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Szerte a világon, ahoi magyarok étnek ez év decemberében ünnepet Oinek Vörösmarty Mihály, a Szózat
koitBje emtékezetére. Korunk felfordult és felforgatott fógahni és értékrendje szinte természetszerű okozója annakj
hogy ax űnnepiésbe otthon és kűMMdön egyaránt talmi hangok keverenek. Rendszerek es csoportok igyekeznek művét a maguk szempontja szerint értékem!. Nemzeti művelődésünk, mint fajtánk és népünk egyédűli megtartója ir&nti
kötelességünket teijesttjOk, ha a hamis hangok orkánjában, az igazi VCrösmartyt felmutatva, ünnepeljük születésének
százMvenévesx forduMját.

A magyar romahiika
A nagy roman^'kus hullám Magyarországra
és nemzetiségre tereli a ügyeimet. A politizése egybeesett a reformkorszak több jekntös politikai, kai reformtörekvéseik és az iirotÜalmi romahtizmus
az irodalmi felujulásnak pedig ikiéKtt, korszakaltotó magyar vál'tlzata, között igy áll elö temnészetes M l eredményévet. Ez a találkozás több okbál igen sze< csönhatás. Ezért telítődik a magyar romantika
rencsés és termékenyítő hatással volt a magyar szel- annyira túlnyomóan nemzeti dlemelckel. így vállemi élet alaMására. M i g a romantika egyM&l elveti nak — a csucsoikat tdkintve — Széchenyi, a láh<a tanult és tudlálkos mintáik után (keresgélő iro tipu- geszü politikus és Vörösmarty? a lángeszü kölsát, — a romantükus iró lázban teremt, n e m mintákra tő (j^l'temüikben és magatartásulkban is sok a roHgyelmez, ihantm az isteni ihletre 'ha'Hgát — másíela! * kon vonás!) szeMemi rokbnoiklká, az emberi életnek és
historizmusa a megszépülit mimit és a sivár jel'cn össze- a világegyetemnek abtban az uj igézetü M<fogásában,
függéseire, mimienekelött a népire és népiségre, a amit romantikának nevezünk.

A kö!tö étetmüve
Vörösmarty M A á ? y (1800—1S55) a fehéym<égyei
Nyéken született, gazd'atiszti esa'llá<íb61. Székesfehér-.
váron és Pesten taniuÜt; ügyvédi okleve'M szerzetes
közben náhány évig mevelöáködött a Perczel-család^
nál. Gömbön, Toltna-m^gye alispánjánál a mtgy^i életben forgcMdtva, megismeríkediik a közállapotokkal.
Korán megismerte a Masszikus isíkola költőit, Baróf:
& a b ó Dá)/Kf, Virág Benedek, majd Befzaeny: müveit
és J^^va: Aí&!őg nyetvtudományi mnunkáit. iKtdve'lt
olvasmánya volt Zrinvi és ^í:Jce$. A váágirodialomból
^Aa^pearet, ^(AfHcrt és GoefAef kedvelte. Ba;zá és
T o M y iskohtársai voltak; Pesten tanúja voít Kísjfaíudy Károíy sikereinek. Im€, <fejlő<iésének külső ál!lomásai. Amikor a Kazinczy pártfogása alatt á'Mö N^&<?
c évkönyvben ^íranyMrá&oíi & ^ é í y <Sántfor ,„<4 ^ *
íceíyeüc Érd^íy&en" <:. eposzát olvasta, megíogámzott
benne első és döntő sikerének, a Zafán /uf^a megírásának terve.
A honfoglalás nagy lélekzetü, tizénekes 'hőskölte-

ménye, a Záfán /utáía (1825) a nemzeti igézettel telt
korszeliemet fejezi ki a legmagasabb fokon: 'féhrázni
a múlt ragyogó ívisszfényivel az álmiatag jdenit; uíáradó erő és íérHassyj, borongó ibáj a hexameterlbe könnyedén ömlő színes, hajüékony és gazdag nyelvezet
jellemzi Vörösmarty első eposzát.
í dtcsős4J?űn&, A

az 4yt Aontáíyban?
aíathmK nt^yen enyásző
g
a;taJ sőrő /eM^eür, ^ a
/efetMcenyság ÁMMzonifían a!aíc/a
g
H o ! nagyon, a H merész a;aícA hadi Jaínaüc
.4 riadd ra^: m^y^gcf /ö!ver;e szavává!...
Vörösmarty egy^ csapásra országos hirü költővé váLik; a néhány mnéva e!!hal!t JKisíaludy Károly helyébe
ö lett a nemzeti és irodalmi romantika vezérlő alakja.
A z Akadémia tagjaivá váíasztják és átveszi a Tudományos Gyü;fem^ny szeíkeszfését. Bajza szertkeszti
ezentúl az Aurórát, majd ennek megszünite után, 1

dy bevonásával inegalakitják az ^fnenaeumof. Több és Sza6ó Dezső, a világon pedig 3ha&espeare^,idezmint űz éven át e triumvirátus vél'eménye uralkodik a hetö. Hogyan ne rázta volna fel nemzetét Szózatává?,
magyar irodalomban.
rendű?et/enüí
A Zalán íutását követi a C$erna?om (Salomon,
légy híve, d magyar,
László és Géza győzelme a kunokon), Eger, (Dobó
Böícsöd az, s wa/dan sírod is,
és az egri vitéz& históriája), a töred<ékben maradt dus
<(pof s e/taírar ...
pompájú Déíszíger, s a^ egészében legtökéletesebb
eposza .4 ^e^ szonnz^dvár (a lelkiismeret diadala a
Vagy a nagyra és nemesre buzdító Jősíaffaí,
bosszú érzésén). Drámáiban (V^rná^z, Afarőf &án,
^4z áMozaí, CtHet eg a Hunyadiad) a francia íelfoK M e non, na nem
gásu romantikus iskola {hívének 'bizonyul, á m leginH a e^rte mindent
g n
kább miniden romantikusok nagy őséhez, 5ha%cespear&H a tiszta &<<zze! áídozáníc,
Aez vonzódik, akinek Juh'us CaMar;áf és Lear ^írá/yát
<S /ftíűnír, mi eddig nem va?anÁc;
le is fordította. Legnagyoibb sz<in)padi alkotása azonNincs 7tata!om,
ban a Csongor és Tűrnie c. mese-dTámája. Vörösy visszanyom.
marty költészeténeik legmagasabbrendü 'elemei, a
J?s mág neíced viruínod íceH, d non,
Aíert Zsten, ember virraszif pártodon.
tönderi-lirai (Csongor, Tünde), a &áma:-&öÍMeím! (a
Kalmár, a Fejedelem és a Tudós), valamint magyar
reaHzmusa (Bailga és Bödke) elegyülnek benne, csodá'Kiáltása betölti a m a g y a r életet és visszhangzik a
latos zenéjü nyelven előadva.
súlyos másfélszázadon át m i n d a m a i napig.
-SőMt ds semmi yoKa^; e°n vah%,
Kieí/en, M e n & í , ÍAtynemfaKa JE/,
i?s a füágoí szű!tem gyermeícü!.
Mindennatd sugárra! a vüág
ő!embőf;

OMdd/ato&, ti meg^övűft tago%r,
^zaírady /eí dú!t Ácebíembő:, an sdna//
íe*gy, mint a /őfdrendftő ^;i v^sz,
Btitdí, Aaragtd! terhes es szi!a;.
^ te efnyomott szd Aagyd e! börtönöd,
Tőr/ át a fásuft nemzedék szíve'n,
H o g y megcsendüí/őn minden gyáva /ü/
/íennydőrg^sedtö! a ^ő!d berekén.
(ßfö szobor)

<S ezer /e/eJH:e! a nagy szörnyeteg,
^ Aíind, e!őá!!t. JiofJ es
^t menny csoda: 7őne&
Kim^rnetet!en
A szabadiságharc után, élete vége 'felé hangja mind(V. /e!v. E/.) inkább elkomorui. A kortársak m é g minidig a hexameterek ünnepélyességét csoldálják; m a m á r nyil*}
1837-ben a pesti Nemzeti Színház megnyitására ván látjuk azt ami az éposszköltönéi sokkal több ben.árpád cimen irt megnyitó darabot. A színház és drá- ne, a magyarság és az emberiség Jegnagydbb problémai költészet iránti szeretétét később se tagadta meg. máival vivódó nagy és meghasonlott romantikus
,Jáf^&szMH &rón:%cá&:" néven éveiken át irt szini bira- tehket.
lat&kat és Ba/záyaJ, a Nemzeti Színház első igazgatóKid vo/t ez e!/o;tott sdna;tás,
jával együtt küzdött a kezdet nehézségei és az alanA!i üMőít, sír e vad ronanatban.
tas ízlés ellen.. Azonban eposzain, drámáin és elbeszélő
Ki dőrőmbő! az eg bo!tozat/án,
költeményein fSzép 7íonÁ:a, Búvár Kund, SzMágy: és
JSÍi zoírog, mint mafom a poÁcoíban?
H a / m á í Q egyaránt átizzük líöütészetén^k mindent elH u H d ángya!, tőrt sz(v, őrüít M e ^ ,
sódró, hatalmas, lirai heve. Vörösmarty, (költészetéVert hadaür, vagy vakmerő reményei:?
nek m é g bölcselmi darabjaiban is, — mint a „GondoHúzd, &i tud/a, meddig húznatod,
iatotk a 'könyvtátban" kiváltképpen lirai költő.
Miícor fesz a nyűM vondbü! bot;
.Sziv ^s poAár te?e bávaf, borra!,
Költészetében n y o m a simcs a Kazinczy ápolta hideg
Htizd rá cigány, ne gondof; a gondída!/
feszességnek. Aíkotói vénáját csa!k a 'Legnagyobib romantikusdkná! feHdhetö, világokat terenntö m^nfícuí
.... .4 va^ csiHag, ez a nyomord /ö!d
%:épzefef jellemizi. A mithÜkus képzelet az ösi megH a d d /orog/on í^serű tevében,
ismerés egyedüli eszköze; szinte azt mondhatnák,
^ annyi bűn, szwny s ábrándod dühdtő/
hogy az alkotás pillanataiban Vörösmartynál n e m haTisztu!yoin m e g a vinar nevében,
sad szét a megismerés intuitívra és racionálisra: a
ßs Aadd ;ő//őn e! N o ^ bárícá/a,
„veföhef rázó httrolcon" létrejött világ csak az ö
M e H y egy ti; vüágot zár magába.
Húzd, H tHdy'a, meddig hüzAatod,
világa.
.
Aíiícor !esz a nyőtt vondbü! bot;
^zív ^s ponár fek büva!, borra!,
Aíosí h% van e$ csend e°s Ad es ha!a!.
H ú z d rá cigány, ne gondo!/ a gonddá!/
^ föM megőszűíf;
( 4 ve*n cigány)
N e m ha/sz^ían^ní, m!n( a hoMpg ember,
Egyszerre ősziig az meg, m:ní az ísfen,
:
Ki megíeremíván a WMgot, embert,
A V é n cigány volt Vörösmarty utolsó nagy veise,
^ fe°Mg fstenf, /^?!g áHatof,
egyben a magyar romantika diadala. A szabadságEMorzadoff az zordon m ü ^efeM
harc baljós kimemetelie; bujdosása és betegsége, a folyEs bánatában ősz íett e*s öreg.
(Bíőszd.) tonos öflö töprengésben végzett „férfi m u n k a " megemésztett emberi erejét. !De a nagy lélekben tizszereA képzelöeröndk éhez a sajátosságához hangulati sen visszhangzó szenvedések és csalódásuk eljuttatelemként a romantikus borongás jamd: és minidieneke- ták a gondolkodásnak oly mélységeibe, melyekben
lött a nyelvi kiíejezésn^fk o'ly tlemi sodrású heve és mind a nemzet mind az ember kérdései a lét egyetemes és megvivhatatlan problémáivá tágulnák.
ereje, amire nálunk példaképpen m é g csak egy d

UJÉV!
cseletkednék az én helyemben. Kőnyörgök Hozzád
azért, hogy Krisztus növekedjék az én magyar népem
etetőben: ismerje m e g és utálja meg bűneit, szakítson
régi rossz szokásaival, keresse a T e országodat és
annak igazságát s mint mép is érezze m e g a le megváltó és ujjászüMö hatalmadat. Növekedjék a IKdsztus egyházam és gyülekezetem életében: legyen az
Könyörgök Hozzád örökkévaló ilstenem azért, igehirdetés tisztább, foganatosabb, a kivetet h á ó gazhogy ebben az esztendtöben is növeikedtjék bennem és dagaibb iogást tegyen, a szeretet adlakozóbb és á M o apaiam a T e Szent Fiad, a Jézus Krisztus. Növeked- zAtosabb. A z adakozó szelüdíségiben járjon, az dÜöljáró
jék az én szivemiben azzal, hogy hiveb!b és engeJel- szorga^matossággal, a könyörülő vidámsággal. A szemeseib szotgád legyek, hűségesebben és áldozatosab- retet képmutatás nélkül: való ilegyen. Növekedjék
ban kövessem Szent Fiadiait, bátrabban öldököljem egymás iránt vaíó gyöngédségünk s a tiszteletadásmeg ó-emberemNet és gazdagabban viruljon ki és ban igyekezzünk megelőzni egymást. A reménységben
gyümöksözzék uj emberem. Növekedjék Krisztus örvendezzünk, a háborúságban tűrjünk, a könyöráltalDam csaMdí életemben. Töblb 'iegyen tűzhelyem gésben á'Hhatatosalk maraidtjunk.
meüllet a békesség, tissztábban égjen családi istenAld'd meg ezt az esztendőt azzal, hogy benne kötiszteleteim örökmécsese, hűségesebben szolgáljuk zelebb jussunk Hozzád, Krisztus telijesebben öltsön
egymást s nagyobb béketüréssel hordozzuk d egy- testet bennünk és érezzük meg, hogy nemcsak a halálmást. Növekedjék íKrlisztus az én éÜethivatásomban hoz jutunk ez évben közelebb, hanem közelebb jutunk
azáltal, hogy eliötte átl'oik meg, mikor mun^kához kez- földi zaramdokutunkon lehozzad!, mindien vágyakodek és Neki számolvk be, amikor leteszem a szer- zásnak, igéretndk, reménységnek beteljesedéséhez.
számot. Növekedjék azzal, hogy magamat, datgaimat Amen.
*
hozzá mérem s ugy igyekszem cseAekedni, ahogy Ö
(R<?sz!ef jRavasz íaszíd; Haza/eh? c. Hrőnyvébőf.)
yegyeíe yan, vőíegány az,
a w/eg^ny barát/a pedig, a^i oM ^H es
haH;a ói, örvendezve őrű! a vofegelíy
ízaván^ít; Ez az ^n örömöm immár
beieÜ. ^4nnat nőveícednie M / , nercem
pedig a M U ^záHanom."
(Jáne^ 3.29-30)

A NEMET PROTESTANTZMUS PROBLÉMA)
Irta: Balázs József
A z európai reformált egyházak és a
nemet protestantizmus évszázadok óta
testvéribgalmak voltat. Akár egyházi,
akár theologiai vonatkozásban kutatjuk
is e RHátész muitját, míndegyM a nemet tfatás myormaira bukkanumik. A z
egyes korokban jckníkezö vallási és
egyházi változásokban' a német theologiáknak erős irányító szerepük volt.
A z első világháború utáni időben a
német protestantizmus útjára döntő kihatással volt a nemzeti szocializmus
ideológiája és pártjámaik hatalomra jutása. A párt irányítása mellett, az evangélium szellemevei szakítva, új egyházi
közösség tűnt fel, az n. h. „n^mef üc%resz(yA)e&". )Ez az Ószövetséget elutasítva, az evangéliumot „áryásfíva" igyekezett az akkori német politika támaszává válni. Ezzel szemben állt a „A#y a M c egyháza", mely a német történeti protestantizmusban az evangéliumhoz való nagyobb hűséget ébresztette
fel. Azt vallották, hogy az. egyházba
nem elég csak beleszületni, hanem
ehhez az egyén evangéliumi hitének öntudatos megvallása, s h a kell, ezért a
márttromság vállalása is szükséges. A
német protestantizmusnak ez az elmélyülést jelentő ideje htvta életre azokat
az élö gyülekezeteket, és termelte <ki

azokat a hitvaló vezető személyiségeket, akik a háború és az összeomlás
szörnyűségekkel teljes idejében is
Krisztus ura!<mát hirdették. A

egyAáz" M m jelentett új felekezetet,
csak kovász akart lenni, a német történelmi protestáns egyházakban és
azoknak egységében maradt.

Két irány
leti totális pact által támogatott és az
egyház egységét megbontani akaró „ti/
egyházi mozga!om" mely a „nAnef ícereMfy^neíchez" hasonlóan, m a is főleg
Thüringiában a legélékebb. Viszont a
rtyugatnémetországi
protestantizmus
többségében a politikai protestantizmust
véli egyházpolitikai szükségszerűségnek
és csak igen mélyen s csendben' végbemenő folyamatnak tekinthetjük a vele
egyidejűleg megindult evangéliumi
keresztyénség erjedését.
J
A inai német protestantizmusnak
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továbbá Németországnak két egyik legproblematikusabb személyirészre való osztatása után a .protestáns sége D. DibeMtM berlini püspök, egyegyházak kettős 'fejlődési irányt vettek- ben hivatalos irányitója a némethoni
kig a Áreíefi oMzágr^zben maradf egy- protestáns egyházaknaik is. A másik
ház e7efe mindegyre az eyang^Htwnban erös személyiség JMar#n NiemőHer, aki
e/me*fyűM, Miben meggazdagodó ^ az Nyugatnémetország egyik egyházkerüaHozatoi vaHafdva yáH&, addig a nyu- letének elnöke.. iMindketten a „AityaMd
gafira a tradicionáKzmü^ ro^ább^!á$e egyház" tagjai, akik mint annakidején,
maradi /eMemző. A z evangéliumi élet — az ú/ pogány^ágga! ií szembeforduffaA
ért folytatott harcot csak élesiti a ke- s m a s ugyanazf az eÍHfasifáíf Á f ^
A háborút követő nemet összeomlás
maga alá temette a nemzeti szocialista
kezdeményzesü „háneí írereszfyá!"
egyházat is. Tágjai részben, visszatértek
a történeti egyházak gyülekezeteibe.
A z összeomlás m á s következményeket is, vont maga után a német protestáns egyházak életébe. így többek között az egyház település-történeti változáson esett át, amennyiben f ő H , mini
fiz miMid nánef egyAázfag,

3 (ofáhzmusoMca/ ízemben. t)e midőn
ezt a poli#kai magatartást vállalják egy
pillanatra sem feledik az evangélium
szociális üzenetét és a kommunizmus
emelésekor emelt hangon követelik
egyházuMhoz tartozó népük jogát a
szociális és politikai élet igazságos rendezéséhez, így M e m ö H e r kortársait
megelőzve, prdfétai láttatással tudja a
dolgokat vetítem és azokat mindenki
napi kérdésévé tenni. Éppen ezért a
prof<!fáicaf /eHemző sziMríí^gga! M p viseM az á?(a!a Aefyesneíc feftsmerf eíveíre(, mélyek olykor az egész németséget átjáró vitákat vonnak maguk <után.
E két nagy egyház-vezető, egyben
azért az elvesztett német protestáns tekintélyért is harcol, amelynél: mái örököse az az angolszász protestantizmus,
amely napjatnk u. n. ökumenikus mozgalmát kezdeményezte. M a g u k a fent
említett német egyházatyák is az őhumenMcHS áMásponfof Jc^pvMeH!c, amely
lényegéjben n e m más, mint a vallási
pattikularizmusnak egy egyetemes evangéliumi szolgálatban való épitésé.

A nemzedéki kérdés
Mint minden történeti közösségben,
igy a német protestantizmusban is fellelhetjük a nemzedéki kénd^st, amennyiben az említett egyházatyák álta!
képviselt felfogás meüett. az ifjabb
fheologiai memzedék is jelentkezik a
maga új meglátásaival. Ennek egyik is*
mértebb csoportulása az „Unterwegs ".Uton" cimü egyházi 'folyóirat köti
töttnörült. E z az új feMogást képviselő
csoportosulás, egyrészt a ürorun& egye^emeMd váM válságaira, másr^$zf a sa/áfos n^mef ^eYde^eírre bereit az evang^Huw! iJőszerü váíaszáí.
A z olyannyira esedékes német lelki
önrevízió úttörői, m a m á r általános
visszhangot találtaik a legszélesebb német egyházi tömegekben és az u. n.
laikus tömegmozgalomnak váltak elindítóivá. Ugyanígy a jövőt jelentő ifjúság is e gondolat köré szerveződik és
igy pl- egyefíen megszáMas! övezetben
az oíí e!ő /!aíakág 40%-a (arfoziíc az
gy
A z évszázadok óta döntő szerepe*
vállaló német protestantizmus ismét keresi önmagát és megítélésünk szerint a
sok lelki és anyagi megpróbáltatás után
újra a belső reformáóio útjára térül.

TengerentMró!
vagy Ausztriábó!
BejtűMte-e már
A !e!!tigondozó
é$
a )öjje!ek fenntartására?

(1566 erlö^)
Irgahnazz, U t Isten, inmnáMm énnekem!
hgahnazz, U r Isten, inunarom énnekem,
Mert tebenned bizik, U t a m az én lelkem,
Es tebenned nyugszik, U r a m az én szivem.
Szárnyad a!á vetem az én teménységim,
Mig elmuhtak tőlem az én eüenségim,
És mig eltávoznak ^51em én bűneim:
Csak tebenned lesznek, Uram, én örömim.
Te hozzád kiáltok, hatalmas U r Isten,
Mert nincsen, énvélem ki már jót tehessen,
Én ellenségimtöl engem megmenthessen,
És én dolgaimban ki j^ra vihessen.
Velem, én szent Atyám, nagy-sok jókat tettél,
Mert énnekem mennyből ötizőt küldöttéi,
Én eHenségimtő! engem megmentettél
És az én szivemben örömet szerzettél.
Azért téged, Uram, én felmagasztallak,
Te dicsőségedben hatalmasnak mondlak.
Mind e világ előtt irgalmasnak vallak;
És jóakarómnak én tégedet hivlak.
Kész már az én szivem néked énekelni,
Kész most jóvoltodért nagy hálákat adni,
És mindenek előtt téged megvaMani,
A te szent nevedet őrökké dicsérni
Kelj fel azért mostan, én hagy dicsőségem,
Légy mindenben nékem kedves segitségem,
Erőtlenségemben légy én erősségem
És veszedelmemben légy oltalmam nékem.
Én felmagasatalom itgalmasságodat,
Mindenkoron vallom te igazságodat,
Mind ez egész földön hatalmasságodat:
Mindenkot hirdetem a te jovoltodat.

3t (Buttnáag 3M6um6o
Ma/J ha M ^ r a d az ^; $ hazug
papjai szűnneíc
s a Hforö napfény n e m férem
na M w H a ícard az erő^za& <%urva
a a $zen( h^íce ícoráí n e m cudiarif/a
na barombd! s őrdöghő! a n^pzsaroM d
s a nyömoru p d m e p emherM^gre /avu!;
Ma/J ha vifágosság íef/ed M íire!eK*e nyuga(rd!
ís időzni íud({ sztv ^emeíM! az
/íayj ha (an^csof far( a foM nSps^ge
Ba egei osfromM hangodon
^ a zay&d! egy $zd v ^ ürt dörögve;
J e T^g varr írőveft%'ve*gre ^ ü M az e^g;
/iz fesz csa!r meTfd dtada! számodra, nevedhez
M M f d emf^/eff aH^oron ád a vifág.

D! $ PUT A
A hivő katöÜkum is mily magyar sorsvállalás legidötállóbb alakja napjamkig a Nagyságos .Fejedelem.
A Nagyságos Fejedelem alakja az ujabb időben, a politikumtól letisztulva, egészen uj szempontból vált példaadóvá,
mikor a hivő ember, az evangéliumot valló N a g y Vezeklö
arc-élét rajzolták meg. Sorra jelentek m e g ujabb kiadásban
^Emlékezései, Vallomásai és imái. D e mert Rákóczi Ferenc
csak aUg tanult m e g magyarul-a kuru<; korban nyerte vissza
anyanyelvét-már a száműzetésének elején ismét elíeledte azt.
Így latinul és franciául vetette azokat papírra s onnan kellet
azokat népének nyelvére visszaadni.
iEzckböi a fejedelmi Írásokból, egy független szellemű,
mély gondolkozó lép kései idézője elé.
„ — Egyáífafán nem fe7e& H/eíenfem-ó örőír Jgazság-hogy
minden cse/eícedetem c é % Hzárd/ag a szabadság szeretete
yo!í ds az a vágy, hogy hazámat az idegen ;árom aid/ /efszabadífíam." — iria emlékirataiban. .Ezért volt hajlandó odahagynd másfélmillió holdhyi föMjét, 36 várát és várkastélyát, oadihagyni töménytelen kincsét, ezért volt hajlandó odavetni a megválasztott lengyel fejedelemséget. Mindent. S
mindezt azért, mivel vallásos hűsége és abból táplálkozó
missziós hite, megvetette a materiális javakat, ha a népéhez
való hűség és idegenekkel való megalkuvás közt kellett
választani, S ezek közepette, milyen tragikusan érezhette
magát c hű katolikus, nagyvallásui és mély alázatu ember,
mikor idegen [politikára hajló egyháznagy kortársai öt. vallásának és egyházának hütelenségében marasztalga-tták el. Pedig mint 'Emlékiratában megjegyezi:
Rcmd/tem, hogy az időír fo/yamán he/yreá/Ziíom a /eMreí:
ggyse'ge't ^s igy sze/id ^s hdírés utón visszavezetem az é/^ü/őji:i/t vaMáso^at az igazi ^a(ofiícm egységbe. /4 M ^ r m ;d
rdíze"azí hiMe, hogy a íra(oH^m vaH^N megőrzése az oszfr^
^:ra/omtd/ /ügg s ez e//en /egyverf fogri annyi, mini a Urafv/i^usoíc rom/ására (öm:. Énnd/ /ogva e háború e/e/en
pap/ain^ annyira men^ti/fe^ fő/em, hogy sokáig J ! M
íorom n ^ ö ! vo?íam, — amig a váraJi ícáp^aían
ndhány pappá! együff (áborba nem hozíá^."
A Nagyságos 'Fejedelem ifenti íájdialma. érthető. ;Ez a
vád ugyanis abbói a tényleges helyzetből adódott, hogy
mint Vallomásaiban: is irja „bár e*n mindenei á!(a/ ismert
buzgó ü^íoíiíctM vaHáíu yagyo^, m^gis az a!veze*reMH /eíe
Js a seregeim MeMftzede ^á!viniííáÁc&d! fevőtfik íci. Vagyis
a nemzeM /űggefíenság^rf vivoM h a r c o M ^rfhető oíc&d/, meri
si szorongaffaíás ^s fársadaími e/nyomás egymást /edo
oífa&, / o H a n M^eífe r^sze? a ca!vinisía magyar
p A többségében katolikus Dunántúl késő került a kurucok kezére és igy azoknak tömegei kimaradtak e harcokból.
iDe ugyanabból a hivő evangéliumi, látásból adódott a
Fejedelem mély szociális felelősség érzése is mikor, elsöáorbam a szociális számkivetettségben étö népért emelte fel
szavát.
— „/l fo'rye*nyeír szerint ^ paraszío&na& nincsen más
(u!a;dona, csaír a íeMr^." [panaszolja az Európát járt és tanult
Fejedelem. Ezzel a látással tudott ö annyi balszerencse közt,
annyi ármánykodás ellenére is közel egy évtizeden keresztül harcolni, mert a magyar nép újra és újra táborába szállt,
miután otthon elvégezte nemesi urainak a munkát és adóját
kiRzette. <De éppen ezért a magatartásáért vállalták többi
sorsnépeink is a kuruc sorsot, mert a szolvákok külön ezredben, a román és rutén nép [pedig külön századokban sereglett hozzá. Söt a városok német helyőrségei is önként ad!ták magukat sorra zászlai alá. Ez az evangéliumi hit és a
politikai patriotizmus napjaink legjobb irányitója lehetne,
mskor uj rendezőelvek után kutatunk a dunavölgyi népek
részére. .Széchenyi- és .ády-képzetek vetülnek írásaiból
elénk, mikor a kortársak és a nép elmaradását elemzi.

i Ferenc írásait mély belső azonulással lapozgathatja kései utódja, aki nyomdokaim lépked, egy külső emigrációban. D e m i ennek a kései irodalmi hatásnak és lelki
aktualitásnak okozója? Semmi más, mint amiről már a m a
kor francia olvasója is beszámolt:
„Mélységesen hisz istenben es azí nagy egyszerűséggé/
nem mufat/a, de nem is fMo?;a. TiíoM?an so&aí segif a
szegénységen e*s so& időt M/f Mnád&ozás&ah. Rend&ivti/ tisztességes, igaz, egyenes, ve'gsőMg bátor ^mher."
Íme c íöldí hontalamságtnnkban es társtalanságunkban,
mióta a magyarság bezárkozót a Kárpátok medencéjébe,
soha másra n e m hagyatkozhatott, mint az lEgek Ufára. Ide
jut el a Bujdosó Fejedelem is ennek a történeti szükségszerűségnek ídismeréséhez. Napjaink hontalanságában, mikor imár a 400 év óta folyó magyar vallási és politikai emigráció múltját és alakjait elemezzük, mindenképpen, a Bujdosó Fejedelem emberi alakját tartjuk legpéldaadóbbnak. A z
ö tanulságtétele m a is egyetlen igazság, mely azt inti felénk
a századok távlatán', hogy egy-egy főrMneti emigráció, csa&
Hgy fud Mábo/ni ebbó! az erM/csős é7ef/ormána& nem mindenben nevezhető á/ipofbd/, ha az evang^/iumi er/cő/cs ^s
szeHem at/árd/ /e nem Mr. Aki akár az egyik, akár a másik
rovására alkut tesz, az menthetetlenül kihull.
Nagy volt az ut, amig a Nagságos iFejedíelcmböl Vezeklö
Fejedelem lett. S mégis reánk késői útkeresőkre ez utóbbi
teszi a maradandóbb hatást és követésre való .példaadást. S
hol vannak m a már azok a kortárs keresztyének, akiknek az
ö hitbeli hűsége nem volt elegendő? A nagyság egyik ismérve, hogy a kortársak n e m mimdenben tudják megérteni
nagyjainkat. S hogy érthették volna m e g azok az idegen
szemlélők azt; akiben a magyar hűség és mély katolikus
hűség oly egységgé olvadt, amelyet napjaink igényel egyre
bátrabban, példaandóbban..
A pázmányi magyar katolikum a Vezeklö 'Fejedelemben
érte el legidötálóbb csúcsát.
(y)

Kosttotónyi Dezső:

az em
Tanár az én apám. H a jár a vidéki
városban, gyermekek köszöntik öt
kicsinyek és nagyok, régi tanítványok,
elmúlt életükre emlékezve, lassan
leveszik kalapjuk. Mint az alvajárók,
kik másfelé néznek. Hentesek, ügyvédek,
Írnokok, katonák s otykor egy országos
képviselő is. Mert nagy az én családom.
Nagy az én családom. Kelettől nyugatig
nyugattól keletig. Nagy a mi családunk.
Mikor vele megyek, fogva öreg karját,
vezetve az utón, a szivem kitágui
s szívek közt énekel elhagyatott szivem.
Az én édesapám az emberek apja
s én az embereknek testvére vagyok.

Mire eze& soro^ eíérne/t az olvasóhoz, ?u! /eszünk már a ikarácsonyon. D e Aa már nem íehef karácsonyi a;ándé%c-;avasfat, még gem
Jesz még %césö eígonJoíÁcoc?n: az
ado?? vagy /capo?? karácsonyt a/án-

dÁ^

^

Karácsony? idegen /öídön megérő és űnnepíö magyarod, a^ár ausz?riai, németországi vagy :fáí:at
menejkü^-?á&or&an éíneíc, aicár /rissen érÁcezette^ vaíameíy távoh' országban, aí:ár már íő&&é-%cevésHé
megáHapodo??a^ u/ ítörnyeze?üíc&en — gondo&odnaA:, töprengeneíc.'
mi? adjanak karácsonyra. ^4 gyerme^ce^ — bármilyen ^órHÍménye^
^öz? éí/eneíc is, szerényen vagy
megefégede?ten, nyomoruságban
vagy bőségben — izgatottan, apró
{e/A:ü&: remegéséveí vár/á& a karácsony?; mi? hoz az ángya!? mi? hoz
a Jézusba? óh bár ez? vagy az?
hozná/ Fs a /efnót?e%c szive méíyén
is van még annyi maradék ?isz?a
gyermeki, hogy meíengesse egy íris
hatvány, ?i?^os íángyá? a reménységnek és várakozásnak; há?ha,
mégis, számukra is !esz valami
meg!epe?és.
Es mindenei igyeítsziA: is összeszedni, %ci?a!áfni vaíami a/ándé^o?,
bármilyen Hcsiny !egyen is, íegaíá&& a íegítózeíebb: hozzátartozódnak, íegbensöbb &ará?o&na&. ^4
?öprengés n^hezeoo és keservesebb,
min? vá/aha. Bé^és évein^coen is
meHcora kérdés voí?, pedÜg aHcor
igyekeztünk eíőre gondoskodni arróí, hogy anyagi íehe?óségein^ megfegyenek terveink végreha/?ására.
Aíég aA:^or is nehéz vo!? és karácsony vo!? a megdöh&en?ö ?ani?ás
arróí, hogy mennyire nem ismer/üíc
egymás?. M é g néha gyermeücefnÜce?,
szü/einíce?, ?es?vérein^e? sem, há?
még &árá?ain^a?. Tanács?aíanMÍ

vo!? megáMani; va;;on
?e?szeni /og-e neH? va//on örü/ni
rá, hogy azoÁcró!, aMtróí az? hiszszüA:, hogy igazán %cózef áHana^
hozzánk, nem ismer;ű%c igazán az
izíésé?, müyen szinte?, miíyen
formába?, miJyen /a/fáüca? &edveí,
ha &ez?yü? aícarnán^ vennie nem
?ud;u& a sa;á? hi?ves?ársuní!c &edve!? színé? és minfá/á?. H á ? még
egy &ará?ná! vagy &ará?nbné!/ H a
ennyire nem ismeryüir ö^e?, va;/on
mennyire szeref;ű^ ölte?...?
idén még nehezeHé ?e?? minden? anyagi fehe?e?fenségün%c. Hiába érkeze?? már vaíaÁci ^i idegen,
u/ hazá;áoa, aligha van máris o!yan
anyagi &órűíménye%c ícözö??, hogy
a karácsonyi vásár hirde?és-orgiái
csá&i?ásaina!c engedve vágyai és eíiicépzeíései szerin? vásárolhasson és
a/ándéltozhaseon. Há? még azoíí,
aMcne& ez? a karácsony? is, a ha?odi^a? vagy he?edi^ce? ?a!án ?áooroan vagy ?áhor árnyékában ^ H

A z Egyesült Nemzetek szociális
kérdésükké! íoghdkozo bizottsága
a közelmúltban elkészítette a „ m &
nekiüt" iogalmának pontos meghatározását. Eszetint menekültnek
számit az, aki 1914. augusztus 1 és
1951. január 1 között „az események következtében és annak az
indokolt félelemnek tulajdonitha
tóan, hogy faji-, vallási-, nemzetiségi okból és politikai véleménye
miatt üldözik, saját országának
határán kivül él és képtelen, avagy
— nem személyi kényelemből, hanem más okokból, vagy félelemből — nem hajlandó magát az illető
ország védelme alá helyezni."
(Amerikai Magyar Népszav.)

JÖJJETEK
Az Ausztriai Magyar Prbtest&ns Lelkigondozó Szoigátat hivataios lapja
Szerkeszti: Unghv&ry SAndor.
Für den tnhitt veMntworttkh:
Kóppindy Jinoü.

Kiadóhivata): Bregenz, BehnptstraÉe 8
Druck von FeMzian Ranch, Innsbruck
LeMdgoadozó Szoígáhtank
KözponM irodájának c!me: Bregénz,
Be!rupt8tráBe8/n. Te!eíon:Bregenz 3-47-4!.

A z amerikai protestantizmus nagy
lépést tett a keresztyén egység felé.
November 28 és december 1 között Clevelamdban megalakult a „'Krisztus Egyházainak Nemzeti Tanácsa az Amerikai
Egyesült Allamokban" (National Council of the Ghurdhcs of Christ in the
U . S. A.),. 27 protestáns és görög-keleti
egyház alkotja ezt a tanácsot, amely
erősebb lesz, mint az ökumenikus gondolat és keresztyén együttműködés eddigi amerikai hordozója, a Federal
Council oí Churches (Egyházak Szövetségi Tanácsa), mert ez utóbbin kivül magba íogja foglalni az összes
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?ö/?eniöÁ:. mire /észen anyagi ere/üj!: ne^iA:? Oh, mi? ad;ana%c, mif
vegyenek?
Va;/on &i mondha?;a, hogy szegényebb, min? a názáre?i ácsmester
és /?a?a? /eíesége a be?h!ehemi
is?áííóban? Va;/on H mondha?;a,
hogy gyermekének bőfcső;e durvább /aragásH, pó/yá/a nyomorúságosabb, min? az óvéÁ: voí?? Fs mé"
gis m e l ó r a a/ándé^o? ?ud?a^ adni
a viíágna^c/
M i !enne, ha karácsonykor a vi/ágba szétszóródó?? magyarod ^i?árnán%c szivünké? és s z e r e ? e?e?
adnánk
a;ándé^cba
egymásnak ?
Ezrede?, századat adha?
íti a;ándé^o&ér?, ha szere?ete? <
?ud adni, semmi? sem ?ud adni/
Hiába %capo?? va!a^i drága? és értékeset, ha szeretet nem Ácapo??, semmif nem Ácapot? karácsonyra/
M i !enne, ha szere?e?e? adnánk?
Harsányi

András.

nagy 'felekezetközi szervezeteket is,
mint a Keresztyén Nevelés Nemzetközi
Tanácsa, az Bszakamerikai Külmissztói
Konferencia, az jEszaikamerikai Beimissziói Konferencia, az Egyesült Sáfársági Tanács, .Nöszövetségck Egyesült Tanácsa. Ohurch World Service,
Protestáns Rádüó iBizottság, Protestáns
Film Bizottság — egyszóval minden jekntös szervezet, tanács, bizottság,
amely eddig külön igyekezte szolgálni
a felekezetközi együttműködés ügyét.
A National Council-ban résztvevő
nagy egyházak között van az anglikán,
a baptista, kongregacionálista, evangéliumi és református, ágostai lutheránus,
metodista, presbiteriánus, valamint a
román, orosz, szir és uKrán orthodox
egyház. A résztvevő egyházak 130 ezer
gyülekezetet és 26 millió tcljesjogu
(tehát konfirmált) egyháztagot képviselnek.
Or. National Council föüthára a
presbiteriánus 'Dr. Sanwe! McCrea
Cavertlett.
A Z U S A E G Y E S D E L I államainak
bizonyos vidékein, ahol igen nagy a
turistaforgalom, az autósok számára
külön istentiszteleteket tartanak (Drivein Churches). Március hónapban
8099 autót számoltak össze, kiknek
utasai a floridai St. Petersburg város
autós-istentiszteletén vettek részt. Ugyanitt husvétvasárnapján 8000 autós vett
részt az istentiszteleten; az autók száma
2507 volt.

