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ISTEN ES HAZA
N e m egyszer ért bennünket a

vád, nyugaton is, hogy a magya-
rok minded ténykedéséből túlsá-
gos nemzeti önérzet, nemzeti elfo-

1 gultság csap e*lö. Szeretnénk meg-
nyugtatni a világ minden táját,
azon tu!, hogy gyermekeinket va-
lóban magyar nyelven) akarjuk
imádkozni tanítani, bármely pont-
ján élünk is a földkerekségnek, s
hogy nemes, patinás és az idegen
felé föltétlenül s z e M hagyománya-
inkat családijaink és kicsiny kö-
zösségeink életének izesitésére-
szinesitésére kívánjuk átmenteni,
— ezen tul nincs sem bennünk,
sem az otthoni magyar tömegek-
ben semmiféle nacionalista forró-
fejüség. A z igazság az, hogy az
otthonmaradt milliók és az idekint
lévő tiz-és százezrek annyira meg-
törtek a szenvedésekben, hogy
minden fajtájukbeli büszkeség
gondolata nélkül, egyedül már
csak az irgaümas Istenhez fordúl-

\ nak szabaditásért. S hogy ez igy
legyen, ezért -dolgozunk mi is,
szolgálatunkkal és kis lapunkkal,
s hogy munkánk nem hiábavaló,
bizonyíthatják mfjusági összejöve-
teleink bizonyságtételei, valamint
a nyomorban élö, foglalkozásuk-
ból kivetett családapák bibliaórai
vallomásai. Kínálkozó a gondolat,
hogy az emigrációs magyarságot
felületes bírálóink politikai irány-
zatokkal gyanúsítsák, s az otthoni
magyarsághoz való viszonyát kri-
tizálják. Felelni kívánjuk erre, ho-
gy semmiféle politikum nem vá-
laszthat el, söt még csak nem is
foglalkoztat bennünket az otthoni
magyar tömegek felé irányuló ér-
zéseinkben, még pedig éppen azért,
mert az otthoni megszenvedett és
Istenhez ford!u)ló milliók, tul a
politikai csoport hangorkánján,
mélyen hallgatnak és imádkoznak.
Természetesen él bennünk, és eb-

ffovó

A növekvő nacionalizmus és a
világot a legkülönbözőbb gazda-
sági, politikai és szellemi megöl-,
d'ási' kísérletekre való szétszakt-
tottság napjaiban kezdett dolgozni
a Világegyháztanács, s hogy még
mindég fennáll, ez bizonyíték arra:
a nemzeti kötöttségeken felül igazi
egysegei hozott...

A Világegyháztanácsnak meg
kell lennie a bátorságának, hogy
a krisztusi alapigazságokat, bárhol
és bármely szükségesnek mutat-
kozó helyzetben, minden eddiginél
eliszántabbah megbízonyifsa és a!-
hahnazza...
A modern korszakunkat jellem-

a vészem
erot r

zö iszonyú erőket a hefyes vágá-
nyra keil kényszeritenünk. Lát-
nunk kellett, hogy a keresztyénsé-
get miként szorították le a nevelés
és a szociális munka területéről.
A világi hatóságokkal szemben,
amelyek ezt a területet átvették,
nem adjuk fel azt a követelést,
hogy e munkákban a keresztyén-
ség szellemének kell érvényesül-
nie. H a az egyház e tekintetben
tétlen marad, akkor eíáruí/a az
emberi telekre való igényét - hang-
súlyozta Dr. BeH chichesteri
(Anglia) püspök, a Világegyházta-
nács központi 'bizottságának legu-
tóbbi ülésén.

A szenvedésben könnyebb ístenneí
taMíkozni

Dr. K. J. nemrégen jött ki
Magyarországról, s azon szeren-
csések közé tartozik, akik a genß
theologian való tanulmányozásban
értékesithetük a hontaian sors
éveit ű ezen tul éberen követi
Európa többi nagyvárosainak szel-
lemi, áramlatait is, s így igazam
nem volt érdlektelen figyelemmel
követnünk az ö pallérozott, ßatat-

losani friss és mindenáron, mélysé-
gesen magyar és ethikus feleleteit
kérdéseinikre.
— Mit találsz .külföldön, a ma-

gyarság érí<%ceh?sérő!, kritikájáról?
— kérdeztük.
— A Duna-Tisza tájra leselkedő

haragosok sokszor tudományos
fogalmazásba is beleöltöztetik azt

(FotyMás 2. oMMon.)

ben az otthoni magyarságban is,
egy kép egy leendlö Magyaror-
szágról, minden hangsúlyos politi-
kán tul pusztám és elsősorban
azoknak a tömegeknek (lévén
agrárország) az összefogásával,
amelyek a maguk egyszerű és
tiszta templomos életéből semmi-
féle diktatórikus, erőszakos poli-
tika felé nem voltak hajlandók
hajolni sem a múltban, sem ma.
Ennek a föld közelében és Isten

közelében élő magyarságnak már
rég nem 'eszményképei a pártpoli-
tikusok, sem otthon, sem másutt;
ez a magyarság bizalmát már csak
oda adja, ahol állandó erkölcsi
értékeket lát S itt tűnik elö szol-
gálatunknak a fontos szerepe, ho-
gy ilyen erkölcsi értékekkel ren-
delkező embereket tudjunk adni,
nevelni egy elkövetkező magyar
közösségi élethez.
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Mivé! !e!tigon<dozó
taf és a „Jö//eíet"-et a semmibö!
A & é!etre, csupán a&&óií a meg-

f A eítn&ríva, hogy a
g, az érze!mi és gondo<-

íafi sötétség ut/ait /áró tivert ma-
gyar csa!ád részére /ényf te!! gyúj-
tani, — érthető, hogy nem vb!f
tőzömbös számun/cra arra ̂ gyeí-
ni; va;/on ti !esz az, ati a /öMgo-
!yó íávoH, napfényes o!da!áró!, té-
ret!enü! is, e!sőnet vesz észre &en-
nüntet és ^özJeíműn^ef. d̂ícaJf
üyen ember. Egy történelmi ma-
gyar név AorJozó/a. E!ső-vi!áighá-
&orns vitéz /rontszo!gá!ata után
tü!/ő!dre terü!t és hat nye!vet e!-
sa;átítva járta azóta a magyar te-
hetség és hűség vi!ágícörHt/3t, mi-
ne! messzebb terü!ve, anná! haza-
érezöbb, haza-/á;óbb, magányos
ntagyar sziweí. Évtizeded után
&em idegenedett e!, hanem a hat
nye!v meüet, ameüye! é! és tenye-
rét teresi, m a is magyaru! !eve!ez,
magyaru! gondb!tozit, érez és
em!é&ezi&, s á!dozatos híve m a is
BMntfen etitús magyar szándét-
nat Müyen ragyogó péMá ö —
Dobozy ylrthur, az ameriücai ma-
gyar segé!yegyesűíet fötitícára —
vaíamehnyiün%cne%c, atíít /rissen

nazánÁbóf, az idegem
óceánod o!y erőszakosan mindent
efmosni ataró AuHámverése eíött
áHóní:/ íme, egy ember, aíci ide-
genföííü évtizedet után tettben
tud/a megbizonytani magyarságát;
tengeren tttí észrevette a veszéíy-
ben !évöt paíaclcbazárt üzenetét;
tis !apunt törekvését és zsebébe
nyu!t erre a céfra is; ete;ét adta
a háború óta a magyar szerencsét-
!enség enynitésére, muntá;át odáig
feszítve, nogy egyizben szeme vi-
íágát is veszélyeztette; Aontaían-
ságba zunant magyarod százaivá!
fo!ytat, AivataK tőte!ezettségén
tu!, magán!eve!ezést és nem /ogy
ti szivébö! a vígaszta!ás, tanács,
segítés. 3zemé!yesen nem tsmer-
;öt ezt az embert, da annyit mey-
tudtunt ró!a, hogy pihenőóráinat
o!vasmányát is a magyarottó! ér-
tezö !eve!et a!tot;át; s öröme,
gond;a, tönnyei is ezeté a !eve-
!eté ... ismeretlen ez az arc?
N e m ; a szeretetnet és az ité!efesen
szép magyar egymásrauta!tságnat
az igaz, öröt arca ̂ z. Jó, hogy az
emigráns !át üy^nf, s hogy !át/a;
!ehét üyen örőtü! magyaru! é!ni
és do!gozni bármeíy távo! végé-
ten is.

(//A MKnwMsbtn Mnnytbb ..." —

az óhajiulkat, hogy ott nincs a
magy&rságinak hosmu jövendője,
mert niMs mís&tHtája az ezer esz-
tendőtől visszaMé... Erre csak
belső békességgel válaszolhat a
hivő magyar ember, mert a Kelet-
ről elhozott metafizikáját a tna^
gyaraág az egy igaz Istenben való
tiszta hitéve! toronázta meg a Du-
namedemcáben.
— Tudományos vizsgálódásaid-

ban a mai ember hitének Jkérdését
miként látod?
— Mérhetetlenül nehéz a Kije-

lentés igaz 'felfogása. Csak Krisz-
tus az egyedüli ut; az evilági lá-
tás csak homályos, és tükör szerint
való. Isten azonban, Auguszünus::
szierimt, a bátor hitetlent is többre
értékeB, mint a hdttd hazudozót,
mert a hitet!enbö! a tegye!em té-
nyéve! mindég !ehet hivő... M a
első vi'lágkérdés a hit és hitetlen-
ség igaz megyaMása. A z uj értéke-
lés álta'Uüban ugy szól, hogy a hi-
vő, de tudat!an evangeÜzátor több
a tudós, de hitetlen papnál. Leg-
nagyobb nyereség természetesen a
tudós hivő.
— Mit eredményez a hitéletben

az otthoni nehéz he!yzet?
— Amint az ember az otthoni

apokaliptikusnak méretezett időt
maga mögött hagyta, idekint nyu-
godtabban tud! mérlegeim. Tény,
hogy a szervezetibe merevedett
egyházban a szenvedését tőze-
pette élőbb evangéliumi szeűem
került, A z isfenne! va!ó u/abb
ta!á!tozás öröm-e a Tiszántúlról
éppen <ugy kicsendült, mint a
Csallóközről, Budapestről éppugv.
mint az erdélyi részekről. H a a
szervezett egyház álláspontját egy-
házhalálnak nevezték egyrészről,
a belső megmozdulás színezetét
pedig néha szektának, néha pedig
éppen együttműködésnek, — Isten
tervében van, hogy a szintézist
hogyan oldja majd M . Aki ki-
csinyhitü, aki kéteHoedMk, aki bizal-
matlan, az talán éppen Isten titok-
zatos terve eHlen lázad*.

Az ametüca!

par!ament;eibe... A múltban a
protestáns világnak a német egy-
ház volt áz egyik oszlopos alape-
rössége. S hogy az megroppant, a
másik, áz amerikai hatalmas fél
az ökuméndtás elvével tanyát ütött
Géniben. Társadalmi és anyagi
téren belevitte a maga tekintélyét;
az amerikai protestáns világ oda-
haza is egyrészt vagyonában, más-
részt az evangéü'utmi ibelsö moz-
galmakban viseá az erejét, — a
szervezete -ugyanis többszáz egy-
házra esik szét.

A mai Genf, HoMándia, AmgHa
-̂- Ami Geníet áMeti: a kálvini

lényegei szoborszerüvé szordtja a
francia ráció, s a kálvini társaJa-
lomszetvezö kisérleit ugyamcsak a
mtulté. A genfi székesegyház csak
ri&án *wan tele; a kis francia egy-
ház viszont szigorúan miegköveteä
a hivekt&l a vasámapd istentiszte-
leten való jelenlétet. Genf őrzi a
Kálvin-szoborra merevített tekin-
télyét, ameHétt iskoláiban tanít;
Amerika és Svájc német része
azonban sokat áMoz, adakozik.
— Hollandia kiesik a mai nagy

forrongás kohójából. Elete békés,
s egyetemernek tanítása szintén
kissé merev... Talán Anglia ad-
hatna választ á kereső ember vá-
gyakozó kérdléseiw? Talán az al-
biomi kőd M o M j a <a franídás egy-
ház racionalista hüvösségét, hi-
szen Anglia tnemcsak a protestáns
misztika forrása, de magába fog-
lalja a. skót puritanizmiust is? A z
angol misszió szomjuságuükat kie-
légíti, az angol társadalom azon-
ban zártsággal és anyagiassággal
fordlul a kontimensi vizsgálódó fáé.

R a h&hotn !eaz...
— M a Barth fogahnazza leg-

sulyosabban a Krisztust hivő emr
ber feüadatát, de nem énezteti ki,
hogy a döntő szóra való idlőt látná/
A fatüietesen szemlélődő ember
viszont 'beéri annyival, hogyha
háború lesz és azt megnyeri va^
laki, az csakis az angolszász pro-
testáns világ lesz. Csak <ennyibö!
azonban nem rajzolódik ki az uj
etikai ember leíHd arouJata.,.

— Mit találtál a nyugati hitélet-
ben?
— .áz eyangéÜHmi attivizmus

betört a nyugati nemzetet bibÜás

Svájci magyaívt $knmeniíáaa
— Genf, bár parányi kis helye

a földkacekségmek, mégis fontos
kis központ. A z onnan való vizs-
gálódás: inkább vágyakozás. A
vitáig ökumenikus mozgalma azon-
ban itt termékeny tanulságokat
hozott az itt élő magyarok szá-
mára: a felekezeteken feiűl ráta-
láttak egymásra és egymás is
tiszieieteit is látogatják.



Pó!yóiaM hirdetmény
Lel'kigondozó Szolgálatunk el-

határozta a magyar emigráció nyo-
morának dokumentációs "feldolgo-
zását. A jelentések összeállítása
már folyamatban van, ennek do-
kumentációs anyagát erre alkal-
mas fényképfelvételekkel gondol-
juk alátámasztani. E célból fel-
kérjük mindazokat, akik alkalmas
fényképek birtokában vannak,
igyekezzenek azokat más felvéte-
lekkel kiegészítve, egyszerű al-
bum-formába összeállítva Bregenz,
Belruptstnaße 8/11 címre legké-
sőbb október hó 8.-ig beküldeni.
A beküldött anyagot kérjük
kettős borítékba helyezni és a
belső borítékra csupán jeligét
ráírni. Azonos jeligével ellátott
boritékbamu kérjük a tulajdonos
nevét és pontos címét feltüntetve
azt lezártain az illetékes körzeti
lelkésznél egyidejűleg letétbe he-
lyezni.

A beérkezett borítékokat f. évi
október hó 12.-én délelőtt 10 óra-
kor fogjuk felbontani és azokat
alkalmasságuk arányában a követ-
kező összegekkel, jutalmazzuk:

J. (H;.; 300-, H. fff/; 300.-,
ÍM. %;'.. J30.- SchiHíng.

A jutalmazott anyagnak legke-
vesebb 50 (ötven) felvételből kell
á'Mnia. A díjazott anyag közlési
joga Szolgálatunk tulajdonába
megy át.

Mindazokat, akiknek csak egyes
felvételek lennének birtokukban,
kérjük, klisékészités céljából boc-
sássák átmenetileg Szolgálatunk
rendeíkezésére.

H ! R E K
AMJVCS JDÖ LMAD&AG&4.

Számtalan ember van azon a vé-
leményen', hogy az Egyesült Nem-
zetek Szövetségének elsősorban
isteni iránymutatásra van szük-
sége. Megalakulása óta levélárar
datok sürgették, hogy az üléseket
imával nyissák meg. „ Imatermet"
javasoltak az Egyesült Nemzetek
manhattani uj főhadiszállása szá-
mára. Az ezzel foglalkozó külön
bizottság azonban, meghajolva a
tény előtt, hogy az Egyesült Nem-
zetek tagjai sokfélé hitvallást kö-
vetnek, s közöttük némelyek egye-
nesen istentagadók, — elvetette az
imaterem gondolatát. Csupán azt
javasolta, hogy az évi ülés nyitá-
sánál és zárásánál egy perces
csendnszünetet tartsanak, amelyet
a delegátusok tetszés szeiint feL-
használhatnak imára vagy elmélke-
désre. Még ez az egy-perces javas-
lat is alig ment keresztül: a bizott-
ság 15 tagja közül 8 szavazott mel-
lette; a Szovjet, Franciaország és
még másik kettő tartózkodott a
szavazástól; három tag pedig nem
jelent meg az összejövetelen.

(„Time")

J2 M M . M O
ÍÍUZ32T... A z Ökumenikus
Tanács az angliai ChiAestert-ben
tartott ülésén hangsúlyozottan
mutatott ta azokra a lélekbemar-
koló értesüléseire, melyeket a hon-
talanok néÜküMozéseiröl szerzett.
A világegyháztanács felhivja va-
lamennyi 'tagegyházát, hogy a ha-
zátlanok istápolását, függetlenül
az IRO munkájától, legelsörendü
feladatnak tekintsék. Számosan
vámnak különböző európai orszá-

gokban hazátlanok, elüzöttek,
akik az IRO gondoskodására mem
számíthatnak. — A Luteránus
Világszövetség az angliai Oxfordi-
ban emielte fel szavát a 12 millió
hazájából elüzöttért, akik Európa
közepém élnek., „Egyesített és erő-
teljes" mentömumkára hívta fel a
Világszövetség valamennyi tagegy-
házát, mert „az inség oly ÍTtóza-
tos, hogy egyetlen evangélikus
egyháza a világnak sem lehet
olyan kicsiny vagy olyan távol,
hogy ki ne vegye részét az imád-
kozásban, segéderők nyújtásában
és adakozásban".

MT 4̂ MODERN
A ßnn íádió irégóta műsorába verte
a Mikigondozás egy értdekes for-
máját: a hallgatók felvetett kérdé-
seire lelkészek és világiak aidhak a
rádión kearesztűl választ. A z id<én
nyáron azonban) a rádió kommu-
nista igazgatója, Vuolijoki aMzo-
ny, megszüntette ezt a műsort,
azzal a megokolással, 'hogy a ke-
resztyén szellemben adott vála-
szok nem felelnek meg a modem
erkölcs követelményeinek. A mű-
sor megszűntetésére a hivő haÜl-
gatóság* miMióinak megbotránkozó
ievélámadata követikezett, amely
végül is aura kényszeritette a Rnn
rádiót, hogy Vuclijoki asszonyt
elbocsássa és a leütkigondozó adá-
sokat folytassa.

Svájcban — irja a züiichi „Kir-
dbenbote" c. Iliáp — katoMousok
számára jelentenek nyereséget,
mert az egyház szigorának követ-
keztében ezeknél a házasságoknál
a gyemnekek iüegtöbbször katoli-

Tamá$! Áron:

KALANDOS HUSVET
(NoveHarészlet.)

Valannayík esztendőben erdőt
vásárolt az öreg Barátos. Oit vette
fenn a Hargitán, ahol két várme-
gye ütközik össze. Kicsi hijján öt-
ven holdat tett ki az erdő s mind
igazi, jó bükkfa az egész.
Farsangon csinálta a vásárt s

meg sem várta jóformán a hóme-
nést, feMogadott valami hanminc
embert, mind jófejszéseket, hogy
áDtjanak neki s vágják.
Egész tavasszal, egész hosszú

nyáron s egész ősszel folyt a mun-
ka. Vimadattól setét estig zúgott
az erdő: a villogó fejszék sikoltva

harapták a gyönyörű fákat, a fű-
rész hersegve hányta a meleg
port; a diuskoronáju törzsekben,
mint a pete, <ugy futkosott a 'halál
és templomi gyászbugással dön-
dült mindenütt <tele a föld.
De mire megűlte az erdőt a hó,

nem is látott ölberakott fánál egy-
ebet a szám, pedig jómessze els-
zolgált a kigyomlált levegőben.
Puhán, édes nyugalomban és cso-
dálatos fehéren guggoltak az ölek
az ősi talajom. Olyanok voltak,
mint valami óriási kockacukrok,
melyekre éjfélienként rájámak a

mesék csilllagszemü és üstökös pa-
ripái s mükőzben a hold Rakat szül
a homlokukra, ők pirosán röhögve
ropogtatják.
Kedvét is lelte bennük Barátos.

N e m múlt el hét egész tél folya-
mán, hogy egyszerkétszer ki ne
nézzen a faluiból. Pedig itt nem
játék a tél: tenger a hó, melyben
botokkal úszik az ember, izzadva
töri az utat és gombostű-pupillák-
kal harcol a rátámadbtt rengeteg
fényben. Néha pedig búgva és si-
viiva 'keféli fel a havat a szél és
tel'egvurja ég és föld között vele
az ŰTt.

De olyan fergeteget nem. adhat
az Isten és mem csinálhat olyan
fehér temetőt, hogy ne lopnák a
fát. Csak tavaszkeleüg valami tíz
öllel apadt a készlet. Mintha ha-



kus vallásutak tesznek. A z igy
áttérők száma azonban kíegyenli'-
tödüt azál-tal; iírja a lap, hogy
Svájcban-aoMoal több katolikus tér
At protestámisnak, mint fordítva.
i4Z EMBERT JOGOK. . Dél-

afrikában a feszült szociáHs ima-
zányok és a kiéleződött faji kér-
dés következtében különös jelen-
tősége vam az ottani egyháztanács
legutóbbi ülésén hozóit döntvény-
nek, amely, többek között, a kö-
vetkezaket látja szükségesnek l'es-
zegezhi: Isién mánden. embert a
maga képmására .alkotott, ez, min-
den különbségen iul, döntő egy-
ségbe ifoglal mindíen embert. —
Azoknak az embereknek, akik
aiacaonyahb szociális életkőtülmé-
hytből magasabbia emteÜked'tek,
részesühúökkeH ujéletszinvona-
luk jogaiból és kötelességeiből —
A z állampolgári szabadság adtas-
sák meg mindenkimek, aki csele-
kedeteinel fogva atrra méltó. —
Mindem gyemnek, számára biztosí-
tani kell a lehető legjobb nevelést,
amelyre a gyeimnek képességeinél
f M k l ember-

M! A MAGYAR
Liszt Ferenc főbenjáró tévedése a magyar zene hovatartozásáról

g
nek bMtosttami kell a jogot, hogy
olyan területen dolgozhasson,
amely képességeinelk megfeM.

TBC-S B E T E G E I N K jelentke-
zését 'kértük tizenkettedik üzene-
tüntkben Tekintve, hogy a jelsnt-
kezések lezárta előtt külföldi tá-
mogatásért n ^ m folyamodhatunk
s edldig mindössze k e t t e n jelent-
tettek be támogatás iránti igényü-
ket, <uj6l'ag kérjük a támogatásra
szorult és orvosi bizonyítvánnyal
igazolt. <íjbű-s betegeinket, hogy
igényüket bregénzi irodánkhoz
(Bregenz, Belruptstraße 8) hála-
déktalantdjeRah-tsekbe.

A zenei anyanyelvünk egyidős
magával a magyarságunkkal. Leg-
több zene kutatónk m a már azt
a felfogást vallja, hogy az ember
először zenei hangokat képezge-
tett és csaik később formálta a
beszéd! egyes hangjait. így magy-
arságunkat a legelső perctől kezd-
ve végigkísérte ősi zene-és daHani-
vdága.
A z ősi magyar zeneiséget más-

fajta szerkezeti felépítés jellemzi,
mint a myugaiR u. n. indogermán
muzsikát. A mi zenei anyanyel-
vünk belső szerkezete az u. m. öi-
^oítH^gon — pemtátqn — felépü-
lő hangsorokból tevődik össze.
Az. inidogemnan muzsika pedig
hétfoku skálára épült. További
szerkezeti külőníéleségünk az ötö-
dölés (qiuintv̂ itó); vagyis az a
sajátosság, hogy a dbNamsor is-
métlődik, de öt hanggaí mélyeb-
ben. Külön sajátságunk az is, ho-
gy dalla-msorunk ereszkedő terr
mészetü. Olyan Icülőnbözöség ez,
mint amely a magyar beszéd hang-
sulyozási sajátosságában is rejlik:
mi a szó elején hangsúlyozunk,
mig az indogermán szó vagy
hamgsulytalaíű), vagy a végén hang-
súlyos.- '- / ' '

S okát vitatott kérdés, hogy váj-
jon a magyar daliám születése
egyéni alkotás-e, vágy közösségi
tdaneíés? M a már nagyjában' azt
yalihátjuk, hogy ícözősŝ yí, mert
a nép értelmi és érzelmi világa jut
benne kifejezésre, amely daHamb-
kat azután az egyéni énekmondó
váiLtozatokkaH fe}leszt tovább, az

ö érzelmi és hangulati feszültsé-
geinek megfelelően. A mi népi ze-
n e ^ előadási módija is közősségi.
S az együtténeiklésnek nagy kö-
zösségformáló ereje van, közös

Mig a volgai lovas magyar id$!- . .
jében az ugoros, és tÜLrkös zenei
kettősség, mint két rpjkpliidiá^m?
világ egymást inkább csak, kie-
gészitet^, addig.a idi^i magyar-
ság zen^ kettőssége lényeges ej-
külőnülésen alapszó. A X I %
század folyamán ia inagyár ínüver
Iődési viszonyokban fragt^űn eíío-
í(íífáí áüt elö. A magyaíság 'ügya- ,̂
nis saját országában művelődési i
kisebbségbe szorult s emiatt nem i
tudta hagyományait töváb'b f ^
leazteni és európai szinten tartanL
A nyugati ,^magas" kulturarhor*
daléka betakarta mindazt, ami a
mienk, ami magyar. Nyugatról
hozott műfajokat, szerzeményeket
kezdtek masoljgatnh A-.nyugati
operák mintájára irtak ^magyar"
operákat, egy két csárdás v$gv
palotás betéttel. Eze^iaz alkojtá-
sok csak magyarosak láhettek, de
nem magyarok. ^ y A *

Főleg cseh karmestereink ̂ sze-
reztek úgynevezett magyar in^u-
tókait is. Holott a magyar zenei
szetlcezet ezt a műfajt sem ism^Q,
nekünk csupán ménef^íö JaíáihK :̂
Lehetnek.*. ^ j '-^p = ^ ^ i ' ';':

. L* íszt Ferenc nyugati tnüteltíe^
gével, s annak szaibályai sẑ jiáitji a "
zenetörténetben örök nevet sziér-

sábfákat ettek volna törőkbuza
helyett a v^dŰbzno-csordák, azt
hus helyett a farkasok és a rókák.
S hát még akkor, amint fütyülni
kezdett aűavasz.

-̂ Ez <̂ gy nem jól menyen! —
modbtta Barátos és méreggel teli
hazament.
^- Látott-é nyulat, édesapám?

kérdezte Lőrinc, a Ra.
— Nemügydltemanyulákot,
- H á m é r t ?
A z özég miegnézte félezemmel a

legényeáskét s azt mondta neki:
-̂ Ktteszlek az erdőbe, jó iesz^e?
Lőrinc jó gyermek volt s igy fe-

lelt:
-̂  Ahova édesapám teszen, ott

leszek.
— N o aMbor készülj neki/mert

reggel indultunk. Erősen lopják a
fát s yaláüdmek ott jceM pásztdr-
kodmi. V a n ott egy házükó, oda
berendezlek, puskával is felszerel-
lek s amikoar v a M m jő, hogy lop-
jon, akkor megjetönsz. Jó lesz-é?
— A jó, ha a tolvaj ehnenyen

— mondl&ttaLönmc.
— Hát hogyne menne el, ha te

puskával vagy s ö anélkül!
— Akkor ugy tartom, hogy lássa.
Megegyeztek s másnap reggel

kimentek a Hamgitára. Á z öreg ei-
rendezte Lőminoei, kioktatta min-
menféle dologra s estefelé bucsut
vett tőle.
— Osztán ne félj! — mondMa.
— N e m kéne -̂ felelte Lőrinc.
Amikor egyedül maradt, megva-

kaípta a fejét, széjjê lnézett s igy
szólt:

-r- Nagy lámna legalább nincs.
Bement a házikóba, rendezge-

tett, anajd' nekilátott és evett. Azr
tán le'heveredíétt, de áz^egérek rágr
tak, a ha&ály námgyártwmiíngyárt
kalapáHit s amikor semmi effék
nem volt, akkor valami pajzán !d)-
sértet bugyboiékoíva töltötte a fii-
l̂ ébe a caanidet. Ahogy estel<edteM;r
béreteszelte TŐgtőn az ajtót s a
kicsi atbliákon 'klkiukiucslkálva nézie^
hogyam mierül el lassan ia világ.
Erősen féln^ kezdett. ^ -
Lámpát nem miért gyujtaíid, ne-

hogy rablókat csaljon oda. .
Valameddiig egy sarokban hu-

corodva szorongott, miajd' M v e # e
a fegyvert, kiitasrtotta az aMakon
és magyelszántsággal ugy csünálta,
hogy szolijont. S ahogy a hang w&-
gightmgeredett búgva a rengete-



zettt, s mégis, mikor a magyar ze-
nei kérdésekhez nyúlt, tévedésnek
esett áldozatul. Könyvet irt annak
a téves hiedelemnek igazolására,
hogy a magyar zene egyenlő a
cigányok zenéjével. Ezzel zenetör-
ténetünk: egyM: íegnagyo&& Arbá-
;át ő AröwMe e!. M a már tudott
dolog, hogy a cigányoknak nint-
csen saját zenei alkotásuk. A cigá-
ny csak elszegődik a gazdanéphez,
annak szórakoztatására átveszi ze-
nei nyelvét és azzal szolgálja ki.
A románoknál', oroszoknál román
iMetve orosz, a magyaroknál pedig
a magyar zenét tanulja el.

Bartók Béla nemzedéke hozta
Az uj hirt, hogy a magyaríágnaíc
ősi zeneÁnnMe van s azt a nép sér-
tetíenüí megőrizte. O k hozták tu-
datunkba azt a 'kétféle megjelö-
lést is, mely szerint van magyar
népdal és va<n müdál, vagy nóta.
A m a z őrzi sajátos magyar dallam-

', világunkat, ezt pedig városi muzsi-
kusok költik, a maguk idegen min-
tája szerint.

A magyar dal az egyes tájain-
kon belül bizonyos változásokon
ment keresztül, igy az erdéíyi já-
tékos modort kapott, az a!/őMi
ẑiía/ s kemény, a dunántúli íá-
Fyabb és íce<iéíye$e&& zeneiségével
tűnik ki. Tudjuk azt is, hogy a
magyar dalt a hajdani katona-
táncok, tüztáncok keretében is
énekelték, tehát azok kemény és
szilaj datlamot kívántak meg.
Olyant mint maga a magyar lélek,
hiszen az rejtezik bennük. Vagyis
mi sohasem siránkoztunk, még

! i J í i U b :s őriztük /ér-

a csaták vesztése, hanem a
mí és művelődésbe!: vereséged
wszejfhef:^ eí. Beethoven vagy
Wagner az indogermán muzsika
szabályai szerint megalkották a
maguk halhatatlan müveit, ű k
elsőrendűt alkottak, de az őket
utánzó hazaiak csak harmadrenr
düt. Csak mikor a mi sajátos ze-
neiségünknek megfelelőt adihmk
(Bartók, Kodály), mikor a mien-
ket mutattuk be, nyomban megé-
rezte a világ, hogy az tt/, komoly
és nagy érték. Bartók nemzedéke
m a már meg tudja pontosan raj-

zolni a Aon/ogíafó magyarság uí-
/áí is, pusztán zenei anyanyelvünk
segítségével: mert eíeink vándor-
Jásaik ^őzöM mindenütt átadták
daHamanyagukat az ö^ef környe-
ző népe%cne%c.

Sohse feledjük el óvni sajátosan
magyar művelődésünket, mert az
idegen lelkiség, az idegen művelő-
dés után szokott jönni az idegen
hóditás. Védjük azt, ami a miénk.
Emigrációban vagyunk, s vájjon
mi lehetne szebb, mint magyar
dallal élni a távoli végeken?

u. s.

100 évvel ezelőtt, a segesvári téren ...
Most volt százéves fordulója a

segesvári csatának, mikor kihunyt
a magyar 'költészet üstökösének
fénye: Petőfi Sándor látomása be-
teljesedett — „ott essem el én, a
harc mezején".

Kétfelé szakadt magyarság ün-
nepeli öt. Ideküntn a bujdosó ma-
gyar is Petö&re tekint s kérdi: kié
hát PetöR?! Hol állana m a lángh
leikével?...
A költő életében a nacionaliz-

mus eszméje fűtötte a sziveket.
Tudjuk, hogy ez az eszme nem
volt képes bókét adni a gyötrődő
világnak. A Megváltó áldozatát a
benne való élet és az öétte való
szolgálat teheti csak teljessé e íöl-
dön. Tanuljuk meg Petőfitől, hogy
az ö hűségével éljünk megalkuvás
nélkül e meggyőzödésünkért.

nemzedéke bizonyította
be a tételt újra: egy nemzetet nem

g p megcsu/oh'a,
Sivatag %cőzepán,

Magában áíí a zászM,
Meíyef szoígáío^ én.
Nagy és nosszH vinar
Me!y ra;ía ennyit íépe;
D e bár mint meg van rontva,
M é g most ÍN Játszid csonka
Szárnyán az Jstén ürépe.
Es e szent /ehieíc egyre
Gyérüín^^ nivei,-
Báívány e!é&e menned
Térdet, /öt naytam.
Hadd men;ene&/ N e m méftdíc
Egy sorban áHni véíün^r
H a a /ecs&é%c federet
S égna/íatot cseréinek
M i saso& nem cseréíűnüc.
M ü y varázshataímu e
DMzetíen csonka ;e!/
.4 íegdicsöbbeA: érte
S aíatta haltad eí. #
Mutat/a ez, mutat/a,
Hogy az igazság itt van,
3 ez isten oftáráná!
Bár a viíág odább áH
MeyáHofc én sirigían/

^ Sándor

gen, kinyilott rögtőn Lömncnek is
a meMe és igy szólt:

— Mégis nagy dolog egy puska!
Immár nem is félt, csak ugy mess-

ziről egy ikicsit. A lámpát is meg
merte gyújtani, vigadni is mert
egry-<egy kedves nótájával, csupán
a ruháját nem vetette le éjszakára.
Másnap együtt kelt a .fénnyel.
Ahogy kilépett a házikóból, a

nagy erdei vüdámság és Mlat lányo-
sán vette körüli. Boldog volt.
M é g egy szikrát sem félt.
Ugrott örömében egyet és igy

szopogatott:
— Bafaboj! Baraboj!
Egyszerre azonban va4ami csör-

tetés zaja érte bé a fülét. Megállt,
haMgatódKoit, szimatolt. Aztán két
kicsi lovat látott meg s mellettük
egy sunyi sapkás embert.

— M a lopás n<em lesz! — mondta
Lőrinc és 'kihozta a puskát. Egy fa
mögé áHott és bevárta ott, amig
a sapkás odaállította a szekeret
pontosan az egyik rakás mieäe.
Mi<re azonban az első darabot fél-
tette, imát ö As ott volt a szemha-
táron. N e m ment egészen közel,
hanem valami busz lépésnyire me-
gállt és ráköszönt az emberre:

— Fetkött, hálistenmek?!
A sapkás ugy megijedt, hogy

megkucorodott M é .
— Pelkelék — mondta végre.
Lőrinc kivetette a mellét s a

puskára támaszkodva, nagyosan
igy folytatta:
— Maga fel s látom, költi a fát

is.
— Hát osztán itt elég van —

barátkozott az ember.

— Elég s mind a másé!
— Isten, adta a fát.
— Igende kinek áll pénziben s

ki vágatta fel?
A sapkás egyezkedni próbált.
— N e m rakom meg egészen a

szekeret.
— Azt nem, sem egészen, sem

egy kicsit.
— Nagy legény vagy!
— Mikor tolvajt látok, megnöl-

lök! — felelte Lőrinc és a fegy-
vert íeiemielte egy kicsit. — E mi?
— kérdezte.

— Puskának láccik — mondta
az ember.
— Nemcsak láccik, hanem szól

is, . ^
Hatott a dolog mert az ember

visszadobta a rakásra a fát.



ST. GALLEN VAROSA az
aiuaztSciai protestánsoknak kéretle-
nül jött segítségére: tudtunk és
kérésünik mélikül gyűjtött össze ín-
ségeseink javára 19 bála mhát és
cipőt. Tuájuík jól, mit jeíent és

'mit ér ez mia, amikor annyi segéi
lykiáltás meghaügatatlanul marad:
ugy adn4 és oda juttatni, ahol nem
is remélik az ajándékot — mett
hiszen az elmúlt öt évben megtá-
nultunlk sok reményről is lemon-
dtani — és ott, ahol nem is merték
kérni: egy idegen országban
sinylödö hontalan népron<^nak
JunmMiban az évszázadon át való
meneküléwkben hányt-vetett
magyar családok sorsát ismertette
KoRpándy János St. Gaüen-i élö-
adásában, azonban akkor mein
volt ázó erről, s akik odaát vol-

. tunk, gondolni sem mertünk vol-
na erre: hogy az őszi idö beálltá-
val ruha és cipő kerüljön St. Gal-
íenböl iskolába indluló gyetme-
keinkndk. St. Gaüen városának
reformátusai, Gut, Lendi-Wolff
Mkészek és Bosshaad diakónus
hű gondjozásá'oan, az elmúlt évek
adakozásaiban súlyosan terhelten
is, ime, élik és <^dleksz& az evan-
géliumot. Téttűk nemcsak a mi
hálás szivünkbe irja be minden-
korra emlékűkét, de bizonyosan
annak az Atyának szivébe is, aki-
mét minden dolgok végső értéke-
lést nyernek.

Kéziratként, Linz 1949 Szeptember

Druck von FeMzian Ranch, Innsbruck.

„Kicsoda heageriti ti nekünk
a követ...?" (Márk 16:3)

Nincs mégoM^í/ — miiyen só-
ican ^s sô cszpr mön&áíc már Mf.
S JicMerű, éí&ort!ÍÍ MeMce! áMqnlc
a Joígo^ cíöM, egy icí nem mon-
dott szörnyű v&Mat a Teremtes-
se!, az eg^sz i^tez^sse! szem6en;
tme, íJe^nyszentetíe
e&&e az ^et&e, csa& az^rt,
erőnket megnaMó, viseMtefeffen
^e!aJaíoA; e^ ^erőyönít. Hogy
megaMzzanaü: bennünket a

. Hogy szegyem e*s
s íemomfás íegyen az psz-

Jgy ^zadtuH^ sokszor,
s a /oíyamátot már szinte
sem vettőíc, sőt em^ezétön^&en
sem tMíf/u%c a mozafFcoícát összeí!-
!esztehü; mMce*nf7 — Je egyszeri^
&en tu! voitunüc a nehezen, ̂

Fatden!nh«itvtH)n4vottMth:
Dt. Himinyt AndWb.Hnt, Londittiße

főzzed a jővö A^ten, sem-
mtní: ^incs/ -=- miíy sô c anya*t
na;szo!t az íJegMmerő^stig ez a
gond. Kőwdkező f^e nincs MK-
Aabátom/ JVi^or nyaínaíc y^gre

is á Awándoroftatá nato-
, hogy ve*gre ottnonun^ íe-

Aessen?/ M & o r MAatoin tt;rá otf-
nonmaraJt sztMeínwt? ̂ 4 gyerme^-
^on tá/át? Mi&or gyógyH!c4c meg^
v^gre, niszen már eleget szenved-
tem?/ — de amint á

dásá6ó! egy fe7sö&&, n^m embert
rend iránti mege*rte's6tn':icefő;sárr
&d!lcicsmy színes virág —, egys-
zeriben /e!sza&adnaü: a söt^t /eí-
nőÁ:. 7ővő A^tye is &erű! eíegendö
/áfát, a Míen meíegedni is fHdwhJc,
H/ ottAon ̂ nt fe^nÁ; s a betegség
is oMódM:, amint már főbbe* nem
ne^a ̂ ü n ^ ^íert ezen muKíc min-
den; ne adjÍH^ e! magunkat e vi-
!ág gond/ainaik, ba/amaÁc — ezen
M r a ^ K ne*znüní{. Érdemes-^ mu-
M ügyedre áídoznunic eg^sz eszm^-
:etön̂ :et, Aa muíAatatían, őrőJc
&incse& is adva vannak r̂ szüníicre?

Három gyenge nő siet ama
reg: reggeíen 7^ps sir/áAoz, bár
gondba me*fyedteh, Aogy a sir szá-
ját ekárd sziícíafömbőt ö̂ c ehnoz-
dítani nem ímdyái!:. D e az^rt; m,̂ -
gís sietned, menned. JVert Â szî r
a megcsu/oJt, ntegfeszifett Ember
vi!ág7e7ett va!d igazságát, s mert
a Ajíeg/eszitett iránti szeretet cser

íebirAatatían sziMaaAádájy

szeretet csé!eA:edete*f... ameíy
efőtt nincs afcadáíy azóta sem, m a
sem.
S e cse!eAyő szeretet n^ítti! hent

leÍAeti a boMqyságát, megnyug-
vását senfci, itt a főidőn sem.

— Edd m'eg s ̂ nyuvadj még —
mondta s elindította Novait.

A z ember elment s Lőrinc db-
M v a baHagott a házikó M é visŝ
za. Néha meg-imegáüt s repdesett
játszi szemeivel: .

Félóra múlva ismét megküzdött
egy másik íalopóval. Délután ket-
tővel s az tsti szütlkűletben <eggyel.
Blőbb szóval, s a végén a fegyver
muiogatásával syasztötta ^1 vala-
nwannyit. Verekedíésré, vagy lö-
vésce sor nem loeriMlt, m<ert a tol-
vajok gyáván 'bégyuiadHak örőJkJké
s huüogva vonultak el a színről.

így multak <el Lőrinc napjai
csendiesen, â pró örömőkiben, nyug-
talanitó vágyak nélkül.
iisaik á Jbuevét szent ümnépe za-

varta meg egy Ideákét. Mert eddí-

gelé örőlcké -uj gúnyába öltöztette
eme örömnapon az édiesanyja s ő
boikrétásán ént&elvehiMtette, hogy
féltámadt Krisztus. A magyheti
kotnyadozás után, mmmtiha az ég
és a föld helyet cseréltek volna,
az őiTŐm és a vidámság széles höm-
pö*íygésével jött otthon a ragyogó
húsvéti nap: mindenki tiszta ruhá-
iban, nagykedvu arccal ragyogott.
Olyan volt az tgész nap, mintha,
szent Fia' feltámadásának örömére
maga az Isten muzsikált wlmb az
emberekne'k.
D e itt, éhben* az illatos, örökvig

rengetegben nem vá&k el <ez a nap
a többi napoktol, nem ugrik ld pi-
rosán haisogva Jközülők.
Mert itt mindig feltámadás van.
— ítdekös az Isten dolga... —

mondta Lőrimc és könnyű testtel
ült a napon. " -

Hiptelen. belerepült egy gondo-
tat a szivébe, mint valami szépdálu
aranymadár:
— Tenitplo.maz<e)idiö!*
Es megint bólogatott ragyogó

szemmel:
— Pap maga az Isten!
A nap táauhogott és teíehintette

fénnyel a bőre alatt.
Vaíaiki mngatni k&dté a földet,

mint a bölcsőt.
Aztán dbszlott a világ és deren-

geni 'kezdett <egy másik. Fényesebb
mindien emberi világnál. Angya-
lokkal, feltámadott, boldog Kosz-
tussal és mosolygó Atyával.
Virágok nyÜtak &m,t a levegő-

ben és patakokban csörgedezett
az aaogyalvk szájáról az ének.




