,
kivégzett tízezrek"

A hollandiai kálvinista napilap
„Trouw" és a „Het Perool" c. ba-
loldali lap a politikai vétkesekről
és az intemálótáborokban uralko-
dó állapotokról irván, megvádolják
a felelőseket, hogy eltűrnek olyan
szörnytetteket, „amelyek nem ma-
radnak el a vasfüggöny mögötti
események mögött". A lapok sze-
rint Franciaországban, Belgium-
ban és Hollandiában összesen
mintegy 1,300.000 embert érintet-
tek a politikai tisztogatások. En-
nek következtében tízezreket gyil-
koltak meg, vagy akasztottak fel,
sokszor kellő ok nélkül. A politi-
kai tisztogatás elvének teljes elis-
merése mellett is felmerül a kér-
dés, hogy miként volt lehetséges
demokratikus és keresztyén álla-
mokban négy éven át ilyen ször-
nyű lelki és testi irtóhadjáratot
véghezvinni, anélkül, hogy ez ko-
moly ellenállásra talált volna? A z
egyik egyházi lap ennek okát a
felelősségtudat általános hiányá-
ban látja. (E. P. D.)

T O J H M O i ? . A z északamerikai
Shenectadyban rendszeres rádió-
távolbalátó vallásos műsor közve-
títését kezdték meg. Egyik közve-
tités megmutatta vezető protestán-
sok állásfoglalását az atlanti szer-
ződéssel kapcsolatban, majd Pius
pápa képét, Jeruzsálemet és a kü-
lönböző felekezetek egyházi éle-
tét vetítették.

TALÁLKOZÁS ARBE SZtGETÉN
Hogy az embert saját, subjecHv

boldogságérdekei és öröm-érdekei
szerint vizsgáló és megértő és ki-
zárólag erre épitö emberré váltam:
ehhez nagyban járult hozzá egy
különös találkozás, a földköziten-
geri Arbe-szigetén, jóval a háború
előtt... találkozás egy furcsa em-
berrel, aki ott, azon a kis szigeten,
gyönyörű villájában visszahúzód-
va, azt mondhatnám elrejtőzve élt.
Ez az ember ugyanis, amint ké-
sőbb rájöttem, egy gyilkos volt.
Sűrű, lusta béke volt akkor még.

Lakásom kulcsát odaadtam a
szomszédoknak és azon a nyáron
is elmentem egy hónapra a Föld-
közitengerre. Arbe kis szigetének
vajszin szikláit lomha hullámokkal
ölelgette az Adria. A délszaki
napfény olyan sercegéssel égett a

bőrömön, mint a szesz. A fecske-
fészekszerüen épült halászvároska
utcáin szentjánoskenyérszin börü
és smaragdzöldszemű dalmát legé-
nyek és lányok sétáltak, sajátsá-
gos, ingó járásukkal, várva a hal-
fogás heteire, amikor kimennek a
tenger messzeségébe, viharban is,
s bizony sokszor nem egy közülük
odapusztul... űrökké harangoz-
nak ezen a kis szigeten a tömérdek
templom, zárda és kolostor torny-
ából és ezt a harangzenét a hul-
lámok tépik, tükrözik, fonják
langyos, remegő zsongássá, amely
elkeveredik az ember álmával.
Ettem a hires nyers sonkájukat,
ittam a tintaszinü, olajos borukat,
Cristophor félszigetén langust és
rák várt és a nagy, olajos halak,
s mint minden rendes paprikás-



KOPPANDY JANOS ELŐA-
DÁSA ST. GÄLLENBEN. A
St. Gallen-i „Freie Protestantis&e
Vereinigung" meghívására Kop-
pándy János, Szolgálatunk elnöki
tanácsának világi tagja, a $t. Gal-
len-i történelmi St.Mangen—tem-
plomban előadást tartott a tízezer-
nyi ausztriai magyar protestáns
helyzetéről, problémáiról. Megvi-
lágította az utolsó száz év hánya-
tott magyar életét és a jelen hon-
talanság szenvedéseit. D e e szen-
vedések, úgymond, tehetik éppen
képessé arra, hogy Istenhez köze-
lebb jutva az evangélium tiszta
élményét vigyék magukkal a vi-
lág legkülönbözőbb részeibe, vé-
gezvén így azt a missziós munkát,
amely egyedül képes a világot
megszabadítani mai általános lelki
válságából. Hogy a menekültek ne
a gonosz, hanem e missziós munka
eszközeivé lehessenek, ezért kell
minden erőnkkel segítségükre len-
nünk mai nagy szükségükben.
Koppándy János előadását nagy-
számú hallgatósága és a St. Gal-
len-i egyházi sajtó is nagy tet-
széssel fogadta.

K U B A " SZIGETERE, Havanná-
ban, magyar család örökbe fogad
tiszta magyar származású 2—12
életkorú gyermeket, lehetőleg ár-
vát. Jelentkezések a Jöjjetek szer-
kesztőségéhez: Bregenz, Belrupt-
straße 8 küldendők.

Kéziratként, Linz 1949 június.
Druck von FeHzian Rauch, Innsbruck.

MEGSZŰNT PROTESTÁNS
LAPOK MAGYARORSZÁ-
GON: a 4 ref. egyházkerület hi-
vatalos lapja, á Nöszövetség lapja,
4 ifjúsági lap, a Bethánia Szövet-
ség, a Külmisszió Egylet lapja, a
„Református Igehirdetö", a „Pro-
testáns Szemle", „Teológiai Szem-
le", a „Teológiai Tanulmányok",
az „Evangélikus Teológia", a „Re-
formátus Teológia", az Igazság és
Élet", a „Protestáns Tanügyi
Szemle", az „Egyháztörténet", a
„Szolgálatunk"; a „Teológia" és a
„Fecske". Megjelennek: a 80.000
példányszámú „Református Híra-
dó" havonta, a „Református Egy-
ház" kéthetenkint, a „Református
Gyülekezet" havonta 80 oldalon,
és két kisebb hetilap: az .,E!et és
Jövő" és „Az Ut". Evangélikus
részről: „Evangélikus Elet" heten-
te, „Uj Harangok" és „E!ö Viz"
szintén hetenkint és egy szaklap
havonta 80 oldalon. Közös az
„Egyházi Tudósító". (E nagy át-
szervezödésben a legmeglepőbb,
hogy a magyar protestáns egyházi
újságírás két nemcsak Magyaror-
szágon, de -úgyszólván egész Eu-
rópában méltányolt kitűnősége,
Dr. Ravasz László és Muraközy
Gyula nem irhák, illetve nem Ír-
hatnak többé. tVajjon miért?)

(E. P. D.)
AZ UJ MAGYAR KORMÁ-

N Y 18 miniszteréből 13 a kommu-
nista párt tagja, 3 kisgazdapárti,
2 parasztpárti. A z egyik emigráns

újság azt irja a képviselőválasztás-
ról, hogy a válsztóknak 114 száza-
léka szavazott le.ttfhát 14 száza-
lékkal több, mint a szavazásra jo-
gosultak maximuma.
BUDAPESTI UJSAG EGYIK

SZAMA (M. N. 49. 2. 17.) rövid
6 oldalon 9 cikkben, ill. rajzos kép-
ben -foglalkozik a szovjettel. Egyik
művészeti cikk Kruglikova és Via- ,
szov hangversenyét dicséri, másik
Gluscsenko előadását méltatja
Micsurinról, harmadik Sabanov '
pesti látogatásáról számol be, ne-
gyedikül rajzos kép hirdeti Lario-
nov és. Izmailova uj pesti Rímjét,
ötödiknek KoloHkova és Marsalek '
filmje „Az ellopott határ", hatodi-
kul Nyecsájev, Csulaki, Úlanova,
Gabovics budapesti programjáról
cikk, hetedik cikk a pécsi szovjet
kultureseményekröl, nyolcadik a
„Magyar Szovjet Müve!ödési Tár-
saság" „Vörös Hadsereg emlékün-
nepélyééről, kilencedik Pirogov
pesti Rímjéről.
GYERMEKNYARALTATAS.

A Service Social a tiroli Reüte
melletti Ammerwand szállodában
(ezer méter magasságban) gyer-
meknyaraltatási szervez 8—18 éves
ifjúság számára, három turnusban.
I. turnus: július 11—29-ig; II. tur-
nus: augusztus 1^-19-ig; III. tur-
nus: augusztus 2 2 — szeptember
9-ig. I R O komisszió érkezése ese-
tén az érdekelt gyermekek azon-
nal visszajönnek. Jelentkezés a Ser^
viee Social magyar delegációjánál.

csirkéhez szokott magyar emberrel
történik ilyen koszton: komiszul
elrontottam a gyomromat.
A kis szállodában, ahol laktam,

nem volt orvosság. Es a városká-
ban, csodálkozásomra, nem volt
gyógyszertár; ezek a dalmátok
azonkívül, hogy halászás közben
néha tömegesen beléfultak a hara-
gos tengerbe, ugylátszik betegek
nem szoktak lenni. Háziasszonyom
megsúgta, hogy él itt egy profesz-
szor a szigeten, neki van minden-
féle orvossága. Ott van a villája az
északi csúcson.
— Megyek hozzá — mondtam.
— N e m lehet — tágította rám

sötét, zsiros szemét az asszony, —
az nem nyitja ki az ajtót senkinek.
N e m beszél senkivel. Minden es-
tefelé ott sétál a parti sziklákon.
Hacsak ott nem tudja megfogni...
Megfogni valakit, egy kis szige-

ten? Hacsak a vizbe nem ugrik
előlem ez a professzor, m a este
vele leszek.

— Es milyen, professzor, miféle
mesterségü? — kérdeztem.
— Lehet hogy orvos — felelte az

asszony. — D e nem tudja senki.
— Dalmát vagy olasz?
r— N e m lehet tudni! — vonta

vállát háziasszonyom.
Alkonyaikor, mikor az Adria

kékjén véres országutat hasit a
bukó nap, s a hófehér albatroszok
részeg önkívülettel visitoznak e
látványban, — lesbe álltam a pro-
fesszorra. Sokára jött, ideges sza-
bályossággal kimért léptekkel, fe-
detlen, gyérhaju fejét tervszerűen
feltartva az esti széljárásba.
A felső partról ugy ugrottam

eléje, amint a beduinok támadnak
a sziklák közül. Azzal kezdtem,
hogyha tőle nem kapok orvossá-
got, hiába költőm itt a tizenegy
hónapi budapesti hajszás élet után
a kis pihenésemre ösuszetakaritott
pénzemet....
Okos és ideges szemmel, fürkész-

ve nézett rám.
— Budapest — ismételte csen-

desen. — O n is magyar.
— Miért? O n is? — kérdeztem

Németül folyt eddig a beszédünk.
Most, tompán, megszólalt magya-
rul:
— Négy éve nem beszéltem

magyarul.
Azt hittem, ezek után most már

egycsapásra bizalmas beszélgetés
kezdődhet közöttünk, hiszen ez az
évek óta külföldön élő ember iga-
zán meg lehet szomjazva magyar-
országi hirekre, képekre, — közös
emlékekbe süppedésre, otthoni izü
hazafelejtkezésre ezen a messzibe
vetett idegen földön.

N e m igy volt. Majd küld orvos-
ságot a szállodába, mondta, és ide-
gesen, sietve búcsúzni, indulni
akart. Gyanús lett egyszerre előt-
tem ez az ember.

(Folytatása következik)
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