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Egy Istentől ihletett nagy
püspökünk mintegy negyedszá-
zaddal ezelőtt, a következő gon-
dolatokat vetette" papírra pün-
kösd ünnepéről:

Pünkösd az Isten Lelkének
ünnepe. Nagy, édes tapasztalás
arról, hogy az Isten Lélek. Ki
merné azt mondani a szélről,
hogy nincs, csupán azért, mert
szemmel nem lehet látni? Nézd
meg,, hogyan hajlik lépte nyo-
mán a zsendülö kalász, mikép-
pen hoz távoli mezőkről fűsze-
res illatot, mennyire tele van
utrakelt csirákkal, amelyeket
sóvárgó virágkelyhekbe szór,
miként szárítja fel a földről a
vizeket és változtatja felhővé,
milyen realitás lesz, mihelyt
viharrá válik: erdőket tördel,
hajókat rombol s tájfunná vál-
va, országrészeket lekaszál! A
pünkösd azt bizonyítja, hogy
Istennek a Lelke mindenütt je-
lenvaló, titokzatos munkás, aki-
ről tényei beszélnek.

Ezekből a költői mondatok-
ból ragadjuk meg azt a nagy
igazságot, hogy a Lélek látha-
tatlan, értelmünkkel megfogha-
tatlan, de mégis létező valóság;
sőt nemcsak valóság, hanem
eleven erő, hatalom. A régi és
uj emigrációból ki az, 'aki lega-
lább néhány alkalomról ne tud-
na bizonyságot tenni, amikor
érezte a Lélek ihletését. Ki az,
aki legalább egy-két esetet ne
tudna elmondani életének vál-

. ságos napjaiból, amikor a lát-
hatatlan Lélek volt kalauza, vi-
gasztalója, tettekre ösztönzője.

Nem is olyan régen, egy gyer-
mekével menekülő magyar, asz-
szony, egy az ezrek közül, fé-
lelemtől -remegve feküdt az
éjszakában a magyar határ dró-
takadálya és" aknamezője előtt.

. Szökési szándékát felfedezték,
félelemtől dobogó szive szinte
rázta egész testét s természetes
életösztöne azt súgta, hogy ne
kockáztassa a géppisztoly-
golyókat, hanem fedje fel és
adja .meg magát. Megszólalt
azonban egy másik hang is a
lelkében és mint valami t'rans-
parens-reklám világlótt lelki
szemei elé Ezsaiás próféciának
egy mondata: „örökkévaló sze-
retettel szeretlek téged." Es a
menekülő asszonyt, nem fedez-
ték fel, a dróton és aknákon
gyermekével együtt épségben
át tudott kelni, „véletlenül"
mind olyan emberekkel találko-
zott," akik továbbsegítették és
hamarosan biztonságba jutott.
Ki bátorította, ösztökélte volna
a lehetetlen megkísérlésére, ki
vezette volna ismeretlen, veszé-
lyes tájakon, idegen nyelvű so-
ha nem látott emberek között,
ha nem a Lélek.

Egy bujdosó fiatal magyar
férfi a Felvidéken találkozott az
Istennel. Egy belső hang arra
indította, hogy lépjen Isten ál-
landó szolgálatába, hogy legyen
lelkész. Igen, de hogyan? A kö-
vetkező hónapok tényei megad-
ták a feleletet: Rendkívül nehéz
körülmények között, már-már
felfedezve, sikerrel át tudta
lépni a megerősített határt és
idekint ösztöndijat kapott.- Ki
szólt hozzá, ki öszönözte isteni
pályájára, ki óvta meg vesze-
delemtől, ha nem a Lélek.

Megtizedelt, vezetőiktől meg-,
fosztott, megcsalt népek a pusz-
tulás szélén állnak. Magyar né-
pünk emberi szemmel nézve' a
megsemmisüléssel néz farkas-
szemet. Ki az, aki a jelen és
jövő veszedelmeitől megment-
heti, aki véneinek álmokat, if-
jainak látásokat adhat, aki a
megszámláltatás napjaiban pró-
fétákat támaszthat, ki az, aki
ígéretes uj életre mentheti a
sorvadására szánt nemzetet, ha
nem ez-a láthatatlan, de ered-
ményeiben tapasztalható élö
valóság, a Lélek.

Történelmünk során a hatal-
masok néhányszor megkondi-
tották már fölöttünk a halálha-
rangot, elkészítették számunkra
az utat a népek temetőjébe, de
amikor már minden veszve lát-
szott, végigfujt a magyar róná-
kon valami láthatatlan szél és
újjászületés támadt belőle. Mi
volt ez a szél, ez az ujjászülö
láthatatlan hatalom, ha nem a
történelmet formáló Isten jelen-
léte, a Lélek.

A régi magyar emigráció
gyermekei felejtik, apáik nyel-
vét, kultúráját, az uj számüzöt-
tek kevés egyetértéssel száz-
felé tapogatják a megmaradás
útját. Ki az, aki Ezékielt tá-
maszthatna ebből az emigráció-
ból, mint annak idején a szá-
műzetésben élö Izraelből, ha
nem a. láthatatlan Lélek.

Az emberi logika szabályai
szerint a Babylonba hurcolt zsi-
dóságnak el kellett volna pusz-
tulnia, be kellett volna olvad-
nia, a történelem tanulsága
szerint az egy élö igaz Isten
tiszteletét fel kellett volna cse-
rélnie a babylóni istenek imá-
dásával. E helyett a logikus
történés helyett azonban más
következett. Ebből a száműzött
zsidóságból támadt az a mara-
dék, amelyik megértette a pró-
fétai szót, megőrizte ősei 'kul-
túráját s még jobban kikristá-
lyositotta népi hivatástudatát.

'Ez a maradék volt az, amelyik
nem sajnálta a mind nagyobb
, kenyeret nyújtó és mind kényel-
mesebbé váló „uj hazát" s ami-
kor évtizedek multán Cyrois me-
gengedte - a hazatérést,, hátat

fordított a zsiras babylóni föl-
deknek, jövedelmező üzleteknek
és olykor még közjogi állások-
nak is, hogy újra felépítse az
ösi tűzhelyeket az idegen hadak-
szántotta régi földön. Ez a ma-
radék volt az, amelyik a nagy-
obb darab 'kenyér helyébe vál-
lalta a nyomoruságot, a romok
takarítását, vállalta a betelepe-
dett idegenekkel való küzkö-
dést és viaskodást, hogy újra
felépíthesse a régi oltárt .s hogy
újra a régi templomban imád-
hassa az egy élö igaz Istent.

Ki vitte végbe ezt az „illogi-
kus" történelmi müveletet, ezt
a csodát, ki állította szembe a
babylóni zsidóság maradékát
saját egyéni érdekeivel s ki az,
aki a láthatatlan és mindenek
felett uralkodó Isten megtapasz-
talását, a ikánaáni pogány hagy-
ományoktól mentesen, ennek a
külsőleg elesett, maroknyi nép-
nek a hitén keresztül adta az
emberiségnek, ha nem a Lélek.

A-Lélek láthatatlan, megfog-
hatatlan. A tudós műszere nem
tudja mérni, az emberi logika
korlátai közé nem fér be, de a
történelem és az egyéni életek
egyaránt létezéséről tanúskod-
nak.

Nincs mindenkinek lelki an-
tennája ahhoz, hogy a Lélek
hullámait felfogja. Innen adó-
dik az „okosak" és a „bolon-
dok" tábora. Az előbbiek meg-
maradnak az értelem „biztos"
talaján, a természeti törvények-
nek, a véletleneknek és az op-
portunista mérlegeléseknek a
birodalmában, míg az utóbbiak
álmokat látnak, a szürke élet
minden ellenbizonyitékával
szemben hisznek és győznek a
materiális lét kényszere fölött.
— Mit mondtak az okosak ama táborra osztja. Mi lenne, ha
első pünkösd ünnepén a Lélek mindezekből a táborokból össze-
megszállottairól, az apostolok- fognának azok, akik már ta-
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Mire ezek a sorok az olvasó heti félelem, árulás, ítélet, taga-
elé kerülnek, legtöbb esetben dás, keresztfa — nem, még
elmúlt már pünkösd. Ismét csak rágondolni sem akarnak!
egyszer elmúlt a nagy ünnepek —, és volt húsvét, feltámadás,
— karácsony, böjt, nagyhét, ujjongó öröm, az ujra-együttlét
húsvét, pünkösd — lelki feszült- kimondhatatlan boldogsága —
sége. Elzugtak felettünk az un- s most újra nem lesz semmi,
nepkörök hullámai és most is- Elmegy. Akik itt maradnak, hí-
mét előttünk áll félesztendö, vek, nép, reménykedők, várók
amikor szünet van az évenként újra csak reménykedhetnek és
megismétlődő dráma előadásai várhatnak. Es ez nem olyan
között. • egyszerű dolog, mert nem nyu-

Valami lelki elernyedtség galomban, biztonságban maradi-
vész erőt mindenkin ilyenkor, nak itt, hanem elnyomás, meg-
Nem tudom, hányan, de lesz- szállás, gazdasági nyomoruság,
nek bizonyosan, akik vissza lelki kínlódás középette, kapzsi
fognak tekinteni az ünnepekre és gonosz emberek hatalmai
és vizsgálni fogják magukban, -politikájának szenvedőiként —
hogy mit jelentenek ezek az ismét csak ez lesz osztályrészük,
elmúlt ünnepek a számukra. A megoldások ideje újra csak
Néhány áhitatos hangulatot, kitolódott. Mikor jő hát végre
jóleső lelki fürdőt, emlékek az a „más"? Mikor lesz végre
megújulását, néhány felfohász- szabadság, függetlenség, biz-
kodást, hogy „Istenem, de jó is tonság, lelki békesség? Csak
lenne megtisztulni, újjászületni, legalább tudnák, hogy mikor!
újrakezdeni!" —
visszacsuszást a régi

ról? Hogy édes bortól
gedtek meg. Viszont

része- pasztalták a Lélek ihletését és
jézus akik hisznek a pünkösd csodá-

Krisztus személyére és tanitá- jában? Mi lenne, ha Stockholm-
sára, kik alapítottak egyházat? tói Sydney-ig és Salzburgtól
A Léleknek eme megszállottjai. Vancouverig, levélben, sajtó-
Husyétnak értelmet botránkoz.- ban, személyes érintkezésben
tató csodáját a világba kiáltot- összetartana ez a maradék
ták s ezzel az elkövetkezendő azok mellett az ezrek, vagy ti-
századokra és évezredekre >kul-Yzezrek mellett, akik a tömeg-
turát, történelmet formáltak s .vonzásnak engedelmeskednek?
emberi életek százmillióinak Megszületnék a lelki magyar-
adtak irányt. Vagy tagadni ki- ság tábora. A lelki magyarságé,
vánná valaki a keresztyénség- melynek egyedei az ősi kultúra
nek a kulturális, gazdasági, alapján az uj lelki Magyaror-
társadalmi életben, vagy pél- szag megépítésére készülnének,
dául az emberi jogokért vívott ahol nem hamispróféták csábit-
küzdelémben betöltött szerepét? ják a népet csalóka, lidérces dé-
Mindennek pedig az volt a ki- libábok felé, hanem ahol hite-
induló pontja, hogy ott a sze- lesek, ahol a Leiektől ihlettek
gényes Jeruzsálem! felházban a próféciák és az álmok. Az
néhány mezítlábas ember nem okosak mondhatják, hogy ez

és azután );]Vem a ti dolgotok tudni az
kerékvá- időket és alkalmakat, melyeket

gásba, jó adag rezignáltsággal az jiLtya a maga hatalmába
és legfeljebb azzal az önmeg- helyeztetett." Ez Jézus bucs'u-
nyugtatással, hogy „de azért v£asza. pedig de jó lenne ne-
majd újra csak lesz karácsony?" künk is tudni az időket és al-

lgy töprengve egészen ter- kalmakat. De jó lenne tudni
mészetes, ha az ember azokra végét nyomoruságuknak, kik
az első időkre gondol vissza. A nyomoruságban vannak, gyö-
tanitványokra. Mikor Jézus in- kértelenségüknek, kik hiába
dulófélben volt, a tanítványok eresztgetík gyökereiket az uj ta-
pedig ott álltak alighanem mér- Ujba Mikor érezhetjük mát
hetetlen csalódással szivükben: végre, hogy — a köztudat em-
Voltak csodák - milyen gyö- i,erí foga\ma[ szerint - urai
nvörüek is voltak -, „Elmegy. vagyunk önmagunknak, odame-
Es mi lesz velünk?" Újra csak hetünk, ahová akarunk, ott la-
nem lett semmi... volt jeru- hozhatunk, ahol akarunk, azért
zsálemi bevonulás - milyen vagyunk csak Tasmániában,
dicsőséges is volt! —, volt nagy- mert szeretünk ott lenni, de ha

akarnánk, nyáron kecskekör-
möt szedhetnénk a tihanyi par-
ton ... ? Milyen jó lenne tudni,
mikor jő el végre az idő, ami-
kor szabadon választhatunk
majd, hogy megmaradunk-e
tengerentúli uj hazánkban vagy
hazavehetjük utunkat, ha ugy

édes bortól, hanem
részegedéit meg.

a Leiektől bolond beszéd, mi mégis meg
vagyunk győződve, hogy egye-

Szétszórtságban' élö magyar- dül ez jelenti . megmaradásun-
ságunkat sokféle felfogás sok kat és a győzelmet. K. L.

tetszik, ha ugy érezzük, hogy
otthon a helyünk?

Es ha tudnók? Hogy össze-
zavarodnék az életünk! A betel-
jesülés előtti türelmetlenségbe
talán megszakadna a szivünk,
a felcsapó indulatok, a már igy
is kielégülést kereső boszu árja
elborítana mindent.

De
Nem
időket vagy alkalmakat. Ez a
legmagasabb akarat. Nincs tö-
prengés, nincs kérdezösködés,
ellenérv.

„Hanem vesztek erőt, mine-
kutána a Szent Lélek eljö reá-
tok". De azért ne gondoljátok,
hogy magatokra maradtok.
Nem. Ugy tűnhetik, hogy ma-
gatokra vagytok, erőtlenül, nyo-

ne is gondoljunk erre.
a mi dolgunk tudni az



moruságban, kiszolgáltatottság-
ban. Persze, mert nem tudjátok
az időket és alkalmakat. A jövő
tudása nem a ti dolgotok, az
igaz: De azt igenis tudnotok
lehet és kell, hogy az, ami is-
meretlen előttetek, az jól ismert
az Atya előtt. Es Tőle vesztek
erőt, hogy átvészeljétek az is-
meretlentmig az idők és alkal-
mak elérkeznek.

„ ... és lesztek nékem tanúim^
. . . a földnek mind végső hatá-
ráig". Parancs is, meg jóslát is
van ebben a mondatban. Tulaj-
donképpen világosan érthető.
IJgye, egy katonának bízvást
lehet mondani, mikor a nagy
küzdelembe megy, mikor sza-
badságot, hitet, hazát, asszonyt,
gyermeket, becsületet, rendet
indul védeni vagy helyreállítani,
hogy „eszményeidhez hü ma-
radsz, kitartasz, meg nem tor-
pansz, sem gyáva, sem áruló
nem léssz, hanem a legkritiku-
sabb helyzetben is ugy állasz
helyt, hogy tudod: ügyed igaz,
és azt is: rajtad fordulhat meg
a győzelem"?

Ez ugyanannyi; mint: lesztek
nékem tanúim. Mindannak,
amit parancsoltam nektek, hir-
dettem és tanítottam nektek
és amiről bensőtök legmélyén
meg vagytok győződve, hogy
igaz.

Tanú görögül „martyr" és ez
a szó szerepel ujtestamentu-
rnunk szövegében. De ne ret-
tenjünk meg a szótól. Martyr
nem holtat és vértanút jelent
mindenáron. Tanút. De olyan
tanút, akiben a. kitartás erősebb,
mint a szembenlévö erőszak,
akiben a hűség nagyobb, mint
bármely csábítás vagy Ígéret,
akiben egy szikrával mindig
több a tűrés, mint az állapot
nyomorusága. Különben hogy
lehetne, hogy maradhatna ta-.
nu?

Ilyen tanúság árán lesz csak
tisztességes világ és ilyen tanú-
ság áfán lesz benne á magyar-
ságnak is becsülete. Ez az örök
ünnepek utáni feladat. H. A.

Harsányi Amerkai Noteszéből.
..Egy Navajo-misszionáriusról való

ez a kis történet. Ha ma már nem
is olyan vérengzöek a navajók,
mint arra Winnetou-történeteink-
böl emlékezünk, az indián-rezervá-
ciókban dolgozó prédikátoroknak
van velük elég dolguk. Különösön
akkor, ha italosok. Az indián, ez a
megállapítás, egyáltalában nem
birja a szeszt, igen kis alkohol ha-
tása alatt is elveszti maga feletti
uralmát, erőszakos lesz; különösen
hajlamos: les.z.gyujtogatásra. Ezért
azután törvény van arra, hogy in-
diánnak nem szabad szeszesitalt
eladni de még csak .barátságból
sem szabad szeszesitallal megven-
dégelni. . - '

Történetem Arizonából való, ahol
a prédikátor felütötte sátrát az
egyik rezervációban. Természete-
sen állandóan nyitva állt indián
látogató számára. Ezek között
azonban nemcsak lelki tanácsért
jövök voltak, hanem bizony olykor
betévedt egy-egy lerészegedett in-
dián is, s a szavak, amiket az ályen
használt, nem igen tűri meg a
megörökitést. A prédikátor azon-
ban nem volt rest megörökíteni:
szóró-szóra leírta, amit a részeg
látogató mondott, nem hagyva ki
a legocsmányabb szavakat sem.
Azután fölibe irta az indián nevét
és azt, hogy az alábbi mondatokat
a prédikátor sátrában, a prédikátor
és felesége előtt mondotta.

Pár nap mutva elment az indián-
hoz — amikor az már persze jó-,
zan volt — és szó nélkül elébe tette
a cédulát. Megdöbbent kérdés:
„Valóban ezeket mondtam volna?"
Nagyon sok esetben cselekedett
igy a prédikátor és sok honfitár-
sát téritette el a részegeskedéstöl.
Mert a prédikátor maga is navajo
indián volt: Albert Bradley. H. A.

Bélyegek és pénzérmek után
kutat ujabban a román „AVO"
(bizony nem tudjuk, hogyan
tiszteljük őket), olyan'bélyegek
és érmek után, melyeken Mihály
király képe.van. A talált bélye-
geket és pénzt elkobozzák, volt
tulajdonosaikat letartóztatják.
Egy ilyen hirecske a legjobb
jellemrajz egy rezsimről. Gyá-
vaságáról,, megrettentségéröl,
terrorjáról és arról, hogy men-
nyire nincs talaja a nép között.

H. A.

A templomi adakozás értelme
és haszna.

. A templomi adakozás értel-
méről és hasznáról szóröl-szóra
ezeket irja az „Our Sunday Vi-
sitor" cimü, Fort Wáyne, Indi-
ana, USA-ban megjelenő római
katolikus hetilap:

„Ostobaság egy katolikusnak
azt hinni, hogy amit az egy-
háznak ad, az egyszerűen kinn
van a zsebéből. Valójában,
Isten százszorosán vissza fogja
fizetni. Nagyon sok mód van
arra, hogy igy cselekedjék, mint
például távoltartja a betegséget
a háztól, ezáltal csökkentve az
orvosi költségeket, megóv auto-
mobil- és egyéb balesetektől, és
ami ennél több, lelki kedvez-
ményeket küld az égből, -ame-
lyek különben nem adatnának
meg." (Christian Century.)

#
Amitt itt el akarok mondani,

a Filippini-szigetekröl hozott
történet és egyenesen megrázó
a mi langymeleg kerestyénsé-
günk számára. Egy filippino a
hegyek közü\ bekerült a misszió
kórházába. Mikor gyógyultan
hazabocsáttoták, az orvos fele-
sége egy bibliát adott neki.

Tiz . év múlva egy bibliater-
jesztö útja során el akart latol-
gatni a hegyi faluba is és benn-
szülöttektől kérdezte az utat.
„Ne menjen oda, — mondták
neki — azok veszedelmes em-
berek! Amióta ' olvasták azt a
Könyvet, megbolondultak!"

A bibliaterjesztö mégis el-
ment faluba. S azt találta, hogy
a falu lakossága mind keresz-
tyén. Tiz éve olvassák azt a
Könyvet, a Bibliát, amit a miss-
szió kórházából hozott egyik
társuk és követik Jézus tanítá-
sait — a maguk magyarázata
szerint. Keresztyének és keresz-
tyén gyülekezetük van.

Lehet, hogy teológusoknak
égnek meredne hajuk tanítá-
saik hallatán, de Krisztus mel-
letti tanubizonyságtételük nyil-
ván van olyan őszinte és tiszta,
mint sok tudós egyházunké.

H.A.

„Mimódon halljuk hát min-
dezt, kiki közülünk a saját
nyelvén amelyben szület-
tünk.?-" •_ Ap. csel. 2:8.

A nagy pünkösdi csodát, a Szent-
lélek kitöltetését kisérti, azzal egy-
ütt történik a második csoda, az
hogy mindenki a saját nyelvén
hallja mindazokat a különös szava-
kat, melyek az egyháztörténteiéin
első igehirdetését, prédikációját
vagy talán jobban mondva evan-
gelizációját jelentik. Az egymás
megértése a bün okozta bábeli
nyelvzavar Isten különös kegyel-
mével történt egyszeri kiküszöbö-
lése sok gondolkozásra adott már
okot a keresztyénség két évezrede
során, hiszen ott a helyszínen" Je-
ruzsálemben a legkülönbözőbb né-
pek fiai próbáltak erre a kérdésre
feleletet adni,, hogyan lehetséges
ez, hogy mindnyájan értjük amit
ezek a Gallilea-beliek mondanak?

Két magyarázatot olvashatunk
az Apostolok Cselekedeteiről irott
könyv második részében. Ez egyik
a hitetlenségé, mely nem akarja
érteni azt amit tulajdon nyelvén
számára hirdetnek s azt mondja:
„édes bortól" részegek ezek. A
másik magyarázás, tulajdonképpen
nem próbálkozik megmagyarázni
ezt a csodát, mert megérti, hogy
itt Isten Szentlelkének segítségével
„Istennek nagyságos dolgait",
Krisztus Urunk Evangéliumát szól-
ják az apostolok.

Azóta ismét egymás meg nem
értésében élünk. Ha egyszer el kell
hagyjuk azt az országot, amelynek
nyelvét anyanyelvünkként tudjuk,
hamarosan tapasztalhatjuk atyáink
bűnének súlyos következményét,
hogy mi egy Atyának- gyermekei
nem értjük meg egymást. Az em-
ber hitetlenségével, gyarló tudásá-
val megpróbálta megmagyarázni a
pünkösdi csodát és megkísérli át-
hidalni mesterséges nyelvvel, for-
ditó-géppel és a modern • technika
annyi fortélyos eszközével azt a
bennünket más nyelveken beszélő
atyánkfiaitól elválasztó szakadékot.
—• Ez azonban bizony még akkor
is megmarad, ha sok nyelven be-
szélünk is, de nem tudjuk megér-
teni egymást. Más a gondolatvilá-
gunk, szellemiségünk, érdeklődé-

sünk — az a tipikus közöny, az a
sokszor husunkbavágó könyörte-
len „nekem nem fáj a te fájdal-
mad", melynek egyetlen oka a
bün, az embernek mélyre zuhaná-
sa, mely bedifgja fülünket, érzék-
telenné teszi szivünket és mi nem
értjük ami a másik számára oly
sokat jelent.

Es az első pünkösdkor az tör-
tént, hogy a Krisztus által megí-
gért Szentlélek megjött és meg-
tölté a gyarló, gyáva tanítványok
szivét és lelkét és szólniuk kellett.
Egyszerű szavakkal" el kellett Pé-
ter, mondja azt, hogy Krisztus el-
jött e földre' és az értetlen emberek
nem hallották meg amit Ö hirdetett
nékik és imé ö életét adta.a bű-
nös emberekért és feltámadott.

S a "Szentlélek megadta a maga
segedelmét ahhoz, hogy Istennek
bűnös és értetlen, de mégis elhí-
vott gyermekei megértették a meg-
térésre hivő szót. Es azóta ez az
isteni üzenet, a mi Urunk Jézus
Krisztus Evangéliuma- az amelyik
mindnyájunk számára, ki-kinek a
maga nyelvén szól. y

Sokan, kik uj hazájuk nyelvét
nem beszélték a Biblia segítségé-
vel megtudták értetni magukat
más anyanyelvű keresztyén test-
véreikkel. Felkeresvén egy b̂ibliai
Igét megmandták az író nevét és
az ige heljfét, a másik megértette
mit akarnak.

Ez csak egy gyarló emberi pél-
dázat, de egy kis izelitöt ad abból
a nagy csodából, melyet Istennek
számunkrá-érthetö nyelven elmon-
dott Igéje jelent. Az Evangélium a
keresztyénség közös nyelve, ezt a
Krisztusban maga egységét meg-
találó közönséges keresztyén anya-
szentegyház minden egyes tagja a
világ minden részén megértheti s~
(hallhatja. Csak egy a nagy kérdés,
melyet Péterhez intéztek a Jeruzsá-
lembe összesereglett népek gyer-
mekei:, „mit cselekedjünk, test-
véreim, férfiak?" (Ap. csel. 2:37 b.)
Es erre ma is változatlanul a kü-
lönböző népek •különböző nyelvén
és dialektikusán beszélő, fiainak
számára: „Térjetek meg mindnyá-
jan a Jézus Krisztusnak nevében ..
és veszitek a Szentlélek ajándékát!"

': . . ' K. A.

KÁTÉ
VII. Űrnapja.

20. Valamint elveszett Ádám
által, ugy idvezülhet-e Krisztus,
által minden ember?

Nem; hanem csakis azok,
akik igaz hit által ővele egye-
sülnek és mindén jótéteményét
elfogadják.

•21. Mi az igaz hit?
Nemcsak óly bizonyos isme-

ret, melynél fogva igaznak tar-
tom mindazt, amit Isten az ö
igéjében nekünk kijelentett, ha-
nem szivbeli bizpdalom is, me-
lyet a 'Szentlélek az evangélium
által munkál bennem, hogy
nemcsak másoknak, hanem
nékem is bünbocsánatot, örök
igazságot és boldogságot aján-
dékoz Isten, ingyen kegyelem-
ből, egyedül Krisztus érdeméért.

22. Mit kell hinni a keresz-
tyén embernek?
.. Mindazt, amit nekünk az
evangéliom igér; amire minket
a mi közönséges, kétségtelenül
keresztyén hitvallásunk tételei
öszefoglalva tanitanak.

23. Melyik az apostoli hitval-
lás?

Hiszek egy Istenben, minden-
ható Atyában, mennynek és
földnek teremtöjében.

Es Jézus Krisztusban, ö egy-
szülött Fiában, mi Urunkban,
fogantaték Szentlélektöl; szülé-

tek Szűz Máriától, szenvede
Poncius Pilátus alatt, megfeszit-
teték, meghala és eltemettetek,
szállá alá poklokra; harmad-
napon halottaiból feltámada,
felméne mennyekbe; ül a min-
denható Atya Istennek jobbján;
onnan lészen eljövendő, ítélni
eleveneket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszek
egy közönséges keresztyén
anyaszentegyházat; hiszem a
szentek egyességét, bűneinknek
bocsánatát, testünknek feltáma-
dását és örök életet. Ámen.-

,,Aki hisz a Fiúban, örök
élete van; aki pedig nem enged
a Fiúnak, nem lát életet, hanem
az Isten haragja marad- rajta"
(Ján. 3:36). Ez az ige az alap-
ja és indokolása a 20. kérdés-
nek és feleletnek.

.Az első ember bukásának
kárhozatos következménye ' ta-
pasztalhatóan kihat minden idők
társadalmára és minden era.-
berre, függetlenül attól, hogy
társadalmak-és személyek alá-
vetni kivánják-e magukat e kö-
vetkezményeknek. Ezzel szem-
ben a Krisztus váltsága folytán
felénk nyújtott üdvösség csak
azok számára nyilik meg tény-
legesen, akik hisznek a Fiúban.
Ez a hit a belépőjegy az üdvös-
ség birodalmába, vagy más ha-
sonlattal azt is mondhatnók,

hogy ez a hit az Isten népének
állampolgársági papírja.

Igen lényeges, hogy ezt a hit-
béli okmányt az embernek kell
felmutatnia. A' felmutatás belül
van az emberi lehetőségen, sőt
az emberi méltóságnak és a
boldogságnak épen ez az alap-
ja." Aki nem-mutatja fel ezt a
belépőjegyet, vagy nem rendel-
kezik ezzel az okmánynyal, az
felelős ezért és Isten haragja
rajta marad.

(Kedves olvasó testvérem, ha
logikád nem fogadja be ezt a
tanítást, az nem jelenti azt, hogy
nem igaz, vagy hogy nem' ér-
vényes. Véges emberi agyve-
lönk többek között a végtelent
sem képes ^ átfogni, pedig ha a
csillagos égre nézel, tagadha-
tod-e, hogy van. A Kijelentés-
nek a dolgai részben ennek . a
végtelennek a világába tartoz-
nak.)

A hit keresztyén életünk sark-
pontja. Epén ezért a 21. kérdés
az egyik legfontosabb a Káté
kérdései közül.

Barth Károly bázeli theoló-
giai professzornak, a ma élö
egyik legnagyobb református
theológusnak a- fogalmazása
szerint azok az emberek a hi-
vök, akiknek megadatott, hogy
Isten igazságát Jézus Krisztus-
ban megismerjék, valamint hogy

isteni elhívásukat megtapasz-
talják és hogy. egész életüket
bizalommal erre helyezzék.

Az igaz hit tehát nemcsak is-
meret, hanem élményszerü meg-
tapasztalás, bizalom is. Az igaz
hitben ismeret és belső megta-
pasztalás kölcsönösen kiegészí-
tik egymást. Az ismeret élmé-
nyre törekvés nélkül nem egyéb,
mint kiszáradt, erőtlen ortho-
doxia, míg a belső élmény isme-
retek nélkül formátlan, rend-
szerint türelmetlen és építésre
alkalmatlan időleges felbuzdu-
lás csupán. Az igaz hit értel-
mes, az élet következetes kor-
mányzására képes eleven belső
erő,' a Szentlélek tetteket szülő
ihletése. ' • ..

A hit tartalma nem valamely
theoria, amelyik Isten létezésé-
nek és ezzel kapcsolatos egyéb
tételeknek az értelmi elfogadá-
sában áll, (az ördögök is hiszik
Istent (Jak. 2:19), mégsem állít-
hatjuk, hogy hivök volnának),
hanem bizonyosság afelől, hogy
a megváltás számomra is ér-
vényes és hogy az én bűneim
is megbocsáttattak. — Annak
az embernek van élö hite, aki-
nek a lelkében élménnyé válik
a felismerés, hogy a megváltás
Istennek öt megszabadító aján-
déka. Az ilyen értelemben azo-
nos élményü és azonos alapvető

ismereteket- valló emberek tá-
bora alkotja az Isten népét.

(A jövőre nézve milyen ígé-
retes programmja volna szét-
szórt magyarságunknak az el-
mondottak szerint a nagy távol-
ságok ellenére is egy népet al-
kotni!)

Káténk 22. kérdése és felelete
azokra az ismeretekre utal,
amelyekben a keresztyén ember
lelki élménye alakot ölthet, ame-
lyekben a belső megtapasztalás
szavakkal kifejezhető és tovább-
adható formát kaphat. Ezek az
ismeretek és hittételek természe-
tesen az irásos. Kijelentésben, a
Bibliában találhatók, illetve
azokban a hitvallásokban, ame-
lyek a Biblia tanítását rendsze-
rezve és sűrítve adják. A végső
alap mindig a Szentirás. Az e
mögött álló isteni tekintély fö-
lötte áll minden egyéb iratnak,
tiszteletreméltó kegyes hagyo-
mánynak, vagy vallásos böl-
cselkedésnek./

A 23. kérdés felelete az Apo-
stoli ' Hitvallás szövegét adja,
amely az Egyetemes Keresztyén
Anyaszentegyház Hitvallása né-
ven is ismeretes. Ennek a hit-
vallásnak néhány történeti ada-
tával következő magyaráza-
tunkban fogunk foglalkozni,
utána pedig a hitvallás tételeit
tárgyaljuk. K. L.
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„Harangszó" néven, az itt látható fejjel (címlappal) jelent meg

öt teljes esztendőn keresztül az „emigráció" időrendben először
kiadott rendszeres lapja. Németországban. Öt éven át: 1946 októ-
berétől 1951 október haváig összen 75 „levél"-ben szólott a
menekült magyar reformátusság gyülekezeteihez. Mondanivalói és
ezeknek hangja a „Harangszó" mindvégig géppel irt, fényképészeti
utón sokszorosított cikkeiben és hasábjain egyszerű ségükben is a
tradicionális magyar református lelkiség evangéliumi magyar egy-
ségre törekvését képviselték és szólaltatták meg. — A Jöjjetek —
be való beolvadása után is erre akar emlékeztetni, amikor fejlécét
ide is áthozta a Harangszó.

Szerkeszti: Dr. Zayzon Sándor.

„Jövel Szent Lélek Úristen"
Olvasásra: Máté; 16:31—32.

János; 14:17—26. Apostolok csel.
• 2:1—9.

Az első Ádámot földből formálta
az Ur és belelehelte szellemét,
hogy megelevenedjék, mert az
anyag formálható, de önmagától
tehetetlen, csak az Istentől ajándé-
kozott szellem és lélek az, ami
megelevenít.

Az Isten a saját képére és hason-
latosságára teremtette boldogság-
ban és ártatlanságban, de az első
Ádám a Tudásfájának tiltott gyü-
mölcsét választotta ezért el kellett
veszítenie az Életfájának gyümöl-
csét. Közte és Teremtő Atyja közt
megszakadt az élő kapcsolat, s
uralkodóvá lettek benne és felette
a rideg tudásnak, az anyagiasság-,
nak alantos és bűnre csábító tör-
vényei, minek következtében rá-
süttetett homlokára a kaini bélyeg
és nem volt többé már az Isten
képére és kasonlatosságára terem-
tett ember. .

Es mégis-kedves testvéreim-
Isten: ugy szerette az embergyer-
mekét és a világot, hogy egy szü-
lött fiát adta érte. Nem azért küldte,
hogy kárhoztassa ezt a világot,
hanem hogy megmentse és újból
örökéletet adjon neki.

Krisztus, akit Pál apostol a má-
sodik Ádámnak is nevez, földre
szállott emberi testet öltött, hogy
mint ember éljen a megváltandók
között. Szóval, tettekkel és saját
élete példájával vezesse vissza az
embert-a tékozló fiut-az ö Atyjá-
hoz, hogy tegye .megint Isten ké-
pére és hasonlatosságára teremtett
emberré.

Mikor: Megváltónk érezte, hogy
küldetése végéhez érkezett, mikor
bizonyossá vált előtte, hogy kivá-
lasztott apostolai, az ö munkájá-
nak elhivatott folytatói magukra
fognak maradni, megígéri, hogy el-
küldi maga 'helyett a Szent Lélek
Úristent. Ez velük fog maradni az
idők végeztéig, erőt fog adni ugy
hivatásuk betöltéséhez, mint a reá-
juk váró megpróbáltatások és szen-
vedések /elviseléséhez. Es a Szent
Lélek az ígéret szerint a nagypén-
teki megváltó áldozat és a húsvéti
nagy bizonyságtétel után ötven-
napra kitöltetett.

Kitöltetett-kedves testvéreim-
nerncsak azért, hogy az apostolók-
kal legyen, hanem azért is, hogy
a világvégeztéig a Krisztust követő
igazhivokkel legyen. Világosság
legyen a sötétségben, erőt adó aki-
sértésekkel és szenvedésekkel szem-
ben, iránytű az élet utain, remény-
sugár a reménytelenségben. Pün-
köst, a Szent Lélek kitöltetésének,
napja az Uj-szövetség megpecsé-
telése és az Isten és ember közt az
első Ádám vétke . miatt megsza-
kadt kapcsolat uj.boli .helyreállítása
volt: Az emberiségen megkönyörü-
lö Isten újból belelehelte az ö. ujjá-
teremtö, éltetadó lelkét a Tudás-
fájának gyümölcsétől anyagiasság-
ba, gyűlölködésbe, kapzsiságba,
hitetlenségbe, sülyedt emberbe,
hogy megint Isten képére és hason*
latosságára teremtett tudjon lenni,
hogy igaz követője lehessen a oiá--
sodik Ádámnak, aki életét adta az
ö megváltásáért. Ezért a.. Szent
Lélek.kitöltetése a szerető, és. bű-
nöket' megbocsájtó kegyelemnek

a legnagyszerűbb megnyilvánulása,
így mondhatta a Megváltó, hogy
a Szent Lélek káromlása a legna-
gyobb és soha megnembocsájtható
bűn. A Szent Lélek meggyalázása
önmagunkban az Istennel való kap-
csolat önakaratunkból való meg-
szakítása, ami a lelkiöngyilkossá-
got jelenti. A test tovább élhet a
Sátán szolgálatában mint megele-
venedett agyagfigurái ide többé
nem ember a szó igazi és nemes
értelmében.

Nézzetek körül testvéreim. A
világ ma megint az • önmarcangoló
kínlódásban fetreng, mert méltat-
lanná tette önmagát a Szent Lélek
Úristen áldásaira. A Tudásfájának
mérges gyümölcsétől elbódult em-
beri értemet és agyat elborította az
önhittségnek, az önteltségnek, az
önimádatnak áthatolhatatlan felhője
és elzárta tőle a ragyogó, mindent-
megvilágitó mennyei sugarat. Hi-
hetetlen mérföldeket rohant be az
emberi tudás, felfedezte" a termé-
szet legrejtettebb titkait, a legbor-
zalmasabb erőit és felszabadította
azokat. Ezek azonban nem a jólét
forrásaivá, hanem . az emberiség
kínzó és gyötrö átkaivá váltak,
mert alkalmazásukban nem a sze-
retet két nagy parancsa az irány-
tadó, hanem az "anyagiasságból
táplálkozó gyűlölet, irigység, kap-
zsiság, hatalomvágy, mely már
egyszer rásütötte az emberiség
homlokára a kaini bélyeget. Belőle
fakadt embernek ember ellen, tár-
sadalmi osztálynak társadalmi osz-
tály ellen, népnek más nép ellen
való gyűlölete.

A Szent Lélek a szeretet láng-
jának meggyujtójá, világosság a
sötétségben. Aki teljes lélekkel, és
szívvel hisz, arra kitöltetik és új-
jászületik általa és.megtanít való-
ban minden nyelven beszélni. Talán
volt alkalmiatok tapasztalni test-
véreim, ha két ember szivét az
igazi felebaráti szeretet tölti el,
megértik egymást, ha más nyelven
is beszélnek, ha talán csak taglej-
tésekkel tudják gondolataikat kife-
jezni. - Akiknek szivében kialudi? a
szeretet lángja-ha egy anyatejjel
szívták is magukba a beszéd raü-
vészetet-minden szavuk csak gon-
dolataik elrejtésének, embertársuk
félrevezetésének és t örbecsalásá-
nak eszközévé aljasodik. Gondol-
jatok Pál. apostol szavaira: mit ér,
ha az angyalok nyelvén szólok is,
ha nincs bennem szeretet; olyan
vagyok mint a zengő érc és a
pengő cimbalom. Elbolondithatom
embertársaimat, , felkorbácsolhatom
aljas ösztöneiket, belehajthatom
őket a pusztulásba, de vígasztalást,
reményt, boldogságot nem adha-
tok nekik.

Ha részese vagyok a Szent Lé-
lek áldásainak, ha igaz hitem foly-
tán elértem, hogy munkálkodik én-
berinem, akkor-ha a világ tudása

. van is a fejemben egy lelkiszegény-
nek a hitével borulok le Isten előtt,
hálákat adok azért, hogy részesévé
lehettem a tudásnak és érzem a
felelősséget, hogy mindazt, amit
Istentől- kaptam, szent kötelessé-
gem az embertársaim javára fordí-
tani a két legnagyobb törvény sze-
rint „Szeresd a te Uradat Istenedet
teljes szivedből, lelkedböl és min-
den erödfeöl; szeresd felebarátodat,
mint.tenmagadat." Csak egyre sza-

bad felhasználnom, Isten országá-
nak és Krisztus láthatatlan egyhá-
zának az építésére.

Kedves testvéreim! Az otthon-
maradottak közül azok, akik me-
gőrizték magukban az igaz krisz-
tuskövetést és magyarságot, már
rádöbbentek minden mi bűneinkre
és igaz bünbánatuk alapján része-
seivé lettek a Szent Lélek áldásai-
nak. Pünköst adventjén készüljünk
mi is fel itt az emigrációban arra,
hogy méltók legyünk a Szent Lé-
lek befogadására, hogy rombolja
le közöttünk a szeretetlenségnek, az
egymástmegnemértésnek, az egy-
más elleni áskálódásnak a lelkein-
ket elválasztó falait, mert csak igy
tudjuk betölteni nagy hivatásunkat,
igy tudunk csak egyetemlegesen és
egyesült erővel küzdeni Krisztus
zászlaja alatt az egész magyarság
megmentéséért. Csak igy születhe-
tünk újjá mindnyájan a részünkre
is kitöltetett Szent Lélek által és
válhatunk méltóvá a feltámadásra.

„Jövel Szent Lélek Úristen"
amint eljöttél az apostolokhoz és
légy vezetőnk és világosságunk a
sötétségben. Ámen. dr. Z. S.

Komora Norbert az egyházunk
szolgálatából 1952. január elsejével
elbocsájtatott. Felkérjük híveinket,
hogy egyházi ügyben ne fordulja-
nak hozzá. Ha bármiféle hirdetés
vagy felhívás stb. jönne tőle, azt
ne fogadják el.

A németországi Magyar Refor-
mátus Lelkigondozói Szolgálat ve-
zetősége.

A Magyar Orvos-Szövetség
Közleménye.

A Németországban — München-
ben megalakult és müködö, most
ujjászer vezés alatt álló Magyar
Orvos Szövetség felkéri a Németor-
szágban Ausztriában, elt valamint
a világszerte kivándorolt emigráns
magyar orvos kollégákat, továbbá
a gyógyszerész és állatorvos kar-
társakat, végül az egészségügyi
személyzetnek számító hölgyeket és
fusakat (ápoloszméíyzt), fogtechni-
kus, Röntgenes,. orvosi laboráns,
másszor stb.) szivekedjenek sür-
gősen közölni nevüket, fo.glaskozá-
sukat és pontos címüket nyilván-
tartásba vételük végett; Olvasható
irást kérünk (nyomtatott betü-
gépirás).

E kérésünket, igen fontos anyagi
és morális érdekeink teszik idősze-
rűvé. Karfásaink jelentős része tá-
vozott és kivándorolt anélkül
hogy közölte ill. bejelentette volna
távozását, uj címét, lakását stb.

Kari érdekből, de magasabb eti-
kai és nemzeti szempontból is na-
gyon kérjük kar és tagtársainkat;
tegyenek eleget e kérésünknek s
értsék meg törekvéseinket. Nem
hisszük, hogy ennek bármily aka-
dálya lehetne a közönbösségen
kívül.

Kérjük,-hogy e felhívást azokkal
is közölni szíveskedjék; akik ma-
gyar emigrácios lapot esetleg nem
járatnak.

Jelentkezési cim: Dr. Mártonffy
F. István fötittkár München-23
KraepelinstraBe 2; Bavaria-Ger-
many. •

A Nyugat-Európában élö Magyar
Református Egyházak Presinge-ben

1952. március 11-12-én tartott
konferenciája.

Az Angliában, Ausztriában,
Franciaországban, Hollandiában,
Németországban és Svájcban mun-
kálkodó magyar református lel-
készi és világi vezetők Presinge-
ben (Genf mellett) 1952. március
11 és 12 napjain konferenciára
gyűltek egybe. — A konferencia
megtartását a Református Világ-
szövetség és az Egyházak Világ-
tanácsa tette lehetővé s azon az
emiitett egyházi szervek vezetni:
Dr. Mackie, Dr. Pradervand, Ch.
Arbuthnot, és Micheli ref. lelkészek
több izben is megjelentek s az
egyes problémák megvitatásában
aktiven résztvettek.

A tanácskozások fő célja a
Nyugat-Európában élö magyar re-
formátus egyházak szolgálatának
együttes áttekintése és megvizs-
gálása volt. Az országonkénti be-
számolók kapcsán a résztvevők
átfogó és világos képet kaptak az
egyes lelkigondozói szolgálatok
ill. egyházak életéről, s együttesen
próbáltak utat találni és mutatni a
fennálló szellemi. és anyagi nehéz-
ségek megoldása felé.

Az elmúlt évek nagyobb arányú
kivándoroltatási akciói során a
nyugat-európai magyar reformá-
tusság és a szolgáló1 lelkipásztorok
száma jelentősen csökkent. Ezzel
párhuzamosan a menekültek között
végzett lelkigondozói szolgálatokat
témogató világi és egyházi szer-
vek is befejezték működésüket s
az Európában maradtakat az ille-
tékes nemzeti egyházak gondosko-
dására bízták. Ez a változás meg-
lehetősen nagy átmeneti nehézsé-
gekkel járt s majdnem minden or-
szágban teljes bizonytalanságot
támaszt, a magyar nyelvű igehir-
detés és lelkigondozás állandósága
biztosításának kérdésében. Ennek
megállapítása a konferencia részt-
vevőit arra indította, hogy az ille-
tékes központi és nemzeti egyházi
szerveknél lépéseket, tegyenek s
kérjék a bizonytalanság megszün-
tetését s a függő kérdések rende-
zését.

A résztvevők mindegyike elisme-
réssel szólott az Evangéliumi Vi-
lágszolgálat és a Harangszó-Jöjje-
tek c. ref. lapoknak a menekült
magyar reformátusok között vég-
zett felmérhetetlen jelentőségű
szolgálatáról.

Lapok fenntartását, szellemi és
anyagi erősítését mindegyikük a
fennálló egyházi munka egyik Cen-
trális kérdésének, tekinti és arról
ebben az értelemben tájékoztatta,
a Presinge-ben megjelent oekutne-
nikus és ref. világszövetségi veze-
tőket.

A sajtó kérdéseinek tárgyalásá-
nál hosszabb időt szentelt a kon-
ferencia traktátus kiadás ujjáren-
dezésének megbeszélésére. A hit és
öntudaterösitö traktátusok és álta-
lában, uj iratterjesztési anyag kia-
dásának intézésére az egyik hol-
landiai lelkész nyert megbízást.
Remélhető, hogy a szükséges any-
agi fedezet biztosítása után ez a
régen vajúdó ügy végre megoldó-
dik.

A tárgysorozat 24. pontjának
tárgyalása után a jelenlevők hatá-
rozatban kimondták, hogy a Nyu-
gat-Európában élö Magyar Refor-
mátus Egyházak és gyülekezetek
egymásközötti érintkezése, munká-
juknak összehangolása s közös ér-
dekeiknek a nemzetközi szervek
előtt való képviselete szükségessé
teszi egy állandó jellegű egyházi
szerv, egy lelkészekből és világiak-
ból álló Kollégium felállítását. A
Szórványban Elő Magyar Ref. Egy-
ház szervezetének kialakulásáig
(melynek a konferencián résztvevő
egyházak, egy kivételtől eltekintve
tagjai) ez .állandó jellegű Kollé-
gium dönt és intézkedik a .részt-
vevő egyházak egészét érintő ügy-
ekben. Az egyes ülésszakok között
a munka tovább viteléről s a kap-
csolat fenntartásáról, a Kollégium
ügyvezetője gondoskodik, akinek

„Az Evangélium Terjedésének Igazi
Akadályai Délamerikában"

Ezzel a címmel számolt be az
„Evangéliumi Világszolgálat" múlt
évi decemberi száma Dr. Decker-
nek, a Nemzetközi Missziói Tanács
kiküldöttjének délamerikai útjáról
tett jelentéséről. Decker jelentésé-
ből a legszembeötlőbb az, hogy a
politikai katolicizmust egyáltalában
nem tartja Délamerikában erős
faktornak. ,A Rómától való nagy-
mérvű eltávolodás köztudomású.
Latinamerika nagyrészében hatal-
mas lelki vákuum van. E lelki ür
legnyilvánvalóbb bizonysága az
erkölcsi színvonal sülyedése, er-
kölcsi lazaság, házassági hűtlenség.

Decker szerint ez a lelki üresség
valamivel mindenképpen ki fog
töltődni. Ezért kell az evangéliumi
munka Latinamerikában. Viszont a
Rómától való eltávolodás — vagy
ha ugy tetszik elszabadulás — ál-
tal teremtett szekülarizmus, az el-
képpesztö gazdag-szegény ellentét,
s a nagybirtokos-béres (aki szinte
rabszolga) ellentét nagymértékben
megnehezítik — de éppannyira
szükségessé is teszik — az evan-
géliumi munkát.

Azért emiitjük ezt a jelentést is-
mét fel, mert a jezsuiták Rómában
megjelenő ' missziói orgánuma, a
„Gentes", alapadataiban megerő-
síti azt. A „Gentes" ,Latinamerika

••— S. O. S.Veimmel uj egyházpoli-
tikát követel Közép —• és •Délame-
rikában. A baj a „Gentes" szerint
az, hogy nincsen elég pap, ezért
nem megfelelő a laikusok oktatása,
következőleg megdöbbentő a pro-
testánsok számának növekedése.
E növekedést a „Gentes" 500%-ra
teszi az elmúlt 25 év alatt. A jezsu-
ita- lap azonban azt is kijelenti,
hogy „154 millió ugynevezeft-ka-
tolikus világát kell rekrisztianizál-
ni". Ezzel viszont elismeri, hogy a
másfélszázmilliós latinamerikai ró-
mai katolikus tömeg csak „ugyjié-
vezett-katolikus" — vagyis igaz-
olja Dr. Decker lelki ürességről tett
jelentését.

A „Gentes" több papot követel.
Amig azonban a római katolikus
papság olyan türelmetlenségről tesz
tanúbizonyságot, jnint a napról-
napra befutó jelentések bizonyítják
— elsősorban Colombiából,' ahol
legutóbb, március 20-án, Ibague-
ben, két pap vezetésével 1000 gyer-
mek „Éljen Szűz Mária! Halál a
Protestánsokra!" kiáltásokkal kö-
záporral betörte a presbiteriánus
templom összes ablakait, miközben
a két pap egyre bátorította és uszí-
totta gyermekeket —• aligha vár-
ható több paptól Latinamerika re-
krisztianizálása. Akkor Dr. Decker
javaslata . minél intenzivebb evan-
géliumi munkát illetőleg. sokkal
többet .ígér. . H. A.
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feladata a következő konferencia
megrendezése is.' '

A konferencia a szétszórtságban
élö magyar reformátusókért érzett
felelősség megnyilvánulásának ,a
jegyében állott. E felelősséget hor-
dozását minden résztvevő Istentől
kapott személyes megbízatásnak
tekintette határozatok meghoza-
talánál mindenki abban a. hitben
döntött, hogy Isten akarata volt a
megjelentek egybegyülekezése és
az Ö akarata azok együttmaradása
és együttmunkálkodása is. .



Nagyjaink:
Szegedi Kis István

(1505—1572)
A Reformáció a Lélek munkája

volt s ami a Leiektől született, az
megáll, mert az lélek. (Ján. 3.)
Kálvin, a nagy reformátor, aki hat-
hatósan elszaggatta azt a láncot,
ami a. Lélek földi ruházatát, az
egyházat a földhözkötötte, azt is
meg akarta gátolni, hogy a neki
szánt kegyelet újra elvonja az utó-
dok figyelmét erről a Leiekről.
Ezért jeltelen sirba temettette ma-
gát. S a puritán genfi református
egyház valóban századokig tar-
totta magát Kálvin végrendeleté-
hez; Genfben nem emeltek neki
emlékmüvet. Csak 1909-ben, szü-
letésének negyedik századforduló-
ján határozta rá magát, a város,
hogy elkészítteti a reformációs
emlékmüvet. •

A genfiek az emlékűbe több nagy
alakot felvettek; a magyarok kö-
zül tudvalevőén Bocskait is. Eb-
ből . az alkalomból, közel, ötven
esztendeje, Szegedi Kis Istvánról
ezt a levelet intézte Genfhez az
Egyetemes Magyar Református
Konvent:

„Nekünk nincsenek világhírű
teológusaink, de vannak bátorhitü
hös prédikátoraink. A Reformáció
első századában ez volt Szegedi
Kis István. Méltó tehát arra, hogy
Kálvin, Cromwell, Bocskai nevé-
vel öt is felvegyék a genfi refor-
máció Pantheonba."

Szegedi Kis István 1505-ben Sze-
geden született. Gyermekkora tehát
arra korszakra esik, amikor a sze-
gény nép sorsa a robot, a párbér,
az adó és a tized.

De a szociális viszonyoktól a
lelki viszonyok sem jobbak. Say-
ous, egy multszázadi francia tör-
ténész igy vázolja ezt a kort:
Gosztonyi nevezetű magyar kato-
likus püspök Párizsba irt Clichton
nevű francia teológushoz, tőle se-
gítséget ' kérvén. „Mert a legtöbb
áldózópap nem érti, amit olvas-
irja levelében,— s ha a pap maga
sem érti az imádsága szavát ott
üresen a lélek s az ima sem száll
fel az égbe" . .„.

Ebben a prédikátorokra szabott
korban nevelkedik tehát Szegedi
Kis István. Heidelbergben s Krak-
kóban végzett tanulmánya után
hazamegy s Csanádban tanítani
kezd. 1543-táján azonban Csanád
katonapüspöke elűzi s a könyvtá-
rátx elveszi. Szegedi Kis István te-
hát elkerül Gyulára, Makóra, Ceg-
lédre. Békésen kifosztják a császári
zsoldosok. Ekkor elkerül Tolnába,
majd Somogyba s Kálmáncsáról
Sztárai reformátori munkáját is
segiti. 1561-ben a török elrabolja
s azt hivén, hogy hamarabb kivált-
ják, szokatlanul rosszul bánik vele.
Az elhurcolt prédikátor miatt a fe-
jedelem, János Zsigmond maga is
megmozdul s a református papok
nagy váltságdíj árán végül is ki-
váltják. "

A katolikus egyház akkori püs-
pöke elűzi,. császári zsoldosok
gunytárgyává teszik, s a török el-
rabolja. A magyar reformáció és
Szegedi Kis István tehát egyedül
van. A négyszáz éves multunk
nagy sorsfordulóiban tulajdonké-
pen mindig ez a magyar kálviniz-
mus sorsa. Mindig magárahagyat-
va, Isten után a maga erejéből kell
megkeresnie az emberi megoldást,
ez az egyedülség a sorsunk s ez
a sors magyar sors. Sőt prófétai
sors is. Erre telve van az Ószövet-
ség iskolapéldával. Amost, a pász-
torprófétát a főpap és a király el-
kergeti. Jeremiást senki sem érti
meg, hacsak nem a népe. De a ha-
talmasok kutbazárják, a külső
ellenség elhurcolja. A hamis • pró-
féták, akik gyors szabadulásról ál-
modozva tétlenségre buzdítják a
népet̂  megszégyenrfflc Jeremiást.
Ö mégis prófétái, mert Isten szo-
rongatja. Hogyha nem prófétái,
ugy égeti a csontját mint az emész-
tő tüz....

Még nincs itt a szabadulás napja,
üzeni a népnek. Vessetek, plántál-

A vallásszabadság spanyol meg-
fogalmazásban, amint az a világ-
sajtó legutóbbi jelentéseiben olvas-
ható volt, igen érdekes példáját
mutatja annak, hogy egy és ugy-
anazon fogalom milyen mást je-
lent különböző országokban, kü-
lönböző csoportoknál. Tudvalevő
hogy Truman elnök igen elitéíö
megjegyzést tett a protestánsok-
nak Spanyolországban való elnyo-
másával kapcsolatban. Erre a meg-
jegyzésre nyillatkozat hangzott el
mind spanyolországi vezető római
katolikus, mind illetékes spanyol
állami helyről. Az utóbbi az ameri-
kai elnök megjegyzését egy idegen
ország, belügyeibe való beavatko-
zásnak minősíti. Kijelenti a nyilat-
kozat azt is, hogy a spanyol kor-
mány szigorúan ragaszkodik ah-
hoz az elvhez, hogy megőrzi az
ország római katolikus, egységét,
amellett azonban megtűri a római
katolikustól eltérő vallások magán
gyakorlatát. .

Ez a spanyol értelemben vett
vallásszabadság, amit persze sen-
kisem nevezne vallásszabadságnak
olyan római katolikus körökön kí-
vül, amelyek bizonyára még ezt i
soknak tartják.

Spanyolországban még ezen fe-
lül is van azonban baj a vallássza-
badság körül. Tudniillik még azt
a minimumot sem adják meg az
evangéliumi hitü spanyoloknak,
amit • a fentebbi kormánynyilatko-
zat biztosítani látszik. Ha spanyol
reformátusok imaházat rendeznek
be (a benne tartandó istentisztele-
teket nem szabad nyilvánosan meg-
hirdetni!), annak használatára ha-
tósági engedély kell. Amit hóna-
pokig nem kapnak meg, mint pl.
legutóbb Saragossában. Jacában
négy éve küzdenek hittestvéreink
egy hasonló engedélyért:

' Sevillában nemrég megtámadtak
egy. spanyol református imaházat
és a lelkészt, Santos M. Molinát
megverték. Ezzel kapcsolatban a
Keresztyén Egyházak Nemzetközi
Tanácsa (International Council of
Christian Churches, az Egyházak
Világtanácsa •mellett egy másik,
leginkább a szigorú református
egyházakat magába foglaló nem-
zetközi szervezet) tiltakozó távira-
tot intézett Franco generálishoz.

Legújabban Santos M. Molina
lelkész egy másik panaszával kap-
csolatban ismételt tiltakozó távira-
tot intézett ez a Tanács Francohoz.
Erre okot az adott, hogy spanyol
polgári hatóságok megtagadták az
engedélyt ahhoz, hogy Molina lel-
kész megeskesse saját gyülekeze-
tének két tagját. Megokolás: mind-
két fél eredetileg a római katolikus
egyházban kereszteltetett meg.
Hogy később reformátusokká let-
tek és most már esztendők óta a
spanyol református egyház urva-
csorával élo tagjai '•— az a spanyol
hatóságokat nem érdekli. H. A.

játok, építsetek tehát s meg ne ke-
vesbbedjetek.

A Szegedi Kis István sorsa is
ilyen prófétai sors volt. A török
és mindenki akarata ellen, a legna-
gyobb emberi zűrzavarban, a leg-
kiáltóbb .társadalmi reménytelen-
ségben plántált, épített, ültetett és
vetett. S ebből a vetésből kihaj-
tott: á magyar •kálvinizmus.

A történelem nem ismétli magát,
de Isten sokszor teremt olyan
helyzeteket, a'honnan nem talál
kiutat az ember. Ilyenkor sokszor
leomlik a forma, a szervezet, a te-
kintély, a hatalom, a hagyomány
s a meglévő kultúra, de ha a Lélek
szele megérinti az embert s új-
jászületik az ember, akkor az em-
ber megmarad. Mert ami a Lélek-
töl születik, lélek az. Isten Lélek s
Isten ugye megáll. Ez a Lélek érin-
tése érte el a reformátorokat, köz-
tük Szegedi Kis Istvánt, a Duna-
Tisza köze hős prédikátorát.

Viski.

Magyar történelem
Irta; Mészköi Szász Béla

Kivándorlás
elsősorban Amerika felé, ahova a
múlt század végéig körülbelül
300.000, a világháború kitöréséig
pedig több mint' 5001000 ember
vándorolt ki, nagyobb részben ma-
gyarok, tótok, kisebb részben más
nemzetiségek. A nagy óceáni ha-
józási vállalatok kitűnő üzleteket
kötöttek, a hazai oligarchia pedig
javarészt örült annak, hogy a nyug-
talanvérű emberek jelentős részé-
től megszabadult. De a kivándor-
lás nemcsak Amerika felé irányult.
A déldunántuli magyarság Szlavó-
nia, a székelység pedig Románia
felé vette útját, nyilvánvalóan azért,
mert még a Balkánon és a társor-
szágban is kedvezőbbek voltak a
gazdasági viszonyok.

Bizonyos tekinteteben még a
mezőgazdasági munkásságnál is
rosszabb helyzete .volt a paraszt-
ság nagyobbik felét kitevő törpe-
birtokosságnak, . amelynek mint
önálló, gazdaságok tulajdonosai-
nak a piaci kedvezőtlen viszonyok-
kal is meg kellett küzdeniök.

A mezőgazdasági proletariátus
sorsának javítására évtizedeken át
komoly intézkedés nem történt,
míg a közép és nagybirtokos tár-
sadalom kiépítette a maga érdek-
védő szervezeteit, (Gazdaszövet-
seg, OMGE.) söt még a kisiparos-
ság helyzetén is segítettek. A
Hangya szövetkezet is eltért az
eredeti dán-holland-német minták-
tól és nem a gazdák szövetkezése,
hanem a falu vezető értemiségi ré-
tegéé és nem valódi szövetkezet,
hanem gazdasági mamut vállalko-
zás volt.

Miután sem a kormány, ' sem a
társadalom részéről nem jött segit-
ség, a mezőgazdasági proletariátus
maga próbált sorsán segíteni. A
közigazgatás azonban hallatlan ter-
rort tudott kifejteni minden osztály-
szerveszkedés ellen. A forradalo-
mig fűtött népi- erőket azonban
már nem lehetett lefojtani. A szo-
ciáldemokrata párt vette kezébe a
szervezést, de a falusi szervezetek
a más érdekek következtében las-
san letöredeztek. Ily módon alakult
ki Mezöfi Vilmos független szocia-
lista parasztpártja és Várkonyi
István és Áchim András független
szocialista parasztszövetsége. Pro-
grammjuk gerincében a radikális
földreform állott, az 1000 holdnál
nagyobb birtokok felosztása és a
mezőgazdasági munkások földhöz-
juttatása (1905). Ez után bontott
zászlót a Dunántúlon Nagyatádi
Szabó István, aki a független 48-as
gazdapárt megalakításával az or-
szág kisbirtokosságát akarta meg-
szervezni.

A mezőgazdasági munkásság
öntudatra ébredését jóval mege-
lőzte az ipari munkásságé. Tán-
csics Mihály még kispolgári kísér-
lete után a kiegyezés körüli időben
indul meg a szocialista mozgalom,
Lasalle, később Marx hatása alatt
és kezdettől végig szoros kapcso-
latban a német-osztrák szociál-
demokrata irányzattal, ami elvégre
érthető, mert a munkásság java-
része német és tót nemzetségü
volt és a kívülről csatlakozó lassan
proletári színvonalra sülyedö • kisi-
parosság is nemzetiségi többség-
ből került ki.

A munkásság szervezkedése
nagyobb. lendülettel 1880-ban in-
dul meg, amikor megalakul marxi
programmal a Magyarországi Alta-
ános Munkáspárt. Programmjuk-

ban van a 10—12 órás munkaidő
leszállítása nyolcra, béremelés, be-
teg-és rokkantbiztositás, a sztrájk
ogának elismerése, szabad szer-

vezkedés, sajtó és az általános tit-
kos választójog, javarészt olyan
programm, amelyek ma már a nyu-
gati polgári pártok is elfogadtak.

A kormány-nem törődve az euró-
pai irányzattal-a munkáskérdést
egyszerű, rendőri kérdésnek tekinti,
a szervezkedést betiltja, gyűléseket
nem engedélyez, a vezetőket üldözi.

A nyolcvanas évek végén azután
megkezdődnek a sztrárikok és utcai
tüntetések és az. ipari.szakszerve-
zetek politikai harci szervezetté
alakulnak ; át. 1890-ben megkezdi
működését a Magyarországi Szo-
ciáldemokrata párt is és 1898-ban
a Szakszervezeti Tanács és a XX.
század első évtizedében a szerve-
zett munkások százötvenezres lét-
számukkal, pártfegyelmükkel poli-
tikai nagyhatalommá növik ki ma-
gukat, demonstrációknál átveszik
a polgári pártoktól a vezetöszere-
pet és Justhékkal és Vázsonyiékkal
szövetkezve a. választójogi küzde-
lem elöharcosai.

Polgárságunk
a XVIII. század eleje óta a nagy-
mérvű betelepítés hatása alatt nem
egységes szellerríü.

A céhrendszer fokozatos hanyat-
lása, a kapitalizmus győzelme kö-
vetkeztében a városi polgárság
amúgy is alkotóelemeire • bomlik.
A tőkés osztály 'Í867. után az oli-
garchia szövetségese és minden
kormányt' támogat viszonttámoga-
tás fejében. Ez a réteg a régi ke-
reskedő családok pusztulása követ-
keztében javarészt. német és zsi-
dóeredetü asszimilált családokból
kerül ki. (Dréher, Haggenmacher,
Chorin, Lánczy, WeiB, Goldberger,
Hatvany-Deutsóh, Hercog, Fellner
stb) és bevévé az igazgatóságba a
dzsentri képviselőit a bankokon,
pénzintézetekenés gyárakon keresz-
tül második arisztokráciává növi
ki magát, második generációban
a módi kedvéért nagybirtokot vá-
sárol.

A nagytőkések, nagybirtokosok
és a nagytömeget képviselő mező-
gazdasági és ipari munkásság, va-
lamint a parasztság között közé-
pen helyezkedik el a tiszt viselők-
ből, értelmiségiekből összetevődő
középosztály és a városi kispolgár-
ság.

A középosztály a Tisza uralom
alatt kevés német beamterrel tarkí-
tott dzsentri és kisnemes. Később
mint több asszimilált német jelenik
meg a köztisztviselők és asszimi-
lált szabad pályán levő inteílek-
tuellek sorában. Ez az osztály
sok kitűnő' sajátossága dacára
mindjobban függő helyzetbe kerül
a mindenkori kormányoktól. Élőbb
megoszlik a kormánypárt és az
ellenzék között, a XX. század ele-
jétől kezdve azonban-föleg a sza-
bad pályán levők és a fővárosi
zsidó kispolgárság-a Vázsonyi ve-
zetése alatt lévő demokrata és
Jászi Oszkár és Szende Pál veze-
tésével a radikális pártban talál el-
helyezkedést. A középosztályt erős
nemzeti érzés jellemzi, de a tiszt-
viselői rétegen belül annál keve-
sebb az érzék a szociális problé-
mák iráni. Mindenünnen kap után-
pótlást csak a föld népéből és a
munkásságból nem és főleg ez
okozza, hogy oly kevés megértést
tanusit a széles dolgozórétegek
sorsa iránt.

A kisiparosság és a kispereske-
delem lassú visszafejlődésben van,
mindkettő a korszerű, tőkeerős
nagyüzemmel nem bírja a versenyt
és az állami protekcionizmus da-
cára vagy elproletárizálódik, vagy
pedig függvénye a nagytökének.

Egyébként ugy az osztálytago-
zódás, mint az osztályérdekek nem
önálló magyar problémák; Magyar-
ország lasubb tempóban halad a
nyugati fejlődés után és a krízis
azért kínosabb, mert az oligarchi-
kus kormányzat nem akar, sokszor
pedig nem ért az orvosláshoz.
Lényege, hogy megmerevíti a fen-
nálló helyzetet és csak akkor és
ott avatkozik be, hol a gyertya a
körmére ég.

Erre legjellemzőbb a szociális
betegségek orvoslása. Mert ahogyan
a példátlanul alacsony bérek elői-
dézték a kivándorlást, ugyanúgy a
nyomor volt az alapja az egyéb
népbetegségeknek is. Az egészség-
telen lakásviszonyok és egyoldalú
táplálkozás idézték elő a gümökor,
a hastífusz és egyéb tömegbeteg-
ségek Tomboló pusztításait, a vidé-
kek gyenge egészségügyi szerve-

zete a járványok (kolera, pestis)
romboló hatását és együttesen vált-
ják ki a nagy gyermekhalandósá-
got (600 gyermek éri el csak a
két évet ezerből). Az. egészségtelen'"
birtokmegoszlás a föokozója az
egykézésnek, mely a XX. század
elejére ijjesztö mértéket ölt. a Duna
vonalán, városokban és főleg a
Dunántúlon. Ennek következménye
elsősorban, hogy a magyarság ter-
mészetes szaporodása egyharmada
az oroszénak és bolgárénak, fele a
románénak, tóténak és olaszénak.

A Tisza-rendszer árnyoldalai és
bűnei így válnak a magyarság gaz-
dasági és szociális leromlása kóro-
kozójává. Pedig Baross Gábor az
iparfejlesztés, Darányi Ignác a tele-
pítés, Mocsáry Lajos és Bartha
Miklós a nemzetiségi kérdés terén
megmutatják a helyes utakat.

Mig a földkérdés és a munkásság
problémáinak lefojtása, az általá-
nos titkos választójog és a köz-
jogi kérdések olyan belső beteg-
ségek voltak, melyeket egy reform-
szellemű nemzedék nagy részt meg
is tudott volna oldani, ezzel szem-
ben a nemzetiségi kérdés
a történelmi magyar állam bom-
lasztó erejű problémájává nőtte ki
magát. A nemzetiségi kérdés ugy-
anis nem volt pusztán belső ügy.
Ausztria még inkább nemzetiségi
állam, kifejezett szláv többséggel.
A fennálló dualizmus következté-
ben tehát a magyarországi megöl-.
dások mikéntjébe beleszól az ural-
kodó és a testvéráilam isi Ezenkí-
vül a szlávok mögött • ott • áll az
orosz nagyhatalom, a románok az

• önálló Romániára, a szerbek az
önálló Szerbiára támaszkodhatnak.
Végül nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy minden sérelemre fel-
figyel a nyugati sajtó és a nemze-
tiségek elnyomása esetleg külálla-
mok : diplomáciai beavatkozását
vonja maga után.

Az 1890-esi: népszámláláskor
(Tisza Kálmán bukásának az éve)
az ország 17,5 milliós lakosságából
7,5 millió magyarral szemben 2,1
millió német, 2,6 millió román és
kereken 5 millió szláv nemzetiségű
áll. Az 1960-es népszámlálásig
ugyan a magyarság százaléka-
ránya lényegesen javul, de így is
álig múlja felül az 50%-t. Igaz
ugyan, hogy a németség és a nemr
zetiségek egy része részben érdek-
ből, részben őszinteségből hajlandó
volt az együttműködésre, mivel
azonban valamennyi kisebbségünk
nemzeti öntudatra ébredt, e kér-
dést, mint a XVIII. század terhét,
át kellett vennünk. Minden azon
múlt, hogy vájjon sikerül-e olyan
megoldást találni, amelyet a ma-
gyaraság és a dunai nemzetek egy
aránt elfogadhatnak.

Kossuth Lajos már mint kor-
mányzó az emigrációban felis-
merte azt, hogy a szerbek és ro-
mánok 'kívánságainak kielégítése
csak egy dunai nagyobb államkö-
zösségen belül képzelhető el. Ek-
kor vetődött fel Erdélynek, mint
ütköző államnak a kérdése. Kos-
suthtal szemben nemcsak Deák
Ferenc, hanem magának Kossuth-
nak hívei, a függetlenségi párt is,
nem voltak hajlandók a történelmi
magyar állam egységének gondo-
latát feladni, az akkori liberális
korszemléletnek megfelelően ele-
gen dönek vélték, ha a polgári sza-
badságjogok mellett biztosítják a
nemzetiségek kulturális autonómia-
ját.

Az 1868-as nemzetiségi törvény
azonban a nemzetiségek kívánsá-
gait már nem. elégítette ki. A mér-
sékeltebbek is területi autonómiát
kívántak .mindazon területekre,
amelyen laktak, a túlzók e szor-
ványterületeket a magyarság rová-
sára kiegészíteni, mások e területe-
ket :külsö testvér államokkal egye-
síteni akarták. Ez elképzelehetö
volt, mint dunai államszövetség, de
ez a gondolat mindinkább háttérbe
szorult, hogy helyet adjon Nagy-
románia, Nagyszerbia elképzelés-
nek. A szlovák-cseh és a horvát-
szerb délszláv gondolat csak ké-
sőbb erősödik meg. (Folytatjuk.) .




