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Evangéliumi nemzetszolgálaf
leimezese nem neiyezi a£ egyna- ucg icuiiuMuja — uaniiuy IUIIIIÜ- gyuuu ercumeuye vuiaiiiciy cím- UÍUIUIIH, iiugy imnucii emuenesi- van csupán, nenciieit aíun is,
zat a nemzet és a haza fölé. Az lisan is, de ténylegesen — a grációnak, mintha a világ ezek- vérünknek akarjuk és kívánjuk mert sokan csak őket értik. De
anyanyelven végzett Istentiszte- nemzetközi kapcsolatokat meg- kel a szavakkal illeti? Mert mit a mindennapi kenyeret, az Em- ha az evangéliumi hit ereje tü-
let célja nem csupán az, hogy az tiport országunk csatlós uraival, kell mondanunk? Szabadságban, ber méltóságát a félelemmentes zesiti őket, megtisztulnak s eltá-
Evangélíumot a széles tömegek A nyugati világ nem ismerhet el egymás szeretetében, megbéké- életet? S ha mindezt tiszta sziv- vozik belőlük a fondorlat, a meg-
közkincsévé tegye, hanem, hogy egy magyar emigrációs kor- lésben és igazságban akarunk vei és tökéletes hittel mondjuk, kerülés, a hazugság árnya. Ezért
az emberek a maguk egyéni és mányi, nem nyújthat hivatalos élni! Nem az Evangélium szerint vájjon nem egy évezredes múlt kell a nemzetet az Evangélium
nemzeti teljességében élhesse- segítséget és nem tehet kötelező szólunk-e? S mondanunk kell, bizonyságtételét ismételjük, s által szolgálnunk, nem ügyes-
nek szerinte. Különösen magyar politikai ígéretet. Ez forma dol- hogy nem kívánjuk a másét, nem vájjon nem igaz szivünkből szó- kednünk s taktikáznunk, „hanem
vonatkozásban áll ez, amikor a ga, de ha az egyik oldalon hiány- akarunk uralkodni senki felett, hink? A hétköznapok szavai legyen a ti beszédetek: Ugy,
protestantizmus Magyarorszá- zik a forma megadásának lehe- de senki se uralkodjék mifölöt- megkopottak és mögöttük ha- ugy; nem, nem..." (Máté. 5:37.)
gon nemcsak vallási, hanem tősége, vájjon kimerülhet e a
nemzeti és politikai állásfogla- cselekvés a másik oldalon a for- — — = —---—— . .
lásként is hódította meg a lelke- makeresésében? Nem! Tágabb
ket A kálvini reformáció talán kereteket kell találnunk, széles
sehol a világon nem forrott an- emberi kereteket, melyekben
nyira egybe valamely nemzet eredményesen munkálkodhatunk
ép&en Magyarországon. A köz- nünk a világ nagy áramlásaiba,
nyelv nem hiába nevezi: „ma- hogy elevenek maradhassunk és
gyav vallásnak" jövőt ígérők. Ezt mondják azok

Mi hontalanságban elő ma- is akik politikusokként igyekez-
gyar reformátusok hordozói va- nek idekint szolgálni. De lehet-e
gyünk a magyar protestantiz- más áramlás, mely biztonságos
mus négy évszázados múlt- és örökkévaló, mint maga az
iának és ellene akarva sem cse- Evangélium? Krisztus maga ta-
lekedhetnénk. A múlt hordozása nit bennünket a hazaszeretetre,
talán teher a györkértelenek és Krisztus maga tanit a felebarati
hizonytalanok számára, de erö szeretetre, mely napjainkban a
forrása azoknak, akik hisznek a szocializmus ezerszer felreértett vétek
múltban és jövendőben. Küzdel- és gonoszul használt fogalma- mert
mek közepette született meg a ban fejeződik ki. Az Evangélium-
magyar protestantizmus és küz- ban találjuk meg minden égö és
delmek között-él ma is. Küzdött fájó problémánk megoldását. Az
a török pogányság és az aulikus emberiség igazi harca az Evan- ^ {

Bécs ellen és a hitvitázók mel- gélium győzelméért folyik, ez az
lett mindég voltak protestáns igazi, az egyetlen nagy folyamat,
magyarok, akik evangéliumi lé- melybe minden jószándéku em-
lékkel szolgálták a haza és a bérnek tökéletes hittel és aldo-
nemzet ügyét. A nemzeti újjá- zatkészséggel kell beleilleszked-
születés korszakában protestán- nie.

'Egy meghasonlott ifjúságról
esti beszélgeté-

német (histo- iaiu". Ltt&J«, ——j ^
•süppedő ka- gadtai a hűséget és alakulatával

' együtt átment az olasz oldalra,
mert nem' látott értelmet a mészár

jairól. &ava~mögötYgyótiá&rszán- tásban és az emberi
dék 'húzódik meg, mint aki rég pusztításában. Hajdani
hord magában egy rég elkövetett sonlóan, akik szinten ittmag gy g

emléket, mely súlyos teher,
vo na

belőle mi-
megértő esz-

t ó f é ^ j é n e k

Saját sorsán át hamarosan ki-
bontakozik népének belső ellent-
mondása és végzete, melyben ö
karrier vágyak nélkül inkább szén-
vedö szerepet hordozott. Még nem
volt húsz eszendös, mikor végzetes

a latin szellem alázatos
hoz, mint Goethe és Heine, meg-
bénult akarata, mikor pusztítani és
hamvasztani kellett volna e csodá-
latos kultúrát.

A pozitív keresztyén szellem, gyö-
seellemi zött az alig húsz esztendős gyermek-

emberben, az alázat Európa Édes-
anyánk latin miveltsége iránt. E
megtérése óta hontalan, mert nem
térhet hazájába vissza, annak koc-

nélkül, -hogy társadalmi

odáig sodródott, hogy a
ténységet, mint az alacsonyabbren-

S századunk uj német zendülése
szülte a faji nacionalizmust a rass-
zizmust. Ezek a kollekiv lázadásai
a .német szellemnek annál érthetet-
lenebbül vetülnek elénk, minél in-
kább gondolunk azokra a német
polgárokra, akik egyénenként annyi
magasrendü emberi vonást tudtak
felmutatni.

Megalkuvás?
Ez a belső 'ellentmondás tegmeg-

katolikus testvéreikkel. Uj és és katonák, kellenek
, * „

egyszerű

or<MS

{ékezetébe idézzük mindenkinek mek. De bizonyos, hogy semmi-
apáink cselekedeteit és élöen féle politikai programm, semmi-
tartsuk meg jellemüket, melyre féle katonai terv, semmiféle di-
mindennél nagyobb szükség van plomáciai elképzelés nem tudja
mai küzdelmeinkben. egybekovácsolni világgá szórt
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kitaszítottság ne legyen sorsa. Ezért fej^e^€„,e^b titka. Egyénenként tö-
tanul ma Svájcban es sovarog a l e r á n s o k j d e közösségi céljaik meg-

fogalmazásában lázadók minden
uniiverzalizmussal szemben. A tisz-
tánlátok soraikban érzik ezt a disz-
harmóniát és innen adódik vonzódá-
suk a görög harmónia, az ógörög-
ség emebereszménye után. S a-
hogyan a francia szellem a maga
kulturelözményeit kutatva Rómiág
nyúlt vissza, a germánság vissza-
ment az ógörög példákig. Ezzel
Európát a két kultúra felszitásával

színesebbé

£25? is '""

— Az én nemzedékem elszakadt éves múltját összegezzük, nagy
történelmi egyházától,.de elszakadt vonásokban azt látjuk, 'hogy szim-

dönteni, hogy mi elten készüljön kozták meg az emberiséget Ok tette.
Jobb hijján szorgat- •mállasztottak Koma falait, s Ke-

gyünk és emberek között élünk, ja azonos és kozos
vállalnunk kell szokásaikat, for- vetni. De Krisztus össze tudja*
máikat, nyelvükön kell szóla- szedni a nyájat! S ha mmdnya-
nunk és hozzájuk hasonlónak jan az ö szavaira gondolunk
kell élnünk. De azt jelenti-e ez, minden gondolatunk mélyén, ha
hosrv csak ennyiből áll a nemzet minden cselekdetünket az Ige
szogiálata? Ne feledjük, hogy hatja át, végtelen távlatai nyil-
mindössze hontalanok, elüzöttek, nak meg a magyar cselekvés
üldözöttek vagyunk, menedék- lehetőségeinek A kapkodó és

-- • — - -- bizonytalan világ felfigyel reánk
és ugy mondja: „ez az ember

jai tul nagyok ahoz,
lásban élhetné
kényszerül és „
vált számára fő élménnyé.

— Vájjon ez az alakulóban lévő
német nemzedék feladta-e a haj-
dani germánság tévedéseit?
. —• Sajnos nem. Ma is
faji öntudata, ami nem u

Miként fogadja nemzedéke az
európai unió gondolatát? — kér-
dem.

o-uk után Ök magasztalták nemzet- Sokat vitatkoztunk felette, de nem
karakterologiai erénnyé az örökké tudom, hogy öszintén-e vagy megal-
uton lévő és mindent tagadó fausti kávásból? Olykor már a francia-

E nép gondolkodói, német határsoromp ,

Sák szét k o ^ k e , A ger- légáirót?
« * ; • • * - .



T O R O C Z K Ő I J Á N O S :— Ez a nemzedék is zavart. Jó-
létben él s ügy tanul, de gyakran
olyan kérdések foglalkoztatják,
melyek egyoldalúak. De talán mégis
legnagyobb megleleptésem: az
aránylagos jólét ellenére mégis
akad közöttük baloldali beállított-
ságú. Sokat utaznak, de nem látják
eléggé történelmi távlatban az eu-
rópai gondolatot. Nem tudnak meg-
tanulni harcolni .eszméiékért, mert
ahoz tultáplált polgárok gyermekei.
Sok mély és emberi vonásuk van,
de az inkább a tegnap emberének
vonása.

A kölcsönös vallomások közepette
körénk -gyűl egy kis •gyürü. Hall-
gatja a sorra kerülő, kérdéséket s
azokat igenli, vagy tagadja. De a-z
érzésünk, hogy ezeknek a fiatalok-

r n-ak- nincsen szellemi bátyjuk, aki
irányítaná őket. Pedig végzetes esz-
téridőkben, élnek, abban az időszak-
ban, amikor a tanuló ifjúság min-
den elutasít magától, ami eddig mmj-,.,^ .~.., u'-w\
kötötte. Elutasítja a csaíádi érté- &ajátos csalfa ize es a konyhába!
kelést, el a professzori tekintélyt.
A hormonok anarchiájának, idején
a barát lenne az, aki .döntően be-
folyásolhatná a készülődő lelkekekt.
És jajj annak a fiatalnak, aki 'nem
jól dönt! De jajj annak a nem-
zetnek is melynek fiai társtalanul
öd'öngve veszejtilk idejüket.

Mivé lettél
reménykedések Lillás dombja

— Badacsony?
A i- túlerő Ó szellőA hazáját ismerő magyar lelke-

ben a derűs jólétnek, gondtalan vi- _
dámságnak kevés olyan földrajzi te. p e d £ J V a„
emléke él, mint a Balaton pompás ^
panorámája a badacsonyi Kis a-
íudy-tóz terraszaról. A kéknyelű

lf i konyhából

kb. 2500 la-kósu községben csak
mintegy 120 .kommunista párttag
van. Az .üzemi' pártszervezet min-
den erőszak igénybevételével sem
tudta elérni, hogy a nyomorgó
bányászpáriák a pártnapokon meg-
jelenjenek s igy szégyen-szemre a
pártnapok rendezéséről a bánya
pártszervezetének vezetői teljesen
lemondtak.

A bazaltbánya termését az „Út-
fenntartó Nemzeti Vállalat" veszi
át, továbbá a vasút és a Beszkárt.
A termelési előirányzat napi 2500
csille. Ezzel szemben a teljesítés a
legjobb esetben is csak napi 1800.
Egy csille félköbméter.nyi tartalmú;
Így a teljesítés nem több 80%-n-ál.

Badacsonylábdiban a helyzet

hát- szézad költőinek . ajkán forrott ca_
C k i

él, szölöterme-

kriidó a

klasszikus magyar dallá Csokonai- | ö k és a kis hegyközség Nemestör-
• oldalán történelmet örökölt tói Adyig. Szabadon szálló lélek, demich€z tartozik. Pártszervezet a
fiúra a badacsonyi szőlős- csopongó derűs képzelet, mámoros községben ma sincsen TordemK
nura a udud y ^ ^ reménykedések Lillás dombja, Ba- n e v é t egyébbként demokratizáltak,

jólétet dacsony, hová lettél? Elvették a „Nemes"-ségét és most
Badacsonytördemic-nek hívjak. A
benne élő nyomorulttá tett magya-

-11/ P T f J / T rok nemtelen nélkülözésének dicsö-

Kisiatudy házban ségere.

a Kisfaludy P R 0 T E S T Á L U N K

házakat Kezelő Nemzetvi TOdy

Heterogén célok
. — Ezt a nemzedéket valahogy a

célok heterogéniája jellemzi —
összegezi végül témánkat fiatal .né-
met történész barátunk.

íAhogy tekintetünket végigjárat-
juk a kényelmes, elegáns ifjúsági
otthonban, azok a hiányzó ifjak jut-
nak eszünkbe, akiket a történelmes
itéietidö elszórt a csatatereken, a
börtönökben s akiknek minőségi
hiánya nagyban késlelteti e nem-
zedék mondanivalójának megfogal-
mazását. Ez a .maradék-nemzedék,
ma inkább csak passzív módon vesz
részt a történelem-formálásban s fe-
ledi, hogy azzal a puszta ténnyel,
hoo-v beleszületett e kultúrkörbe
ciiTv jviijri puszta adottságúikkal
hogy jelen vannak, máris irányita-

házakat Kezelő Nemzetvi Vállalat y gy
vette át, melynek badacsonyi ve- Ortutay Gyűl«
zetöje lnce(?) László megbízható t ™ n s z t e r . Ide
kommunista párttag, Rákosi Ma- ratnowe az °
tyás közeli rokona A községen a
nemrég

li rokona A község
meg gazdagon virágzó "csapon

vagy va/áí topni. Bár a község a
eggce azoknak a nem kevésszámú- ^

á t l i községeknek, ahol ezidetg
a kommunista párt helyi szervezete vilagifjusagi _
nem alakult még meg, a néhány " * « » ™ ^ ,
komm.uni.sta községi vezető sze-

tagjai és itt
a kommunista

találkozó külföldi ve-
..jszemélyei is.
A Kisfaludy ház, ahol a kommu-

lan, no.gy Badacsony u » - -
talán még nyormorultabban messzebbkihato

gy j , y
nak. Irányíthatnak jól és rosszul
aktivén és passzívan, de irányi- k e n kivül.
taniuk ik-el-l, mert a kiváltáságosok-
hoz tartoznak. S egy-egy nemzet,
vagy kultúrkör életkorát mindég az
ők fiatal' nemzedékének vállalkozási
kedve fejezi ki.

Beszélgetésünk végért ért. Fiatal
német barátunk vallomásai eszük-
be torlasztják, egy másik német —
Goethe vallomásait — aki ezt irta:
„Meghasontott, boldogtalan nép a
német nemzet, mert mindent nagy
rabecsül önmagáuan, amit a világ
megvet benne s mindent lenéz ön-
magában, amit a világ megbecsül
benne."

jai talán még nyomorultabban messzebb kih ^
éheznek mint a városi lakosság, propaganda gócpontoknak
Semmiféle élelmi cikket semmiféle aktív feherpartizanok fekhelye-
-vnr n ipo-titkosabb barátsásonok ként, Mm^w^ Horthy. katonaK^m-
o e f a halósSnlfmegállapitott és leg. Minél több., kommunista nagy-
sokszor késedelmesen vagy se- ság, minél duhajabban dáridózuk

k

Cserkészet.

Az emigráció legnagyobb lét-
számú ifjúsági szervezete, a

Magyar Cserkészszövetség
hosszú, munkásságának jelentős
fordulópontjához érkezett. Az
európai magyar ifjúság kiván-
dorlása folytán a Szövetség
központjának az USA-ba való
áttelepítése vált szükségszerűvé.

Táborok, üdültetések, folyói-
ratok és könyvek mutatják en-
nek az öt éves munkának ese-
ményeit, amelynek emléke mé-
lyen bevésődött sok száz ma-
gyar cserkészfiu és. leány szi-
vébe.

A szétszórt magyar cserkészek
azonban magukkal vitték a tá-
bortüzek melegét szivükben, s
odakint, a tengereken tul ismét
meggyujtották a világító lángo-
kat. Egymásután érkeznek hí-
reink a mindenütt gyorsan ala-
kuló, eredményes munkát foly-
tató cserkészcsapatokról, ame-
lyek egységes irányítás mellett
munkálkodnak azon, hogy a
magyar fiu emberebb emberré
és magyarabb magyarrá váljon.

so gy ság, j
hogyan sem kiszolgáltatott cikke- itt, annál messzeb hat el ennek a

duhajjcodasnak gyűlölet hatosa az

és egy

-•ul- a szölökolchoz, a ' termelöszövet- emberségünkkel és magyar-
ba- kezeti csoport tagjai. Ezek a köz- ságunkkai az ellen a nyugati
abb ségben az évi elszámolásnál fején- s a j tóban és közéletben, tudato-

és itt ad ként 2000 forint részesedést kap- g a n y a g y m e g n e m fontoltan, de
bankettet tak. .Ez a jövedelem, még csak a sűrűbben visszatérő kitétel

és a ke- havi 200 forintot sem érte tehát el. - Szovjet csatlósa-
Érthető hogy Bécsi Jenő elvtar* ̂ ^ h a z ^ a t é s n é p ü „ -

és a Dunántúl valamennyi becsije- ' *
nője ádáz terrort fejt ki a gazdák ket.
szövetkezetesítésére, mert a tapasz- sek ;;•>;"' „.„^„íá

alapján senki sem kivan ön- fennmaradásáról vagy pusztuia-
a kolchoz-közösségbe jelen-t- s a r ó l van szó, bolsevistává bé-

lyegezni népeket és országokat,
/ melyek épen a megbélyegzök

előbbi hasonló magatartása kö-
vetkeztében kerültek a bolseviz-

A' badacsonytomaji bazaltbánya mus poklába, S melyek válósá-
n p m munkásságának sorsa rosszabb az g O s felszabadulása nélkül min-
n e i " ,„ ,. -—-nái_ A bánya három ré- c s e n Európa, olyan magatartás,

telepen, a régi bányában m e l y több m i n t bün. Ne feled-
3 ._,-„-*..--•- I-í i J i~J 1 •:I;4- ĵjéK azoK, akik csatlósnak mond-

ják a vasfüggöny mögött szen-
vedő és az ök segítségét váró
országokat és népeket, hogy
csatlós országok és népek ftin-

:- csenek. Vannak emberek, akad-

Éhezés

k e n i k i v ü l - . . duhajjcodasnak gyűlölet ha ^ ^ ^ f y ^ / ^ ^ ö csatlós országok és népek hin
KŐ3S.TSÍÍ V " ° ^ TfS^SS^SSS^. S S a ^ T M n y — á J é r l e - csei.ek. Vannfk emberek, akad
még nem változtatták meg,de.köny- A Balatonon csáklyázó halászok a ^csilléit.) Uzemüeg aMnyamu- n a k kormányok kik idegen ha
nyen sor kerülhet erre is) Rákosi somogyi partra viszik át innen a kodese katasztrofális. Itt ,s erve- t a I r a a k é r d e k e i t es formait keny

Budapest nagyságai hatalmas bánya éhbérért robotoló munkásai
autóikon.. Itt mulatnak a maguk pedig egyre feszültebb és ádázabb
különös és itt szokatlan stílusában indulattal figyelik e dáridók határ-
a kommunista előkelőségek. Itt talán tobzódását.

ny^n-"^ tomeT^isTRákösi somogyi partra viszik át innen a kődése katasztrofális. Itt fe érvé- talmak érdekeit és formáit kény-
atyjafia nem ok nélkül ül e fontos- gyűlölet termékeny magját. A ba- nyesul a politikai szempont mely SZeritik országokra és népekre.
sá lett stallumban, Ide járnak dacsonyörsi „állami szölögazda- ™n*n. termelési ésszerűséget tönk- p r o t e s t á I u n k a z güen, ihögy
fáradalmaikat kipihenni a vörös ság" és a badacsonytomaji bazalt- l e . t e s z - ^,'°fnya u z^m '^n£a?'„!,„„ bárki, bármely oknál fogva és

_i „ ,U.Í„,,~ ATIKA^Ó,-+ r/iK^+^iA miinii/ácai zoie például, az eruemes Konimu- ' # mtf r . . ; . , , -
nista" Földházi János nem tud ren- bármely korulmenyek kozott a
áesen sem írni, sem olvasni. A nyugati keresztény világ ellen-
bányászok nehéz normáját egyre ségének tekintse azt az országot,
szigorúbban állapítják meg. Emiatt mely egy évezreden át volt bás-
a megélhetés lehetetlenné vált. Az tyája és pajzsa, s a népet, mely
átlagos kereset hetenként 250 fo- f e l n e m mérhetö szenvedések és
rini, több mint kétszerese a szolos- v é r o n t á s á r á n v é t j e im ezte és
gazdák jövedelmének, de igy is é d í Euróoát
teljesen elégtelen a megélhetéshez, veaie meg toropat.
A munka sokszorosan megerölte- ProtestáIunk keresztyéni mi-

Imiről A Szabad J\ép nem beszél
a félmillió pél- gazdaságot vezető kommunistát
a magyarságra (akinek fogalma sincs a szölöter-

i ál á d á b b ké

A Szabad Nép,
dányban naponta
kényszeritett hivatalos kommunista melésröl, de aki annál ádázabb kép- több, a ruházat is sokszorosan ron- voltunkban a kommunizmus,
lap minduntalan kérkedön számol viselője az AVH-nak), Bécsi Jenő- gálódiik a bányában. A helyzet tel- sunyin reánk csapott Káin bé-
be azokról a „részesedések"-röl, nek hívják, 40 éves és mint névé- \es megismeréséhez tudni kell, hogy lyege ellen. A mi népünk tudja,
melyeket egyes vidékeken a.kolcho- böl is megállapítható: vajhmi ke- Usziet és húst az egész járásban hogy keresztyénség és kommu-
zokba kényszeritett gazdák az év- vés köze van a dunántúli néphez. nem lehet kapni, cukor, zsir, vaj, n j z m u s között nincsen kompro-
végi elszámolásnál kaptak kézhez. Ádáz muokáshajcsár, a legszigo- {ojás a járás egyetlen . üzletében m j s s z u m i Népünk és keresztyén
Uo-yszólván naponta lehetetfbeszá- rubb pandurörmester is lilomszir- sem kapható. A paraszt a beszól- e g v h á z a i n k ' vállalva minden
mólót olvasni arról, hogy egy-egy mubb védamgyala volt a bakonyi gáltatott egy liter tejért 50 fillér Jf i H . ffl t UrtaknmháU
mezőtúri vagy hajdúsági „Tszcs" zsiványoknak, mint amilyen gond- megténitést kap. A tej ára feketén i"«"iuiumui, uia. a Hdunumudii
tagjai, családonként 10—15 ezer viselője ö a szőlősgazdákból lett körülbelül 2 forint elméletileg, de kereszténységet élik, igy marad-
forintót kaptak kézhez az éwégi napszámosmii-nkásoknak. Pártsze- a .gyakorlatban egyetlen pohárnyit va védelmezői és hordozói Krisz-
elszámolásnál részesedésként. (A- mináriu-mmal és politikai ismeret- sem kapni az egész tapolcai járás- tus Igéinek. . ;.
miről természetesen nincsen szó a terjesztő előadások kötelező tan- ban, mert a lakosság retteg a kom- ______==____________^_
beszámolóban, hogy az egyes csa- folyamaival fizetti az átlagos 300— munista csendörség besúgóitól. A
Iddok hány ökröt, lovat, hány hold 500 forint béren kivül a több gyér- nyáron egy mázsa krumpli ára fe-
földet adtak be kényszerűségből a mekes szölömunkás családokat, hetén 350 forint körül volt, azóta
kolchoznak s hogy ezeknek a csa- (Egy kiló cukor 13.60 egy kiló fe- azért nem lehet tudni az árát, mert
ládi vagyonoknak a „megváltási" hér liszt 5.20 egy darab zsemle n em akadt senki, aki eladott volna.
dija is benne van e nevetségesen 0.60, egy férfikalap 200 egy pár A munkásság még krumplit
kicsiny összegekben. Arról sincsen cipő 500 forint Budapesten a sza- tud vásárolni.
szó, hogy a párt még ezt a pénzt bad forgalomban engedélyezett ár
sem hagya meg az áldozatoknál, szerint.) Egy négytagú család te-
hanem őket különböző kényszerköl- hát a havi 300 forintból napi egy és
csönijegyzésekre és takarékkötvény háromnegyed kiló szabad forgalma
vásárlásra kötelezi.) Badacsonyörs, lisztet vásárolhat, de akkor már A kommunista terror oly határ- A u s z l r á l i a . Dániel Kobza, indrooroopiiy-
kíesiny, 200 lakóssu hegyközség egy csepp zsirra, tejre, 1 lakásra, talán, hogy például Halász Béla la- Brisbane, Queensiand.
(és hány ilyen kis község él még ruhára, szappanra, cipökenöcsre, kost, a badacsonytomaji községi Kanada: Rev. G. Orih, 724-8 Ave S. Lefh-
hasomtó körülmények között Ma- miegymásra egyetlen fillér sem jut. pártszervezet titkárát máróPhol- bridge, Aita.
CTyarors-zágon1!) Az egész egyetlen Ha a gyerekek iskolába járnak: egy napra azért csapták el tisztségéből, Anglia: Paul Koronka, Horsley Towers,
állami gazdaság és egyetlen egy füzei Hogy például a lisztben miért mert felesége egy ikörm-enet. ajkai- É. Horsley Surrey.
termelőszövetkezet mely volt sző- számítanak szabad forgalmi árat, mával gyertyát tett az ablakába. Hollandia: Theolog Aladár Komjáthy,
lösî azdákból alakult Az állami annak egyszerű oka van: a fehér- A legerősebb terror ellenére is, a Kampen, De La Sabiomierekade j .

iincs ^norma .
A kommunista terror oly határ-
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A kékkői sólyom
Hangjáték Balassi Bálint életéből

(Elöhang) Mátyás király szelle-
•jni birodalmának egyetlen örököse
•és továbbfejlesztője volt a kere-
ken négyszázéve született, európai
mértékkel is első nagy költőnk

.Balassi balint.
A magyar étet sajátos ellentmon-

dása: a nagy király körül felfény-
lö humanizmus és renaissance, hét
évtizeddel a birodalom bukása után
vált igazában magyarrá, amikor az
udvar fénye rég kihunyt; az elhur-
colt Corvinákat patkányok rágták
Konstantinápoly pincéiben, s Buda
Js Eger tornyairól a müezzin Allaht
dicsérte.

Balassi müve mérföldes távol-
ban van Vitéz János vagy akár
Pannóniái János udvari izü huma-
nizmusától. A döntő áramlatot ma-
gyarrá élte és magyarrá alakította;
magyarul, söt a nép hangján szól;

(Ugyanazon a napon az udavri
kancellárián. Éjfélre jár; a falakon
gyertyafény imibolyog. Boldizsár
ur, a •kancelláráU'S ül az asztalnál.
Előtte kancsó és ónkupák. Balassi
belép.)

Boldizsár: Hittalak Bálint. Ülj
ide szembe, végy föl egy ku-
pát és figyelmezz reám. Tisz-
tem parancsolja, hogy a fe-
hérnépek nyelve felöl is iga-
zat tudjak. A fonóban plety-
kálkodnak, mint a szombati
áros népek. Vihart támasztál.

Balassi: Nem akarám kancellá-
rius uram. liárom napja nem
hagyám el háló kamorám.

-Boldizsár: Levélben árulod
urunkot, István királyt, — a
fáma szerint.

Balassi: (Indulatosan) Respek-
tálom korát és tisztét, de mi-
koron ezt mondja úgy lehet
felejti, hogy kard vagyon ol-
dalamon! Balassi támadhat
szemtől szembe, de levélben
nem árul senkit!" Ezt megtud-
hassa uram!

Boldizsár: Tudok némelyet fe-
löle. (Itt olvashatom.) „En a
vén cigányként csak cserélés-
sel élek ezután, mert a jó ki-
rálynak nem kellek "
S ezt: „Könyörüljön azért ke-
gyelmesen őfelsége rajtunk és
ilyen hirtelen és szertelen ne
űzzön ki fészkünkből bennün-
ket és hazánkból se idegen
országba ne űzzön ki a felsége
szárnya alól bennünket. '.."
Te írád ugy-é?

Balassi: En iram. Avagy úgy
hiszi kegyelmed, hogy a hi-
tekkel hamisan kereskedők
hadaiban nem szabad sajáto-
mat kérnem? Kancellárius
uram, a magyarországi
schlachta még nem vonult föl
Báthoryért, a magyar király-
ért! Kitől kérjem akár Dévé-
nyt, akár Zólymot, vagy Kék-
köt, ha nem a bécsi királytól?
Vagy a hibei bíróságot ve-
gyem-é föl, miután mindenem-
ből kiprédáltak a cudarok, el-
sőben is atyámfiai?!

Boldizsár: (Megenyhülten.) Jól
vagyon, jól. Szóbúi ért a ma-
gyar. A levél dolgát nem fir-
tatom. Csillapodhass. Ami
egyebet illet, biza Gyulafejér-
várot még azt hittük, a len-
gyel korona után tüstént a
magyart kapja Báthory. Ebbe'
igazad vagyon. De nem tu-

Irta: Torjai Szabó István

táborszállásokon szétpazarott ha-
talmas tehetsége mégis a. legelsők
közé emeli.

Oly korban élt és irt, amikor
még nem tehettek hozzá mérhető
elődei, amikor a korszellemet meg-
testesítő írástudók üldözték a sze-
mérmes és mégis buja pompájú, a
régi magyar lélek humuszából fa-
kadó virágénekeket. Istenes versei-
nek páratlanul őszinte élménye pe-
dig nem tűnhetett fel az amugyis
komor, ótestamentomi bűntudattól
roskadó században.

Balassinak a neoplatonistákon
pallérozott elméje, nagy művelt-
sége, tobzödón bövérü re.naissance-
egyénisége nem merült alá a tö-
röktől nyomorított ország és sze-
mélyes sorsa hányattatásaiban sem.

A magyar • szellemi nagyságok
sorában ö az első bujdosó. Költő

Második jelenet
dod, minő nehéz a király dol-
ga. Nagy sor ez öcsémuram...

Balassi: Nincs még százeszten-
deje, Hollós Mátyás napja
hogy bévilágítá Magyarhont.
Három országunk is lenne
manapság egymás mellett; a
királyi részek, Érdél és Bá-
thory jusson Lengyel. Érdéit
kivéve mégis egyse miénk. A
jobbágy a török haráccsal bir-
kódzik, a végvári katonaság-
nak meg lassudan el-kifoly a
vére. Csak bujdosunk, mint a
dúvadak, nyomunkban hajtok.
Nézzen meg uram, életem búj-

- dosásban tele. Bejáram Má-
tyás egész birodalmát, bé a
várakot, mind. Sokat megseb-
zék, de győzni nem gyözék.
Vitéz vagyok, de hadvezér
nem levék.

Boldizsár: Költő levél, Bálint!
Én írástudó vagyok, hihetsz
nekem. Pádovában tőnek ma-
gisterré.

Balassi: Költő levék; — kódul-
nom kell, nincs hová lehajta-
nom, főmet. . .

Boldizsár: Vitézi énekeidet
mondják a hadnagyok a vé-
geken; a virágosakat, szerel-
meteseket a papok mián titok-
ban súgják az udvarházakban.
Én látom a jövendő időket,

és katona. Életformájában is Má-
tyás hagyományának- sorsszerűén
magyar változatát szemlélhetjük.
Végvári katonaként hadakozva be-
járta egész Keletközépeurópát. Né-
pek és fajták dúlt hangyabolyához
volt hasonló a Dunatáj e korban.
BALASSI mindnek a nyelvét és
énekmondását ismerte. Szelleme
még egyszer egybe fogta, megélte
és müvében megörökítette Nagy-
magyarország élményét. Magányos
és árva szivében még egyszer kh-
virágzott a magyar birodalom mű-
velődésének fája.

A hangjáték — melynek 2. jelen-
tét itt közöljük — a költő lengyel-
országi . tartózkodásának idején,
Báthory István lengyel király krak-
kói udvarában játszódik le, a 16.
század utolsó negyedében.

mikorön ez a súgás hangos
szóvá leend.

Balassi: Lehet . . . Mégis halan-
dó voltomban csiga vagyok,
hátamon a házam. Tudja meg
kancellárius uram, virágéne-
keim tüzbe vetem. Csak Isten
fölségének könyörgök, kar-
domnak élek ezentúl. Ne ejt-
sünk szót erről. Inkább arról,
mi végre leszünk mi magyar-
ok, így szertehullva, bitan-
gul?

Boldizsár: A török mián sínlö-
dünk Bálint. 'Miólta oda va-
gyon Buda, oda a magyar.
Érdélből ugyan meg nem
vesszük soha. Talám akkor
mégis inkább innen, Krakkó-
búi . . . A való, elkelne soraink
közt a nagy Corvinus . . .

Balassi: Csillag vala ö fölöttünk,
az utolsó csillag és —• lefuta
egünkről. Elméjének se kard-
jának nincsenek örökösi. Se-
tét az ég uram!

Boldizsár: Setét . . .

(A várbástyáról kürtjel
hallatszik)

(A hangjátékot 1951 január 20-án
adták elö etsö izben.este 19 órakor
az 50 méteres rövidhullámon az
innsbrucki rádió magyarnyelvű mű-
sora keretében.)

Protestáns csendesbe!

Vater Paul Vogt meghívására,
a HEKS St. Gallen-i bizottságá-
nak anyagi támogatásával, ja-
nuár utolsó napjaiban huszon-
nyolc ausztriai magyar reformá-
tus és evangélikus menekült vett
részt a walzenhauseni protestáns
szociális otthonban, a Sonnblick-
ben megtartott csendeshéten. A
magyar vendégeket Vater Paul
Vogt, mint vendéglátó, René
Bragger kisasszony, az otthon
gondnoka és Sophie Apolant kis-
asszony, a csendeshét vezető-
nője fogadta meleg szeretettel.

A tíz napos csendeshét során
a reggeli és esti áhítatot Schalt-
ecker svájci és Vargha László
magyar evangélikus lekész vé-
gezte. A bibliaórakat Sophie
Apolant kisasszony tartotta. A
csendeshéten előadóként szere-
pelt Dr. Joseph Chambon, a gen-

fi egyetem professzora, aki a
kálvinizmusról, a francia refor-
mációról és ellenreformációról,
továbbá több teológiai és filo-
zófiai kérdésről mondott magas
színvonalú előadást. Svájcról és
a svájci protestantmus helyzeté-
ről Ernst Rüsch st-galleni lelkész
számolt be, két lebilincselöen ér-
kedes előadás keretében. Dr. Hil-
degard Scheder kisasszony, a
nyugatnemet evangélikus egyház
külügyi irodájának egyik veze-
tője és Niemöller lelkész belső
munkatársa, aki egészsége hely-
reállítása végett tartózkodott
Walzenhausenben, a keresztény-
ség és bolsevizmus, valamint az
orthodox egyház problémáiról
beszélt. A magas színvonalú elő-
adásokat a magyar vendégek
hozzászólásai zárták le.

A HAZÁRÓL
„És mikor közeledett, látván a
várost sira azon." Luk. 19 :41.

Jézus prófétai érzéseibe két igén
át pillanthatunk be. Egyik a keserű,
prófétai hang jajszava, amit Kho-
razin és Bethsaida felett ejtett, mi-
dőn szemére hánya azoknak a vá-
rosoknak hiitetlenségüket, ahol jelei
és csodái lőnek. Jézusnak különösen
fájt iszülöfödjének hitetlensége
azért mert különösen szerette azt;
és különösen azért szerette, mert az
a föld az Ö hazája volt. A másik
iige a zokogó Jézust állítja elibénk.
Micsoda érzés lehetett az, amely
könnyekre toirta a nagy Szenvedőt,
aki könytelenül vitte a Gotgothára
az egész világ bűneit! Ebben a fáj-
dalomban Jézus embersége zokog
fel: Néki hazája van és annak vesz-
tét siratja. Övé volt az örkkévaló-
ság, -bírt az egész földdel és mégis
fájón drága volt neki egy parányi
föld, rajta járókelő szomorú embe-
rek, hegyeknek és halmoknak édes
vonala, . az anyanyelv muzsikája,
átöröklött szenvedések, álmok és
remények szövedéke. Kicsiny volt
az Ö hazája, kemén.yszivü és meg-
vetett a népe, idegen a nyelve, ko-
pár vagy egyszerű a határa s mégis
könnye hullt e haza földjére, jajjá
szállt felette s fájdalma, mint egy
kiterjesztett szárny, féltön leta-
karta.

Nekem is van hazám:: kicsiny,
drága föld, parányi folt e nagy
égitesten, mégis nekem drágább
minden birodalmaknál és minden
csillagoknál. •Elhagyatott, ke-
ményszivü, ezer hibával megvert
nép az enyém, mégis szeretem,
szégyenét vállalom, káváriáját ma-
gamra veszem és ugy érzem: „ha
nem születtem volna is magyarnak,
e néphez áttanék azonnal én." Nyel-
vünket csak egy tenyérnyi helyen
beszélik, mégis' zenéje ott remeg
legédesebb emlékeimben, imádsá-
gaim e nyelv képeitől fénylenek,
Istenemmel ezen a nyelven társal-
ogk és magyar zsoltárok zengjenek
koprosóm felett. Nekem van hazám!

Nekem' nincs hazám! Jött a vihar
és összetörte. Örömünk siralomra
fordult és büszkeségünk gyászba
öltözött; elveszett belőle az, ami
legszebb része.volt és ajkán siralom
kél: „jaj de árván ül a nagynépü
város, olyan lön, mint az özvegy-
asszony; nem volt a nemzetek kö-
zött, a tartományok közt fejede-
lemasszony: robotossá lön; most
ott ül a népek országútján porban
és hamuban,, szennye a ruhája szé-
lén; csodalatosán alásüllyedi, nincs
vigasztalója. (Jer. Siralmai 1:1—9.)

Nincs .nép, amelyiken ugy betelt
volna a próféta szava, mint rajtunk,
de nincs nép akit ugy vigasztalna
a prófétasszó, mint minket: „Vajha
figyelmeztet volna parancsola-
taimra. Olyan volna békességed,
mint a tenger habjai." (És. 48:18.)
Egy rövig szempillantásig elhagy-
taltak, de, nagy irgalmassággal egy-
begyüjtelek; Busulásom felbuz-
dultában elrejtem orcámat egy pil-
lanatig előled, de örök irgalmasság-
gal könyörülök rajtad, ezt mondja
Megváltó Urad! Vigasztaljátok,
népem, így szól Istenetek! Szólja-
tok Jeruzsálam szivéhez és hirdes-
sétek néki, hogy vége van nyomo-
mságának, hogy bűne megbocsáj-
tatott; hiszen kétszeresen sújtotta
öt az Ur keze minden bűneiért. Egy
szó kiált: a Pusztában készítsétek
az Urnák, utat, ösvényt egyenges-
setek a kietlenben a mi Istenünk-
nek! Minden völgy felemelkedjék,
minden hegy és halom alábbszáll-
jon és legyen az egyenetlen egyen-
essé és a bércek rónává. És meg-
jelenik az Ur dicsősége ...

Korazin, Bethsaide nem tért meg.
Jeruzsálam megölte a prófétákat s
azért "ítélete elvégeztetett. Végevan
az én nemzetemnek is, hacsak más-
sá nem lesz. A völgynek fel kell

emelkednie, a halomnak alá fcell-
szállnia, az egyenetlen legyen
egyenessé,..a bérc rónává: más ma-
gyarság, Lelki magyarság támadd
jon! Ha ez a nép újra Mvö néppé
lesz, ha meghódo.l Isten akaratának
és örök . szövetségét megtartja, uj.
élet és uj föld következik el: „meg-
építik fiaid a régi romokat, az em-
beröltök alapzatait felrakod és ne-
veztetel romlás építőjének, ös-
vények megujitójának ..." (Es. 58:
12.) Már nem kérdezem;: kicsi lesz
vagy nagy ez a nép; nem' fontos:
régi határai maradnak meg, vagy
ujakat von az Isten keze; az sem-
rám tartozik: mikor és miképpen
megy mindem végbe. Rám csak az
tartozik, hogy ez a nagy belső
megújulás megkezdődjék s én már
kezdet lehetek. Viszem, azokat, akik
hozzám fűződtek: családomat, fai-
veimet, barátaimat. Látok szemem
előtt hivő népet, imádkozó népet egy
országot, amelynek Krisztus a ki-
rálya, hallok egy nyelvet, mely
Istent magasztalja és Róla beszél;
kibontakozik szemem előtt, mint egy
óriást panoráma, nagy történelme
egy kicsiny népnek, akin végbe-
megy a tékozló fiu csodája: el-
veszett és megtaláltatott, meghalt
és feltámadott...

(Részlet Ravasz László
Hazafelé c. müvéből.)
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ENIGMA

Jelentem versben mesémet,
De elrejtem értelmemet;
Kérem édes szeretömet,
Fejtse meg nékem ezeket:
Minap én utón jártomban
Láték két hattyút egy tóban,
Hogy volna csendes úszásban,
Együtt lassú ballagásban;
Gyakran egymásra tekintnek,
Kiről kitetszik szerelmek,
Egymáshoz való jókedvek;
Hasonlók, mindketten szépek,
Hogy igy együtt szerelmesen,
öl< uszaának szép csendesen,
Azonközben nagy sebesen
Egy keselö csalárdképen
Rájukmenvén, az egyikét,
Körme között a szebbikét
Elkapá, forgatta szegényt,
Mint szeretöt, kedve szerént.
Látván társa, bánatjában
Rén keserves kiáltásban.
Széllyel ballagván a tóban,
Nem tud, meggyen nagy buában
Mert látja társátul váltát,
Látja maga özvegy voltát,
Buában elszánta magát:
Óhajtja már csak halálát.

Kollégium.
A magyar Evangéliumi Ifjúság

Munkaközössége uj cimmel ismét
közreadja a magyar protestáns if-
júság emigrációs folyóiratát a
„Kollégium"'-ot.

A lap célkitűzése az emigrációs
magyar prot. ifjúság evangéliumi
és rmagyarságbeli szellemének ápo-
lása és elmélyítése.

IHires, régi iskoláinkról, pro-
testáns kollégiumainkról vette ne-
vét a lap. S megpróbálja itt a faa-
zátlanságban is őrizni azt a .szel-
lemet, amelyet valamikor még ezek
az iskolák oltottak a növekvő és
érettebb magyar ifjúságba. Az élö.
szó helyett, ma az irás a fegyve-
rünk. Ha gyengék vagyunk is a
világ felörlö, hatalmas erőivel szem-
ben, ha szavunk halk is, s vissz-
hang nélkül való, elszántuk magun-
kat arra, hogy megőrizzük a drága
kincsét, Patak, Nagyenyed-, Debre-
cen örökségét, evangéliumi ifjúsá-
gunk élö hitét és igaz magyarságát.



Levelezoí§kola
Svájci körök segítségével vé-

gre sikerült valóraváltani az emi-
gráció egyik régi kívánságát,
betölteni egy nagy ürt, hazátlan
életünkben.

Szülök és gyermekek, nevelök
és tanárok tekintettek s tekinte-
nek ma is érthető kétkedéssel
az emigrációs magyar ifjúság
jövője felé. A felé az ifjúság felé,
amelynek különösen fiatalabb
korosztályai az idegen nyelv és
környezet nehézségeivel küzköd-
ve, a tudás által fel nem vér-
tezve állnak szemben a rájuk
váró élet súlyos feladataival.

De "n magyar ember ag-
gódó fî ,. .mmel kiséri ezeket
az ifjakat, akikből majdan egy
országépitö, erős nemzedéknek
•kell felnövekednie, s amely ma
a elmogayaratlanodás utján ha-
lad.

Ennek a nagy problémának
megoldásához járul hozzá a
most megalakult levelező iskola,
amely egész Európában felke-
resi és jelentkezésre szólítja fel
az elemista és középiskolás ta-
nulókat, Írásban küldve meg ne-
kik a megfelelő tananyagot
egyelőre 5 hónapon át, heten-
ként.

Természetesen nem elég az,
ha a tanuló kézhezkapja a ta-
nanyagot. Saját lelkiismerétére
és szülői felügyeletére van biz-
va, hogy azt meg is tanulja.

A levelezöiskola cime: J)r.
Bakó Elemér, München, Liebig-
straBe 39/1.

Ausztriai jelentkezések: Nagy
Jenő, Bregenz, Postfach cimre
küldendők.

Uj lelkigondozói körzetbeoszfás
A. Oberösterreich:

1. Péterffy Kálmán, ref. körzeti
lelkész, Linz a. D., Hafnerstr. 27

2. Czirják Kázmér, ref. lelkigon-
doz diakónus, Linz a. D., Haf-
nerstrafie 27

3. Farkass Róbert, unitárius dia-
kónus, Braunau a. Inn, Jubi-
láumstraBe 12

B. Salzburg:
4. Nagy Ernő, ref. körzeti lelkész,

Salzburg, 3, postlagerad
5. Dr. Langsfeld Géza, ev. diakó-

nus, Salzburg, Fürbergstr. 65
6. Dormith József né, ref. diako-

nissa, Puch bei Hallein, D.-P.-
Lager

C. Steiermark:
7. Nagy József, ev. körzeti lelkész,

Friesach 26, P. Stübing ix Graz
8. Gundel Katalin, ev. diakonissa,

Graz, RiesstraBe 34
D. Kamién:

9. Varga László, ev. körzeti lel-
kész, Spittül a. Dr., LRO-Lager

10. Bodnár István, ref. lelkigondozó
diakónus, Klagenfurt, Jesuiten-
kaserne

E. Tirol: .
11. Mohácsy Endre, ref. körzeti lel-

kigondozó, Solbad Hall, Stadi-
graben 6

12. Feuchtersleben Kornél, ev. dia-
kónus, Innsbruck, Weiherburg-
gasse 11

13. Molnár Istvánné, ref. diako-
nissa, Kufstein, IRO-Lager

14. Zathureczky Gyula, ref. iro dia-
kónus, Innsbruck, Dürerstr. 1

F. Vorarlberg:
15. Benkö István, ref. központi lel-

kész, Bregenz, Belruptstr. 8/II.
16. Üregdy-Nagy László, ref. dia-

kónus, Bregenz, Láger Vor-
kolster

G. Wien:
17. Dr. Baskay Antal, ref. lelki-

gondozó diakónus, Wien VI.,
Lehár.ga.sse 11/10.
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A darvaknak szól
Mindennap, jó reggel ezen repültök el, szótdogálván darvaim!
Reátok néztemben hullnak keservemben szemeimből könyveim-,
Hogy szép szerelmesem jut eszemben nékem, megújulnak kénjaim..

Látom utatokat igazítottátok arra az ország felé.,
A holott a lakik, vig szivemet aki ö magánál rekeszté, —
Valaha én rólam, ki híven szolgáltam, vájjon emlékezik-é? - •

Bujdosom mint árva, idegen országba, veszettül mint zarándok,
Ruhámban setét szint, szivemben szörnyű kint viselek én, úgy gyászlok:^
Szárnyam nincs mint néked, kin mehetnék véled ahhoz, akii óhajtok.

Szárnyad vagyon repülsz, szintén ott szállsz le, ütsz földében,
hol akarod;

Te szomjusagadat szép forrásból csörgött tiszta vizével oltod,
Örömöm környékét, az ö lakó helyét, paradicsomot látod.

De ne siess, kértek, füled hadd üzenjek néki rövid beszéddel,
Vagy ha az nem lehet, csak irjam nevemet melledre fel véremmel!'
Kin megesmérhesse, hogy csak öérette tűrök mindent jókedvvel.

Adjon a jó Isten néki egészséget, vig és hosszú életét;
Mint mezők virággal, ,tündöktjék sok jókkal, áldja mindennel ötét;
Nyomán is tavasszal teremjen rózsaszál, s keserüljön engemet

Sok háborúimban, bujdosó voltomban midőn darvakat látnék
Szép renden repülni s affelé haladni, hol szép Júlia laknék,
El-felfohászkodván s utánok kiáltván, tülök én igy üzenek.

Önkéntes gályarabok
Európa feleslegessé vált fiainak sza-

•kaidaillain. özöne folyik Brémán át a
nagy vizeken túlra; hajó, hajó után
önti ki emigráns utasait a túlsó par-
tokra. Ahogy annak idején a megszer-
zett gyairimatok bősége duzzasztotta fel
Európa lakoságát 450 '011111013, 'most
azoknak leszakadása ugyanígy apasztja
e k'omtimens népiségét. A gyarmatok
a tőlük elszedett javakért, most ugy
állnak 'bosszút, hogy uj rabszolgaként
szólítják magukhoz a tengereknek le ké-
sei vándorait.

'Bréma az utói'só állomás, 'ahová Eu-
rópa „szinieseii" összetorlodtiaik s van
hét mikor 5000 ember cserél hazát e
kikötőben. Maga a város dantei hát-
teret ad, mert Karthágó sorsában osz-
tozott e hajdani büszke iianzarváros
s, csak a település közepe maradt épen,
a városháza és a hatalmas dóm, Ez a
remiét templom, az ösi dómépitö hivök
emlékét őrzi, de egyben árulkodik a je-
len hüteleneiröl, a vallástalanok közöm-
bös seregéről. E város ugyanis 28,000
főnyi református gyülekezetet rejt ma-
gában, mely gyülekezet valóban rejte-
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zik, mert alig 700 lélek fordult meg
egy év alatt falai között. Az egyház
itten is szomoritó emléke marad annak
a búcsúzó európiainak, a hívőnek, aki
utoljára akart megkapaszkodni vala-
mibe, amire támaszkodhatna tusakodá-
sai közepette.

Európa e kapujában már nem áll őrt
a búcsúztató hitvallók serege s e kései
„gályarabok" vigasztalására sem csen-
dül föl az ösi zsoltár. Igen. A brémai
gyülekezet református, temploma luthe-
ránus és a lelkésze ortodox. Ennyi
ellenmondás egyetlen némethoni gyü-
lekezetben, mely ma már nem kivétel,

' inkább általános és típusos jelenség.
Csak az — Erdélyből ideszakadt, éle-

tét prédikátori alázatban élő magyar
tisztcletes ur az, aki ki-ki zarándokol
e partokra és fájdalmát megosztja a
zokogó bárányoknak, kiknek pászto-
ra ez utolsó pillanatban is. Aztán a
másfélezer megrebbent lelkű „európai
színesekkel", lassan elszakad a partok-
tól a hajó, hogy életfáradt fiait átdo-
hogja az'uj. csalódások és reménykedé-
sek világa felé.

Kelefeurópa hangzavara
E hajó kivándorlói Kelet Európa

hangzavarát hozzák magukkal és azt
az életstílust, melyből megtapsztalhat-
juk a szovjet társadalmi magatartás
összes elemeit. Még pár balti család,
akiknek tragédiája, népük teljes pusz-
títását vetíti elértek és itt-ott Shjaflk-sea'vu
magyar polgárok szigetei. Aztán csak
szláv hang és magatartás mindenütt.
Most ebben az emberközelségben tuidl-
jtik megérteni a szlavisztika ama prob-
lémáját, melyre mai napig sem tudltak
hiteles választ adni: mi volt előbb, a
szláv lelkiség, vagy a kancsuka? Me-
lyik szülte egymást? Valóban nem-e a
kancsuka rontotta el a hajdani alázat
szlávjait? Vagy talán a lélek-adottság
kívánta magának a kancsukát?

A hajó kapitánya aligha tudná en-
nyire történet-psichologiai alapon fel-
fogni e látványt, melytől ijedten for-
dítja el tekintetét. Az angol kapitány
valóban annak a népnek remek kép-
viselője, melyet a biblia és a tenger
nevelte humánumában és hitében oly
távlatokra,' melyből kimaradt ez a fajta
hangzavar. '

A kis magyar sziget itten is társtala-
nul, de kiemelkedve képviseli hajdani
méltóságát és azt a hagyoimányt, melyet
e kelettel szemben védett: Európát.

Természetesen a jövöiöVi szól a ta-
máskodás, Mindenki szorong egy ki-
csit, de titokban mindannyian melen-
getünk egy kis bizakodó háíháf, jövőt.
A hajidani ország minden tájáról van
itt búcsúzó lélek. Titokban meglopjuk
őket és kutatjuk terveiket, hűségüket
Európához, hazánkhoz.

Tragédiák
A még alig 19 éves kis fekete Ko-

vács Miskát vesszük baráti szolidari-
tásba, aki Jugoszláviából menekült
Magyarországon keresztül és szédül
most e világba. Egyedül 'didereg s nem
hiszi, hogy valaha is visszatérne bánat-
tol zsúfolt hónába. Magyarság-élménye
csupa fárasztó és riadt emlékezés, Sok-
sok temetöbeli uj hant maradt megette.

Gecsik Mihály, imár Kárpátaljáról
illetve Szibériából futót e 'kikötőig. iE
húsz éves lélek arcát a szovjet emlékek
barázdái vénitik, mert ö is benne volt
a kitelepített kárpátaljai magyarok tiz*
ezres tömegében s Orel környékéről,
ama 1200 léleknyi magyar tifuszos
táborából 80 -ad magával érkezett vissza
öt év után.

'De álig tért vissza. Kárpátaljára,

már Magyarországra bujdosott s élete
uj csalódása után, meg sem; állt-e viz-.
partig és soha többé nem- kivan vissza-
tekinteni. Meg alkarja ölni önmagában
a multat és népe emlékét is. Kelet,
szláv isszonyát szeretné feledni.

— Sóba . . . soha.. . suttogja naga
elé .. .

Erdélyről Fekete bácsi emlékezik s
hordja magában a gubbasztó árnya-
kat, a bénító emléket, ama demokrá-
ciáról melyben a vasgárda-marxi tár-
sulásában irtja emlékeit egy ezerévés

, múltnak a román sovinizmus. De ahogy
más sors-népek fiai is lassan elmond1-
ják egyéni múltjukat, lassan kiformá-
lódik a nagy közös tragédia: Délkelet-
európa. S a benne elhulló életek, oly
egyformák, itta akár, magyar, akár
szerb, akár román mondja is azokat,
mert csak a panaszos nyelvek mások,
de a tragédiák testvérek.

Kihulló polgárok
E kivándorló hajó annyi bánatot',

hord a hátán, mint hajdani igályarabok
bárkái, de mily rettentő e kétféle múlt
kétfelé emberének magatartása! A mai
önkéntes rabokat a lemondás, az Isten-
közelség hiánya jellemzi többségében.
Ezért is vannak tele szorongással,
ezért félnek a holnaptól, mert a haj-
dani gályarabok ez önkéntes "utódai,
felejtik a tanítás intését: „Csak a ma
ganidja a tiéd." Ama ősök egészen más
hittel szálltak a gályákra és elébe
mertek állani a végzetes földi hata-
lomnak. A mai fáradt polgárok, nagy
többségükben máris feladták a szelle-
mi helytállás örökségét és vallják,
hogy nem térnek meg többé a szen-
vedések, a mártírok emlékeihez, a ha-
zához. Talán egyszer, ha már nagyon
rendezett, ha már nagyon, biztos és
kényelmes lesz az uij ó-haza, talán
akkor. De ök nem akarnak tovább
küzdeni. Valóban fáradt kihulló euró-
pai polgárok, akik százados életcél-
jaikkal, a kényelem filozófiájával alul
maradtak egy harcos mérkőzésben.

Néha-néha, a bőséges amerikai me-
nük után nyugtalanító kérdések is -me-
rültek fel. így például, mi az oka, hogy
utunk alatt nem találkozunk hajókkal,
mikor ez a fö útvonal a két kontinens
között? A szorongok háborút emle-
getnek. Csakhamar azonban ö ti i-k a
válasz: „biztosan a hajó kapitánya
szégyeli utasait és ezért bujkál a ten-
gerész bajtársak gúnyos távcsövei
elöl." ,

Másnap már az egész hajón szájról-
szájra jár az adoma.

Másik pillanatban a hajóorvos hozza
az uj anekdotát: Két kelet-európai

vutas felkeresi a hajó kapitányát, aki
éppen az ellátás megvonásával fenye-
geti a hajó tisztaságát semmibe vevő
sztalinizáltakat, s megkérdik tőle, van-
e esketési joga?

— Igen, van esketési jogom — szól
elboruló arccal a kapitány, •— de én
szivesebben temetném ezt a rakományt,

.mint szaporítanám. • ' '•

Az utas él-ettí szines és gazdag volt.
Templom is, mozi is volt -a hajón.
Unatkozásról szó sem lehetett, mert -az
étkezésért való sorbanállás naponta
legalább hat órát vett igénybe. Volt
riadó is, mentöövekkel és próbákkal.
A tengeri betegség egyébbként uij ne-
vet kapott: ukrán betegségnek keresz-
telték el, mert az ukránok ugyancsak
kornyadoztak, mi.g magyar polgár
nem kapta meg.

Kicsi! hazaértünk
iDe mindezen igondolatokkal mit sem

törődve siklott előre karcsú hajónk az
uj igéretföld partjai felé és a tenigeri-
ukrán betegségből alig felépültek má-
ris türelmetlenül keresik a szabadi-tó
partokat. Egy sejtelmes éjjelen besik-
lott hajónk a csodálatos kikötőbe, ahol
égig verődő ház-piramisok állták ut-
já-k a haboknak. Földöntúli szinek kö-
déből törnek elö az ezerablakos vilá-
gító paloták gyémánt csillogásu tömb-
jei és lent úszó szentjánosi fényű haj-
ócskák káprázatos nyüzsgése élénkíti
az éjji vizeket.

A kikötőben egyházatyák várják a
kései gályarabokat. Meleg öleléssel,
melyben benne van az emlékezés fáj-
dalma, de benne van a holnap biztató
Ígérete is. Isten szabadító kegyelme.

Uigy érezzük egy kicsit hazaértünk.
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