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nWTELHGENS EMBER —
BJVO EMBER

Minden bajba jutott korszak
meghasonlott embere előtt fel szo-
kott vetődni létének érteimé, azaz
emberi hivatásának kérdése és
viszonya a Mindenhatóhoz. Ilyen-
kor, a formát és tartalmat cserélő
időkben, tragikus az embernek
életérzése, mert a kérdésre adott
válasznak igazságát csak későbbi
korok igazolhatják vagy vethe-
tik el.

így a XIX. század természettu-
dományos materializmusában hi-
vő ember, a gőgös ember, önmaga
felől azt a feleletet adta, hogy az
intelligens ember, a tudós ember
nem lehet 'hivő ember. Ebben a
szemléletben a tutdás felfalja a hi-
tet, a hitettenség meg az ember bol-
dogságát.
A z a kor volt az, mely messze-

hangzóan hirdette a tudomány
mindenvalóságát, mikor mindent
meg tudtunk már magyarázni és
fejteni. Ennek a kornak embere
jelentette be: legyőztük a termé-
szetet. Ennek az időnek gőgös
teremtménye volt az az orvostu-
domány, amely már nem a bete-
get gyógyította, hanem a betegség
get. Ennek a tudománynak ár-
nyékában „sikerültek jól operá-
ciók", de „haltak meg sorra a pá-
ciensek". Vagyis a tudás öncéllá
vált és az „intelligens" ember
egyenest a Teremtönek szerepét
igényelte.
Századunk napjaiban válik vilá-

gossá a múltnak, a gőgös ember-
nek tévedése. Akinek megbukott
világnézete, bölcseleti látása, poli-
tikai élete és nem utolsó sorban
evangéliumot tagadó istentelen-
sége. M a már sorra jelentkeznek a
hivő tudósok, a vezeklö bölcselök
és a hegyibeszédet valló politiku-
sok. Nekik újra kell fogalmazniuk
a tagadó ember igazságait. Mért

istenre nM%a%ó szó a &é% viMgnézetre hasadt

Drámai erejű, megrázó íelhivást
intézett a. németországi evangéli-
kus egyház a német néphez és a
v#ág AaíahnasaMoz. Mélységes
keresztyéni felelősségtudat és kí-
méletlen őnvizsgál'at jellemzik ezt
a ifelhivást. Néhány bevezető mon-
dat után igy fordul a nyilvános-
sághoz: „Hívjuk a legyőzőiteket
és a győzőket, a birtoklókat és a
kitagadottakat, a íoglyokat és fe-
lügyelőikét, a hatalom birtokosait
és a jogfosztottakat, a bünvallókat
és a magukat büntelennek hivö-
ket, az istentagadókat és az U r ne-

vét ajkukon hordozókat: ad/aíoic
fgazaí jfsfenne&/ N e m ügy szó-
lunk, mint egy emberi világnézet,
vagy egy politikai programm pár-
thivei, sem a Nyugat, sem a Kelet
egy külön Istenének dolgában
nem szólunk, hanem annak az
Istennek nevében, aki Fiát nHnd-
&efíóé*rf, a nyugati és a keleti em-
berért adta oda a kereszthalálra.
Annak a Megváltónak nevében, ki
által Isten olyan jogban részesiti
az embert, amit az bűnösen elját-
szott, kérünk benneteket: adjunk
végre Istennek igazat!"

önigazolás &áíványa rossz íaná

Rámutat ezután a felhívás arra,
hogy az önigazolás &áíványa kezdi
hatalmába keríteni az embereket.
Ez azonban rossz tanácsadó. Sor-
ra veszi ezután a felebaráti szere-
tet útjában álló nehézségeket és
kérdi: meddig akarjuk még egy-
mást vádolni, ahelyett, hogy egy-
más terhét hprdoznók? Meddig
akarunk egymás ellen politikai bű-
nösséget és vélt büntelenséget
kijátszani? Meddig aljasodnak
még le egyesek arra, hogy egyik
a másik után kémkedjék, egyik a
másikat feljelentse, vagy kiszol-
gáltassa? Tanuljuk meg végre,
hogy elsősorban az em6erí lássuk
meg egymásban. Azon idegenek
előtt, akik m a felettünk uralkod-
nak, sohasem fogunk rámutathat-
ni arra az igazságtalanságra, amit
széttépett, feldarabolt és békétlen
hazánkon elkövetnek, ha egymás-
tól, testvér a testvértől, megtagad-
juk azt az igazságot, amit annak
az isteni irgalom jóvoltából élvez-
nie kellene.

A z intő és őnUráfafra M v ó leki-
ismeret szavával fordulnak ezu-
tán a kiáltvány szerzői a világon
uralkodó nagyhatalmakhoz. Kelet
és Nyugat felé egyformán súlyos
pörölycsapásokként hullanak ezek
a mondatok, követelve, hogy végre
Istennek legyen igaza, mert az ö
igazsága az egyetlen, ehhez kell
mémie az embernek minden érzé-
sét és gondolatát, egész életét.

Keíet és ATyugat /e!é egy/brwtón

Hiába hirdetik fennen Keleten és
Nyugaton, hogy &é&éi hoznak a
szenvedő világnak, ugyanakkor
pedig nem riadnak vissza attól,
hogy önigazolásukért és világmeg-
váltói rögeszméikért emberek száz-
millióit áldozzák fel egy eljöven-
dő harmadik v#ágAá&oru&an vagy
#áyforradaion!&an.
Szószerint igy folytatja ezután

a felhívás: „Nemcsak a Aafgfom
M h M i R Máhjwk oda, hanem

(FotyMds í. oM*bn.)



minél mélyebb a tudása a kereső
embernek, annál jobban reádőb-
ben parányi voltára, minél na-
gyobb az intelligenciája a kutató
léleknek, annál szélesebb horizon-
ton látja a Teremtő rendjét.
Vagyis m a már tisztán látható,

hogy csak a nem intelligens em^
bérnek, s nem tudós embernek le-
hetnek hiedelmei, lehetnek téves
tanai. Csak a nem intelligens em-
ber képzelgí magát a Mindenség
középpontjának és ezért nem tud
megállaní az evangélium, a törté-
neti keresztyénség rendjén. Csa-
kis a n<wn intelligens ember volt

képes ember arcára teremteni az
Istent.
Viszont az intelligens embernek,

a tudás emberének rendezett a
hite, fel tudja ölelni az emberiség
belső rendjének nagyszerűségét és
el tud igazodni a Mindenség tör-
vényszerűségében, amelyhez az
ember mint paránya az Egésznek,
csak alázattal emelheti iel ráció-
ját. A z intelligens ember, a tudás
embere az Isten arcára teremtődik.
Századunk válasza igy hangzik

a felvétett kérdésre:
csak az igazán intelligens em-

ber, tudás embere, aki hivő ember.
(us.)

„Szép uj világ"
(— réh) A mathematika törvé-

nyeiről szokták tnondani, hogy
azok vitathatók, de meg nem dön-
Übetök. Mennyivet inkább meg-
döntheteüenek az isteni törvények!

A z emberi gonoszság mindent
elkövet, hogy uj világot, az „ész
világát" hozza létre ezen a íö!don.
Aldous Huxley .Brave new
world" dinű művében (magyarul
„Szép uj vílág" címen jelent meg)
kísérteties képet fest valamelyik
eljövendő századról, amikor a tu-
domány mühelyeiben lombikokban
állítják elő az embert. A lombik-
társadalom egyedeinek arcán pi-
rostó szégyenfolt gyuMad, amikor
a „meveÜőik" felemlegetik, hogy
voltaik idők, amikor anyától szüle-
tett az ember és a család jelentette
a társadalom alapját. A huxley-i
iszonyatos látomásban megjelenő
lombik-embernek nincs ruha-, la-
kás-, kosztgondja, mindent meg-
kap a radonaMzált termetes foly-
tán s ha mégis valami idegesítené,
ott van a „soma", ez a nagyszerű
orvosság, amely kellemesen elhó-
dítja a testet, elaltatja az idegeket.
A lombiktársadalom egyedei zsen-
ge gyermekkorukban beidegzett
jelszavakat mormognak, vagy
mondanak hangosán, csodálkoz-
nak, de nem érdekli őket, hogy a
földön valaha Shakespeare is élt
és istenüik a Nagy Ford, aki ezt a
kényelmes, nyugodt életet bizto-
sítja, aki meghatározza, hogy hány
emberi lénynek szabad létrejönnie
a lombikokban... Talán torzig ta-
lán tüloz a nagy angol iró, amikor
ezt á lélek nélküli társadalmat
megrajzolja, de nem ok nélkül

teszi és főleg nem anélkül, hogy
egy ilyen társadtaíom: a gépembe-
rek uniformizált és engedelmes
rabszolga-társadalmának létesíté-
sére a föld népeit állandóan izga-
lomban tartó kísérletek ne történ-
nének. A micsurinizmus m a már
államvallás a <föld jelentős terüle-
tén, „Szakítsd d iá gyermeket az
anyjától, emelj volt környezete és
közéje áthatolhatatlan falat és a
gyermek olyanná lesz, amilyenné
tenni akarod: engedelmes rabszol-
ga, aki öntudatlanul mormolja a
beidegzett jelszavakat és azt tart-
ja istenéneik, akinek a képét szün-
telenül a szeme előtt lobogtat-
ják ...!" Es igy történik. A gyer-
mek ellensége lesz a szülejének,
megtagadja a multat és mindenek
felett megtagadtatják vele az
Istent. Zilahy Lajos, aki bár a föld
másik felére szaladt, hogy rajta a
szép, uj világ áldásai ne teljesül-
hessenek be, mégis annak a világ-
nak az apostola maradt. „ A ke-
resztyénség csődöt mondott, jelen-
tette ki egy nem keresztyén lap
főszerkesztőjének — és most meg-
próbáljuk boldoggá tenni az em-
beriséget légfütéses lakásokkal .."

N e vitatkozzunk, nem keH ön-
magunkat meggyőznünk. D e te-
gyük iel a kérdést: vájjon a ke-
resztyénség, amely a szeretet alap-
ján áll, ; képes lesz-e sikeresen
szembeállni a szervezett, eszközö-
ket nem válogató emberi gonosz-
sággal? Vagy talán igy: Isten ér-
díemesnek talál-e bennünket, hogy
megszabadítson a gonosztól?

A tükör visszaveri a fényt. Hi-
degen és elegánsan. Világit, két-

azoknak is, kik mfmfenfóf meg
/oszfya tehetetlenül az egyik világ-
hatalomnak a másik feletti győzel-
mébe vetik minden bizalmukat:
tartsátok eszetekben, Istenből nem
lehet csúfot űzni!"

4 &&?eíe gazdasági rend
Mróío&t 7M&Rn& íz szói...

A két táborra szakadt világ két-
féle gazdasági rendjét sem kiméit
a felhívás mindent átfogó bírálata.
Kimondja, hogy embertelenség az
embert mint a munkapiac áruját
a töke gyarapítására kihasználni,
de ugyanúgy embertelenség, öt az
állami tervgazdálkodás szolgálatá-
ban kényszermunkássá lealjasi-
tani.
Végezetül a felhívás leszögezi:

„Tudjuk meg mindnyájan, hogy
istennek egyedül van hatalma és
joga, hogy #éf;en e*s /ehnenfsen/"
A z itt ismertetett felhívás mé-

lyen gondolkodóba kell hogy ejtr
sen mindenkit. Mindenkinek rá
kell eszmélnie arra, hogy a benne
elmondottak nemcsak az egyes
nemzetekre érvényesek, de érvé-
nyesek kell hogy legyenek még
sokkal inkább az egyénre, tartoz-
zék az bármely nemzethez, vagy
felekezethez. Ki mondhatja magá-
ról, hogy nem áldoz az önigazo-
lás halványának, ki mondhatja
magáról, hogy cselekedeteit nem
fennhéjázó önelégültség és önér-
dek vezetik? Cyomlálnivalója a
lélek kertjében m a mindannyiunk-
nak igen sok van, a hazátlanság és
a bujdosás keserű kenyere sokkal
több kezet szorított ökölbe, mint
ahányat a szeretet simogatásra
tudót kinyitni. D e ha gyarló em-
berek hangosan vitázó igazság-
keresésében istenre feUnfönfc és
Neki adunk igazat: az ö kegyelme
minden kínzó kérdésünkre meg
ípgfelehü.

ségteJenül világit. Anélkül, hogy
valamijébe is kerülne. Vannak
tükörszerű keresztyének. D e van-
nak mások is. Kevesen, sokkal ke-
vesebben. Olyan keresztyének,
akilk a gyertya világosságával fé-
nylenek. A gyertyáéval, amely
csonkig égve elpusztul abban,
hogy íényt adott...

H a majd többen lesznek az ilyen
keresztyének, akkor joggál kérhet-
jük az Istent:... „és szabadíts meg
minket a gonosztól."



Kövön virág
A z ostrom után felesége, két

leánya áldozatul esett az önké-
nyeskedésnek s azóta egyedül él,
földre néző szemmel, mint aki nem
kíváncsi a világ dolgaira, reggeltől
estig a láger utcáit járja. Ruhá-
zata, ápolatlan külseje má^: nem
emlékeztet a hajdani egyetemi ta-
nárra, hacsak átszellemült arca,
boltozatos koponyája nemj ajka
merev, zárt. Undort, megvetést
rejteget. Kezét erőtlenül elereszti,
mozdulatlanul tartja, vállát meg-
fesziti, mint aki súlyos terhet hor-
doz. Elő halott.
Minden vasárnap ott van a gyü-

lekezetben, hátul, egyik sarokban
áll, kezét leereszti, száját kitátja,
melle egyenletesen zihál, a megta-
lált szóra, az örök békére vár.
H a néha napján egy szivart kap,

bárki lett légyen az ajándékozója,
annak megszólal és hosszasan
beszél az abszolút geometriáról, s
az analitikáról. Es arról az isme-
retlen és eljövendő életről, mely az
Orion mögött lebeg.
Néhány hete a lágerben tüz

ütött ki, egyik barak félig leégett,
ű is ott termett, minden lakásba
beugrott, segített a holmikat kido-
bálni. Végül két sikoltozó kislányt
a hóna alá kapott s kirohant velük
a szabadba.
— Sajnos az én Mártám nincs

közöttük — mondotta lesújtva.
-Halottak napján elindult a te-

metőbe. Tölcsér alakra formait

H! R EK
A Z Á T T É R É S E K S Z Á M A -

R Á N Y Á H O Z közöl érdekes ada-
tokat a genfi La W e Profesíaníe.
1948-as adatok alapján jelenti,
hogy mig Svájc keleti és északke-
leti részének 7 kantonjában min-
dössze 186 személy lett prote-
stánsból katolikussá, addig for-
dított viszonylatban 1028 áttérés
történt.

ÉLES T I L T A K O Z Á S S A L for-
dultak Keletnémetország prote-
stáns egyházai A. W . Mischuiin
„Az ókor története" c. munkája
ellem Ez á könyv m a áz egyetlen
tudományos segédeszköze az otta-
ni történelemoktatásnak. Szerzője
azt állítja benne, hogy Jézus
Krisztus nem élt és hogy a keresz-
tyénség puszta mítosz. „A keresz-
tyénségnek ilyen, még a világi
történelemkutatás részéről is meg-
cáfolt ismertetése keresztyén if-
júságunkat súlyos lelkiismereti
konfliktusba sordorja, éppen ezért
a leghatározottabban tiltakoznunk
kell a könyv további használata
.ellen" — mondja az egyházi nyi-
latkozat. (E.P.D.)

M O Z G Ó I G E H I R D E T É S T va-
lósított meg a németországi Bran-
denburg tartomány belmíssziója a
„bibliakocsi" intézményével. A fal-
vakat járva, az ilyen bibliakocsi-
bán — mely egyúttal lakásul is
szolgál — a lelkész esténként a
falu lakosságát igehirdetésre és
áhítatra, a gyermekeket pedig me-
semondásra gyűjti maga 'köré.

(E.P.D.)

A SVÁJCBAN MEGJELENŐ
„ D I B T A T " a következő néme-
tországi hirt közli: „Chemnitz.
( C N D ) A .Chemnitzer Volks-
stimme" egyik cikkében arról tu-
dósit, hogy a népi demokrata álla-
mokban a temető intézményét meg
kell szűntetni, mer.t az nagy kiter-
jedésű, értékes és népegészségügyi
szempontból nélkülözhetetlen te-
rületet foglal el a dolgozók rová-
sára. Továbbiakban követeli a
cikk, hogy a szász kormány a
munkásosztály érdekében azonnal
rendeletileg tiltsa meg a halottak
temetőben való elhantplását és ve-
zesse be a mindenki számára köte-
lező erővel bíró halottégettetest."

tenyerét maga elé tartotta s abban
egy szál virágot vitt...
A félúton egy kilométerkő előtt

megállt, letette mellé a virágot s
összekulcsolt kézzel sokáig idő-

zött ott.
S azóta odavisz a láger elfon-

nyadt, a lakások elhérvadt virá-
gaiból néhány szálat mindennap.

# G!

KRUDy GYULA:

A magyar kiráty tsjHaga
Őszi éjjel, csillaghullás idején

kint jártunk a Dunaparton. A z
éjszaka olyan csendes volt, mint
öszidöben szokott lenni, amikor a
városok, falvak, dombok, mezők
halkabban kezdenek lélekzéni.
M é g a szüret van hátra odafent a
hegyen, azután a kulcsot darab-
időre ráfordítják a természet élés-
kamrájára;

A Dunában, a holdatlan, álmo-
dozó, merengve mendegélö fo-
lyamban láthatók voltak azok a
hulló csillagok, amelyek lefuta-
modtak az égboltozatról. Néha
olyan volt a hulló csillag tükör-
képe a rengő íolyamtűkörben,
mintha a viz fekete kárpitján
ezüst karcolást tett volna egy kéz.
Máskor a tükörben tovahaladó
csillagot már útközben elkapta va-
lami hullám és elrejtette, mielőtt
földet ért volna.

— A z égboltozatról lehulló csil-
lagok sohasem émek a földre.
Senki sem tudja, hová lesznek, de
biztos, hogy valahol megállnak
hullásukban. Es ott tovább ra-
gyognak, mintha csillag-életűket a
csillag-történelemben folytatnák.
Himeni, óbudai barátom és ta-

nítóm szólt így hozzám. Es nem
soká kellet várni, hogy Himeni-szo-
kás szerint megtalálja az atyaB-
ságot a csillagos égboltozattal a
maga és Óbuda részéről, mert az
volt a szokása, hogy a világmin-
denséggel is kereste a megfelelő
rokoni szálakat önmaga és lak-
helye, Óbuda részére.
— Mikor én még gyerek voltam,

élt itt Óbudán egy nagyon öreg
ember. Elmúlt száz esztendős is,
mert a nagyon öreg embereit ma-
napság sem ritkák Obudan. Ak-
koriban pedig a hegyen és a D u

naparton gyakoriak voltak az em-
berek, akik kétszáz esztendeig is
éltek. Honnan tudták például a
régi történeteket, ha nem látták
volna őket?
— Ez a nagyon öreg ember me-

sélte, hogy Napoleon császár ide-
jében volt a legnagyobb csillag-
hullás Óbudán. Rettentő hábo-
rúi voltak a francia császárnak,
amikor ugy hullot az ember mint
a vadgesztenye. A köznapi ember
sorsa ez. D e hullottak az égbolto-
zatról a csillagok is, amelyek a ki-
rályokat jelentik.
— Minden királynak van csil-

laga. Azok a csillagok, amelyeket
itt Óbuda íelett látunk, a magyar
kitólyok csillagai.
— M i óbudaiak II. Lajos király

csillagát látjuk meg leghamarabb,
ha Buda felé tekintünk az égbol-
tozatra. N e m nagy csillag, de mé-
gis nyomban észre vesszük, hogy
különbözik a többitől, — mond
Himeni. Szünetet tartott, mert most
következett történetének az a
része, amikor mint Óbudai ember
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Hit és gyógyítás
Cháteau'Bosseyban, a genS tó part*

ján fekvő Ökumenikus Intézetben
ötven orvos jött össze kilenc kü-
lönböző európai országból, hogy
az írás útmutatása szerint mélyeő%
jen el gyógyitó hivatása kérdéseibe
és kapjon feleletet szenvedő em-̂
bertársaival való kapcsolatának
problémáira. A résztvevők között
volt református, evangélikus, or-
thodox és katholikus is. Az Inté-
zet igazgatója, Kraemer profess-
zor ezeket mondotta az összejöve-
tel céljáról: „Az orvos magatartása
nagyban függ az emberhez való
viszonyától. A tudomány az em-
bernek csak mechanikus oldalát
képes megmutatni és csak a hit
segítségével ismerheti meg az em-
berben azt, ami őt az állattól meg-
különbözteti: a szellemet. A lelkiis-
meretes orvos ezért nem tléged̂
hetik <meg a fizikai, vegytani és
lélektani kórkép megállapításával,
fel kell tárnia a betegség szellemi
eredetét is és segítenie kell a beteg-
nek abban, hogy sorsával, mely
nem más mint saját találkozása
Istennel, megbékéljen.

MITVALLASI ES E G Y H Á Z I
C Y Ű K E R N É L K Ü L nincsen
ökumenikus munka — mondotta
az Egyházak Világtanácsának fő-
titkára Amszterdamban, az ottani
Hervormden Kir&e kötelékébe
történt beiktatása alkalmából.

VÁLTOZÁSOK A MAGYAR
ORSZÁGI ÖKUMENIKUS Bí
Z O T T S A G B A N . Ez év októbe-
rében tartotta a Magyar Refor-
mátus Konvent helyiségében kon-
ferenciáját a Világegyháztanács
Magyar Bizottsága Bereczky Al-
bert püspök és Dr. Reök Iván ev.
főfelügyelő közös elnöklete alatt.
Az ugyancsak ezév szeptemberé-
ben főtitkári és alelnöki tisztségé-
ről leköszönt Dr. Pap László pro-
fesszor ezen áz értekezleten nyúj-
totta be összefoglaló jelentését. Az
uj főtitkár Dr. Makkai László, az
uj alelnök Dr. Groó Gyula lett.

(Oe.P.D.)
TISZÁNTÚL uj református

püspökének a lemondott Dr. Ré-
vész Imre utódaként Dr. Péter
Jánost választották meg.

NAGYVILÁG
EGYPERCES N E M Ä ELMÉL-

KEDÉS fogja ezentúl bevezetni és
befejezni az U N O közgyűlés évi
ülésszakait. Az ujitást bevezető
határozat az egyes delegátusokra
bízza, hogy ezt a néma percet
imában^ vagy az Egyesült Nemze-
tek eszményei fölött való elmélke-
désben töltsék el. Vájjon képes
lesz-e ennek az egy néma percnek
Isten̂ közeísége kisugározni a jó-
val hosszabb időre nyúló és zajos
tárgyalási napokra is, a jót?

bekapcsolódik az őszi éjszakában
felettünk ájtatoskodó ármamen-
tumba. A szálat odakötötte a bu-
dai várhegy felett haloványuló
csillag sarkantyújához és ugy má-
szott a fonálon, mint egy meseszö-
vö öreg pók. Óbudai pók, aki szá-
zesztendős lett együtt az emberek-
kel a százesztendős károkon.
— H. Lajos király lett volna

nekünk való magyar király, ha
megengedik, hogy tovább éljen
huszonkét esztendőnél. Budát és
á budai palotát már gyermekko-
rában meguntatták vele a körü-
lötte veszekedő, néha még testileg
verekedő magyar urak. Hol To-
mori, a végvárak kapitánya ron-
tott be huszárjaivá! a budai palota
udvarára és a nyüstit emlegette
azoknak, akik a végvári vitézek
zsoldját ellopták. Hol meg Szapo-
lyai az erdélyi vajda csörtetett be
a trónterembe és az ablaknak vet-
ve a hátát, csak amúgy felváltról
mondogatta oda korholó megjegy-
zéseit a nálánál jóval fiatalabb
király háztartásáról. Még Mária

királynő konyhájába is bekukkan-
tott a szepesi gróf. Igaz, hogy ott
megkapta a királynétól, amit kere-
sett. „Kössön kötényt a vajda, ha
mindenáron asszonyok dolgába
akar avatkozni." De volt olyan
hét, amikor a király és a királyné
haza se mert menni a budai palo
tájába, mikor a sánta Werbőczy és
a még sántább Báthory huzako-
dott azon, hogy ki legyen az or-
szág nádorispánja a kiskirály
mellet.
— Mit gondol, csakugyan Vise-

grádra mentek a fiatalok, mint ott-
hon meghagyták? Amint a bécsi
kapun kijöttek, nyomban az óbu-
dai partnak irányították Ismert
itt Mária királyné minden boltot,
minden házat, minden embert, hisz
itt kötött ki a hajóval, amikor La-
jos király végre, a hosszú mátka-
ság után érteküldött az osztrák
zárdába.
— Mit gondol, az ilyen élményt,

az ilyen első benyomást, mint
mondani szokták: elfelejthet vala-
ki az évek ífolyamáh?

— Bár az óbudai pékné nem is
olyan nagyon öreg asszony: em-
lékszik rá, hogy a nagymamája,
vagy legalább is annak az anyja:
kinálgatta kaláccsal, süteménnyel
a vőlegényére váró királykisasszo-
nyt. Jólesik az olyan hosszú uta-
zás után.
— Bár a kéményseprők akkor

is nagyon elfoglalt emberek vol-
tak, mint minden ősszel, amikor
szemügyre kellett venni a kürtő-
ket, amelyekben legfeljebb a déli
szél kotort tavasz óta, a kéményse-
prők kiöltőzködtek a király me-
nyasszonyának fogadtatására.
— Bár az óbudai partok men-

tén mindig kevesebb volt a hal,
mint másfelé, mert a Duna medre
itt sekély, de halászembert mégse
temettek el a temetőbe, mert az
addig él, amíg bele nem fullad a
vizbe: az óbudai halászok halpe-
csenyével kedveskedtek a vára-
kozásban megéhezett királyi me-
nyasszonynak. Drapcsik, a csó-
nakos, aki ugyancsak a vízben halt
meg, amit sohasem ivott: emléke-



Gyorssegély helyett—
jövőt alakító tervek

A különböző nagy nemzetközi
egyházi segélyszervek vezető kép-
viselőinek .Genfben megtartott ér-
tekézlete után a felvetett eszmék,
utak és megoldások mérlegét ugy
voáták meg, hogy az Jnferchurch
^4M (egyháközi; segélybizottság)
munkája a jövőben már nem lehet
gyorssegélyek nyújtása Európának
a háború által válságos helyzetbe
jutott egyházai és gyülekezetei
számára, hanem feladatának állan-
dósult munkálása, mely az egész
világ egyházai számára lehetővé
teszi, hogy minden terhüket és
szükségüket, de minden áldást és
örömöt is megoszthassanak egy-
mással.

A konferencián a Church World
Service részéről Fred Ramsay ügy-
vezető eielnők, JRofamf EHíof, a
DF-osztály vezetője, Henry Koch,
az Ev. és Ref. Egyházak Választ-
mányának vezetője vettek részt.

A Világegyháztanács főtitkára,
Dr. IP. ̂ . yisser'í Hoo/f, kifej-
tette, hogy noha -az anyagi helyzet
Európában — a menekültek kö-
rében is — sokat javult, lelki és
szellemi vonalon a helyzet rend-
kivűl kritikus, mert a vezetők ki-
merültek és a keresztyének a po-
litikai vákuum láttán nagyobb bi-
zonytalanságban vannak saját sor-
sukat illetőleg, mint az elmúlt öt

Bizonyára nem lesz érdektelen
Ausztrália felé igyekvő hittest-
véreink számára alábbi kis törté-
net, bizonyító erejű szép példája
a felekezetek közötti testvéri sze-
retetnek éstgyüttmunkáikodasnak.

A z ausztráliai bevándorló ható-
ságok egyik alapelve, hogy az or-
szágban fennálló abszolút vallás-
szabadságban az újonnan odatele-
pűlőket is részesítsék, így az
Ujdéhvales-i Batburstben berende-
zett fogadótáborban egy nagyter-
met bocsájtottak az odaérkezettek
rendelkezésére istentiszteletek cél-
jaira. A z üres és kopár terem fér-
Rak és nők együttes kezemunkája
nyomán csakhamar istenházává

Bör, acél és ptpir

olcsóbb és jobb Dr. Vásárhdyi
LászM & M MKbtdahnaztatott

hhettt (Gelenke)
Bregenz, Rhein Straße 3
Tengeren tnlra is száMt

alakult át. Es mint ahogy valamen-
nyi felekezet kivette a maga részét
a terem berendezésének és díszí-
tésének munkájából, ugyanúgy
osztoznak a lelkészek a közös
istenházában való igehirdetésben
és szolgálatban.
„ H a a németországi DP-tábor-

han valaki azt mondta volna ne-
kem, hogy Ausztráliában egy szép
napon az anglikán egyház rektora
fogja a maga templomát rendel-
kezésemre bocsájtani minden va-
sárnap, ezt nem hittem volna el"
— mondotta egy Ausztrália fővá-
rosában, Canberrában működő
orthodox pap.
H a az ökumenikus gondolatnak

ilyen szép testvéri gyümölcseiről
olvasunk, mint a fenti két példa,
akkor önkéntelenül arra kell gon-
dolnunk, hogy mégsem volt egé-
szen hiába az a sok szenvedés és
megpróbáltatás, amin Európa me-
nekültjei — m a már távoli földré-
szek uj életet épitö lakói — keresz-
tülmentek. N e m volt hiába azért,
mert megmutatta nekik az egyet-
len utat embertől emberhez és
ezen tul Istenhez: a szeretet útját.

esztendő alatt.
Hogy az eljövendő 1950-es esz-

tendő feladatai teljesíthetők legye-
nek, felkérte az értekezlet Mr.

jRamsayit, vitassa meg az amerikai
egyházzakal megfeMö anyagi esz-
közök rendelkezésre bocsájtását.

(OeP.D.)

zett rá hogy a nagyapja beszélt
ilyesmit.
— N e m csoda, hogy Mária ki-

rályné korában sem felejtette el
az óbudaiak nyájas vendégszere-
tetét. Annak a néhány órának az
emléke, amit partjukon töltött,
visszahivogatta körükbe a király-
nét.

— II. Lajos olyan volt, amilyen-
nek Mária akarta, szerette az óbu-
daiakat, az itteni kovácsot, aki
mindég megnézte, hogy nem nyi-
lazták-e meg kedves paripáját a
rosszindulatú udvari kovácsok;
szerette az itteni péknét, aki min-
dég különb kaláccsal várta a
fiatalokat, mint a vén udvari sza-
kácsné, aki még Bomemisszáné
gazdasszonykodása idején került
a palotába; szerette az itteni bor-
mérő gazdát, aki saját szüretelésü
borából kínálta II. Lajost, amely
borból ö maga és a háznépe ivott.
N e m kellet itt félni, hogy az óbu-
dai házikóiban, ahol a Ratal király
és Ratal, királyné kedvükre, ma-
gukban, maguknak élhettek, ifjú

házasok módjára, egymás szemé-
ben, szerelmében, mondanivalójá-
ban több érdekességet találtak,
mint amenynyit a pápa Oszentsége
bíboros követe mondhatna nekik
a budai trónteremben: — nem kel-
lett itt férni, hogy majd a házikó
kapuját berúgja sarkantyus lábá-
val Tomori főkapitány és a ha-
szontalan végváriak, a szedett ve-
tett had részére dvinné még a ki-
rályi asztalról az evőeszközöket is.
Itt, Óbudán szerethették egymást
kedvükre, izükre, szivük szerint a
Ratal aszony és a Ratal férj, mert
Óbudán tudják, hogy a fészekra-
kás idején iHetlen dolog az ifjú
népeket zavarni.

— Itt a Dunaparton van az a
házikó, ahol a budai tanácsurak, a
visegrádi mulató urak, a nádó-
rispán, a főkapitány elől rejtőz-
ködve meghúzódott rövid házassá-
ga idején a magyar király és a
szerelmes felesége. Innen látni II.
Lajos csillagát leginkább az ég-
boltozaton. Es a haloványan pis-
logó csillag mellet egy másik csil-

lagot is innen láthatunk, ha ki-
nyitjuk a szemünket. Ennek a csil-
lagnak párja van az égboltozaton.
Halovány, szerelmes, soha el nem
maradó, este véle ébredő, hajnal-
ban véle aludni térő párja.

— Bár halottaikban nem pihen-
nek egymás mellet II. Lajos ki-
rály és Mária királyné, amint a
legszegényebb óbudai polgár is el-
rendezkedhetik a helybeli temető-
ben, mert nálunk a házasság a
másvilágon is tart, akármilyen
félreértés történt is a főidőn: bár
halottaikban messzi országok vá-
lasztják el egymástól a fejérvári
templomba és a spanyol kolostor-
ba temetkezett halottakat, az ég-
boltozaton csillagaik minden este
találkoznak és elgondolkoztató
például szolgálhatnak azoknak,
akik nem hinnének a csillagokban.
M i — fejezte be Himehi duna-
parti előadását — hiszünk a csil-
lagokban, még ha száz esztendeig
is kellene vámí a földön arra, aki-
vel majd a csillagos égen együtt
lehetünk.



„Mert egy gyermek születik né-
künk,... és az aratom az ö
vállán lészen, és hivják nevét...
békesség fejedelmének."

(Ezsaiás 9:6.)

Nyugodal-
mas, otfAoni AéiceidőHen so&-

meg/onMic az aíÂ enft A:o-
f, a se;teAttes tnuMdí AeroM-
mcgszóMfaA: a prófétád sza-

vai és az emAer vaíaAogy ugy
érezte, Aogy a pró/^fa: Má/M sza-
vad meVíeff vataAoí messze a ső-
Mf^gíwn /ehűnHc egy apró í!cM
fénypont, egyre %cőzefedi&l, egyre
tőH vffágosságof, meíegí^ger Aoz
s mire egészen Kf van s csfHag^ánf
ragyog a fe;ön%c /efeff, :ff van a
Aarácsony M. ̂ 1 csifJag &özefe<%fe
afatf vár; wie, Aogy eí;ő/;ön atoefA-
íeAemi /eienef, szeíidarcu atnyávaí,
mosoíygb gyermeMce!, Motfáí^ozA

M í Ĵ íagunA: sem fHcf-
pontosan érzéseinket, de ös-

sze fHAuA: e&&en fogíaín!; érez-
fö/!:, nogy advent voíf e*s őrömmeí,
feíe megengeízfeíődíéMeJ várfut a

y
ma vafaAogy y
&e van záródva a fe!-

te, yóaÁcarar nefyén é̂f5e*g&eê eff
dtac, enigeízfeíöĴ í Aeíy^n Hzony-
á̂!an /^e!em ̂  Aaragvó gyüíőíef
ücevere'&e AHHámzMc AennűnÁ:. N e m
vár/u^ a %carácsonyi megAafó ̂ *
per, minfAa nem fenne már /oge*-

iránta, meg^eményed-

Várni csaA: egyet tudún& vár-
ni; a mai nyomorúságos v%ág meg-
váítozását, végre nyugahnaf, &iz-
tonságof, rendet, Aé&ét. H a vizs-
gáí;uAr magun&áf, ugy érezzőAr,
Aogy ez a váradaíom, ez a AéAré-
advent minden mást e!nyom.
Va//on igazán efnyom/a-e? Va;-

/on nem őnmagunAát csaí;uA:-e
meg, Aa ezt AisszüA:? Kitőií várjuüc
a oéAréf ? y4Hamo&fó7. NatafmaA:-
tóí. Győző^töJ. ^4/íamfér^aAídí.

M/ fegyvere^tőí.
?. N e m igy csaf;u&-

e magunkat meg íegin^áH? Sőt:
áMamo&, AataJmaA;, győzőAr, ̂ ato-
ná&, áHamfér^a/c nem maguAaf
csaf/áA;-̂  meg feginA:á&o, meg az
egész viíágot, Aa azt AisziA:, Aogy
öA:, emAereA^, főMi eszArőzöAJceí

tudnaA: teremteni?
fudnaA: őA: vagy mit tudnaA:

a főMi eszÂ őzoA: csináJni? Tud-e
oéArét cstnáhii egy szerződés, amit
az ^ísö adandó aí^aíommaí meg-
szegneA:? Eíég-e egy íeszereíés,
egy féítéA:enyan megáMapitoít
egyensuíy, ameüyet az egyiA: re-
m^igve őriz, a másiA^ remegve íesi,
Aogy miA:or AoritAat/a fef? Tud-e
&éÁ:ét csináíni egy u/ fegyver, a
Aatár néíÁcűA' félefem ánnaA: puszti-
tásaitóí? D e össze tud/a az em-
Aer, még a feg&őfcseoÁ/e is, té-
veszteni a Aé&ét fegyvereA: nyug-
vásávaf/ .

^4 hé&e mem főMi
nem /őfdi Aataíomtdi és nem em-
oeri ÁőJcsességoőí vagyon. ̂  &é^e
féíe&oőf ;ö. ̂ í íéíejic pedig nem a
vifág íe^e, Aanem az egyes emoer
JejfA:e mindég. .4 oéÁ:e oéföíem in-
duí &i. N e m azt várom, Aogy más
oé&űf/őn A:i Veíem, Aanem én va-
gyoA: Aa^andd îoéicuini mindnn-
íciveí. ̂ íicsoda &éí:e Jenné, Aa az
egész vifág megindufna egymás
fefé, minden íéfe^ a mási& feíé,
egymás feJé nyuytott &ézzeí és
egymás feíé kitárt sztwef/
AíiJkor tud vafaÁci igy meginduf-

ni? ^ & o r , Aa uraí!codó/a, paraw-
csoJd/a nem a AéJicétíenség /eyedeí-
me, â cineí: /eJszavat oizaímatían^
ság, ocsszu, gyűíŐJet, Aanem va-
íâ ci o!yan Ur, a M Aiza/matíanság
AeíyéAe oizafmat üitet, a oosszut
eíőzi a &iengeszte!ődéssef és a gyü-
íőiet ^taposott üszice A^Jyén fei-
gyu/t/a á szeretet iángyát s azt ofy
magasra szit;a, Aogy fénye és me^
iege a teremtett viíág íegmesszeoo-
re eseft, Jeg^zomoruH, fegAitefíe-
ne&& zugáoa, emoeri íe^é&e is eí-
/ut. Afég a miénHe is...
igen, ezt a oéücesség fe/edeAnét

vár/a a vifág ma és Aeíyesen vár-
/a. ̂  mi van a oetAfeAemi gyer-
meket váró adventte/7 ^4z taíán
eítunt? Va;;on in^áoo nem ugya-
nez-e a Arettő? N e m örőA:-e az ad-
vent, őrőÁc és mindig ugyanaz, me-
iyne& proídgusát igy MáJt/a Aeíe
a prdféta az őrő&&éva!óságoa;
„iHert egy gyermeA: szüíetiA: né-
A^ün^ .. és az uraíom az ő váHán
íészen és Aiv/á& nevét... oé&esség
fe/edefméneAJ"

Tartós, szép cipők

néíkűMzheteÜen a Dr. Vásírheíyt
M s z M Üta! készifett íabeta
BMgenz, Rhein Straße 3
Tengeren tnüra is sz&Uit

MegnyHt a Magyar KoHégium

Zeil a m See/ThumersbaAban
negyven résztvevővel megnyilt az
Ausztriai Magyar Ref. és Ev. Lel-
idgondozó Szolgálat gondozásában
a Magyar Kollégium.. Kitűnő
villa-penzióban, magyar konyhá-
val, magyar, angol és német nyelvi
oktatással készülnek elő a magyar
Rataldk vizsgáikra. A százon íe-
4ü!i jelentkezőit második csoportja
januárban kerül felvételre.

MMvá! * Htgy*r spwtoMMw:
Felkértek a következő íelhivás

közzételére:
„A Magyar Nemzeti Bizott-

mány kezdeményezésére megala-
kult a Magyar Nemzeti Sport Szö-
vetség. Ennek a szervezetnek célja
az emigrációban élő magyar sport-
emberek összefogása és a sporto-
lók szövetségszerü ellátása. Felkér-
jük az összes szabadföldön élő
magyar sportembereket, — tekintet
nélkül arra, hogy más állam egye-
sületeiben igazolva vannak-e —
hogy adataik és sporttevékenysé-
gük feltűntetésével sürgősen je-
lentkezzenek az alábbi cimen:
„Hungarian National Sports Fe-
deration" c/o Hungarian National
Council, 339 East, 52nd Street,
N e w York City 22, N . Y."

Dóra és Marót
iparművészeti műheiye

elfogad minden iparművészeti szak-
mába vágó rendeiést

Lampaemyűk, diszes kOnyvbort-
tékok, égetett és festett fat&rgyak,

régiségek stb.
KOWHdi megbízásokat is váüa!

Cim a Madóhivataíban

JÖJJETEK
Az Ausztriai Magyar Protestáns Leiki-

gondozó Szolgálat hivatalos lapja

Kiadóhivatal: Bregenz, Belmptstra&e 8

1949 december

Dmek von Felizian Ranch, Innsbmck

Irodájának cime: Brück a. d. Glock*
herstraße, Postf. 9, Land Salzburg.

Dt. tbMínyt Andris




