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(—téh) Amikor Titus római
császár leromboltaita Jeruzsále-
met, kardéire hányatta azokat,
akik nem akartak behódolni, s rab-
szijra füzetté az embervásárra
még alkalmasokat, mindenki azt
mondta, hogy Jeruzsálem nincs
többé, a zsidó nép elpusztult.
Á m d e a főpapok kikotorták a még
füstölgő romok aló! a papiruste-
kercseket s a rongyosszé!ü Íráso-
kat meglobogtatva igy kiáltottak:
„... nincs veszve semmi, mert
megmaradt a nyelv és a nye!vében
élni fog a nemzet..." Es évek,
évtizedek múlhattak e!, a babyloni
sötét vizek partján vagy másutt;
ahoi a szenvedők, é!üz6ttek éltek,
felhangzott a szörnyü átok, mint
monoton esöcsöppek szakadatlan
kopogása, hogy végű! áradattá
nöjjön és zúgjon, magává! ragad-
va a tehetetieneket, a kétségesjke-
döket, a közömbösöket. Atkoáták
önmagukat a zsidók, ha valaha,
elfelejtik Jeruzsálemet, ha valaha
megtagadják nyelvűket és az átok
imává nemesedett ajkukon, mert a
hit tüze izzott benne. Es igy !ön,
hogy a majdnem kétezeréves há-
nyodás után is van Jeruzsá!em és
az égettszé!ü papirústekercsek
nyomán van nyelv, amely megtart-
ja a nemzetet...

Ebben a szobában, hol rovom
ezeket a sorokat, kicsiny magyar-
oknak vetették ágyat s az épület
homlokzatán, amikor beléptem, ez
a felirat sugárzott, nemzeti szinek-
ben: Magyar Kollégium. Valame-
lyik másik szobában valaki ezeré-
vesnél is régibb magyar dallamo-
kat próbátgat egy tilinkón. Szent
Lászlóról neveztek el egy szobát,
Adyról egy másikat s még lehetne
folytatni sokáig^ Talán elsősorban
arról is kellene imi: hogyan önte-
nek itt nap-nap ut^n gyermekekbe
magyar öntudatot s hogyan tanit-
gatják azt, aki már elfetejtette a
drága anyanyelv szavát

Magyar protestantizmus —
vÜágprotestantizmns

Évszázadok óta vallási kisebb-
ségben, azaz belső emigrációban
élő magyar protestánsok egy tőre-
déké, uj történelmi helyzetbe, azaz
külső emigrációba került. Ebben
az uj helyzetben meg kell keresnie
azt a szellemi tartalmat és egy-
házi keretet, amelyen belül megöl*
dódik a hontalanság egyházi fela-
data.

A i a magyar szeTdtílö, aki az
emigráns protestantizmus életfor-
máit figyelemmel kiséri, máris
mély átalakulásról adhat számot,
így igen jellemzően hontalan pro-
testantizmusunk a hagyományos
politikai keresztyénség helyébe egy
befelé forduló evangéliumi ke-
resztyénségnek alapjait veti ineg.
Talán a sok elszenvedett emberi
csapás és világi csalódás, talán az
egyházi keretnek az állami gyám-
' kodás alól való elkülönülése hozza
ezt a fejlődést magával. Csodála-
tos módon sorra alakulnak a hon-
talan magyarok között a kis evan-
géliumi munkaközösségek, amely-
nek tagjai az evangéliumi mélysé-
gekben megmerülve mind jobban
sürgetik a magyar emigráns pro-
testantizmus korszerű megfogal-
mazását és e megreformált lelkek
társulását. Ez a fejlődési irány
mind örök emberi, mind nemzeti
sikon örvendetes, mert aligha kell
tulnagy egyházbölcseleti és törté-
neti ismerettel rendelkeznünk ah-
hoz, hogy megfogalmazzuk időtál-
ló igazságként: aki ragaszkodik
hitéhez, annak egyházi keretéhez,
az ugyanolyan mértékben őrzi né-
piségét is. Ennek az igazságunk-
nak történeti előzménye az a vá*
lóság, hogy ott, ahol uj vallás szü-

letik, ott nyomban uj kultuta &
íogamzik, vagyis a nemzeti mű-
veltségek aiapj* mhxBe vaüást
A z emigráns magyar protestan-

tizmussal párhuzamosan hazai ké-
resztyénségűnk életében is mélyre-
ható változás zajlik le. Ennek ér- ^
thetöbbé tételéért történeti párhu-
zamként vissza kell tekintenünk a
hódoltság korára. Akkor á törők
gyarmatpsitók ^ n^agyar kálviniz- '
ntussal szemben inkibb közőmbő*
sen viselkedtek, mint támádósn.
Ennék egyszerű magyarázata, hogy
a birtokon belül lévő katolikumöt,
mint államvallást fogták fél és ép-
pen azért azzal fordultak szembe.
Hódoltsági kálvinizmusúnk tehát,
mivel birtokon kivül volt, nem ke*
rülhétett oly mértékben szembe az
ozmán vallási hódításával, sőt a
bódMók dwwde et Ampesa pclMká-
jában kedvező helyzetben tarthatta
magát.

Történeti protestantizmusunk
későbbi fejlődése során, s mint
kisebbségi vallás, sok politikai
elemmel itatódott át; sőt a magyar-
ság egy jelentős részének egyene-
sén politikai világnézetévé vált. S
amilyen mértékbea több és több
világi elem halmozódott benne föl
ezek az elemek lassan háttérbe szo-
ritották csak vallási lényegét; éb-
böl adódóan belső válságba jutott.
Hogy mennyire nem szerencsés a
politikai keresztyénség éppen nap-
jaink eseményei a bizonyosságok
arról. Ennek a nem mindig pozitív
keresztyénségnek visszahatásaként
született meg hazai protestantiz-
musunk evangéliumi elmélyülése
és tulajdonképpen most Rnomul á
magyar kálvinizmus evangéliumi
vallássá. Ez az igen mélyen és



Igen, az idegenségben itt is, ott
is kikotortuk a szent papiruste-
kereseket, megmentettűk, ami á
legdrágább kincsünk. Jaj volna
nekünk, ha nyelvünknek is el kel-
lett voina hamvadnia a nagy vilá-
gégésben, ha nem lobbannának
egymásután tüzek a bujdosásban.
H a nem állhatnók körűi a tüze-
ket s nem érezhethök, hogy iáh-
gnyeivei pirosra festik orcáinkat,
bizony jaj voina nekünk.

Reményik azt irta, hogy „a nyelv
m a szent keheiy és katakomba".
Egy kisebbségi sors Hdérces fojto-
gatásai közepette rótta papírra
Erdéiy károgó yarjuja ezeket a
sorokat. !gen, szent keheiy m m is,
a bujdosásban, amelyből hitet,
ieiki felfrissülést, életet lehet kapni
és egyben katakomba, az utoisó

heiy, ahová még vissza lehet vo-
nulni, ahol még hitünket meg lehet
tartani. A belső vár, ahová csak
hősök vonulhatnak vissza. Ht el is
lehet bukni, bizánci módra, vissza-
vonhatalanul és örökre, de ha hös
férHak és asszonyok állnak a rom-
badölt várfokon, az egri népnek
meg kell émie a napot, amikor a
vész elvonul...

„Vigyázzatok m a jól, mikor be-
széltek..." N e m iehet tudni, hogy
mit hordoz méhében az 1950-edik
esztendő. Ki tudná a titkok titkát
megfejteni? Csak egy a bizonyos.
Nekünk ki keli állni a legbeisö vár
fokára s vállalnunk kell mindent,
ami elvesztéssel fenyeget. Álljunk
oda a fellobbanó magyar tüzek
mellé.

p
csendben végbemenő fejlődés még
kevesek előtt vált bizonyossággá,
de végül is a politikai protestantiz-
muson győzedelmeskedik az evan-
géliumi keresztyénség.

E fejlődésben lévő hazai prote-
stantizmusunk — a hódoltsági idő-
höz hasonlóan még mindig mint
kisebbségi és birtokon kivűli val-
lásegyház ?- kezdetben szintén
nem kerülhetett végzetes mérték-
ben szembe a keleti hóditóval. H a
azonban a fentebb elemzett fejlő-
désen, hogy t. i. a világi csábitás-
nak magát oda nem adva, a földi
előnyöket elutasítva ax evangé-
liumi magatartást vállalja, keresz-
tül nem megy, a hódoltsági példa
szerinti divide et impera politiká-
jának válhatott volna eszközévé.
A fenti fejlődést felismerve keresz-
tyéni szorongásunkból kikelve
megnyugvással szögezhetjük le,
hogy amiképpen nincsenek magyar
bűnök, csak bűnös magyarok, ép-
penugy keresztyén bűnökről sem
szólhatunk, csak válságba jutott,
tévedő keresztyénekről.

Vizsgálódásunk harmadik sik-
ján a világ protestantizmusa felöl
is történeti érdekű fejlődést jegy-
ezhetünk ide. A világ protestantiz-
musa történetének legutóbbi né-
hány évtizede ugyancsak egysége-
sülő folyamatot mutat. A z évszá-
zadok óta partikularizmusban,
azaz nemzeti-vallási elszigetelődés-
ben élt protestáns keresztyénség
feladta ezt az atomizált helyzetét
és megindult nagyobb egység ki-
formálása felé. Ez a lelki-szellemi
igényesség jelentkezett az ökume-
nikus gondolatban és az annak

gyakorlati megválősitását célzó
ökumenikus mozgalomban. Ennek
során a protestantizmus, a maga
törvényszerűségének megfelelően,
a lelkiismereti szabadság és vallási
demokráciák önelvüségéhez hiven,
— nem ugy mint Róma, amely a
maga végegyházát piramishoz
hasonlóan építette ki és egyeden
földi fő alá helyezte a minden-
séget —, az egyes egyházak önkén-
tes, egymás mellé váló rendező-
dését valósította meg.
A világ protestáns országai

ugyancsak az örök reformáció je
gyében igyekeznek az emberiség
társadalmi és politikai kérdéseit is
művelni. így éppen a protestáns
többségű államok által megterem-
tett kapitalizmus ütötte társadalmi
sebéket is ök igyekeznek az evan-
gélium jegyeiben gyógyítani, ak-
kor amidőn a társadalmi kísérle-
tezés esetlegességeit is vállalják.
D e ugyanúgy azt is meg kell álla-
pítanunk, hogy abban a hatalmas
világfeszültségben, amely Kelet és
Nyugat között az embíriség vál-
ságát ugy kimélyitette, éppen a
protestáns többségű államok hoz-
zák meg naponként a legnagyobb
szellemi és anyagi áldozatokat.
Mert maga az angolszász országok
keresztyénsége az, amely elsőnek
állt a tagadással szénibe és vállalta
az emberiség történetében a leg-
kockázatosabb helytállást, midőn
az egész földkerekségét igyekszik
védelmébe venni a gonosszal szem-
ben:
Amidőn a világ protestantizmu-

sát és azon belül a magyar pro-
testantizmus proMémáR elemez-
tük, választ óhajtottunk adni nem-

csak önmagunk felöl is, de kívül-
ről érkező lelkek kérdéseire is.
Mert mind sürgetőbb kérdésként
adódik: mit cselekedjünk, ha a
császár mind többet követel a. ma-
ga részére? Mit vállaljunk, lelki-
ismeretünk szabadságát vagy poli-
tikai mát? S mi mindkét esetben
már annyiszor elhangzott feleletet
idézhetünk: csakis az evangé-
liumot! Protestantizmusunk fejlő-
déséből éppen ezt az örvendetes
hirt adhatjuk, mert épp:n a leg-
döntőbb pillanatban sikerült eí-
különiteni az evangéliumot a mú-
landó dolgoktól és államnak, pár-
toknak föléje emelni azt.

A korszerű evangéliuma keresz-
tyénség teljesült ki az ökumeni-
kus gondolat által a protestáns
egyetemességben.
A hontalan magyar protestan-

tizmusnak, mint Délkíleteu-őpa
legjelentősebb ilyfajta csoportjá-
nak a fenntvázolt fejlődési irány-
ban kell keresnie jövője?. Adogy
politikai sikón az önző és korjze-
rütlen imperializmus minden faj-
tájának a kora hanyatlóba karul,
ugyanúgy a csak nemzeti vallás-
jellegű egyházaknak szintén meg
kell hajóhíd a keresztyénség vilá-
gegyetemessége elöttrM'nt Délke-
leteurópa megújuló protestánsai
csak igy lehetünk alkalmasak a du-
nai tájakon belül poliákai misszió
mellett távolabbi jövő szempont-
jából sokkal döntőbb fontosságú
, és értékű evangéliumi missziói sze-
rep vállalására. (u.s.)

Az ország utján függ s a földre néz,
Arcán szelid mosoly a szenvedés.
A falu népét nézi csöndesen,
Amint ballagva munkából megyén.
Az ösi népet, mely az ösi föld
Zsellére csak és várja az időt,
Mikor saját portáján ur leszen,
Mikor az élet néki is terem.
A magyar Krisztus, a falusi szent
Hiszen nekik is megváltást izent.
Olyan testvén áldássaí tekint
Feléjük és biztatja hiveit.
Feje fölött a nyárfa is magyar,

fecske is és egy a zivatar,
Mely öt paskolja s a falut veri.
A folyton buzgó őt szent sebei
Nem a magyarság sorsát hirdetik?
Es ki segit már, ha ö sem segit?

Jnhátz Gyűl*



Dr. D!enes Barna

Az amerikai magyar református-
ság egyik legkiemelkedőbb egyé-
nisége, Dr. Dienes B a m a theolo-
giai tanár, az Amerikai Evangé-
liumi Református Egyház magyar
egyházkerületének első elnöke,
Buenos Airesben meghalt. Évtize-
dekkel ezelőtt hagyta el Magyar-
országot, hogy tehetségével, tudá-
sával és a szolgálatban hatalmas
lendületével hamarosan élére ke-
rüljön az amerikai magyar refor-
mátusoknak. Tudós egyháztörté-
nész is volt, aki megszervezte a
Mres amerikai református theolo-
gian az Elmhurst College magyar
tanszékét, melynek éveken keresz-
tül tanára volt.

Németországi, ausztriai és olasz-
országi magyar protestáns gyüle-
kezeteinket is meglátogatta 1947-
ben, amikor is hosszú hónapokat
szentelt a szétszórátásban élö
magyar szórvány-gyülekezetekben
való szolgálatnak. Magyarságában
elmélyülve tért vissza közülünk a
tengerentúlra, hol, mint az Egyete-
mes Egyháztanács délamerikai
megbízottja, magyar gyülekeze-
teink kiépitésében, áldozatos támo-
gatásában és délamerikai — fő-
ként újonnan érkezett — magyar-
ságunk megsegitésében megmu-
tatta magyar népéhez és régi ma-
gyar Református Anyaszentegyhá-
zához való mélységes ragaszkodá-
sát.

Isten megsegítő és áldó kegyel-
m e révén „a harcot megharcoMa,

HÍREK
Bregenz! ökumenikus konferencia

Másodéves előkészítés után a
hontalan protestánsság bejelenteni
szándékszik 'igényét 'az Ökumene
munkájában való részvételre.

Lelkigondozói Szolgálatunk el-
nöksége a hontalanság hatodik
évében utat kivan mutatni az emi-
gráció bizonytalanságában és ezért
Bregenzben 1950 március 22.-én
és 23-án ökumenikus és menekült-
ügyi konferenciát rendez a svájci
és osztrák ref. és ev. egyházak, va- ,
lamint az ökumené képviselőinek
bevonásával.

HÚSZMILLIÓ P R O T E S T Á N S T
képvisel az a kilenc nagy amerikai
protestáns felekezet, melynek ve-
zetőt felismerték, hogy az „egy
zászló alatt'J való egyesülés ideje
elérkezett, breenwich városában
tartott értekezletükön állandó bi-
zottságot alakítottak az egyesülés
szervezeti kérdéseinek kidolgozá-
sára. H a tekintetbe vesszük, hogy
az Egyesült Allamokban szinte
megszámlálhatatlan sok egyházra
és felekezetre tagozódik még m a
is a protestánsok nagy tábora, fel
kell ismernünk az ilyen szövetke-
zés! szándék nagy jelentőségét.

Ez alkalommal az ausztriai ma-
gyar protestánsság a múlt partiku-
larizmusából kilépve az ökuméni*
kus munkába való bekapcsolódat
sának lehetőségeit fogja megtart
gyalni.

Ugyancsak foglalkozni kivan a
a nemrég Salzburgban lezajlott
menekültügyi konferencia határod
zataivalis.
A bregenzi konferencia határo-

zatait kezdeményező-ajánló jel-
leggel fogja meghozni és termesze*
tűktől függően, illetékes egyház!
és világi hatóságok elé terjeszteni,

M E N E K Ü L T K A R A C S O N Y . Kie!
német kikötőváros 40 menekült-
táborában a legkülönbözőbb pol-
gári foglalkozásból kikerült 30
férfi: kereskedő, tanító, mérnök és
kézműves-iparos tartott karácsony!
áhitatot. Közel 13,000 menekülthöz
szólhatott igy az Ige.

TÍZMILLIÓ D O L L Á R T gyűjtőt*
Joseph C. Crew, volt amerika!
helyettes külügyminiszter egy ke-
resztyén egyetemnek Japánban
való felállítására. Crew maga is
mint misszionárius tevékenykedeti
annakidején Japánban.

futását elvégezte és a hitet meg-
tartotta". Szerte a világon számü-
zetésben élö magyar protestánsok
kegyelettel őrzik szivükben Dr.

Dienes Barna áldott emlékét, a
visszaemlékezés fájdalmával, de az
örök Elet ígéretének boldog re-
ménységében.

Heíyteíen viíág
A kicsi gerendás korcsmában

három hosszú asztál volt s egy
fityegő lámpa. Rozoga csámpás
darab mind a négy. A padlódesz-
kák már össze voltak a vénségtö!
kucorodva s a falakról is ugy leko-
pott a bör, hogy csórén látszottak
némelyik helyen a gerendacsontok.
Fent a hiúban pedig ott ült a halál,
hogy benyomja a meggörbűlt men-
nyezetet alkalmas időben.

Es a székelyek ezt a kietlen, bo-
lond-vigyöri korcsmát mégis na-
gyon szerették, mert ott muzsikált
el alatta pénz nélkül a víz.

Most is kilencen ültek benne, pe-
dig erős nyári dologidő volt. Az
egyik asztalnál hárman, a másik-
nál ketten s amelyik az ajtóhoz

legközelebb volt, ott négyen időz-
tek: két szenes ember, egy magos
bellér és ünneplötjelentö öltözet-
ben Csali Kelemen, az én falumból.

Apró, féldecis üvegecskékböl pá-
linkát ittak. A két szénégető min-
dég kibugyogtatta egyszerre az
egészet, a bellér csak nyalogatta.
Csali Kelemen pedig rendelte sza-
porán nekik is magának is.
— Hányadikba jár Danika? —

kérdezte a bellér.
— A negyediket hagyja el, talán

éppen ebben a percben —? mondta
Csali.
— En is jártam volt kettőt, de

nem lehetett akkor a papoktól ta-
nulnî  annyan voltak.
— Most tán csak egy pap va-

gyon az egészben, az is Hjatal —
tudta Csali.

Egyszerre megjelenik Danika.
Cingár bama legényke volt

Mély nagy szemei neki és finom
kezei, mintha nemis lett volna fa-
lusi gyermeke Odament az apjához
és bátortalanul megállóit előtte.
Az öreg Csali csak megnézte s már
tudta, hogy nagy baj van Daniká-
val, Nem kérdezett azonban sem-
mit, nehogy szégyent valljon az
asztaltársak előtt. Felállt és me-;
gindult az ajtó felé.
— Jere, Danika, vegyünk kötö-

féket a lovaknak. . =
Azzal beleállt szó nélkül az útba;

s ugy ment elöl, mintha nem is lett
volna Sa neki. Danika szorongva
igyekezett utána, mint egy rossz-
kedvű Isten után.

A hidon áthaladtak.
— Hol vagy?! — mondta végre



AMERIKA KRISZTUSÉRT

Kedves Tibor!

Am!g itt voítá!, négy esztendeig,
%nég a legszorgosabb teendőid
Mzepette sem mulasztottad ei,
hogy legalább egy tisztelgö láto-
gatással, természetesen a kopot-
(abb ruhádban, ne mutatkozz a
jótékonysági szervek előtt. Sűrűn
jártál istentiszteletre is. Azért mon-
Üottam, hogy sűrűn, mert gyakran
JMtttattád magad a kathólikus misén
is. S mikor egy ujabb csomag lát-
tán szemed felvont szemöldökömre
villant, mégnyugtató tapintással

. vállamra tetted magabiztos kezed
6 azt mondottad: Barátom, ha tud-
nád mit hagytam én otthon! Elhit-
tem. Elhittem azt is, hogy Ameri-
kában rokonaid vannak. Meg is
győződtem róla, mert minden hó-
napban csomagot kaptál onnan
is, — és — elsők között afHdavi-
tot is. Addig is, de ezután kétsze-
resen, szinte lázas totó izgalommal
szurkoltam Erted, hogy minél
előbb kijuthass az igéret földjére.
Végre aztán közel egy esztendeje,
több napos érzékeny bucsu és cuk-
ros igéret után elindultál, hogy át-
csonakázz az aquariumon. Az
útról még egy szines levlapot kűld-
iél s azóta hallgatsz. De a világ
kicsi. Egy közömbös detroiti levél-
M l kiderül, hogy elhelyezkedtél,
még pedig igen jól. Hetenkint 100
dollárt keresel. Tudom, pótolod
azokat a kincseket érő vesztesé-
geidet, amelyet otthon hagytál.
Csakhogy, Tiborkám, egy kis baj

A z utóbbi fétévszázad legna-
gyobb közős protestáns alapokra
fektetett evangelizációs mozgalma
indult meg az Egyesült Allamok-
ban. Mostantól számítva, 1951
újévéig 38 protestáns felekezet,
mintegy 35 milliós taglétszámmal
tömörül azért, hogy hívják a
felekezeten kívülieket: csatlakoz-
zanak valamelyik protestáns fele-
kezethez, vegyenek részt az egy*
házi munkában, áhítatban. A z
amerikai felekezeten kívüliek szá-
m a félelmetesen nagy: 70 millió.
D e -ugyanilyen félelmetesen nagy
apparátust mozgatnak meg a pro-
testáns egyházak térítési hadjára-
tukban. „Minden érdemes és hat-
hatós eszközt igénybeveszünk,
amit az evangélium megmutat" —
jelentette ki az United EvanyeH-
íífc ^Jvance (ilyen elnevezés
alatt tömörültek a protestáns egy-
házak) vezetősége. N e m kevesebb,
mint két millió laikust alkalmaz-
nak — köztük sok frissen beván-
dorolt magyart is! — akik ajtóról
ajtóra járva az evangélium üzene-
tét viszik el a felekezeten kívü-
liekhez. A z egész év folyamán ha-
talmas gyűléseket, összejövetele-
ket rendeznek, ,,.4mer%a —
K jeligével. ;.

A z amerikai protestáns egyhá-
zak elhatározták az imakönyvek
„modernizálását." A z uj imaköhy-
vekböl törülni akarnak minden
ar&aizmust; ugyanakkor célul
tűzték ki, hogy a szörnyű autósze-
rencsétlenségekre egy imát iktat-
nak be, és azokért is, akik „nem
tudnak imádkozni." A z imaköny-
vet összeállító bizottság elhatá-
rozta, hogy valamelyik ima köze-
pébe beiktatják ezt a mondatot:

add, hogy ne vesztegessek
meg senkit s ne engedjem maga-
mat megvesztegettetni..."

' * .
Egy texasi kiadó, a presbiteriá-

nus Harfe, megállapította, hogy a
Biblia tele van drámai elbeszélé-
sekkel és jellemrajzokkal s ennek
ellenére a nagy tömegekhez nem
állnak közel. A kiadó közvéle*
ménykutatasba kezdett. Ennek
eredményeként elhatározta, hogy
a Szentirás alakjait „közelebb
hozza a földhöz." Kiválogatta az
Otestamentum legszebb elbeszélé-
seit azokat átdolgoztatta és egy
művésszel illusztráltatta. „Most a
próféták olyanok, mint a minisz-
terek, a többi alakok, mint a sarki
fűszeres, fagylaltos." A könyv
összeállításánál hét vezető prote-
stáns egyház telkessé segédkezett:

van, mert ugy látszik érző szivedet
is otthon hagytad; nem gondolsz
a dipi esztendőkre, a segítőidre,
magyarságodra, a lágerra s a
lágerban árra a sok elhagyatott és

reménytelenségben élö öregre.
Abban a reményben, hogy e le-

vélke mások szivét is megindítja,
szeretettel köszönt és üdvözöl: ;

az öreg, de anélkül, hogy megállt,
vagy visszanézett volna.

Danika reszkető horgasinakkal
előre penderedett.
— Parancsoljon édesapám.
— A papnak mit mondasz?
— Eléadom neki, ahogy vót.
— Elég hamar elbúcsúztál a

gimnáziomtól.
— Szeptemberben lehet pótvizs-

gát tenni — mondta Danika, mint
a madár. A nyáron ugy megtanu-
lom, hogy osztán....

-̂ A télen nem vót elég üdöd?
— En eleget Igyekeztem, de

Hyen hirtelen nem lehet románul
beszélni.

Az öregnek is puhult egy kicsit
a hangja:
— Hát abban botlottá! meg?
— Abban.
— S mit kérdeztek?
— Azt, hogy a faluban mik van-

nak? Számláljam elé románul,
hogy mik vannak?
— Miéért nem mondtad, hogy

jöjjenek ki s nézzék meg.
— En mondtam nekik.
Csali Kelemennek megjelent a

kedv az arcán.
— S mikor jönek ki? — kérdezte,
Danika látta, hogy félrementek

s gyorsan kezdte magyarázni:
— En nem azt mondtam, hogy

jöjjenek ki, hanem elészámoltam
nekik, hogy a faluban van temp-
lom, iskola, pap, tanitó, biró s zsi-
dó s mind elmondtam a többit is.
Akkor azt kérdezték, hogy vannak
lovak, ökrök, tehenek, disznók s
még mondtam egy serget, de ahe-
lyett, hogy elég lett volna nekik,
azt sérelmenzték, hogy a leginkább
jellegzetös falusi állatot kihagy-
tam. Erre gondolkozni kezdtem,
hogy mi kellene nekik s éppen a

tetüt akartam mondani, de annak
hem tudtam románul a nevit.
— Mért nem montad magyarul?
— Még románul is heába mond-

tam volna, mert nem az hiányzott
nekik.
— Hát mi?
— A szamár.
— Mért nem felelted azt, hogy

a m ü falunkban nincsen szamár.
Danika szökött egyet örömében;
— Éppen azt feleltem, édesa-

pám.
Szótlanok lettek, ugy mentek.

Az öreg székelynek minden lépésre
borzosabb lett a kedve. U g / érezte,
hogy a Danikáé itt az igazság
Isten és ember előtt A sarkon bal-
ra fordultak a gimnázium felé.
— Jere, mert meg akarom tanu-

sitani én is — mondta Csali nyer-
sen.
A Su csendesíteni kezdett. Sá-



SZENTÍV .
Ptofeaiana hang a jpápa zadióazözatahoz

Az egész keresztyén világ figyel-
m e közepette hangzott el tavaly
közvetlenül karácsony előtt a pá-
pa fádiószózata az idei „Szentév"-
ve! kapcso!atban. Azóta már !e is
zajlottak a megnyitás ünnepségei,
gördülnek dé! felé a zarándokvo-
natok és mi sem természetesebb,
mint hogy protestáns oldalról is
elhangzott már néhány állásfogla-
lás a római katholikus egyház eme
nagyszabású kezdeményezésére
vonatkozólag. Érthető ez annál is
inkább, mert hiszen a pápa me-
gemlékezett a többi felekezetekhez
tartozókról is és emlitést tett a
Rómához váló visszatérésről.

A francia Egyházszövetség el-
nöke, Pasteur Marc Boegner most a
Figaro c. párizsi lap hasábjain fog-
lalkozik ezzel a kérdéssel; cikkét
azután sok protestáns egyházi lap
is átvette.

„Ez a szózat, nem ismeri fel azt
a tényt, hogy megannyi millió nem
római hitü keresztyént áthághatat-
lan akadályok választanak el Ró-
mától" — mondja cikkében Boeg-
ner.

„Ami alapjában változtathatná
meg az egyházak egymás közötti
viszonyát, az a Szentszék enge^
délye Jenné arra, hogy kathoükus
theológusok találkozhassanak más
keresztyén felekézetek theológu-
saival avégett, hogy a kölcsönös
tisztelet, szeretet és. könyörgés
szellemében összehasonlíthassák

az egyházak tanait... A pápa,
úgymond a szózat, a földön élö
valamennyi embert fiának tekinti,
legalább is jog szerint és isteni
rendelés alapján. Nem tételezHet-
nénk-e hát fel joggal mi ,dissziden-<
sek' is, hogy egy testvéri szellem-
ben folytatott theológiai vizsgálata
mindannak, ami a keresztyén fele-
kezeteket m a elválasztja egymá-
stól, de mindannak is, ami össze-
köti őket, nem találna elvi ellen-
zésre a pápa részéről?"

A cikkiró ezután igy folytatja:
„Ezenközben az egész evangéliumi
keresztyénség évek óta növekvő
bizakodással köszönti egy másik
visszatérés mindinkább láthatóvá
váló jeleit: melyről nem esett szó
a pápai rádiószózatban, ez pedig
számtalan római kathoükus vissza-
térése a Szentirás tanüimányozá-
sához, a fölötte való elmélkedés-
hez, az iránta való szeretethez.
Olyan tény ez, melynek jelentősé-
gét és nagyságát semmi szó és
semmi hallgatás nem tudja kiseb-
biteni — hiszen ez elökészitöje va-
lamennyi keresztyén visszatérésé-
nek Krisztus testének egységéhez
a kinyilatkoztatás iránti hűség ál-
tal, mely a Bibliában, katholikusok,
protestánsok és orthodoxpk közös
nagy kincsében adatott nekünk."

Pasteur Boegner inditványával
kapcsolatban nem érdektelen utal-
ni a Reuter-hirügynökség egyik je-
lentésére, mely tudni vélte, hogy a

azt akarjuk, hogy ezutta!
ne ismert nevek hordozói, hanenii
éppen az egyház névtelén munká-
sainak széles frontja jusson szór
hoz" — hirdette egyik nagy nyil-
vános összejövetele előtt a Berliner
Laientag elnevezésű evangélikus
szervezet.

A laikusoknak az egyház életér
ben játszott fontos szerepét az emA
litett szervezet lapja abban látja?
hogy „.. .a nézetek, szenvedélyek
és hatalmas erők mai káoszában
az egyház dolga bátran állást fog-
lalni és bizonyságot tenni. Erre
pedig csak akkor képes, ha a lai-
kus is élö, tevékeny alkotórészévé
válik egyházának. Ezt meg kel!
látniok a laikusoknak és eszenni
cselekedniök, de meg kell !átni<*
az egyháznak is és teret kell adnia
a laikusnak."
Emigrációba szorult magyar

protestáns egyházaink már régen
magukévá tették és hirdetik ezt
az elvet — dé vájjon a mi soraink-
ból is kikerült-e már a „névtelen
munkások széles frontja?"

Vatikán egy jelentős okmány köz-
zétételére készül, mely megadja a
lehetőségét katholikusok és pro-
testánsok találkozására — bár,
mint a jelentés mondja, egyelőre
csak avégett, hogy egységes állás-
foglalás dolgoztassák ki az egyhá-
zakat közösen érintő nagy kérdé-
sek megoldására.

padt lett s olyan rettentő félelem
fogta el, hogy a szemei majdnem
a bőr alá menekültek. Tudta, hogy
veszedelem lesz abból, ha fel ta-
lálnak igy együtt a gimnáziumba
menni, mert az öreg szabja és töri
össze otthon is a házat, ha egy
cseppet iszik.
— Oh be rossz űdöben indulánk

el! — állott meg egyszerre Danika
s hát nézi a toronyórát.
— Jere csak, mert megkapunk

valakit.
— Csak Alózi bácsit kaphassuk

meg, aki szellőztet s söpröget a
termekben.
— Vajegy tanár is lesz, jere

csak.
— Azok mind alusznak most

szerteszéjje! a városban. M é g há-
rom óra sincs s négyig örökké
alusznak. S ha megtudják, hogy
édesapám mérgesen kereste őket,

osztán fel sem mernek későbben
sem jöni.

Az öreget megnyerte Danika
ezzel az utolsó szóval. Visszább
jött s megnézte ö is félrehajtott
fejjel a toronyórát.
— Akkor üdözzűnk négyfeléig,

nehogy elriadjanak — mondta.
— Dohánnyá van-é édesapám-

nak?
Csali kivett egy harmadosztályú

paklit, ameiy ugy össze volt cso-
magolva, mintha néhány szem cu-
krot temetett volna belé.
— M é g lesz valami por — kuta-

tott a papirosban.
— Jöjjön, mert én veszek édesa-

pámnak — m!ondta Danika.
— Honnét van pénzed?
— Az egyik tanár ur egy virág-

pukétot küldött tőlem egy naccsá-
gának s húsz lejt adott s anacc-
sága is húszat.

— A játékos tanár lehet — je-
gyezte meg az öreg, — majd egye-
nesen bementek egy boltba s ott
Danika felvásárolta a pénznek a
felét. Aztán még gyufát gyújtott
kedvesen az apjának s lödörögn?
kezdtek a járdákon s amikor me-
gunták ott, akkor az utön, ahogy
a piacon büllögtek volna keresztül,
ugy félnégy felé, hát térség tulsá
homlokán egy sereg ember vagyon
rácsödülve valamire.

Idejük engedte s odamentek.
— Itt mit árulnak? — kérdezte

Danika egy^ embertől, akinek az
inge fel volt könyökig tűrve.
— Tudományt — mondta az

minden becsülés nélkül.
— No, ha tudományt, ejsze m Q

es rászánjuk az űdöt — mondta
Danika s bementek a sátorba.

így lett Csali Kelemen fiából ko-
médiás inas.



SZERVEZETT HADJÁRAT A
V A S Á R N A P megszente!ése ellen
az, ami Németország keleti meg-
száüási zónájában íoiyik — pa-
naszolja a szászországi ev. püspök
égy íeihivásában. A közigazgatás
szervei, a politikai pártok és más
tömegszervezetek vasárnap, lehe-
tö!eg az istentiszteltek idejében
rendeznek összejöveteleket, iskotai
ünnepélyeket, rendéinek ki embe-
reket munkára, vagy szerveznek
éle!miszerkiosztást és ezzé! messze-
menően !ehetet!enné teszik az is-
ientisztelek !átogatását. (E. P. D.)

T Á V O L B A L Á T Á S A Z E G Y H Á Z
S Z O L G A L A T Á B A N . A S!m és a
rádió mellett a távo!ba!átásnak
növekvő befolyását kezdik feüs-
memi a nyugati áüamokban, aho!
a technika fej!ödése a távo!ba!á-
tást is az anyagiiag már e!érhetö,
örömök köze sorozta. !gy a ion-
doni rádió elhatározta, hogy külön
igazgatót nevez ki az egyházi tele-
vizió élete, mely igy eljut majd az
egyes ember otthonába és a csa-
!ádi körbe is, az Ige szolgálatába
állitva a-technika eme legfiatalabb
gyermekét. Ugyancsak a londoni
rádió tervbevette televíziós prédi-
kációk műsorbaiktatását is.

(E. P. D.)

Az Amerika! Magyar Szövetség
(American Hungarian Federation)
ausztriai megbizottja Dr. Taubin-
ger László a következőket közli:

A Szövetség akciót indított a
kivándorlásra nem a!ka!mas (hard
core) magyar menekültek ujrate-
iépitésére. Ezzé! kapcsolatosan az
ÍRO Ígéretet tett a Szövetség ve-
zetőségének, hogy ezeknek leg-
nagyobb részét Amerikába hozat-
ja, amennyiben azt a bevándor-
lási hatóságok esetenként enge-
délyezni fogják. Az átszállítás:
költséget az IRO fedezni fogja.
Az Amerikai Magyar Szövet-
ség terve az, hogy ezeket az ela-
gott, vagy testi fogyatékosságban
szenvedő magyar személyeket egy-
házi vagy társadalmi intézmények-
nél, vagy menházakban vagy pri-
vát helyeken helyezi el és eltartá-
suknak egy részéről az IRO gon-
doskodnék, másik részét pedig az
amerikai magyarság teremtené elő.
A beengedett egyének két év múl-
va jogosak lesznek olyan állami
támogatásra is, amelybö! további
e!tartásukat biztosithatják.

1950. március !5.-ig össze kel!
állítanunk a Szövetség washing-
toni Vezetősége számára és postá-

„Mert nem szégyeniem a KriMtns
evangyeliomát; mert istennek hatal-
ma az minden Mvőnek idvessé-
gére . . ." (Mm i: M)

Három esztendővel ezelőtt több-
ször %s rendszeresen mégfordul-
tam ol^an emberek között, akik uj
igazságokat hirdettek és sorra ki-
jelentették azt, hogy az evangyé-
liom elavult és a modem ember
kérdéseire nem adhat feletet, mert
hiszen megváltoztak a gazdasági
és szociális állapotok. Be ke!l vál-
tanom, hogy ilyenkor bizony ha!l-
gattam; egész !ényegte!en kér-
désekben dacosan és nyíltan ellen-
vé!eményt jelentettem be, de ekkor
nem szólaltam fel, mert szégyeltem
volna azt, hogy kinevessenek, ma-
radinak és gyereknek csúfoljanak,
ne számitsak többé számukra „ko-
moly" ellenfélnek.

Hányszor haügatjuk, hogy egye-
sek durván és kíméletlenül gyaláz-
zák Jézust, kicsufolják Istent, alap-
jaiban támadják meg az evangyé-
liomot, álltatván magunkat azzal,
hogy „tiszteletben tartjuk más vé-
leményét", pedig lényegében szé-
gyenlünk „ilyen kérdésben" össze-
különbözni az átkpzodóval. Szé-
gyeljűk azt, hogy gúny tárgyává
tennének bennünket vagy hatalmi
szóval leintenének. Mig sokan
mártírhalált szenvednek alapjában
igaztalan ügyért és nem helyes
utakat járó vezetőkért, addig szé-
gyenlünk kiáHani annak igazságai
mellett akié egyedü! az Igazság,
aki maga az Elet a mi Urunk Jézus
Krisztus! Egyházi életünk egy ki-
válósága mondotta azt: „a külön-
böző megváltást igérö földi rend-

szerek lényegükben féügazságok,
de egész emberek küzdenek azo-
kért̂  mig az Evangélium Egész
igazságának csak félemberei, nem
teljes követői vannak."

Évezredeken keresztü! kereste és
keresi az ember az igazságot. A
vé!t igazságok mártírjai, áldoza-
tai tizezerszámra halták meg meg-
győződésükért és mindez hiába
vo!t... Meddő küzdelme a gyarló
embernek önmagában saját életé-
ben s nem képes addig tátni mig rá
nem döbben egyszer a való Igaz-
ságra és el nem fogadja Krisztust.
Sau! kinevette és Mdözte a hitüket
nem szégyenlö keresztyéneket és
gőgös büszkesége, hatalmas em-
beri tudása semmivé olvadt a da-
maskusi utón az egyszerű igazság
vakot látóvá varázsló fényének tü-
zében. Nekünk is el kell jutnunk
egyszer éltünkben a damaskusi
útra. Kell, hogy a sokfelé nézegető
ember végre látóvá váljon, meg-
lássa igazsága fényében öt, hogy
egész emberévé lehessen a teljes
igazságnak.

S akkor nem szégyen!em többé
az Urnák evangéliomát. Tudom,
hogy az Istennek hata!ma az min-
den hívőnek, tehát nekem is, az
idvességére... Vállalom a vüág
nevetését, nem bánom, hogy mara-
dinak tartanak vagy naivnak, sőt
bolondnak csúfolnak. Bátran kiál-
lók és mindenho! és mindenkoron
á!dom az én Uramat, hogy nékem
szemeket adott, hogy lássak, fü-
leket, hogy halljak bizonyságot té-
vén ö meüette kiáltom: „Tudom
kinek hittem! Te Néked egyet!en
igaz isten!"

ra ke!! adnunk, azoknak a szemé-
lyeknek a jegyzékét, akik hatvan
éven feinMek, vagy betegek, vakok,
bénák, nyomorékok, vagy cson-
kák. *

Fe!szó!itjuk mindazokat, akik a
/fenti csoportok va!ame!yikébe be-
leesnek (feteség a férje után szá-
mit), hogy ha!adékta!anu! fordul-
janak megfelelő kartotékért illeté-
kes körzeti lelkészükhöz.

A nyilvántartás elkészítésére az
American Hungarian Federation az
egyházakat és a MenekMtBgyi
Szoigaiát szervezeteit kérte fe!.

Fetkérjük honfitársainkat, hogy
a fenti tájékoztatásra ismerőseik,
barátaik figyelmét hivják fel.

Édesanyja keresi Dorn Lászlót
(szű!. 1923. március 30), aki 1944-
ben e!jött Magyarországról és áHi-
tólag Ausztriában, Salzburg kör-
nyékén é!. Aki hollétéről tud, kö-
zölje azt Központi Hivatalunkká!
(Brück/ Glocknerstr., Postfach 9).

JÖJJETEK
A z Ansztriai Magyar Protestáns Lelki-

(tondöző Szolgatat hivatalos lapja
Kiadóhivatal: Bregenz, Betrnptstraße 6
Drnek von FeMzian Ranch, Innsbruck.

F9t dtn !nMt vtontwarMch:
Dt. Htrtinyt Anddb




