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A? Ur Krisztus születése innepire

. . . . Legyen örök dicsőség
Az Atyának, ki felség
Az Fiúnak tisztesség,
Szentléleknek egy hivség.
Háromság egy istenség*
Kérünk, hogy légy segítség
Légyen köztünk békesség

(Sztárai Mihály 1550.)

KRISZTUS
• előtti és utáni időről

:beszél a történetírás. Krisztus a
középpont, akihez viszonyítva
az idö vonala a számunkra vég-
telen múltba és végtelen jövőbe
íut. Ennek az egyenesnek pa-
rányi darabján folyik le életünk
és ebben az egyenesben folyik
a világtörténelem. Tegyük hoz-
zá: ebben az egyenesben, de
Tcét zárójel között. Azért két zá-
rójel között, mert az írás terem-
tésről és megszűnésről beszél,
de a teremtés előtt is volt és a
világ megszűnése után is lesz
még idö. —• A tudomány tapo-

gatja a két zárójel helyét, de az
idö teljes vonalát nem tudja át-
fogni. Isten az Alfa és az Omega,
a Kezdet és a Vég.

Számunkra a két zárójel Isten
kijelentésének az időszakát je-
lenti, más szóval a történések
korát. Ezt megelőzően beszél-
hetünk az időnek arról a' részé-
ről, amikor'még nem volt tör-
ténés, valamint e két zárójelt
követően az időnek. arról a
részéről, amikor történés már
nem lesz többé.

Krisztus a zárójel előtt is lé-
tezett, minden teremtménynek
előtte születvén (Kol. 1:15) és
utána is létezni fog, ítélvén ele-
veneket és holtakat. — Krisztus
az Ige (Jan. 1.), aki által min-
den lett, aki által minden terem-
tetett (Kol. 1:16.), akit nem le-
het a történések két zárójeie
közé rekeszteni. Krisztus Isten-
nek a világ felé forduló arca.

A bethlehemi jászol jelentése
az, hogy Isten Jézusban egy
rövid emberi élet tartamára em-
beri testbe öntötte Krisztust.
Ilyen értelemben hirdetjük, hogy

ÖRÖM-ÜZEN

Jézus, a názáreti ácsmester fia,
a Krisztus volt. Jézusban a vég-
telen idö ura járt a történések
véges korában. Más képpel élve:
Jézus annak az időnek a követe,
amelyik a zárójel előtt és utána
is létezik.

Karácsonynak három örömü-
zenete, Evangéliuma van:

Az első az, hogy az idö Isten
hatalma alatt áll. Krisztusban a
történések előtti, Jézusban a
történések alatti,' a feltámadott
Jézus Krisztusban pedig a tör-
ténések utáni idő egységbe ren-
deződik. Ilyen értelemben beszé-
lünk arról, hogy Jézus Krisztus-
ban elközelgett az idők teljes-
sége.— '--* •'•;-i~'iV- •

A második örömüzenet az,

hogy néhány évtizedbe korláto-
zódó életünk nem té\?elygö, vé-
letlen létezés, hanem- annak az
idövonalnak az áramába illesz-
kedik, amelynek Alfája s Ome-
gája, kezdete és vége az Isten.

A karácsony harmadik és
legnagyobb üzenete az, hogy
Jézus Krisztus é r t ü n k szüle-
tett. Ez más szóval azt jelenti,
hogy Isten személy szerint tö-
rődik velünk. — Azért ez a
legnagyobb üzenet, mert a tör-
ténések között tehetetlenségün-
ket napról-napra érezzük s
hiába kapnánk akár az idők
teljességét átfogó látomást, ha
Jézus Krisztusban Isten nem
nyújtaná felénk külön-külön a
kezét. — A bethlehemi jászolnál

megtudjuk, hogy a múltnak, je-
lennek és jövendőnek ura
Atyánk nekünk. Ez más szóval
annyit jelent, hogy Isten atyai
kezében tartja életünket.

Ha ennek a mérhetetlen jó-
nak a megtudása Isten kegyel-
méből megtapasztalássá, életér-
zéssé változik bennünk, akkor
h i s z ü n k . - *

Az élet vándorutját járó ma-
gyar sorstársaink, karácsonyi
ajándékul Istentől ezt a hitet
kívánjuk nektek. Ez a hit a ván-
dorokat, a halászokat, a nincs-
teleneket, a zárójel közötti idö
rongyosait apostolokká változ-
tatja.

Testvéreink, ti a bethlehemi
gyermekben lá.ssátok meg a
Krisztust. — A hirek szerint
odahaza mind többen látják.
Tele vannak a templomok,
imádkoznak a magyarok és Pál
apostollol együtt mondják, hogy
„amiket most szenvedünk, nem
hasonlíthatók ahhoz a dicsőség-
hez, mely nekünk megjelente-
tik". (Rom. 8:18.) K. L.

Csordapásztorok....

'Csordapásztorok midőn Bethlehemben
Csordát örizének éjjel az mezőben

Isten angyali jövének melléjek
Nagy félelemmel telek meg ö szivek.

„Örömet mondok nektek, ne féljetek,
Mert szülétek nektek ma üdvössegtek.
Menjetek el bé gyorsan a városban,
Ott találjátok Jézust a jászolyban . . ."

Idvöz légy Jézus, Pásztorok Pásztora
Mennynek és földnek teremtő szent Ura.

Ha nem utálsz meg, te szolgáid vagyunk,
'Es azért jöttünk, hogy téged imádjunk

Kérünk Tégedet, mint üdvözítőnket,
Bűnünkért előled el ne üzz minket.

Dicsiret néked örök Atya Isten
Kicsinded Jézus, és szent Lélek Isten . . .

(Népszerű ének 1651.)
S Z E N T ÉJ

Betlehemi királyok.

Adjon Isten, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.

Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta — biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.

Menyhárt király a nevem.
Segits, édes Istenem!

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.

Ugy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél,
Benéztünk hát kicsit hozzád,
üdvösségünk, égi ország!

Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Adjonisten Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.

Főtt kolbászunk
mind elfogyott,
fényes csizmánk is
megrogyott,
hoztunk aranyat
hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.

En vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.

Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.

Kedves három királyok,
jóéjszákát kívánok!

József Attila



CORREGGIO
a pásztorok imádását

ábrázolja. Nem a vonalak hatá-
rozzák meg ez alkotást, hanem
a fény. Minden fénynek for-
rása az újszülött Jézus. A belőle
áradó fény teljes erővel vetődik
Mária boldogan átszellemült
arcára, az ámuló pásztorokra, a
cselédlányra, ki a kápráztató
fénytől elvakitva, kezét tartja
szeme elé és az ujjongó angyal-
okra. Az előtér és háttér ho-
mályát, hol József a szamárral
foglalkozik, tükröződések, u. n.
reflexek világítják meg egészen
gyengén. A hegyek felett látszó
világos esik a hajnal közeledtét
hirdeti. Hogy milyen mesterien
bánik Cörregio a rövidülések-
kel és mozdulatokkal, mutatja
az angyalcsoport és abban is a
középső angyal. Mütörténeti
szempontból érdekes, hogy a
régebbi festőknél a betlehemi
csillag volt a Jézus születését
ábrázoló képek fényforrása.
Giottotól kezdve — 1266-tól
1337-ig élt kortársa és barátja
volt Dante-nak s kinek műkö-
dése még a quatrocento festé-
szetére is kihatott — a fény
már a kis Jézusból árad. Jacopo
Avanci, Gentile da Fabriano és
Fiesole képeinél már ez a szem-
pont érvényesül, de Correggio
„Szent Ej"-ében jut legerőseb-
ben kifejezésre, hol a kis Jézus-
ból kiáradó fény az egész kép
uralkodó motívumává válik.

Művészettörténeti becse
ríagy. Piktor legyen a javából,
ki az u. n. quatrocento és cin-
quecento művészei közül kivá-
lik és bizony igen jó kép az
olyan, melyet a sok remekmű
közül válogatva, minden mű-
vészettörténet feltétlenül bemu-
tatandónak tart.

Correggio, valódi nevén An-
tonio , Allegri, Correggio nevű
községben —• Parma városától
kb. 40 km-re k'eletre — született
1494-ben, Mátyás király halála
után 4 évvel, az u. n. quatro-
cento végén. Quatrocentonak
nevezik művészettörténetben az

SZENT EJE
1400—1500 közötti századot,
melyet a ragyogó cinquecento,
az 1500—1600 közötti időszak
követ: kibontakozását olyan
nagyságok tettek lehetővé mint
Correggio és Leonardo da Vinci:
Correggio művészi egyénisége
egyedül áll, mint egy hatalmas
tölgy. Nem volt sem elődje, sem
utóda művészetének. Vele szü-
letett és vele" halt el művészeti
iránya, ö volt az első, ki képei-
nek alakjait fénytől és levegő-
től körülvéve ábrázolta, ugy,
hogy a térséget szemünk és a
kép alakjai között nem csupán
a perspektivikus kisebbedés ré-
vén érzékeljük, hanem úgyszól-
ván magát a térséget látjuk.
Ami a meggyőző valóságábrá-
zolást illeti, ebben Correggio a
lehető legnagyobbat alkotta és
ebben a szó legnemesebb, leg-
jobb értelmében .„modern". Es
•mégis milyen messze van attól,
hogy valaki is azt mondhassa
róla, hogy „naturalista". A vo-
nalrythmus helyébe a fény és
árnyék váltakozását helyezi és
megmutatja nekünk, hogy a
fény még a legsötétebb helyeket
is átragyogja. Az u. n. „világos-
sötétsége" hiressé vált. Alaká-
brázolásában a formák szép-
sége helyett a mozdulat szépsé-
gét helyezi, a belső izgalmat a
csendes örömtől az ujjongó vi-
dámságig és ezt is olyan meg-
győzően, hogy alakjai a legkí-
méletlenebb és sok művész
részére problémát képező rövi-
dülésekben is élni, reszketni,
mozogni látszanak.

Eletéről nem tudunk sokat.
Tény, hogy rövid élete legter-
mékenyebb éveit, tudásának te-
tőfokán, Párma városában töl-
tötte, ahol az ottani templomok-
ban freskókat festett. Aránylag
fiatalon, 40 éves korában 1534-
ben halt meg. Legszebb képei
Párizs, London, Wien, Berlin
és Drezda múzeumaiban van-
nak. Jelen képünk eredetije is a
drezdai szépművészeti múzeum
egyik, gyöngyszeme.

Nekünk természetesnek tűnik fel,
hogy karácsony ünnepe december
25-én van. így volt ez tiz évvel
ezelőtt, igy volt ez nagyszüleink
korában is. De nem volt igy mindig.

Ha utánanézünk az egyháztör-
ténelemiben, megtudjuk, hogy Jézus
születésnapját a 2. században kezd-
tek kiszámítani; ezeket viszont
nem jó szemmel nézte az egyház
közvéleménye, tulbuzgóaknak tar-
tották őket.

A számitások eredménye azon-
ban igen különböző volt. A 3. szá-
zad elején . az év következő nap-
jaira tették Jézus születése napját:
április 2, április 19/20, május 20/21,
november 17, december 25, már-
cius 28. Mindegyiknek persze meg-
volt a maga megokolása, számítási
alapja, mindegyik valamilyen ese-
ménnyel vagy gondolattal kapcso-
lódott össze. Március .28 például —
március 25-re téve a teremtés első
napját — a teremtés negyedik
napja, a napnak, a világosságnak
a teremtése, s Jézus az „igazságnak
napja" (Malakiás 4:2), aki „vilá-
gosságul" lett (Lukacs 2:32).

Origenes, az ókor egyik leg-

Karácsony — December 25.

nagyobb teológusa 245-ben elitélte
Jézus születésnapjának megünnep-
lését, . „mintha valami fáraókirály
lenne". A 4. század közepén azon-
ban már rendszeresen megtartják,
mégpedig december 25^én. Ez a
gyakorlat Nyugaton, Rómában j

! kezdődött. A mai kutatások szerint
a Rómáiban akkoriban tetőfokra ju-
tott Mitras-kultusszal, a „sol invic-

• tus", a „legyözetlen nap" fcultuszá-
I val állította az egyház szembe Jé-
zusnak, a világmegváltónak szüle-
tését. A legyözetlen nap . ünnepe
december 25-e volt, az a nap, ami-
kor á nappalok, a világosság ismét
hosszabbodni kezdett: a világos-
ság győzelme a sötétség felett. A
keresztyénség tele van világosság-
szimbolikávaÍ,rigy annál könnyebb
volt az „igazság napját" és a világ
„világosságát" szembeálllitani Mith-
ras napistennel.

December 25, -nek mint Jézus
születése napjának megünneplése
ezután 'hamar elterjedt és az 5. szá-
zadra már általános lett az egész
keresztyén világban.

„Mert egy gyermek születik nekünk, flu adatik:
nekünk, és az uralom az ö vállán lészen, és hívják

(Ezsaiás 9:6.) nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek,
örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének.""

Csodálatos ez a karácsonyi alapige. Karácsony lényegét sokan pró-
bálták megfogalmazni egy mondatban: „békesség ünnepe", „az Ige
testté válásának ünnepe", „szeretet ünnepe" és ha őszinték vagyunk
igen sokak számára nem volt más a karácsony, mint „az egymás mega-
jándékozásának a napja". És mindez, sőt sokkal több ennél benne fog-
laltatik abban, amit Ezsaiás könyve kilencedik részének hatodik verse-
számunkra mond.

Izrael várja a Messiást, a szabaditót. A bűneiben Istentől elrugasz-
kodott nép harcos katonakirályt vár az uralomban való osztozás remény-
ében. A hitetlenek, az Isten Igéjétől távolélök felszabadítása és uralom-
vajutáSfi mindig csak „rendszerváltozás", de bün s a nyomor változat-
lanul továbbél és az uralomban osztozók a Sátán eszközei. „Mert gyer-
mek születik nekünk" .. . Gyermek, a tiszta ártatlanság, a béke, az
Isten csodálatos Báránya.

És azt is mondja az írás, hogy ez a flu „adatik" és „nekünk adatik."
Nem azért, mert mi kiérdemeltük volna, „megbünhqdtük" volna már
összes bűneinket, hanem csak kegyelemből és Isten irgalmasságából
adatik. Isten egyetlen Fiát adja nekünk. Az ajándék oka sohasem
a kiérdemlés, megszolgálás, megbünhödés, hanem egyszerűen a szere-
tet. „Mert ugy szerette Isten e világot, hogy az Ö egyszülött Fiát adta,,
hogy valaki hiszen Ö benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen"
(Ján. 3:16). És ne felejtsük el azt a szócskát sem, hogy „nekünk" ada-
tik Istennek egyszülött Fia. Néked, neki és nekem — együttesen ne-
künk szegény, gyarló, bűnös embereknek. Nekünk adja, nekünk ál-
dozza egyetlen Fiát az TJt.

És a megszületett gyermek velünk marad az időknek végezetéig (Máté-
28:20). Az „uralom az ö vállán lészen" és ez azt jelenti a ma nyelvére
lefordítva, hogy egyedül viseli majd a világ bűneinek terhét, de-
ugyanakkor, mint ahogy az eredeti szövegben áll: „a királyi uralom
palástját viseli vállán", Ö a Király és királyságában, mely az egyetlen
igaz királyság, mely egyedül áll hiszen vétek nélkül való nem tud
osztozkodni a politikai vagy gazdasági uralomra törő bűnös ember.
Övé a kereszt súlya és a királyság dicsősége....

„És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak. . ." Gondoljunk csak
a karácsonyi történet csodálatosságára, hiszen a testté lett Ige a leg-
csodálatosabb kinyilatkoztatás, mely valaha a földön történt. Alapút
vett igénkre hivatkozik a theológiai tudomány is, mint Krisztus Isten-
ségének bizonyítására, hiszen olvashatjuk: „erős Isten" az a gyermek,,
aki születik. Erős, hatalmas, Mindenható, aki egyedül képes megvál-
tani ezt a bűnös világot, lásd meg testvérem az egyszerű karácsonyi.
történetben a legcsodálatosabbat: „az Ige testté lett és lakozott mi kö-
zöttünk (és láttuk az Ö dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicső-
ségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal" (Ján. 1:14).

Karácsony ... ajándék ... szeretet... csoda.. . . Mily szépen hangzá
szavak, de mit ér mindez, mondhatná valaki, ha „ottkint a világban
háború van". Feldúlt otthonok, kifosztottság, gyűlölködés és a bosszúra-
vágyás realitása. Karácsony Evangéliuma helyett gyilkolásra uszítás,.
Krisztus szeretete helyett a Sátán gyűlölete, megbocsátás helyett bosz-
szuállás vágya. Pedig karácsony napján „gyermek születik nekünk'"
és hívják nevét... a békesség fejedelmének".

A nekünk adatott Gyermek megszületésének ünnepén bárcsak min-
den magyar család hittel és bizó reménységgel, dicsérné a kegyelmes
Istent, mint az angyalok mennyei seregéneh sokasága Krisztus Urunk
megszületése napján: „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek
és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat" (Luk. 2:14). K. A.

III. Űrnapja.
6. Isten az embert gonosszá

és romlottá teremtette?
Nem. Söt inkább Isten az em-

bert jóvá és a maga képére,
azaz valóságos igazságban és
szentségben teremtette, avégett,
hogy teremtő Istenét igazán
megismerje és szivböl szeresse
és vele örökkétartó boldogság-
ban éljen, öt dicsérje és ma-
gasztalja.

7. Honnan ered az emberi ter-
mészetnek ez a romlottsága?

Első szüléinknek, Ádámnak
és Évának édenkerti bűneseté-
ből és engedetlenségéböl; mi-
nek következtében a mi ter-
mészetünk ugy megromlott,
hogy mindnyájan bűnben fogan-
tatunk és bűnben születünk.

8. De hát annyira megromlot-
tunk-e, hogy egyáltalában kép-
telenek vagyunk valami jónak
cselekvésére, minden gonoszra
pedig hajlandók?

Igen; hacsak a Szentlélek
újjá nem szül bennünket.

lásos világnézetű ember pedig
hajlamos felelősségét azzal eny-
hiteni, hogy Isten teremtett ben-
nünket romlottá.

A Heidelbergi Káté hatodik
felelete határozott tiltakozás ez
ellen az érvelés ellen. —• Isten
az embert jónak teremtette.
„Teremte tehát az Isten az em-
bert az ö képére . . . megáldá
öt... és látá, hogy minden,
amit teremtett vala, imé, igen
jó.... (I. Moz. 1 :27, 28, 31.)

Isten az embert a maga ké-
pére, vagyis személyiségnek te-
remtette. A végtelenül hatalmas
teremtő Isten az emberben gon-
dolkozásra alkalmas és dönté-
sekre képes személyiséget helye-

ezt a célramutató voltát elfelej-
tette, ma is napról-napra elfe-
lejti, söt sokszor tudatosan el-
lene lázad. Azt megjegyeztük,
hogy Isten képére és hasonla-
tosságára teremtett minket. Ez
az igazság általában még a
nemkeresztyén gondolkozók fel-
fogásában is megtalálható. Ez
a gondolat fellelhető csaknem
mindén olyan tervezésnek a
mélyén, amelyik az egyénnek
jogot követel mindennemű ha-
talmaskodással szemben.

A végzetes lépés azonban ott
következett be és következik be1

napról-napra, hogy azt a tényt,
hogy Isten képét hordozzuk ma-
gunkon, gőgös autonómiánk

K Á T É

Az ember hajlamos arra, hogy
a felelősséget áthárítsa. Készek
vagyunk arra, hogy rezignáltán
megadjuk magunkat bűnös haj-
lamainknak és ezt a magatartá-
sunkat olykor tudományos kép-
letbe foglalva azzal indokoljuk,
hogy nem tehetünk máskép. A
„tudományos világnézetű" gon-
dolkodó azzal háritja el a fele-
lősséget, hogy a természet al-
kotott bennünket ilyenné, a val-

zett maga elé, de azzal a ren-
deléssel, hogy ez á teremtett
személy Feléje forduljon, életét
az ö megismerésére szentelje,
hogy Vele szentségben és épen
ezért örök boldogságban féljen.
—• összegezve:. Isten szövet-
ségre teremtetté az embert. Szö-
vetségre, amelyben az ember
nem autonóm fél, hanem a Nagy
Partnertol függő teremtmény.

Káténk eképen fogalmazza
meg Isten teremtő szándékát:
„Isten az embert a maga képére
teremtette, avégett, hogy . . . "

Az ember Isten cselekvésének

megalapozására használtuk és
használjuk. Az ember nem Isten
felé, haiiem Vele s z e m b e
fordul. Enríek a végzetes for-
dulatnak a következménye,
hogy az embernek „saját utjai"
vannak, hogy az ember kilépett
a szövetségből. Az embernek ez
a „kilépett", bukott állapota a
bün.

Értelmünk tiltakozik az ellen,
hogy születésünktől fogva bű-
nösök volnánk és általában til-
takozunk az ellen a felelősség
ellen, ami ehhez tapad. Ezzel
kapcsolatban azonban egysze-

rűen kinek-kinek a tapasztala-
tára utalunk és megkérdezzük,
hogy ki az közülünk, aki Isten-
nel állandó közösségben, követ-
kezéskép állandó szentségben
és boldogságban él. — A felelet
súlya alatt mindnyájunknak le
kell hajtanunk a fejünket.

A kérdés már most az, hogy
valóban képtelenek vagyunk-e
minden jónak a cselekvésére. —
A „természetes" ember erre
nyilván más választ ad, mint a
hivő. Az, aki a természettel,
vagy az abból kikövetkeztetett
elvekkel helyezi magát szembe,
nyilván tagadni fogja a Káté
nyolcadik kérdését, de az, aki
Isten felé fordul és Isten tör-
vényéhez méri magát, igenelni
fog.

Ha hisszük az Istennel való
szövetség végtelenül boldog
lehetőségét, akkor jelenlegi álla-
potunk , csak kétségbe ejthet
bennünket. • A lesújtó ; „igen"
mögött azonban ott van a fele-
melő lehetőség, hogy Krisztus-
bari uj teremtés részesei lehe-
tünk, hogy a Szentlélek ujjá-
szülheí bennünket.

Az által, hogy az ember Isten-
nek benne rejlő képét zsák-
mánynak tekintette, illetve azál-
tal,: hogy megtörte a szövetsé-
get, Isten képét meghamisította
magában, megrontotta azt. Bu-
kottá, bűnössé, szerencsétlenné,
halálra érdemessé lett. Ha azon-
ban elfogadja Krisztus váltsá-
gát s levonja ennek következ-

ményeit, akkor a szövetség le-
hetősége újra megnyílik számá-
ra. (Kol. 3:10, Ef. 4:24.)

Születésünktől fogva hordoz-
zuk a bün terhét, ennek súlyát
és az ezért való felelősséget le-
tagadhatatlanul érezzük, de
amint egy embernek, az első
Ádámnak az esete folytán lé-
tünk a megsemmisülés felé haj-
lik, ugyanúgy Jézus Krisztus-
nak a váltsága folytán megtal-
álhatjuk az életet. (Rom. 5:12,
18, 19.)

A testtől születés letagad-
hatatlan ténye életünknek, de a
Leiektől való újjászületés lehe-
tősége boldogságra hivő, min-
dennapi drága alkalom, (v. ö.
Jézus beszélgetése Nikodémus-
sal. Ján. 3.)

Ha Istenre és az ö törvényére
nézünk, minden kegyeskedés
nélkül, őszintén kimondhatjuk
magunk felett az ítéletet, hogy
a sziv gondolatának minden al-
kotása szüntelen csak gonosz.
(I. Moz. 6:5.) De ha hitünkkel
felismerjük Krisztusban Isten
véghetetlen szeretetét, akkor az
uj teremtés csodája mythoszbol
valósággá válik.

Az ember helyzete természe-
ténél fogva reménytelen, de
Krisztus jövetele, váltsága és
megdicsöült alakban való jelen-
léte folytán a nagy újrakezdés,
az uj teremtésben való részvétel
és ezzel a legteljesebb boldog-
ság mindennapos lehetőség.

K. L.



J\Z IRO egyik legutóbbi elnöki
ianácsülésén Elfan Rees, aki az
Egyházak Világtanácsának me-
nekültügyi főtanácsadója és a
.menekültkérdés egyik legjobb
szakértője, mélységes aggődal-
jnának adott kifejezést a mene-
kültek jövőbeni megsegítését
illetőleg. Hangsúlyozta, hogy az
IRO megszűnése után az egy-
Mzi önkéntes segitö szervek
szívesen és teljes erejükkel haj-
landók együttműködni az Egye-
sült Nemzetek menekültügyi fő-
biztosával, Dr. G. J. van Heu-
ven Goedhart-tal, de egyáltalá-
ban nem megnyugtatóak azok
a jelenlegi lehetőségek, melyek
a menekültek számára a jövő-
ben csupán jogi támogatást
nelyeznek kilátásba.

Elfan Rees megállapításai kö-
zül különösen a következő igen
feltűnő: „Az uj menekültek tra-
gédiája, hogy félelem és üldö-
zés elöl menekülve olyan idő-
ben kényszerülnek segítségün-
kre, midőn a szabad világ érzel-
mileg már fáradt a menekült-
problémától."

Ez a feltűnő megállapítás,
sajnos, nagyon is fedi az igazsá-
got. A nyugati világ ide s tova
húsz éve hall menekültekről.
Aki a harmincas évek végén
például Angliában járt, emlé-
kezhetik, milyen jelentős társa-
dalmi mozgalom volt a Néme-
iországból menekültek megse-
gítésére. Amerika is nagyszám-
ban vett fel a harmincas évek
végén és a negyvenes évek ele-
jén ezekből a menekültekből. A
második világháború végével
milliós problémává vált a me-
nekült-kérdés. Az UNRRA, az
IRO, a CARE, a számos feleke-
zeti menekült-szolgálati szerv
(CWS, LWF, NCWC, AJDC,
HIAS, stb.) felállítása, ezek ha-
zatelepitési, kivándoroltatási és
anyagi segitö munkájuk az
egész nyugati világot megmoz-
gatták, mégpedig nem csupán
—• bár elsősorban—• az egy-
Tiázakon keresztül a felebaráti
•szolidaritást, hanem még a tör-
vényhozásokat is.

Evröl-évre apelláltak az egy-
házak és egyéb társadalmi szer-
vezetek tagjaik segítőkészsé-
gére: élelmet, pénzt, ruhanemüe-
tet, kivándoroltatáshoz jótállást
leérve tőlük. Es a kérés csak nem
akart megszűnni, söt ujabb me-
nekült-problémák jöttek a ré-
giekhez: Európa DP-tömegei
mellé kerültek az indiai ellenté-
tek menekültjei, a palesztinai

háború menekültjei, Korea me-
nekültjeinek milliót meghaladó
száma. Az érdeklődés viszont
kezdett lanyhulni. Az érdeklő-
dés lanyhulása pedig a nyújtott
segítség csökkenését hozta ma-
gával. Ez természetes lélektani
jelenség. A menekült-kérdés
megszokottá vált, a menekültek
megsegítésére évenként nem is
egyszer megismétlődő kérés fo-
lytán eleveszett a szükség fris-
seségének, sürgősségének jel-
lege.

Jellemző volt erre egy pres-
biteriánus lelkész elbeszélése.
Idén, éppúgy, mint más évek-
ben is, külön egyházi gyűjtést
rendeztek a Church World Ser-
vice menekült-munkája javára.
A gyűjtést többhetes előkészület
előzte meg böjt idején, felnőtt-
gyülekezetben és vasárnapi is-
kolában egyaránt. „A great
time for shardng" volt a gyűjtési
kampány elnevezése, aminek az
értelme körülbelül ez: „az ada-
kozás nagy alkalma". A lelkész
elmondta, hogy mikor a terve-
két előterjesztette presbiteri
ülésen, egy presbiter azt mon-
dotta: „Ne is folytassa a részie-
teket; ez a megszokott mene-
kültdolog, tudjuk már."
' Kétségtelenül tapasztalni le-
het az idegháboru hatását is.
Az ember azt gondolná, hogy a
szabad földön rendezett körül-
mények között élők, tehát akik-
nek megvan a hosszú évek alatt
felépített otthona, vagyona, po-
ziciója, az idegháború fokozó-
dásával, az ellenfél ellenfél vol-
tának egyre jobb megismerésé-
vel . szivesebben segítenek az
ellenfél nyilvánvaló áldozatain.
Ez valóban meg is van sokak-
nál. De talán ugyannyinál vagy
még többnél az idegháboru fé-
lelmet kelt, a félelem pedig ön-
magával való törődést, ami
csökkenti a másokért való fele-
lősségérzetet.

Mindezzel nem akarjuk azt
mondani, hogy a menekültekért
való segítés szándéka megszűnt
volna. Korántsem. A „great time
for sharing" idén is sok száze-
zer dollárt eredményezett és
hajórakományszámra gyűlik a
segélyanyag Korea számára.
Tény azonban, hogy a Nyugat
érzelmileg kezd alaposan bele-
fáradni a menekült-problémába.

Különösen áll ez a még Euró-
pában lévő menekültekre. Még-
pedig azért különösen, mert az
európai menekültek száma erő-
sen megfogyott, csupán a kiván-

dorlási lehetőségekből egy vagy
más okból kizártak nem nagy,
de annál nagyobb szükségben
lévőkből áll már. Ezekkel —
számuk nehányezer — szemben
palesztinai és koreai százezres
és milliós tömegek állanak,
akiknek szükségük nem kisebb,
hatalmas számuk viszont a me-
nekült-kérdésbe belefáradt nyu-
gati közvéleményre, nyilvánva-
lóan nagyobb hatással képes
lenni, mint az európai néhány
ezer problémája, ha ez emezek
számára mégoly életbevágó is.

A mieink/..?
Bennünket viszont éppen ez

a néhányezer érdekel közelebb-
ről. Az a nehányezer magyar,
akik Németországban, Ausztriá-
ban és Olaszországban reked-
tek, vagy oda újonnan érkeznek
és akik legnagyobbrésze soha-
sem lesz képes idős kora vagy

H&rshnyi András:

menekültek

egészségi állapota miatt magát
akármilyen szerény, de mégis
normális életszínvonalon fenn-
tartani. A különböző egyházi
segélyszervek élelmiszer- és ru-
hasegitségei e szervek működé-
sének csúcspontja idején is csak
a szükségek egy részét voltak
képesek enyhíteni; most ennek
mértéke is csökkent és tovább
is fog csökkeni. Nem marad
más, mint a helyi hatóságok lét-
minimumnál jóval kevesebb
„Fürsorge" vagy hasonló segé-
lyei, a menekült-öregotthonok
testi-lelki nyomorusága, a ke-
gyelem-kórháziágyak sokszor
igen elégtelen ellátása és a már
örökéletünek látszó barakok
sivársága.

Es bennük nehányezer magyar,
beteg meg öreg, sőt sok fiatal
és gyermek is. Akik nem jobbak
talán, de nem is rosszabbak,
mint mások, mint a fiatalok és

az egészségesek, mint a tovább-
jutottak, elsősorban mint to-
vábbjutott magyar honfitársaik
és hittestvéreik.

A továbbjutott, a már kiván-
dorolt és elhelyezkedett ma-
gyaroknak nem szabad elfárad-
niok az állandó menekültsorban
maradt magyarokról való gon-
doskodásukban. Azaz: még el
sem fáradhattak, mert a gondos-
kodást el sem igen kezdték.
Persze tudok olyan magyarról,
mint egy eldugott illinoisi vá-
roskában élő szabómesterről,
aki tucatszámra küldte Auszriá-
ba, Olaszországba, Francia-
országba a ruha- és élelmiszer-
csomagokat vagy aki minden
Európába küldött levelét meg-
béleli néhány dollárbankóval.
De az ilyen nem is fog elfáradni!

A kivándoroltak hatalmas szá-
zaléka azonban el sem kezdte
ezt a gondoskodást. Hányan
mondották vagy irták már ne-
kem, hogy mennyire hálásak
Istennek, amiért kijuttatta őket
valamely tengerentúli országba,
ahol a kezdet nehézségei, sok-
szor kínlódásai után most már
kezdenek egyenesbe jönni:
egyik saját házát kezdi építeni
Ausztráliában, másik üzleti vál-
lalkozása jól beindult Délameri-
kában, harmadiknak igen szé-
pen berendezett lakása és saját
autója van Eszakamerikában és
igy tovább. Mondják és irják,
hogy mennyire hálásak Istennek.
Hát valóban, mennyire hálásak?

Sok nyilvános beszédben,
cikben olvastam és hallottam,
amint az uj bevándorlók azt
mondották, hogy a befogadó
ország segitö szeretetét „becsü-
letes és kemény munkával akar-
ják meghálálni". Frázisnak szép,
de lényegnek semmi: talán csak
nem érdem a becsületes és ke-
mény munka, ami különben is
mindenkinek saját érdeke és

.mindenki számára sajátmagának
hozza meg a gyümölcsöt? De,
ismétlem, mennyire és mivel
hálásak Istennek? Azzal talán,
amivel egyik kivándorolt atyánk-
fia, aki egy istentisztelet után
éppen azt mondotta nekem,
hogy „olyan jó volt itt, magyar
gyülekezetben, magyarul hálát
adni Istennek, hogy idesegitett
és újra emberi életet élhetünk?"
Később azután megkérdeztem
tőle, hogy küldött-e valamit
már Európába az ottmaradt is-
merősöknek, barátoknak, akik-
ről különben olyan sajnálkozva
beszélt, hogy nem jöhetnek ki.

A válasz az volt, hogy bizony
még nem telt neki ilyen segítésre,
olyan lerongyolódva érkeztek
ki, hogy a legprimitívebb dol-
gokat is be kellett szerezni.
Mely legprimitívebb dolgok kö-
zé tartozott nyilván az a vado-
natúj autó is, amit már megvett,
ha vezetni nem is tudja még.
Senki sem kifogásolja, ha va-
laki napi 10—11 óra megfeszí-
tett gyári munkájának gyümöl-
cseként autót vesz magának,
ami Amerikában olyan közleke-
dési eszköz úgyszólván, mint
Európában a kerékpár, csak:
mennyit ér a hálaadás szava, ha
tettbe nem erősödik?

Az örömteli lehetőség!
Senki ne mondja, aki kiérke-

zett tengerentúlra és rendes
munkája van'—• akár Ausztrá-
liában, akár Délamerikában,
akár Eszakamerikában —, hogy
ne tudna havonta összeszedni
egy csomagra való használt
ruhát, ne tudna összevásárolni
egy tucatnyi konzervet, vagy
ne tudna borítékba tenni egy
egyfontos vagy két-három egy-
dolláros bankjegyet és nekiindi-
tani a nagy tengeri útnak egy
európai barakkba vagy kórházi
ágy mellé. A bibliai adakozás
mértéke a tized, ez, amit itt ir-
tam, ötvenedet sem jelent leg-
többnél. . . .

Elegen vándoroltak ki, elegen
helyezkedtek el a második vi-
lágháború menekült magyarjai
közül, ' hogy az Európában re-
kedt vagy kivándorlásuk köz-
ben bajbajutott magyar mene-

külttársaik megsegítésének
gondját felelősséggel ök visel-
jék. Igaz, hogy mindnek elölről
kell kezdeni, otthont, életet elöl-
ről kell felépíteni és ez nehéz,
és ehhez sok kell; de aki kiju-
tott, árinak bizonyosan többje
van, mint akik nyomoruságban
és félelemben ottmaradtak. Egy-
gyel egész bizonyosan többje
van: a lehetőséggel, hogy dol-
gozhassék, gyarapodhassak és
újra felemelkedhessek.

Ne tolja tehát a kivándorolt
magyarság szükségben' lévő
honfitársai megsegítésének fele-
lősségét se az UNO-ra, se az
idegennyelvü egyházakra, de
még a régi évtizedek magyar
emigrációira se. Azt a felelőssé-
get, amely mostmár elsősorban
az övé. Ha tetszik: kötelesség-
ből. Ha tetszik: Isten iránti há-
ládatosságból.

Harsányi András. .

Az USA első vatikáni követének
kinevezése

Truman elnök október 20.-án
kinevezte M. W. C 1 a r k tábor-
nokot az USA első vatikáni kö-
vetévé. A kinevezés csak akkor
lép érvénybe, ha azt a szenátus
jóvá hagyja.

Az elnök nyilatkozata, melyet
a „Fehér Ház" sajtótitkára J.
S h o r t olvasott fel, hangsú-
lyozza, hogy már az előző el-
nök, Roosewelt is küldött sze-
mélyes képviselőt a Vatikánba
Myron Taylor személyében.
Trumannak az a véleménye,
hogy ez a kinevezés diplomáciai
és humánus célokat szolgál.
Közvetlen diplomáciai kapcsola-
tok felvétele megkönnyíti a kom-
munizmus elleni harcot.

Dr. H. B o s 1 e y, az első me-
ihodista egyház nevében: „Tru-
man elnök megszegte azt az
igéretét, melyet az egyházak ta-
nácsának képviselői előtt tett,
hogy vatikáni követ kinevezé-

sére nem tesz lépéseket. Az el-
nök ugy látszik nem törődik
azzal, hogy ez a lépés az ameri-
kai vallásos csoportok és a kat.
egyház közötti gyorsan romló
viszonyt még csak elmérgesiti."
(U. P.)

Dr. J. W. B e h n k e n a mis-
souri-i lutheránus zsinat elnöke:
„Sajnálatos dolog, hogy Tru-
man elnök egy egyházat külön
követtel akar képviseltetni. Az
egyház és állam szétválasztásá-
nak elvét fenn kell tartani. A mi
egyházunk határozottan ellene
van annak, hogy a Vatikánba
követet küldjenek."

K n o x S h e r i l l püspök, az
Az USA első vatikáni követé-

nek kinevezéséről szóló hirt a
Vatikánban örömmel fogadták.

Az alábbiakban a protestáns
egyházfők első reakcióit ismer-
tetjük:

J. M. D a w s o n, a baptista
egyház (Truman is ennek az

egyháznak a tagja) főtitkára:
reméli

hogy a kinevezést vagy vissza-
vonják, vagy pedig a kongresz-
szus elutasítja.

B. O x n a m, az Egyetemes
Egyháztanács (ökumené) el-
nöke: „Sajnálom hogy megtör-
tént ez az oktalan, szükségtelen
és nem amerikai jellegű lépés."

. (U.P.)

Az amerikai közvélemény és
a világsajtó feltűnően élesen re-
agált Truman lépésére. Con-
n a 11 y szenátor, a külpolitikai
bizottság elnöke kijelentette,
hogy a bizottság, mely január-
ban ül össze, ebben a kérdésben
vizsgálatot fog elrendelni. (UP.)
A szenátor C l a r k tábornokot
személyesen is megtámadta, s
jelezte., hogy a kongresszusban
állást fog foglalni a kinevezés
ellen. (AFP.) — A United Press
további jelentése szerint a túl-
nyomóan protestáns amerikai

lakosság köréből tömegesen ér-
keznek a tiltakozások. Truman,
aki meggyözödéses baptista, nem
hajlandó a kinevezést vissza-
vonni, s máris több találgatás
látott napvilágot arra vonatko-
zólag, hogy mik lehettek az
okok, melyek az elnököt ennek
a lépésnek a megtételére kény-
szeritették. Mások itt is jelet
vélnek felfedezni, hogy Truman
a. jövő évi választásokon nem
indul, mivel ezzel a lépéssel, ha
riieg is nyerte a katolikusokat,
de elveszített kétszer annyi pro-
testánst. Ma még különben tel-
jesen bizonytalan, hogy a kon-
gresszus januári ülésén helyben
hagyja-e a kinevezést vagy se?

A Reuter iroda okt. 24,-i je-
lentése szerint Truman a kine-
vezést mégis visszavonta, s a
döntést a kongresszus következő
üléséig elhalasztotta. Minden jel
arra mutat, hogy az elnököt
meglepte az amerikai közvéle-
mény erélyes tiltakozása, s a

követ kiküldéséről ezért mon-
dott le. • ,

Az Amerikai Egyházak Taná-
csának vezérképviselete október
31.-én egyhangú határozattal
megkereséssel fordult Truman.
elnökhöz, hogy a kinevezésről
végérvényesen mondjon le. A
Tanács hangoztatta, hogy itt
„az amerikai lét alapelveit ve-
szélyeztető kérdésről" van szó.
A vatikáni követ kinevezése
„elvileg hamis, gyakorlatilag
hasztalan és megrontja az ame-
rikai nép nemzeti egységét."
Azt a szolgálatot amit a vati-
káni követ végezne, ugyanolyan
jól el tudja látni az olasz kor-
mány mellé akkreditált követ.
Az amerikai nép sohasem volt
hajlandó egy egyházat előnyben
részesíteni.

Az USA egész területén tilta-
kozó gyűléseket tartanak a va-
tikáni követ kinevezése ellen,
melyeken állandóan hatalmas
tömeg vesz részt.
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A szétszórtságban élö magyar
reformátusok hálaimádság sza-
vával várják és köszöntik az
örömnek Megtestesítőjét.

A boldog Bizonyosság éneke
hódol a Szeretetnek: baraktá-
borok kietlenségében, kórágya-
kon és elérhetetlen magányos-
ságban.

Az otthontalanság mélységei-
ben is kigyul a Fény és bizony-
nyal áthatol az idegenség sürü
ködén....

Kérjük a Mindenhatót, hogy
igy legyen!

Hogy a végtelen Kegyelem
sugárja érje el őket is, kiket
hírvivő boldog emberi szándék
1951 karácsonyán már el nem
érhet.

Hiszen karácsony ünnepe né-
kik is ünnepük, bárhol kell is
most élniök. Hiszen az üzenet,
üzenet nékik is, változatlanul
szent....

Még akkor is, ha ezidén az
Ausztriában szétszórodottak

nagy része karácsonyi gyüleke-
zeti istentiszteleten már részt
nem vehet.

Mert AUSZTRIÁBAN sok he-
lyütt nem lesz e karácsonyon
istentiszteletünk és több magyar
református lélek nem része-
sülhet a Kegyelem szent jegyei-
ben sem....

A fájdalmas tények regisztrá-
lását vájjon meddig folytathat-
nék még... a Szent Este elő-
estéin éppen . . . ?

Nem szívesen tesszük, de „az
összes gyülekezetek gondja"
emberi gyöngeségeink és tehe-
tetlenségünk megvallására. kész-
tet.

Lelkészeink nem képesek im-
már a kisebb távolságokat sem
leküzdeni; nem a szándékok,
hanem az anyagi adottságok
hiányában. Inségsegélyünk kü-
lönösen az általános nagy drá-
gulás hónapjai óta már a létmi-
nimumot sem érte el.

Az Egyházak Világtanácsának
legújabb Döntése pedig kimond-
ja, hogy 1951 november l.-töl
fedezet hiányában: sem utazási,
sem adminisztratív költségben
nem támogatja működésüket.

E Döntés az Ausztria terüle-
tén élö magyar reformátusok
nagyobbik százalékát meg-
fosztja a Bizonyságtétel örökér-
vényű pillanataitól. Es jórészt
olyanokat, akiket viszont. annyi
másfajta döntés az otthon ala-
pitás lehetőségeitől és még
annyi mindentől... megfosztott.

A döntéseknek e döbbenetes
összhangja elsősorban azt je-
lenti, hogy az Ausztriában élö
magyar " reformátusok nagy
része többé itt nem hallhatja

„a mi nyelvünkön szólani
Istennek nagyságos dolgait"
(Ap. 2. 11.).

Károli Gáspár és Szenczi Mol-
nár Albert hangja diadalmat
nyert három és fél századokon,
de íme Ausztriában egy nagyon
is „világi" Döntés hangja akar-
ja elfojtani... !

De azt is jelenti ez, hogy kik
százfelé mustrákon kimustrál-
tattak, kikből százféle rostálá-
sokkal kirostáltatott hitük: en-
maguk „használhatóságában",
azoknak nem lehet arra sem
igényük, hogy épülve építhes-
sék ISTEN ORSZÁGÁT . . . !

„Ha dicsekednem kell az én
gyengeségemmel, dicsekszem!"
(2.K. 11, 30.)

Kik lajstromok, listák, száza-
lékolások szerint kevesebben
vannak: gyengeségük az! Kik
járatlanok a nyelveken szólás-
ban: gyengeségük az! Kik szü-

„Örüljetek
az Úrban

mindenkor..
löt vagy gyermeket sem Ausz-
triában, sem más „világi" or-
szágban többé talán látni nem
fognak: gyengeségük az! Kik
ott tudhatják csak szeretteiket,
népüket „ . . . veszedelemben po-
gányok között, veszedelemben

városokban, veszedelemben
pusztában, veszedelemben ten-
geren . . . Fáradtságban és nyo-
moruságbán, gyakorta való
virrasztásban, éhségben és
szomjuságban, gyakorta való
böjtölésben, hidegben és mezí-
telenségben . . . " (2. K. 25 - 27):
gyengeségük az! Kik az „em-
beri jogok" közül földi létükben
csak a köhordás és a menhelyek
perspektívái között hányódnak:
gyengeségük az! Kiknek testi
állapotja, életkora reménytelen,
kilátástalán, megwelfareoztatha-
tatlan: csak az ö gyengeségük
az! Kik a sokféle Íróasztalok
előtt mindég egyedül állnak:
gyengeségük az!

„A dicsekvés azonban nem
használ nékem.,.! (2. K. 12. 1.)

Sem mint panasz, sem mint
vádolás, sem mint emberi kese-
rűség. De nem használ a rea-
lisztikus észjárásnak sem, a szá-
mok és előítéletek közismert
logikájának" sem, de még a
többségi vagy kisebbségi elvek
gyakorlati alkalmazásának sem!

öt kell tehát megkérdeznünk:
a Legfőbbet, a Felebbezhetet-
lerit, a mi -ugyabbul ugy latszik-
Kizárólagos Döntnökünket !

Nem az indulatainkat, nem a
csalódásainkat, nem a számos
tapasztalásainkat, nem az el-
múlt esztendőket, nem a sebein-
ket, nem az érveinket... !

Es még csak nem is a hatal-
masokat . . . az erőseket... az
ítélkezőket... !

Hanem a Hatalmast, az Erő-
set, az Itélöt... aki im igyen
szól:

„Elég néked az én Kegyel-
mem, mert az én erőm erőtlen-
ség által végeztetik el" (2. Kor.
12. 9.)

Legyen hát a mi nagy erőtlen- j
ségünk a Krisztusért való erőt-
len ség. Legyen Érette való a
mi gyönyörködésünk „az erőt-
lenségekben, bántalmazásokban,
nyomoruságokban, üldözések-
ben és szorongattatásokban!"
(2. Kor.)

HITTESTVEREINK, kikhez,
c s a k igy juthatnak el erőtlen
szavaink!

Hirrel és élettel hirdessétek az
Ur szavát: „ . . . ahol ketten vagy
hárman egybegyülnek az én ne-
vemben, ott vagyok közöttük."
(Máté 18. 20,)

S ö megérkezik oda is: a he-
gyek közé, a sivár napok közé,
otthona lesz az otthontalanok-
nak,.. . . s öröme lesz az öröm-
teleneknek.

Imádkozzunk érte!
Imádkozzatok velünk!

Szóljon a mi közös imádko-
zásunk első renden azokért,
akik a Krisztusban való szenve-
dés és az Érette való kitaszított-
ság nagy gyönyörűségét még
nem ismerik. Fakadjon az öröm
napjának odaszentelt szivekből
tiszta Szeretet azok iránt, akik
a Szeretet lehetőségeinek és ha-
talmának végtelenségét még
nem ismerik. Legyen a Ti szét-
szórtságotok, eltávolitottságo-
tok, elzártságotok és elárvult-
ságotok börtöneiben csak an-
nál diadalmasabb a Fény, amely
ma, holnap és bármikor képes
egyszerre megvilágositani az
elméket és valóságos örömre
gyújtani a sziveket a Gyermek
iránt, Akinek . . . nem jutott és
annyi sok helyen még ma sem
jut helye. Mégis, ime a legtisz-
tább örömet hozta nekünk..*!

Egy olyan ország bizonyos-
ságát, amelynek határait nem
kilométerekkel mérik, teherbiró-
képességét nem számokkal feje-
zik ki, lélek-száma nem a szá-
zaléknyi megoszlás alapján ha-
tároztatik meg s a beletartozás
joga, a Benne való élet lehető-
sége, csak az ö Kegyelméből
„vezethető le."

íme, Világok Jézusának De-
legátusa Pál ezt üzeni nektek:

„Tiportatunk, de el nem ve-
szünk . . . ! (2. K. 4. 9.) ezért

„örüljetek az Úrban minden-
kor; ismét mondom, örüljetek!"
(F. 4. 4.)
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" A született Jézus,
Ez igézetes gyermek,
Áldja meg azokat,
Kik a szivünkbe vernek
Mérges szuronyokat.

Aláássanak bennünk
A kifeslett vér rózsák:
Bánat, kín, szenvedés,
Meri Jézus volt a Jóság
S a nagy, szent türelem.

Csengessünk csengőkkel,
Szeressünk szeretettel,
Örüljünk, ha sírunk,
Ha ránk tör, minden ember
S ha álul bánfaiunk.

A született Jézus
Született s igy kívánta

; Hogy ez legyen az üdv
Mindén hivság kihányva
Eletünk gömbiből.

Ady Endre.

Tamási Áron:

Karácsonyest Erdélyben.

Szent este volt. '
A föld örömet kiáltott az égre, és az ég örömet kiáltott a

földre:
—• Jézus szülétek!
Földöntúli öröm szállottá meg az embereket, és az emlé-

kezetükből kiseperte a pénzt, a birtokot és minden e világi
jókat. A szájak csak éneket termettek és jó szót.

A házak tisztára meszelve verték vissza a hófényt. Belül
pedig mindenütt üdén hintette világát a lámpa.

Es egy ének hangzott fel nyomban, amely hirdette hogy
kántálok érkeztek a boldog házhoz.

S lassan méltóságos léptekkel felmentek a grádicson, s
ki-ki a maga helyére lépve, körüíállották az ajtót.

Es amint elrepült az ének utolsó szava, Bódika még egy
újat kezdett. Amikor elfujták Örvendezve ezt is, néhány pil-
lanatnyi siri csendet hagytak, majd felcsendült a Márton
Elek hangja, köszöntöt mondván az ajtó előtt.

örülj és örvendezz, nemes házigazda,
Mivel felragyogott Bethlehetn csillagja.

Örülj és örvendezz, kedves háznak népe,
Mert ide vezérelt a csillagnak fénye.

Es a köszöntésre bentröl ünnepélyesen megfelelt a gazda:

Jónál jobb hirt hoztok, halljuk valahányan,
Jertek azért beljebb akármilyen bátran.

Erre megnyílott az ajtó, s újra szép sorba verődve, lassan
megindultak. Bódika katonás tartással vezette a nagy ház
közepén előre őket, miglen az asztal fejéhez elért. Itt megál-
lott, és várta, hogy reá mindenki feltakarjon. Akkor egy
negyed fordulással, egyszerre mind a tizenhármán, arccal
fordultak a ház népe felé, s mintha parancs szólna, megmoz-
dult a tízenhárom jobbkéz, és levetödtek egyetlen mozdulat-
tal a sapkák. S ebben az ünnepélyes pillanatban felhangzott
a Bódika száján, a békeköszöntö:

Ahol a nap felkel, arról-felöl jöttünk
Istennek kedviért nagy utakat tettünk.

Mert egy Csillag vala amott felkelőben,
Hogy gyorsan induljunk éjféli időben.

Napkelet országból gyorsan elindultunk,
S ezen népes házba hoza el az utunk,

Mostan örvendezünk, mint virág az ágon,
Nevünk a vigasság, számunk tizenhárom.

Származásunk felöl sem hagyunk kétségben:
Anyánk gonddal nevelt tartós szegénységben,

S kik a juhnyáj után bölcsen vánszorognak
Fiai vagyunk mü csorda-pásztoroknak.

Hanem szegénységünk az Ur nem teldnté
Szárnyas angyalával nekünk megjelenté,
Hogy földre lejöve világ Megváltója
Kinek a mü nyájunk igaz szószólója.
Ámen.

A végszóra kórusban köszönték:
—• Dics'értessék a ma született Jézus neve.
A sor megbomlott, az öröm mosolyt teritett minden arcra.
—• No, kerítsétek közre azt az asztalt! — szíveskedett a

gazda, s az örömzajban hónya alá fogta Bódikat, és büszkén
meglapogatta.

—• Szép békeköszöntöt kanyaritál, fiam! — mondotta, s
igy szögezte, le az egyszerű igazságot:

— Mert az valahogy úgy van, fiam, Bódi, hogy aki tanul,
az tud.

Bódikának a szivére hullott a megbecsülés. Mosolyogva
ereszkedett le az egyik székre, s mihelyt megvethette a hátát,
igy szólott vissza:

—• Az ész is olyan, mint az elásott aranypénz: érdegél ap-
ránként, osztan kigyúl.

— Adja az Isten, hogy sok, számos esztendőben érhessük
meg, a Kisjézus születése napját!

— Öszentfelsége hallgassa meg! —• köszönték el egyszerre
mind.

Egy pillantás alatt a kolbászt is felhordta a leány s fel a
káposztát is. S a pálinkát bétevék az óra alá a sarokba s
bort az asztalra, valami öt kupát. Az illata.rögtön felszállott
az orrba és a szine úgy virított, mintha lángot vegyitettek
volna belé. :

Enni kezdtek.



történelem
Irta: Mészköi Szász Béla

(Fotyt-atás.)

Az alól a felelősség alól
akart menekülni, melyet vállalt.
A harmadik ellenzék a honvéd-
ség tisztikarának az a része
volt, mely a császári seregből
került át, mely Görgeyt állan-
dóan kedvezőtlenül befolyásolta,
Kossuth ellen izgatta és amelyik
Perczeit, Klapkát és több más
Kossuth-párti tehetséges tábor-
nokot elintrikált a főseregtől. Ez
a társaság most propagandát
indított a kormányzó és az or-
szággyűlés ellen és attól kellett
tartani, hogy árulásra gondol.
Görgey az ö befolyásukra éles
kritikát gyakorolt a kormányzat
felett, de a döntő pillanatban
hires váci proklamációjával min-
dent helyrehozott.

Kossuth Lajos lázas tevé-
kenységhez fogott. Diplomáciai
képviselőket küldött ki a török-
ökhöz, Londonba és Parisba,
hogy e hatalmak előtt feltárják,
milyen veszedelem fenyegeti
Európát, ha a magyar szabad-
ság ügye elbukik. Szerencsétlen-
ségre sem Magyarország elis-
mertetését, sem diplomáciai,
vagy katonai segítséget elérni
nem sikerült. Hasonlóan nem
vezettek sikerre a román felke-
lőkkel folytatott tárgyalások
sem és a délvidéki felkelést, ha
lokalizálták is, de nem sikerült
kiirtani.

Ezzel szemben a császár meg-
alázva magát, május végén
Vársóban felkereste I. Miklós
cárt, a szabadság esküdt ellen-
ségét és az oroszok mindenható
ura kilátásba helyezte, hogy
Paskievics herceg vezetése alatt
200.000 embert küld a magyar
szabadságharc vérbefojtására.

A hadfelszerelési kormány-
biztos, Csányi László a megnö-
vekedett tempót nem bírta. Fej-
letlen iparunk nem birta a hadi-
termelést és hiányzott az arra
való ember, hogy azt megszer-
vezze. Emiatt nem lehetett álta-
lános népfelkeléssel a hadsereg
létszámát 3—400.000-re felemel-
ni. A honvédelmi miniszterek
gyakran változtak, minek követ-
keztében nemcsak a haditervek-
ben, az egyes seregek összmü-
ködésében, hanem a hadsereg
szervezésében és kiegészítésé-
ben is, nagy volt a kapkodás.
Végül a tavaszi hadjárat után
a magyar honvédség támadó
szelleme ellanyhult és ettől fog-
va a vezetés bizonytalanná vált.

Buda visszavétele.
Az összeomlás.

A váci győzelem után kilenc
nappal a rettenthetetlen Damja-
nich már Nagysarlónál arat dia-
dalt, Komárom felszabadul és az
osztrák sereg maradványa fej-
vesztetten menekül Bécs felé.
Perczel a délvidéki, Bem pedig
az erdélyi helyzet ura. Ha most
Görgey május közepén Bécset
megtámadja, meg az orosz csa-
patok beérkezése előtt, felmor-
zsolhatja az osztrák haderő ma-
radványát és lángralobbanthatja
a bécsi forradalmat. Ehelyett
három hosszú hetet tölt el Buda
ostromával és a főváros bevé-
tele (máj. 21.) után néhány hét-
tel (junius-julius) megkezdődik
az orosz erők bevonulása.

A reorganizált és Olaszorság-
ból visszarendelt ezredekkel kie-
gészített osztrák hadsereg
17Q.000 és az orosz hadsereg
200.000 emberével szemben a
magyar honvédség összlétszáma

160.000 fő. A magyar hadveze-
tés lemondva a támadásról hát-
rafelé való összpontosítást hajt
végre, cél: az összes erőket
egyesíteni Szeged-Arad vonalá-
ban.

Görgey a feldunai hadsereg-
gel fedezi ezt az akciót és arány-
lag csekély erővel az orosz
túlerőt a Komáromtól Debrece-
nig való felvonulással elvonja.
A fősereg ezalatt visszavonul
Szeged irányában, nyomában a
Haynau tábornagy áltál veze-
tett császári sereggel. Görgey
július 3-án aránylag kis veszte-
segget eléri Debrecent és Nagy-
váradon-Aradon át készül Te-
mesvár környékén egyesülni a
Dembinszky által vezetett főse-
reggel. Ide kell beérkezni Bem-
nek is az erdélyi sereggel, en-
nek javarésze azonban a seges-
vári csatában megsemmisül és
ott esik el a szabadságharc nagy
költője: Petőfi Sándor is (július
31.) Pár nappal később augusz-
tus 9-én a még mindig 60.000
főből álló fősereget Haynau Te-
mesvárnál megveri, Kossuth La-
jos lemond és a hatalmat Gör-
gey-nek adja át, aki mást nem
tehet, minthogy Világos mellett
30.000 emberével az oroszok
előtt leteszi a fegyvert (aug. 13.)
Klapka még októberig védi Ko-
máromot, azután a várat sza-
bad elvonulás feltétele mellett
átadja (okt. 4.).

A bosszú.
Hiába a cár intő szava, Fe-

renc József Schwarzenberg her-
ceg tanácsára Haynaunak sza-
bad kezet biztosit a bosszú vé-
grehajtására. Az áldozatok
hosszú sorát Batthány volt mi-
niszterelnök nyitja meg, akit
Pesten a Neugebaudeban vé-
geznek ki. Többszáz magas-
rangu politikus és katona osz-
tozik sorsában, igy Csányi
László és a költő fia Kazinczy
tábornok. Görgeyt az orosz in-
tervenció megmenti, de hosszú
élete folyamán a magyar köz-
tudat bünteti, mely igaztalanul
benne kereste a bűnbakot. A
magyarságot és az európai köz-
tudatot azonban legjobban az
aradi vértanuk sorsa rázta meg.
Október 6-án részben akasztás-
sal, részben föbelövetéssel állott
bosszút a gyáva szadista Hay-
nau a honvédség tizenhárom
hős tábornokán. Aulich Lajos,
Damjanics János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernő, Knézics Ká-
roly, Lahner György, Lázár Vil-
mos, gróf Leiningen-Westerburg
Károly, Nagy Sándor József,
Pöltenberg Ernő, Schweidel Jó-
zsef, Török Ignác, gróf Vécsey
Károly nevei a legjobb bizonyí-
tékai annak, hogy a szabadság
ügye nemcsak a magyarságot,
hanem a németeket és a szlávo-
kat is megmozgatta. A lengyel
tábornokok és önkéntesek mel-
lett ott harcolt Bécs ifjúsága, a
francia eredetű Guyon Richárd
mellett a csehböl magyaroso-
dott Klapka, a román Vasvári,
olaszok, sö.t a pesti zsidóság
képviselőjeként a szerencsétlen
kezű Hatvani.

Mint egykor Rákóczi Ferenc
európai üggyé tudta tenni a ma-
gyar ügyet, ugy vált világese-
ménnyé a Kossuth Lajos által
vezetett szabadságharc is: A
rengeteg halott, vértanú, és ha-
záját elhagyó emigráns áldoza-
tával a magyar jövendőt biz-
tosította.

Szerkesztö: Dr, Zayzon Sándor

„Dicsőség a magasságban Istennek és béke a földön a jóakaratú embereknek"

Zengett az ének karácsony
szent éjszakáján és ragyogott a
bethlehemi csillag, hogy az em-
bert a jászolban nyugvó kisded-
hez vezérelje, aki földre szállott,
a világot megváltani. Felragyo-
gott a csillag, hogy bevilágo-
sitsa az utat, melyen az ember-a
tékozló fiú-visszatérhet az ö
Atyjához, aki ugy szerette, hogy
egyszülött fiát föláldozta érte
bűneinek megváltásáért. Ez az
ének azóta is felcsendül minden
karácsonykor, a csillag ma is
ragyog, hogy Krisztushoz ve-
zessen minden hivő lelket, aki-
ket ö mosolyogva vár, hiv: jer-
tek hozzám, kik megterheltette-
tek és én elveszem a terheteket.
Szolgáljátok az én Atyámat,
mert ez az egyetlen igazi sza-
badság. Vegyétek fel az én igá-
mat,, mert az gyönyörűséges.

Istennek szeretett, boldog-
ságra és szabadságra teremtett
gyermeke -az ember-tékozló
fiúvá lett, mikor evett a tudás-
fájának tiltott gyümölcséből,
melynek nedve megmérgezte
agyát. Elengedte teremtő Aty-
jának kezét, hogy megkísérelje
sorsának önerejéből való inté-
zését. A lázadásnak -nagy ára
volt, eltiltatott az életfájának
gyümölcsétől, a földről eltűnt a
béke és a nyugalom. A szeretet
két nagy parancsa helyett az
erősebb jogát védő emberi tör-
vények szabályozták az életet.
„Mindenki harca mindenki dlen"
elv jutott érvényre ember és
ember, nép és nép között. A té-
kozló fiú magára hagyatva, csa-
lódásoktól, szenvedésektől meg-
tört lélekkel kereste Atyját, de
enerejéböl nem tudta az igaz
utat megtalálni.

Az Ur szivéből nem halt ki a
szeretet eltévedt fia iránt, csak
magára hagyta az embert, ki-
sérelje meg a maga választotta
utón való boldogulást, de vissza-
várt?, és visszavárja.

Gyermekeinek szenvedése me-
genyhitette szivét, a mindent
megbocsájto szeretet legyőzte a
büntető haragot. így követke-
zett el az idők teljessége, az uj
szövetség megkötésének, a meg-
váltás örömhirének és az élő
szeretet földre szállásának ideje.

Megérezte a földön minden
Isten lelkének közeledését. Pró-
féták jövendölték Krisztus eljö-
vetelét és hirdették az első ad-
ventet, mégis olyan-olyan keve-
sen várták valóban elökészült
lélekkel az Isten fiát. Feltűnt a
bethlehemi csillag, hogy az iga-
zakat a Megváltó bölcsőjéhez
vezesse. Megzendült az angya-
lok éneke, hogy hirdesse az
örömhírt mindazoknak, kiknek
fülét nem tette süketté a földi
élet kapzsiságtól és önzéstől ri-
kácsoló, a földi mámortól elre-
kedt, vagy a dühtől, bosszútól,
szenvedéstől lihegő és hörgő
hangja, .

Meglátták a csillagot, , meg-

hallották az éneket az egyszerű
pásztorok. Lelkűk tiszta maradt,
mert Isten legszebb templomá-
ban-a természetben éltek, imád-
ságuk az igazhivök egyszerű
fohásza volt, egész életük a
csillagokhoz igazodott és igy
megtanultak mindig az égre
nézni és minden jelt onnan
várni. Szemeik látók, füleik hal-
lók maradtak. Romlatlan lelkűk
megérezte, hogy megszületett a
pásztorok pásztora, eljött legel-
tetni Isten bárányait. Az Atyjá-
hoz megtérő lelkeket, akik újjá
születtek ö benne és ö általa.

A csillagot követték a tudó-
sok is, akik egy életen át végig
járták a tudásfájának gyümöl-
cse adta emberi bölcseség min-
den útját és eljutottak az igazi
lelki szegénységhez. Bizonyossá
lett előttük, hogy a legnagyobb
emberi tudás is csak ellopott
morzsa az isteni bölcseség asz-
taláról. Az emberi ész minden-
hatóságában vetett hitük meg-
tört, de megtisztult és felemel-
kedett lélekkel borultak le a
jászol-bölcső előtt, melyben a
mesterek mestere aludt isteni
boldogságtól mosolygó arccal.
Megértették, hogy a mosolygó
kisded hozza el a legnagyobb,
a legcsudálatosabb tudást, amit
az emberi értelem felfogni nem
tud, csak a szívnek és léleknek
titkon égö vágya tud megsej-
teni.

Hozzá vezérelte a csillag a
három királyokat is, akik talán
egy hosszü uralkodás minden
jóra való törekvése és csalódása
után belátták, hogy Isten tön-
vényeinek betartása nélkül nincs
e földön nemzet és nép számára
béke, boldogság és áldott élet.
Eljöttek, hogy leboruljanak a
királyok királya előtt, akinek
országa nem e földről való, s
benne nem gyarló emberi tör-
vények uralkodnak. Nem egy
népért jött el, hanem az egész
emberiség megváltására, ha az
megérti és követi tanításait.
Emberek országa boldog csak
akkor lehet, ha az földi tükör-
képe Istenországának és tör-
vényei az isteni törvényeknek a
végrehajtási utasításai.

Ma megint az emberi elté-
velyedés kaotikus világában
élünk és szenvedünk. A felsza-
badulástol-az emberi ész emán-
cipációjátol-megbódult emberi
agy uj isteneket keresett magá-
nak, önmagát tette meg isten-
nek és rászakadt a legnagyobb
megpróbáltatás. Uj megváltást
keres az emberiség, milliók és
milliók imádkoznak érte. Milliók
és milliók lelke sovárog a Meg-
váltó után. Az uj megváltás fel-
tétele, hogy a másodszor is té
kozlo fiúvá vált ember térjen
haza bünbánattal tele lélekkel
és boruljon le Atyja előtt, hogy
az felemelhesse és ráadathassa
a megváltottak ünneplő ruhá-
ját. Az önhittség tébolyulatában

önmagát istenné tevő ember
lássa be, hogy minden tudását,
lelki és földi kincsét Istennek
köszönheti és ezért hálából
egész életét neki szenteli. Döb-
benjen rá, hogy minden szenve-
désének egyedüli oka a saját
eltévelyedése, Atyja kezének
elengedése. A földön nem lesz
béke és nyugalom addig, mig
ember és ember, nép és nép,
világrész és világrész között az
életet nem az isteni törvények
szabályozzák. Megtérés nélkül
nincs üdvözülés.

Beköszönt megint az advent,
kinyitva előttünk a szent evan-
gélium, hiv megtérésre, bevilá-
gítja előttünk az utat, mint egy-
kor a bethlehemi csillag vezet
a földre szállott „Szeretet" böl-
csőjéhez. A Megváltónkhoz, aki
ma is mosolygó, megértő arccal
vár reánk, hiv magához, hogy
mindenkit, aki viztöl keresztel-
tetett, megkereszteljen lélek ál-
tal is, felvegyen az ö láthatat-
lan egyházába és felavasson
istenországa polgárává.

Jertek Testvéreim, akik az
emberi eltévelyedés mai kaoti-
kus világában hitet, reményt,
vigasztalást kerestek és sová-
rogtok egy uj megváltás után,
készüljünk fel az ö fogadására.
Énekeljük együtt, akik lélekben
és igazságban imádjuk az Istent,
az angyali üdvezletet. Jertek,
mint egykor a pásztorok, böl-
csek és királyok, a kisded böl-
csőjéhez, ajánljuk fel kincsein-
ket, a bünbánattól megtisztult,
igaz hitben megerősödött szi-
vünket és lelkünket.

Ajánljuk fel minden erőnket,
egész életünket az ö szolgála-
tára, hogy születhessünk újjá
lelkileg ö benne és Ö általa,
mert nekünk is azt mondja,
amit egykor Nikodemusnak
mondott: Bizony mondom né-
ked, ha nem születsz újjá, nem
láthatod meg Isten országát.

Könyörögjünk Hozzá teljes
szívvel és lélekkel földre szállá-
sának ünnepén, amiért minden
nap imádkozunk: Jöjjön el a Te
országod.

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy
címváltozásaikat Németországban
a Magyar Református Lelkigondozó
Szolgálat címére, München-Frei-
mann, Nobelplatz 6. alá bejelenteni
szíveskedjenek. Amerikai és egyéb
külföldi országokban élő olvasóink
címváltozásuk bejelentését köz vét-
lenül a JÖJJETEK Kiadóhivatalához
kérjük megküldeni.

Komora Tibor
A Magyar Ref. Lelkigondozó

Szolgálat titkára.



Holland hittudós beszámolója
bregenzi látogatásáról

Évszázadokon át egy szoros
hit- és szeretetkapcsolat volt
Magyarország és Hollandia kö-
zött. Ugyanaz a kálvinizmus
ütötte rá araaga bélyegét mind-
két nép jelentős részének éle-
tére. Abban is megnyilatkozott
ez, hogy az utrechti egyetem
megalapításától kezdve szinte
állandóan magyar theologusok
is tanultak Utrechtben. Napjaink-
ban is folytatódik ez a hagyo-
mány. Utrechtben éppenügy,
mint Amsterdamban és Kam-
penben magyar diákok tanulnak
ma is.

Magyarországon súlyos a po-
litikai és szellemi helyzet. Ter-
mészetesen e miatt a magyar
reformátusoknak is sokat kell
szenvedniük. Közülök is soknak
a száműzetést kellett választa-
nia. Minden országban vannak
magyar testvéreink közül mene-
kültek. Sokan Amerikába, Kana-
dába vagy Ausztráliába vándo-
roltak ki, de jelentős számban
vannak még Ausztria, Nyugat-
németország és Svájc "területén
is.

Október első heteiben szol-
gálhattam magyar menekült hit-
testvéreink között Bregenzben,
a Bodeni-tó partján. Kétségtele-
nül érdekelni fogja az olvasót,
ha benyomásaimat közzé teszem.

Eíöször is el kell mondanom
azt, hogy a résztvevők száma
nem volt nagy. Ennek oka az,
hogy minden menekültnek az
élete tele van gondokkal és ne-
hézségekkel. Hiszen munkát jó-
formán sehol sem találnak meg-

. felelöt, s bizony sajnos, sok
esetben mások irgalmasságára
vannak utalva.

Sok olyan családdal találkoz-
tam, akik azelőtt hazájukban a
szellemi és gazdasági élet veze-
tő köreihez tartoztak, s most a
legszegényebb körülmények kö-
zött élnek. •

Egy estét alkalmam volt a
lelkigondozó szolgálat központi
hivatala vezetőjének otthoná-
ban eltölteni. Mindenben kinyil-
vánult a család magas művelt-
sége finom és széles látóköre.
De mpst náluk is majdnem a
legszükségesebbek hiányzanak,
holott azelőtt nagyon jó körül-
mények között éltek, örömmel
kell azonban tudomásul ven-
nünk, hogy éltük súlyos kereszt-
jét mégis a hit boldogságának
nyugalmával hordozzák.

Elmesélték, hogy gyermekeik
immár a negyedik generáció,
amelyik száműzetésben kell él-
jen a Magyarországgal kapcso-
latos politikai változások miatt.
Evek hosszú során át Bukarest-
ben laktak, egy egész más vi-
lágban, melyről nekünk nyugat-
európaiaknak fogálmunk sincs.

Mennyire szükséges és fontos
az, hogy nekünk, hollandiai re-
formátus keresztyéneknek szel-
lemi horizontunk kibővüljön,
hogy az igazi ökumenitás szelle-
mében mindazt megérthessük,
ami Krisztus egyházával a világ
más tájain történik.

Vasárnap délután a festői
evangélikus templom épületé-
ben jött össze a kicsiny bregenzi
magyar gyülekezet. Megható
összejövetel volt ez. Az osztrák
evangélikus egyház tagjai kö-
zülis voltak jelen, sőt maga a
vorarlbergi egyházmegye super-
intendense is. Az istentisztele-
ten kétnyelvű liturgia volt: ma-

gyar és német.
Dr. Soos Géza végezte a litur-

giát. Csodálatosan mély benyo-
mást tett rám a 42. zsoltár kö-
zös éneklése magyar szöveggel
és a hollandiai dallammal. Dá-
niel 3^14—28 -rol prédikáltam
(Die Kirche im Feuer). Vége-
zetül magyar szertartás szerint
éltünk az urvacsorával is. Ezt
az urvacsorát sohasem fogom
elfelejteni. Ekkor éreztem iga-
zán, hogy mit jelent a Krisztus-
ban való együvétartozás.

Szombat délután (okt. 6.)
kezdődött meg a tulajdonkép-
peni konferencia. A megnyitó
után, melyet egy fiatal dr. theol,
Cullmann prof. tanítványa tar-
tott, beszélhettem „Der Dienst
der Christen an der Welt" té-
májáról. Megpróbáltam meg-
világítani azt a szellemiséget,
melyben hollandiai ref. egyhá-
zunk és egész kálvinizmusunk
fejlődött, s elmondtam a mi
nézeteinket az izoláció és apo-
stolság kérdéseiről.

Az előadást nagy érdeklődés-
sel hallgatták végig s az arra
következő egész késödélutánon
és estén át egy igen érdekes
megbeszélés keretében vitattuk
meg a közös problémákat, ki-
cserélvén gondolatainkat. Jelen
volt többek között a müncheni
magyar ref. egyház lelkésze.
Igen kiterjedt, széleskörű meg-
beszélés volt.

Vasárnap reggel a magyarok
egymás között tartottak elnök-
ségi ülést. Meg kell emlékez-
nünk itt Dr. Soos lelkipásztor-
ról, aki az elmúlt évek alatt a
menekültek lelkigondozásának
központi irányításával volt meg-
bizva Németországban, s aki
néhány hónappal ezelőtt nálunk
Hollandiában is járt, egy igen
komoly missziói lelkületű fiatal
kálvinista, Honfitársainak az
összejövetelén most utoljára
vett részt, mivel a konferencia
.utáni héten North Carolinába
(USA) vándorolt ki, ahol egy
college tanára lesz, s oszlopa az
amerikai magyar egyházak
munkájának. Reméljük, hogy
munkáját Isten gazdag áldása
fogja kisérni.

Este Dr. Soos társaságában
Zürichbe, majd Bernen keresz-
tül Genfbe utaztam. A gyöny-
örű autóút alatt is fontos kérdé-
seket beszélhettem meg magyar
testvéreinkkel. Sofförünk egy
fiatal, görög-katolikus lengyel-
országi ukrán volt, aki 12 éve
él távol hazájától, ahol oly sok
minden történt, s amiről mi sem-
mit sem tudunk.

Ausztriában érzi az ember a
vasfüggöny közelségét. De mit
jelent ma már a földrajzi távol-
ság? Ki tudja, nem jön-e hoz-
zánk is közelebb?

Marzinkowski irta vagy tize-
nöt esztendővel ezelőtt egy
házról, melynek alsó emeletein
máf lángolt minden: mi csak né-
hány emelettel voltunk feljebb.

Tudatában vannak-e gyüle-
kezeteink annak, hogy -ha Isten
vissza nem tartja — mi követ-
kezhetik be? Lelkileg elökészül-
tünk-e rá? Nálunk oly nagy a
nyugalom — de ez anyugalom
nem lehet jó felkészülés.

Es még egyet: milyen nagy
felelősséget hordozunk mi azo-
kért a testvéreinkért, akiknek
számára már elkövetkezett az

Egy kis sűrített egyháztörté-
neti és dogmatörténeti lecke
szükséges ahhoz, hogy megért-
sük, mi az a Chalcedonense. Az
ugyanis aligha mond sokat a

Imái olvasónak, hogy az éppen
11500 évvel ezelőtt, 451-ben tar-
1 tott chalcedoni zsinat, végetve-
itendö az egész keresztyén vilá-
| got feszültségben tartó kriszto-
lógiai vitának, megalkotta a

| chalcedoni hitvallást a Krisztus
isteni és emberi természetéről.

A keresztyén egyház ebben
az időben négy patriarkhátusra
oszlott: rómaira, konstantiná-
polyira, alexandriaira és anti-

jochiaira. (Jeruzsálem csak 451
után lett önálló patriarkhátus.)
Ezek az ötödik században hosz-
szantartó krisztológiai harcba
keveredtek egymással amely
egyrészt ugyan a Krisztus-
dogma végleges megfogalmazá-
sában, másrészt viszont a biro-
dalmi egyház egységének meg-
szűnésében végződött.

A harc első fejezete az u. n.
nesztofiánus vita volt. A vita
föalakjai Nestorius, előbb anti-
ochiai presbyter, majd konstan-
tinápolyi pátriárka és Cyrill ale-
xandriai pátriárka voltak. Ne-
storius és a mögötte álló anti-
ochiai iskola ugy vélekedett,
hogy Krisztusban az isteni és
emberi -• természet egymástól
megkülönböztetendö és igy le-

Chalcedonense
archimandrita (szerzeteskolos-
tor-fönök) tanítása szolgáltatta
a vitaanyagot. Eutychus azt a
433 óta határozottan elvetett
felfogást hirdette, hogy Krisz-
tus teste, habár teljesen emberi
testnek látszott, nem volt egy-
általában emberi test. Eutychust
448-ban egy alkalmi zsinat,
Flavianus konstantinápolyi pát-
riárka fösége alatt, elitélte. Eu-
tychus azonban az alexandriai
csoporthoz tartozott — ha Kon-
stantinápolyban működött i s —
s csak természetes, hogy Dios-
kuros nem tűrhette egyik hivé-
nek elitéltését. Ezért a császár-
tól uj, egyetemes zsinat össze-
hívását követelte.

Igen érdekes, hogy a dogma-
tikai harcnak ebben a fázisában
a római püspök feladta az ed-
digi szokásos római egyház-
politikát, t. i. Alexandria támoga-
tását Konstantinápollyal szem-
ben. Nagy Leó Flavianushoz in-
tézett hires leveleiben ennek ol-
dalára állt Dioskurosszal szem-
ben. Ezekben Leó' a nyugati
dogmatikai, tehát tertullianusi
hagyományt követi és azt fejti
ki, hogy Krisztusban mindég
két természet, szubsztancia volt
egymás mellett, de teljes egy-
ségben, Hogy ezt az egységet

nek ellenére ugyancsak sok
fenyegetésre és megtévesztésre
volt szükség, amig a zsinattal
el lehetett fogadtatni a „Chalce-
donense"-t, amely tulajdonkép-
pen középhelyet foglal el Euty-
ches és Nestorius között, hit-
vallást tévén Krisztusról, mint
tökéletes Istenről és tökéletes,
emberről, akiben a két természet
sem nem keveredett egymással,
sem nincsen egymástól élesen
elválasztva.

Ezzel végleges formát nyert
az a Krisztus-dogma, amely
azóta is alapja a keresztyén
hittannak: „Követvén a szent
atyákat, mi is ugyanazon egy
Fiút, a mi Urunk Jézus Krisztust
valljuk és egybehangzólag ta-
nítjuk mindnyájan, hogy ö tö-
kéletes az istenségben és ugy-
anő tökéletes az emberi létében;
valósággal Isten és valósággal
ember... az istenségre nézve
egylényegü az Atyával és ugy-
anő emberi létére nézve egy-
lényegü velünk, minden tekin-
tetben hasonló hozzánk, a bűnt
kivéve... Es ugyanezt az egy
Krisztust, aki Fiu, Ur, Egyszü-
lött: két természetben elegyitet-
lenül, elválhatatlanul, osztatla-
nul és elkülönitetíenül ismerjük
el; az egyesülés által semmi-
képpen sem töröltetett el a ter-
mészetek különbözése, söt in-
kább mindenik természet meg-

A KRISZTUS-DOGMA
hetetlenség Máriát „theotokos"-
nak, vagyis „istenszülönek" ne-
vezni. Három nagy prédikáció-
ban fejtette ki Nestorius, hogy
Mária Istennek nem lehet anyja,
a teremtmény nem szülheti te-'
remtöjét; Máriát tehát „kristo-
tokos"-nak, Krisztusszülönek
kell nevezni. Cyrill, az alexan-
driai pátriárka, élesen szembe-
fordult ezzel a felfogással és ne-
vezetes húsvéti pásztorlevelé-
ben, 429-ben, az „istenszülö"
felfogás mellett tört lándzsát.-
A római püspök, Coelestin,
Cyrill mellett nyilatkozott. A
vita eldöntésére II. Theodosius
császár 431-re Efézusba egyete-
mes zsinatot hivott egybe,
amely Nestoriust elitélte. Pár
napra rá azonban bevonult Efé-
zusba Antiochiai János püspök
szir püspökeivel egyetemben,
ugyancsak zsinatot tartott és
Cyrillt itéíte el. Erre a császár
ismét közbelépett és 433-ban a
két pártot unióra, megegyezésre
kényszeritette. Eszerint Nesto-
rius továbbra is elitéltetett, de
az antiochiai iskola, János püs-
pökkel az élen, inkább mond-
ható tanbeli győztesnek, mint
az alexandriaik.

A 40-es években az antiochiai
iskola több püspöki széket tu-
dott saját embereivel betölteni.
Alexandriában ekkor már nem
Cyrill, hanem az igen erőszakos
Dioskuros ült a pátriárkái szék-
ben. Az antiochiai-aléxandriai
tanbeli harc ismét kitört. Ezút-
tal Eutyches konstantinápolyi

hogyan kell elképzelni, arról
Leó nem szól.

A császár 449-re Efézusba
egybehívta a Dioskuros által
követelt zsinatot. Dioskuros
minden hatalmi eszközt igény-
bevett és a megfélemlített zsi-
nati atyákkal Eutychesnek ada-
tott igazat, Flavianust letéve
méltóságáról. Ezzel Dioskuros
elérte hatalmának csúcspontját:
konstantinápolyi vetélytársa
méltóságától megfosztva; a ró-
mai püspök, Leó a megvert el-
lenfél pártjához tartozva tekin-
télyében erős csorbát szenvedett.

A bizánci trónon ugyanabban
az évben bekövetkezett válto-
zás azonban Dioskuros ha-
talmát is megdöntötte. 451-re
Pulcheria császárnö és férje,
Marcián, Chalcedonba, Konstan-
tinápoly egyik ázsiai külváro-
sába összehívta a 4. egyetemes
(ökumenikus) zsinatot, az ó-
egyház legnagyobb zsinatát. A
zsinatot a császár és a római
püspök szövetsége jellemezte és
dominálta. A római legátusokat
különös tiszteletben részesítet-
ték. A 449-es zsinat határoza-
t a i t — vagyis Eutyches tanai-
nak elismertetését — mint ki-
kényszeritett végzéseket elvetet-
ték, így hiába volt a jelenlévő
mintegy 630 püspök nagyobbik
része alexandriai párti, a csá-
szári hatalom ereje elérte azt,
hogy Dioskurost, ha nem is
mint eretneket, de engedetlen-
ség és szabálytalanságok cimén
méltóságától megfosztották. En-

tartotta a maga tulajdonságát
és egy személybe és egy lény-
egbe egyesült, nem két sze-
mélyre oszlott avagy vált szét,
hanem egy és ugyanazon Fiu és
Egyszülött, Isten Ige, Ur Jézus
Krisztus, amiképpen hajdan
szólottak felöle a próféták és
amiképpen maga az Ur Jézus
Krisztus tanitott minket és
amint az atyák hitvallása élőnk-
be adta."

A Krisztus-dogma ezáltal vég-
leges formát nyert, de nem ér-
tek véget a teológiai harcok.
A császárságon belül különböző
nemzeti erők, sziriaiak és egyp-
tomiak továbbra is hevesen és
szenvedélyesen védelmezik a
„monophysita", egylényegü, fel-
fogást a chalcedoni „dyophy-
sita", kétlényegü, felfogással
szemben. Ez végre is a birodal-
mi egyház felbomlásához veze-
tett.

A veszedelmes és egyedura-
lomra törő alexandriai pátriár-
kát a római püspökkel szövet-
kezett császár mindenesetre
legyőzte. A császár azonban
óvatos volt és ha tanbeli szem-
pontból ez a harc a szövetséges
római püspök győzelmét jelen-
tette is, egyházpolitikai téren
Leó vereségét jelentette. A zsi-
nat ugyanis nemcsak, hogy nem
ismerte el a római püspök fősé-
gét, hanem 28. számú zsinati
kánonában kimondotta a római
és konstantinápolyi pátriárkák
egyenlőségét.

Harsányi András.

elnyomatásnak és kísértésnek
órája! Imádkozunk-e eleget ér-
tük? Es milyen nagy hivatása
van itt a szeretet gyakorlásának!

G. Brillenburg Wurth.

(A fenti cikk megjelent a hollan-
diai református egyház félhivatalos
hetilapja a „Gereformeerd" 1951.
október 26.-Í számában (7. évf. 17.
szám, 131. oldal). A cikk írója
Prof. Dr. G. Brillenburg Wurth, a
kampeni ref. theologia tanára.)

'Ady Endre:
Rettegésben a Falu

Félve járnak a mulatók
S az ifjak lehalkitják a nótát
Mesélnek a vén emberek
S nagyot sóhajtanak az anyókák.

Retteg most a magyar falu De hó alatt, falu fölött
Csönd legyen, mert most mindenütt Majdnem tavaszi szelek dudolnak

kémek ,, Holnap már derülés jöhet
Lesködnek a téli mezőn S nem lesz már ilyen csönd holnap,
Nagy csönd van a faluban most: holnap.

félnek.



Nagyjaink:
A szerencsi or-

szággyűlésen a régi joghoz hi-
ven, újra magyarul tárgyaltak
s Bocskai hamarosan magához
tereli a hajdúkat, a társadalom
kitaszítottjait, akik — sokan -—
gazda nélkül Belgiojozohoz áll-
tak. Bocskaival magukra döb-
bentek s a császár vezérét ott-
hagyták, mert nem akartak
„önön vérük hóhérai" lenni. De
Bocskai megnyeri a székely pó-
rokat is, mert a hatalmasko-
dóktól megszabadítja őket. —
Ebben az iskolában tanulta meg
Bethlen az emberértékelést s
majd túl is megy Bocskain.
Mert amig Bocskai csak a sza-
badokra tudta elismertetni a
vallásszabadságot; Bethlen egy
ujabb békével kiterjesztette a
jobbágyokra is. Az erdélyi feje-
delmek között ö az első, aki az
iskolát mindenki számára meg-
nyitja s a jobbára póri szárma-
zású papoknak „Arte et Marté
dimicandum" jelmondatos ci-
merrel egyszer s mindenkorra
nemességet adományoz.

Az 1606-os bécsi béke csak
fundamentuma a vallásszabad-
ságnak, mert már a becikkelye-
zése körül nehézségek keletkez-
tek. A császár ugyan szóval
megnyugtatja Bocskai táborát,

léssé lesz, de Pozsonyban nem
rendeztek semmit; csak királyt
választottak: II. Ferdinándot.
Ezért az ott összeszedett sérel-
meket egy magyar s latinnyelvü
röpiratba gyűjtik s a röpirat
Querela Hungáriáé — Magyar-
ország sérelmei cimén az egész
országot bejárja. Egy szakasza
igy ir a vallászabadságról:
„ . . . Minden rendbeli státusnak
egy fejedelem alatt és egy or-
szágban lakván, egy szabadság-
ban élvén, nem volna illendő,
hogy egyiknek vagy másiknak
a vallás körül nagyobb vagy ki-
sebb szabadsága volna. Mi
azért, mint evangélikus . státus,
nem kívánunk magunknak töb-
bet, csak annyit, amennyit a ró-
maikatolikusoknak. Ezért ők
sem kívánhatják, hogy nekik
több előjoguk legyen."

A puszta szónak viszont az
erőszakos korban nem volt fo-
ganatja; a panasz nem segített.
Ezért Bethlent a rendek, mint
nemrégen Bocskait, szinten fel-
szólítják, hogy az 1606-os bécsi
béke vívmányait állíttassa visz-
sza; mentse meg az ország po-
litikai és vallászabadságát s a
népet szabadítsa meg a császári
megbízottak és a jezsuiták túl-
kapásaitól.

en
hogy a katolikusoknak tett ki-
kötéseivel nem gondolt a kato-
likus vallás privilégizálására. A
protestáns többségű kassai diéta
viszont elégedetlen volt, ezért
a szöveget módosította. Az uj
császár ezt a módosítást jóvá-
hagyta s a béke törvényreemelt
szövegét a katolikusok is'aláir-
tak. Az evangélikusok az egész
országra s az összes lakosságra
ki akarták terjeszteni a vallás-
szabadságot sa kassai diétán
törvénybeiktattatták, hogy az
egyházi ügyeiket saját szuper-
intendenseikkel kormányozzák.
Ez viszont a katolikus vallás
„sérelem nélküli" állapotát érin-
tette; mert a katolikus püspö-
kök igényt tartottak az evan-
gélikus gyülekezetek felügyele-
tére, így az egyetlen Lépes Bá-
lint, aláiró püspököt kivéve, a
többi aláiró püspök óvást emelt
a kassai • országgyűlés vívmá-
nyai ellen. A bécsi béke tehát —
igaz, akkor Európaszerte, —
egyedülálló széles fundamentum
de már a beiktatásánál ellenté-
teket szül: a jezsuiták nem
mondtak le arról hogy rekatoli-
zálják a protestánsokat és a
császár arról, hogy megszün-
tesse Erdély szabadságát.

Bocskai közeli halála a jezsui-
tákat is, a császárt is segiti. A
fejedelmi szék körüli belső vil-
longások miatt Éethlen a török-
höz menekül, ahol a francia, an-
gol, holland, velencei követek-
kel szoros kapcsolatot teremt.
1613-ben onnan hivják vissza a
fejedelmi székbe.

A török, a német, a jezsuiták,
az ellenreformáció s a valláshá-
borúra való európai készülődés
közben mire Bethlen újra rend-
beszedné Erdélyt, a még sza-
bad Magyarország újra siralmas
sorsra jut. Sem a jezsuiták, sem
a császár túlkapásainak nincsen
gátja. Az 1617-18. i országgyű-
lés ugyan sérelmi országgyü-

Gátor
Bethlen, a fejedelem.

Bethlen 1613 — 1616. között
kétszer is kényszeríti a császárt,
hogy a bécsi béke nemzeti és
vallási vívmányát tartsa be. De
eközben Magyarország olyan si-
ralmas állapotba került, hogy az
élők irigyelhették a holtakat,—
amint az 1619. évi sérelmi röpi-
rat vázolta. A reformáció első
századfordulóját is igy ünnepli
az ország. 1619. végén tehát „az
Isten tisztessége mellett a nem-
zet szabadságáért" Bethlen is
fegyvertfog.

Bethlen hadrakelésével újra
kiújulnak a régi reménytüzek.
A duvadak prédájára dobott
Magyarország újra átéli a „sza-
badító" Bocskai napjait. A haj-
dúk újra csatlakoznak a „Feje-
delemhez" s Bethlen hamarosan
bevonul Kassára. Ott a rendek
Magyarországnak is „fejévé,
gondviselőjévé" kiáltják ki Beth-
lent s a pozsonyi gyűlés is me-
gerösiti magyarországi fejedel-
mi cimét. Söt Besztercebányán
királlyáválasztják. De Bethlen
nem a cimért fogott fegyvert.
Birtokában van ugyan a királyi
korona, de nem akar bonyodal-
mat vele. ö csak a nemzet sza-
bad ságát s Isten tisztességét
tűzte ki céljául; ezért Pozsony
megvívása után Bécset is ostrom
alá veszi. Nem valószínűtlen,
hogy csak Homonnay, a csá-
szárpárti föur lengyelföldröl
való betörése menti meg Beth-
lentől a várost, mert Bethlen
serege egyrészét visszairányitja
Homonnay ellen.

A cseheket ezalatt a császári
hadsereg megveri. Bethlent
ugyan sohasem verték meg a
három éves hadviselés alatt; a.
francia udvar mégis félti. E pil-
lanatban Bethlen egyedül van.
Ezért a franciák a császárt is,
Bethlent is ráveszik, hogy bé-
kétkössenek. Igy jön létre az
1622.Í nikolsburgi béke.

„Az angliai magyarság és
angol barátaik kegyeletes ün-
nepsége Kossuth odaérkezésé-
nek 100 éves évfordulója alkal-
mából.

A jól ismert magyarbarát
MACARTNEY professor elnök-
lete alatt működő British-Hun-
garian Christian Fellowship ok-
tóber 29.-én, Kossuth Londonba
érkezésének 100 éves évfordu-
lóján tartotta az angliai ma-
gyarság és angol barátaik Kos-
suth jubileumi ünnepségét. A
Chelsea-i városháza magyar és
angol lobogókkal feldíszített
aulájában többszáz főnyi ün-
neplőbe öltözöttt 'közönség je-
lent meg, hogy lerójja tisztele-
tét a nagy magyar előtt és hogy
meghallgassa több neves angol
közéleti személyiség előadását
Kossuthról.

Mint ismeretes, Angliában
soha nem fogadtak olyan lélek-
böl fakadó szeretetteljes lelke-
sedéssel külföldi államférfit,
mint annakidején csatát vesztett,
de egyúttal a szabadság eszmé-
jének bajnokává avatott Kos-
suth-ot fogadták . A zsarnok-
ság üldözöttje nemzeti hős lett
nyugaton is. Az idei jubileum-
nak tragikus aktualitást köl-
csönöz, hogy a magyarság ma
is történelme egyik legnagyobb
megpróbáltatásán megy keresz-
tül és igy a világon szétszóró-
dott magyarságnak annál több
bátorítást kell merítenie az an-
gol nép idei lelkes érdeklődésé-
ből Kossuth iránt.

Az Angol-Magyar Társaság
ezért vállalt nagy feladatot ma-
gára, midőn még ez év júniusá-
ban egyhangú határozattal ugy
döntött, hogy méltóképen meg-
rendezi a jubileumot. Magyar
és angol részről egyaránt elis-
merést váltott ki, hogy a rende-
zőség az egyik legrégibb angol
jogi kollégium elnökét, SIR AR-
THUR S. COMYNS-CARRT, to-
vábbá a magyarbarát. A. J.
Langford-Holt fiatal képviselőt,
és a nevezetes London School
of Economics népszerű profes-
sorát: K. B. S. SMELLIE-t kérte
fel a szereplésre a jónevü előa-
dóművészen: Douglas SMITH-
en kivül, aki erre az alkalomra
egy magyar dalt is megtanult.

Veress László, az ünnepséget
vezető elnök mutatta be a kö-
zönségnek a szónokokat, majd
az edinburghi egyetemre a na-
pokban a nemzetközi kapcsola-
tok professorává kinevezett C.

A. Marcartney üdvözölte ma-
gyar és angol nyelven az ünnep-
lő közönséget, s különösen
hangsúlyozta az angliai magyar-
ság összefogásának nagy jelen-
tőségét ez ünnepség alkalmából
is, és kérte, hogy follyék tovább
ennek a magyar-angol egység-
nek a jegyében a Fellowship
kulturális munkája. Beszédében
azt emelte ki különösen, hogy
Kossuthban a nemzeti függet-
lenség eszméjéért harcoló hőst
ünnepelte Anglia s ez az ünnep-
lés mindmáig példátlan az an-
gol, történelemben. „Kossuth
éleslátása egyik legkézzelfogha-
tóbb bizonyítéka, hogy a leigá-
zott európai kis népeket csak
az angolszászok erőteljes fellé-
pése fogja megmenteni" han-
goztatta Macartney professor.

Sir Arthur Comyns-Carr kije-
lentette, őszintén büszke, hogy
ö is leróhatja tiszteletét a múlt
század egyik legnagyobb libe-
rális vezetőjének az emléke előtt.
„Tragédia, hogy akkor, amikor
elég erősek voltunk, hogy szem-
beszálljunk Oroszországgal a
magyar függetlenség eltiprása
miatt, akkor nem tettük ezt
meg. A történelem uj formában
újra ismétlődik, s Oroszország
ma a tyrannizmus másik formá-
ját kényszeríti Magyarországra
és a többi középeurópai népekre,
bármost csak egy elenyésző ki-
sebbség támogatásával"
mondotta a nagy angol jogtu-
dós, majd így fejezte be megrá-
zó beszédjét: „Remélem, hogy
a jövőben a hivatalos tárgyalá-
sokon nem fogunk elfeledkezni
a tömeges deportálásokról, a
rabszolgarendszerröl és a tö-
meggyilkosságokról, melyek a
kommunista világ szégyenteljes
eseményei. Az emberi szabad-
ságjogokból nem szabad papir-
halmazt csinálni!

A. J. Langford Holt képviselő
felszólalásában a magyarság
számára a következőket üzente
„Barátaimnak innen üzenem,
hogy a szabadság fáklyája ma
is világit és itt van a kezünk-
ben Angliában. Legyetek to-
vábbra is bátrak és türelmesek
magyar barátaim, mert eljön a
nap, amikor együtt fogjuk tar-
tani a szabadság fáklyáját Ma-
gyarországon és mindnyájan
együtt leszünk!"

Ezután az angol rádió tenge-
rentúli szolgálatának két lelkes,
magyarbarát tagja, Douglas
Smith és E. Kendall — cselló —
a londoni magyar kórussal egy
magyar népdalt adtak elö an-
golul és magyarul. Az angol
fordítást W. A. Whitney v. bu-
dapesti kulturattaché végezte és

nagy elismerést kapott a közön-
ségtől. Smith a westminsteri
katedrális kórusának volt a
tagja, jónevü előadóművész, aki
ezenkívül Lovell költeményét is
elszavalta Kossuthról, ami mély
benyomást tett a hallgatóságra.
E. Kendall zenetanárnö a jól is-
mert „English by Radio" nyelv-
leckék egyik régi munkatársa,
csellón kisérte az éneket De-
dinszky Izabella magyar zongo-
raművésznővel együtt, Baracsy
karmester hozzáértő irányitásá-
val.

A jubileumi ünnepség magyar
felszólalója Stankovich Viktor,
volt, aki angolnyelvü beszédben
a Száműzött Kossuth-ot mél-
tatta és példaként állította a
mai magyar emigráció elé.

K. B. S. Smellie professor
Anglia Kossuth korabeli társa-
dalmi helyzetét vette vizsgálat
alá és ö is annak a szilárd meg-
győződésének adott kifejezést,
hogy az európai kis népek sza-
badságát az angolszászoknak
kell biztosítaniuk, amint azt el-
várják tőlük. „Az angolok mél-
tán jóleső érzéssel emlékeznek
arra,hogy országuk mindig az
üldözöttek menedéke volt. Igaz,
hogy elszigeteltek vagyunk bi-
zonyos tekintetben, de ez nem
akadálya annak, hogy szivünk
ne dobbanjon együtt azokéval,
akik tőlünk távol is a szabad-
ságért küzdenek" — mondotta
a professor.

A jubileumi ünnepség nagy-
obb publicitást kapott mint bár-
mely magyarvonatkozásu ese-
mény, a háború óta.

Tudósítónk kiemeli még, hogy
Arthur W. Whitney, a Magyar-
országon tanult és magyarul
szinte tökéletesen beszélő mű-
vész a Fellowship részére lefor-
dította a Kossuth nótát, ami bi-
zonyára értékes kincse lesz az
emigrációs sajtóarchivumnak.

Előadás után a Fellowship fo-
gadást adott vendégei tiszte-
letére, és minden vendég magá-
val vitte a Társaság szerény
ajándékát: egy erre az alkalom-
ra nyomtatott Kossuth emlékle-
velezölapot. Késő esti órákig
maradtak együtt abban a szel-
lemben, amely a Fellowship ed-
digi jelentékeny kulturmunkáját
is jellemezte: t. i. magasabb
magyar szellemi szintézis kiala-
kítására törekednek és táplálni,
uj alapokon megerősíteni igyek-
szenek az angol-magyar baráti
kapcsolatokat.

A titkárság minden kulturális
vonatkozású kérdésben szívesen
áll az érdeklődök rendelkezésére,
Cimük: 59, Gloucester Place, Lon-
don. W. 1. c/o World University
Service. —^

Bethlen, egy kis, elszigetelt
ország 'sokrahivatott fejedelme,
zavaros korban élt — irja róla
a francia enciklopédia. A világ-
politika terén a Habsburg-ház
két ága világhatalmi tervekről
álmodott s a jezsuiták is magu-
kévátették ezt a katolikus világ-
hatalmi célt. Eszterházy nádor,
Bethlen fejedelem s Pázmány
kardinális —• a kor e három
„nagy magyarja" közül az
utóbbi, mint a Habsburg császár
pápai követe — Kornis Gyula
szerint —• a pápának szintén
ilyen „népszövetségi" tervezetet
ajánl. VISKI

KOSSUTH:
Az emigráció feladata.

„ . . . a magyar emigrációra számkivetésében a rendületlen ha-
zafiság tevékenységének szent kötelessége vár.

Elö tiltakozást kell képeznie a magyar haza állami életének
eltiprása ellen Isten és világ előtt.

Szólania kell a némaságra kárhoztatott, cselekednie a bilincsre
vert nemzet helyett, a bilincsre vert nemzet javára.

Fenn kell tartania a magyar kérdést a világtörténelem azon
kérdései közt, melyek annak elméletétől megoldást követelnek,
az erkölcsi világrendet kormányzó örök törvények örök igazsága,
szerint."
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Amerikai Noteszéből

Ponca City- Kisváros
az állam északi részén. Másfé-
lezres presbiteriánus gyüleke-
zete van. Lelkipásztora két isten-
tiszteletet is szokott tartani va-
sárnap délelőttönként. Szépen
meg szokott telni a templom, de
Dr. Shedd mégis ugy találta,
hogy gyülekezetének tulsok tag-
ja a templom helyett a Ponca-
tóra ment ki halászni, vagy gol-
fozni. Ezért egy szép nyári va-
sárnapon, mindkét istentiszte-
leten, az egész istentiszteletet
befejezte 15 perc alatt. Mikor a
hivek csodálkozva indultak ki-
felé a templomból, mindegyik
kapott egy kártyát, rajta egy
név és cim: egy gyülekezeti
tagé, aki nem volt templomban,
azzal a kéréssel, hogy látogassa
meg.

A hivek, kezükben a kártyák-
kal, először különösnek találták
a dolgot, azután ' átérezték,
hogy látogatásuk is istentiszte-
let, igazi része a rövid templomi
szolgálatnak. Akiket megláto-
gattak pedig, azokra nagy ha-
tással volt a látogatás: érezték,
hogy hiányoztak. „Szégyenérzés
és öröm keveredtek bennem" —
mondotta az egyik otthonmara-
dott — „mikor ott álltam short-
ban az házam előtt és éppen
öntöztem a virágokat, s egy-
szerre autó áll meg, három is-
merős száll ki és azt mondják,
hogy hiányoztam templomban.
Szégyelltem magam, hogy fon-
tosabb volt a fü, mint a temp-
lom, de ugy örültem, hogy tö-
rődnek velem!"

Másik történetem Tennessee-
böl való. Megértéséhez tudni
kell, hogy Amerikában nincsen
egyházi adó és az egyházi jö-
vedelemnek csak igen kis szá-
zaléka van ingatlanok vagy ér-
tékpapírok hozamából. A gyü-
lekezetek a hivek önkéntes ado-
mányaiból tartják fenn magu-
kat. Ezek az adományok azon-
ban rendszeresek. A hivek elkö-
telezik magukat, hogy hetenként
mennyit fognák adni, ennek
alapján kis borítékokat kapnak
és a borítékokat teszik azután
vasárnaponként a „perselybe".
Minden évben novemberben
tartják az u. n. „every member
canvass"-t (legalább is a pres-
biteriánus egyházban, a többi-
ben nem tudom mikor), ami azt
jelenti, hogy két egyháztagból
álló csapatok végiglátogatják a
gyülekezet minden tagját és
összegyűjtik az elkötelezéseket,
megajánlásokat.

Allardt-nak hívják azt a ten-
nessee-i gyülekezetet, ahol min-
den látogató-csoport előre fá-
zott attól, hogy listájára kap
egy 11 gyermekes családot.
Tudták, hogy a család igen ne-
héz anyagi helyzetben van, sok
betegség volt az elmúlt- évben,
nehéz dolog most megajánlást
kérni tőlük. De: minden csalá-
dot meg kell látogatni! S mikor
a látogatók bekopogtattak, ezt
a választ kapták: „Pénzt iga-
zán nem tudunk annyit megján-
lani idén, mint szeretnénk. De
tudunk valami mást tenni: elkö-
telezzük magunkat, hogy min-
den gyermekünk rendszeresen
fog járni vasárnapi iskolába."
Es az ígéretet meg is tartották,
pedig talán nehezebb 11 gyere-
ket rendszeresen vasárnapi is-
kolába küldeni, mint néhány
centet rendszeresen borítékba
rakni... H. A.

Í R E K
Angliai csatlakozás a szemre-hez.

Az Angliai Magyar Református
Egyház, mely Varga Sándor lelkész
vezetésével gondozza az Angliában
élö magyar reformátusokat,- szep-
tember 11-én tartott presbiteri ülé-
sén hozott határozatával bejelen-
tette csatlakozását a Szórványban
Elö Magyar Református Egyház
(Szemre) szervezetéhez és az Ang-
liai Magyar-.Református. Egyháznak
a Szemre Konzisztóriumábán való
képviseletével a Presbitérium elnök-
ségét bizta meg.

Angliai Református hirek.
Az Angliai Magyar Református

Egyház Munkácsi Andor és Tor-
zsay-Biber András londoni, Jeney
István bradfordi, Borosnyay Miklós
wolverhamptoni testvéreket presbi-
terekké, Pogány Dániel bradfordi
és Szalontai Sándor derby-i test-
véreket pedig diakónusokká válasz-
totta.

Az Angliai Magyar Református
Egyház többi presbiterei Csűrös
László, Fáy-Halász Gedeon, Dr.
Szentpétery Gyula, Tárczy Árpád,
a fögondnok Veress László. Régi
diakónus Dr. Füsti Molnár Lajos.

Az USA déli államaiban mű-
ködő baptista egyház az utóbbi
10 év alatt 4000 uj gyülekezetet
alapított.

Katonai istentiszteletek Ameri-
ban.

Az amerikai tábori lelkészi
kar vezető-lelkésze, Roy H. Par-
ker vezérőrnagy, egyik legu-
tóbbi jelentése szerint a június
30-ával végződött költségvetési
év alatt negyedmillió katonai
istentiszteletet tartottak, össze-
sen 12 és félmilliót meghaladó
résztvevővel. Ezeken a katonai
istentiszteleteken nagy számban
vesznek részt a katonák csa-
ládtagjai is. Legtöbb alkalom-
mal az istentiszteletek mellett a
katonai személyzet gyermekei
számára vasárnapi iskolát is
tartanak.

„Az egész században ö volt
az egyetlen, aki mindig derűs és
vidám volt és aki mindig kifo-
gástalanul viselkedett" — mon-
dotta egy perzsa káplár egy
másikról. „Azt akartam, hogy
barátok legyünk. Mikor jobban
megismertük egymást, elhozott
a templomba. Boldog vagyok,
hogy én is megismerhettem
Krisztust, aki az élet Útja." A
káplár az egyetlen keresztyén
volt századában, de a legjobb
minősítése neki volt.

(Monday Morning.)

Köchlin lelkész, a svájci refor-
mátus egyházak szövetségének
elnöke nyilatkozott egyházának
az elnyomás alatt élő reformá-
tus egyházakkal szemben elfog-
lalt álláspontjáról. „Mi ezekkel
az egyházakkal is, amelyek
számunkra teljesen idegen poli-
tikai rendszerben kell éljenek,
össze vagyunk fűzve Jézus
Krisztus egyházában. Mennél
inkább szorongatott és veszé-
lyeztetett helyzetben vannak
azok, annál inkább kötelessé-
günk nekünk az, hogy ennek a
kapcsolatnak kifejezést adjunk.
Elsősorban a könyörgés utján,
amit gyakorolnunk kell és gya-
korolnunk szabad ott is, ahová
a személyes kapcsolat már nem
ér el, s ahol a segítés már lehe-
tetlen. Amig azonban a segítés
lehetséges és garanciánk van
arra, hogy az valóban egyházi
célokra fordittatik, meg kell ad-

nunk és meg is akarjuk adni ezt
a segítséget." — Mondotta
Köchlin lelkész.

Evenként 21 millió példány-
számban és 1125 nyelven jele-
nik meg a Biblia — jelentette
Boegner lelkész a Biblia-Világ-
szövetség Nancyban tartott köz-
gyűlésén.

Spanyol katolikus papok, akik
áttértek a protestáns hitre kény-
telenek voltak elhagyni Spanyol-
országot. Legtöbbjük Argentí-
nába vándorolt ki — jelenti az
EPD spanyolországi tudósítója.

Mexicoi röpcédulák szövegé-
ből: „Mexikóiak, katolikusok,
védjetek meg hiteteket, méltá-
ságotokat, hagyományaitokat és
hazátokat! Ajtótokon kopogtat
a protestantizmus és tévelygés-
be, szégyentelenségre akar csá-
bítani benneteket. A protestán-
sok az északamerikai imperia-
lista érdekek elöcsapatai, me-
lyek két részre akarnak szaki-
tani bennünket, hogy azután
uralkodjanak rajtunk. Szorítsá-
tok vissza őket! Mexikó katoli-
kus. Mexikó a guadalupe-i szűz-
nek van áldozva. Le a protes-
tánsokkal!"

Mexikóban az elmúlt 10 év
alatt 33%-al nőtt a protestán-
sok száma.

November 10—11.-én tartotta
harmadik konferenciáját Ut-
rechtben a hollandiai magyar
ifjúsági munkaközösség. A kon-
ferencia során magyar reformá-
tus istentiszteletet tartott Kere-
kes János, zaandami reformá-
tus lelkész. '

A német misszió vagyonának
sorsa Palesztinában.

Franklin C. Fry, a Lutheránus
Világszövetség pénztárosa nyil-
vánosságra hozta azt az egyez-
ményt, amelyet a Lutheránus
Világszövetség Israel kormány-
ával kötött a német missziói-
társaságok palesztinai vagyo-
nát illetőleg. A missziók volt
ingatlanvagyonából két objek-
tum a Lutheránus Világszövet-
ség tulajdonába megy át, a
többi, melyek értéke többmillió
dollárt képvisel, egymillió dol-
lár ellenében Israelé lesz. Ezt az
összeget ugyancsak a Lutherá-
nus Világszövetség kapja. Az
összegnek ilyen alacsonyan való
megállapítását elsősorban Israel
jelenlegi igen nehéz anyagi he-
lyzete tette szükségessé, jelen-
tette ki Dr. Fry. A megegyezés
akkor lép életbe, ha Nyugat-
németország kormánya ratifi-
kálja azt a szerződést, mely a
német missziói társaságok va-
gyonát a Lutheránus Világszö-
vetségre ruházza át.

Somogyi Imre dr. lelkész, a
magyarországi baptisták orszá-
gos elnöke elhunyt. Utóda Sza-
bó László lelkész.

November 8.-án nyitották meg
Budapesten a Sopronból áthe-
lyezett Evangélikus Theologiai
Akadémiát. A theologia most a
fasori év. gimnázium épületé-
ben működik.

Beiktatták a budapest - po-
zsonyi-uti egyházközség uj má-
sodlelkészét, Kara Pált.

Felsőőr (Oberwart, Burgen-
land, Ausztria) magyar refor-
mátus gyülekezete református
lelkipásztort keres. Érdeklődök
írjanak a következő címre:
Evang. (ref.) Pfarramt H. B.
Oberwart 543. Burgenland, •
Österreich.

KERESIK Soós Ilonkát, aki
1916-ban született, apja Soós
Lajos, anyja Pávlicsek Juliánná,
1925-ben vándoroltak ki Ameri-
kába. Aki tud róluk, közölje a
Szerkesztőséggel.

. • „Elö vizek forrása"

Kettős jelentősége volt idén az
„élö vizek forrásá"-nak az arizonai
Ganadoban, Amerikában, ahol az
Ige hirdetése gyakorlati segítség-
gel párosult. Ganadoban, a navajo-
indiánok rezervációjában, a pres-
biteriánus egyház tart fenn kitű-
nően felszerelt belmissziói állomást.
A vidéken nagy szárazság volt az
elmúlt két évben, úgyhogy a vízel-
látás egyenesen katasztrofális volt.
A legelök szinte varázsütésre zsu-
gorodtak össze, de komoly bajok
voltak ivóvizhiány miatt is. A pres-
biteriánus misszió azonban már
évekkel ezelőtt gondolt arra, hogy
a szárazsággal gyakran sújtott te-
rület vizproblémáját valamennyire
megoldja. 150 méter mélyre fúrva
vizet talált és a kutból egy hatal-
mas rezervoárt tud most táplálni.
Ez a legnagyobb szárazság idején
is ki tudja elégíteni a navajok leg-
szükségesebb vízigényét. Tömlőik-
ben, edényeikben viszik haza a'
vizet a navajok, természetesen in-
gyen és azzal a tapasztalattal, hogy
az élö vizek forrásáról prédikáló
misszió nemcsak beszél, hanem
cselekszik is. H. A.

Egy Japánban dolgozó pres-
biteriánus misszionárusnö írja,
hogy gyakran járt egy tüdöbe-
tegkórházba, ahol felhívták fi-
gyelmét egy fiatal lányra. Az
orvosok azt mondották, hogy a
leánynak már nagyon kevés
ideje van hátra. A lány sógora
tagja volt a misszionárusnö bib-
liakörének és a fiatalember ösz-
tönzésére a lány megkérte a
misszionárusnöt, hogy beszéljen
neki Kriszíusról és a keresztyén
egyházról. Többszöri beszélge-
tés után a misszionárusnö azt
mondotta a lánynak, hogy meg-
keresztelkedhetik a kórházi
ágyon is, nem kell addig várnia,
míg meggyógyul és templomba
mehet. Ez nagyon boldoggá
tette a lányt, mert érezte, hogy
nagyon beteg és igen él volt
keseredve, mert azt hitte, hogy
sohasem keresztelkedhetik meg,
ha nem jut el templomba.

A keresztség megtörtént és a
misszionárusnö következő láto-
gatásai alkalmával nemcsak azt
tapasztalta, hogy a lány egyre
mélyül hitében, hanem azt is,
hogy egyre vidámabb, nyugod-
tabb lesz és testileg is egyre
erősödik. Nem sok idö multán
az orvosok kijelentették, hogy
csodálatos esettel állanak szem-
ben: a lány, akiről azt állapítot-
ták meg, hogy nem sokáig fog
már élni, néhány hónap múlva
gyógyultan hagyhatja el a kór-
házat. „Csodálatos gyógyulás"
—• mondották.

Igen, csodálatos volt az ered-
mény. De csodálatos volt az ok
is, amelyből a gyógyulás fakadt:
a lány hite. Ugy, ahogy az Ur
Jézus mondotta: „A te hited
megtartott téged!"

Szumba-Egyház
Az indonéziai kérdés sok vi-

tára adott alkalmat az utóbbi
időben. A politikai változások
közepette azonban minket re-
formátus keresztyéneket külö-
nösképpen érdekel ott élö ke-
resztyén testvéreink sorsa.

November hó folyamán be-
szélgettünk Ratöebandjoe ref.
lelkészszel, aki a Szumba-sziget
református egyházának a „So-
emba-Kerk"-nek lelkipásztora.
Rev. Ratöebandjoe az év kezde-
tén érkezett egy tiz hónapos ta-
nulmányútra Európába és több
hollandiai és belgiumi reformá-
tus gyülekezetben végzett isten-
tiszteleti szolgálatot. így látoga-
tott el a mi kampeni gyülekeze-
tünkbe is. Találkozásunk során
megkértük mesélje el röviden,
a világon szerteszét szórt ma-
gyar református testvérei szá-
mára egyháza életét és törté-
netét.

Egyházáról szólva elmondja.
Ratöebandjoe, hogy természete-
sen karöltve dolgozik a Szumba-
szigetén élö holland református
testvéregyházzal illetve annak
missziós munkájával. Nagy se-
gítséget jelent a holland misszio-
náriuspk számára az, hogy benn-
szülött evangélisták egyre erő-
teljesebben végzik munkájukat.
A Szumba-egyház megfelel bár-
mely más európai református
egyháznak. Hitvallásai között
van a Heidelbergi Káté is és a
református egyházak ökumeni-
kus voltának szép megnyilvánu-
lása az, hogy éppen olyan dal-
lammal éneklik szumbanéz test-
véreink a zsoltárokat, mint mi
magyar reformátusok. Az egy-
háznak jelenleg 18 parochus
lelkipásztora van és számos
evangélista vagy ahogy a nyu-
gati szumbanéz nyelven neve-
zik „guru engyin" (az örömü-
zenet tanítója) dolgozik a lelki-
pásztorok mellett. Jelenleg a
Szumba Egyház zsinata foglal-
kozik azzal a javaslattal, hogy
az egyéb hátsóindiai szigetek
önállóan müködö református
egyházaival közös zsinatot al-
kossanak meg. Ratöebandjoe
elmondta még azt, hogy a kát,
vinizmüs az élet minden terén
érezteti a maga, Isten áldotta
hatását és a szumbanéz parla-
mentben két pogány, egy mo-
hamedán és két római katolikus
képviselő mellett tizenkilencen
vannak reformátusok.

Ratöebandjoe november kö-
zepén hagyta el Európát, hogy
honfitársai közé visszatérve,
folytassa munkáját Isten orszá-
gának építésében. K. A.

ÖJJETEK
a Harangszó csatlakozásával

A Szétszórtságban Élö Magyar
Református Egyház Lapja

Főszerkesztő: Dr Harsányi András

Németországi szerkesztő:
Dr. Zayzon Sándor.

Für den Inhalt verantwortlich:
Koppándy János.

Kiadóhivatal: Bregenz, Belruptstrafie 8

Druck von Felizian Rauch, Innsbruck




