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ivomor tekintet

az István király úré. Személy-
telenre záródott arcán az aszké-
zisre fegyelmező ábrázoláson
túl, sajátlagos a jelleg: az
Árpádoké... a magyarságé.

E rendelésszerü komolyságnak
nincs szentimentális eleme;
nincsenek jelszavai és nincsenek
pózoló gestusai. Valamely nyu-
gatiasság vagy keletiesség "tí-
pus-képletei- legfeljebb valami,
vei 'kevesebbéit árulhatnak el
Róla, mint emennyi különben
kiolvasható lenne belőlük. Ez a
tekintet a maga SZÍVÓS ke-
ménységét nem valahonnét
„hozta", nem is a különböző
„behatásokból" szürte-elegyitet-
te, hanem lényegeként: eleve
bírja. Magyar mivoltában ezért
is nem bizonykodó, nem küsz-
ködik öntudatosságával, és rá-
licitálásokra, vagy éppen túl-
lioitálásra indítása sincs.

Szellemi-lelki arculatán éles
és határozott vonások: a küz-
delmes életé, ha úgy tetszik, a
létért vagy létezésért való küz-
delem élményei nyomán. Csak-
hogy ezt az életformát az ön-
kifejtés erői töltik be: koránt-
sem csupán valamely fiziológiai
„állag megmentéséért", hanem
legmélyebben annak az indivi-
dualitásnak . kiteljesítésére,
amely azelőtt is, azóta is kereste
és keresi kibontakozását S
ennek csak közvetett következ-
ménye lehet az, ami majd histo-
ricumimá, tradícióvá pregnáló-
dott vagy éppen merevedett.

Erték-tudat sajátos erői for-
málnak és formálódnak ebben
az életérzésben, amely egy
másnemű értékskála terminoló-
giával csak félremagyarázható.
Valaki olyanról (és olyanokról)
van itt szó, aki (és akik) akkor
a legnyomatékosabban külön-s-
egyedül álló (állók), amikor'
egy-egy újabb, vagy legújabb-
fajta európaiság valamelyik ka-
tegóriájába kellene beszorulnia.

E valóban királyi arculat a
maga nagyvonalúságában azon-
ban nem válhatik mithoszokat
sejtető félpogány vagy félke-
resztyén szimbolumná sem.
„Keresztség vétele" vagy akár
a „.keresztyénség fölvétele" is:
evidenciális élmény: a rádöb-
benésé, a bizonyságtételé, a
misszionálásé egyszersmind! Ez
az eltelitödés a legmélyén nem
theoretikus fokozatok vagy evo-
lúciós átmenetek mozzanatai
között, mégy végbe. Nagy há-

- boruságok, sőt lázadások
viharai is jelzik a bekövetkezést:
belül is, kívül is, s minél mél-

yebb az élmény, annál inkább.
Egyáltalában nem célravezető
és nem is tanulságos módszer
tehát pl. pogányság és kere-
sztyénség közötti valamiféle
mértani középarányos mércéje
alá beeröszakolni-ilyen vagy
olyan elemek kihangsulyozásá-
val-ezt a magasabbra-ivelö je-
lenséget. Hatások, külső ténye-
zők e viszonylatban akiváltódás
előmozdítására vagy hátrálta-
tására szolgálhatnak, de a
lényeg áthasonitására nem ké-
pesek.

Bármiként . értelmeztessék
vagy fordittassék is továbbá
drszág-épitö koncepciója
mondjuk igy-Europa felé, vagy
felöl: alkati egyedülvalósága,
•hasonlithatatlansá-ga minden-
képpen fölényes és lényeges
valóság. Ezt a magatartást (pl.
az idegenek felé) nem lehet
megtanulni, nem lehetett el-ta-
nulni, reálpolitikai szükségsze-
rűségekből levezetni vagy ép-
pen v i s s z á j á r a {ordí-
t a n i , mert ez adatik eleve, és
a d a t o t t is. Elfogultságok
értetlensége, másfelöl az erőtel-
jes érdekeltségi hivatkozás raja:
akarva-nem-akarva is, mint jel-
legzetes magyar vonást csak
kihangsúlyozzák azt.

Nemcsak korának egyeteme-
sitö lelki képletéből való: tár-,
gyiasságra törekvő énjének el-
különülése, önmagába-záro-
dásra hajló szinte lirai részvét-
lensége, sajátosság van ebben
is: az epikus életszemlélete ön-
maga liraiságát elhárító, áthá-
rító, de mindenképpen elbur-
koló, szimbolizáló elvonatkozás.
Oly jellegzetes minőség, amilyet
legalább annyira nem lehet
megtalálni valamiféle keletiség
szokvány-szkémájában, mint
amennyire sajátja az egyetemes
magyarság szellemi arculatá-
nak.

A szubjektív elemeknek ál-
landó belső nehezéke bizonnyal
értékelhető valamely ösztönös
negáció terhének is. Az élet
derűsen békés vagy kiegyen-
súlyozottan nyugalmas élmény-
ének hiánya felfogható szellemi
valóságok emberi árnyvonalá-
nak is. Kétségfelen az is, hogy
ami életerőnek adatott és ada-
tik, az komor valóságok és
komor v'alósága-ink ellenében
adatik. A méretek megnöveke-
dése pedig már a tragikum
légkörének nyit teret.

E komor tekinteten ott van
az árnyék, s ott az összmagyar-

ságén: individualitásába mél-
yesre vésődött. A „nagy világ és
én" dualizmusa állandó ihlete
legsajátabb történelmi s kultu-
rális megnyilatkozásainak. Ép-
pen ezért önszemlélete is, világ-
képe is ösztönösen is önelvü-
ségre törekvő, egyediségében
elkülönböztetö, a maga külön
problematikáját számontartó.
„Európaisága", nyugatos kele-
tisége" vagy „keleties nyugati-
sága" csak másodlagosan kö-
vetheti: az önálló; életforma
kialakításának spontán élmén-
yét szellemi és tárgyi vonatko-
zásokban egyaránt. S bárminő
lenne is ez alkati eleve beállító-
dásnak etikai értelmezése, annyi
bizonyos, hogy nincs köze sem-
miféle-fajta sovinizmushoz vagy
fanatizmushoz, sem vádnak,
sem mentségnek nem illik rá.
Szuverenitása ilyen korlátolt-
ságba sem eröszateíha-ió bele:
élet ez, a Rendelés élete, és nem
valamilyen ö-vagy új-frazeolo-
gia bűvkörében való lelkesedés
és kiábrándulás váltakozása.
Inkább ad, mint elfogad, és in-
kább befogad, mint sem befo-
gadásért esengene. Egyéni
érték-tudatát •bizonyitásra szo-
rulónak vagy veszélyeztetettnek
elsődlegesen nem érzi, mert éli
azt legjellegzetesebb történeti
személyiségeiben éppen úgy,
mint népiségében.

E kiábrázolódás lehet vonzó
vagy kevésbbé vonzó; lehet
kelet felöl is nézni és nyugat
felöl is értelmezni; lehet vele
büszkékedni, vagy keserű ta-
nulságok mértékéül megtenni:
mindez talán a momentán szük-
ségszerűségek kérdése egyfelől
és a jelenség arányainaik lehető-
sége másfelől. Csak egyet nem
lehet: sajáílagosságait kisajátí-
tani vagy elsajátítani, sem em-
beri, sem királyi mivoltából.

István király szolgálta külde-
tését: hivatástudatának teljes
komolyságával: látókörének
nagy távlataiban, és sajátos
szuverenitásának szabadságá-
val.

E magatartás szólammá-frá-
zissá válik ott, ahol élménnyé
nem válhatik, de lehet: mélyíté-
se a felelősségérzetnek, bátorí-
tás a tárgyilagos jelen-szemlé-
letre, és lehet a személyes érték-
tudat meglátása a maga korlá-
tozottságaival egyetemben.

Ami mindezeken túl-fölött
van, az a méretes és mérete-
sünk mértéke: „...'Mert nincs
különbség, mert mindnyájan
vetkeztek és szűkölködnek az
Isten dicsősége nélkül, megigaz-
ulván ingyen az ö kegyelméből
a Krisztus Jézusban való vált-
ság által..." (R. 3. 23. 24.)
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Mindig volt titkos, valamis
Názárethje az emberi Jónak
Honnan elindult könnyesen
Dagadón, szánva bus milliókat
és soha nem ölt meg iszap
Bátor, nagyvJzü s tiszta folyókat.

Folyók szivek ne féljetek
' S bénult szivem se, te, ki eddig

Nem merted elég könnyesen
Mélyitni szent folyóknak a medrit
Az emberek a siraíást
A Jó álmáért is megérdemlik

Dagadjatok meg, szent folyók,
Szivek, kik még hajléki a Jónak
Sírjátok ki könnyeitek
Hozsanna ma bizó síroknak
Hozsanna ma bizó síroknak
S hozsanna neked, szent árú Holnap.

Ady Endre

Egyházi élet
Finnországban

Az egyház története.
A pogány finnek, éppen ugy,

mini a magyarok, elöbfe a keresz-
tyénség görögkeleti ágával ismer-
kedtek • m-eg. Ezt. mutatja a biblia
(raamattu, a görög grammatonból)
és a kereszt neve (risti, az orosz
krijzsböl). A görögkeleti keresz-
tyénségnefc azonban netn volt meg
a kellő missziói lendülete s igy,
miként az nálunk is történt, a r. k.
keresztyénség. hódította meg maga
számára a finneket. ÍEZ a missziós
munka a korszellemnek megfele-
lően, fegyverrel történt. I:li55-foen a
hódító Erik svéd király hajóhadá-
val magáival vitte. Hendrifc svéd
püspököt is, hogy a pogány finne-
ket előbb megkeresztelje, azután
megtanítsa a keresztyénségre. A
pogány finnek nehezen hajtották
fejüket a keresztyénség igájába.
Fegyverrel keltek pogányságuk vé-
delmére, a lázadást azonban vérbe
fojtották, s ezzel Finnország leg-
nagyobb része római katolikussá
lett, csak a keleti karjalai törzs egy
része vált görögkeletivé.

Az .igy kialakult keresztyénség-
ben megtalálta útját a reformáció.
Elterjedését elősegítette, hogy Va-
sa Gusztáv 1527-ben a vesterási zsi-

naton az egyházi vagyont már erő-

teljesen korlátozta; igazi oka azon-
ban a Wittenbergi egyetemről kiá-
radó szellemi hatás volt. A finnek
nagy reformátora Agricola Mihály
(1508—1557) római karholikus püs-
pöki titkár volt, akit saját püspöke,
Skytte Márton, küldött Witten-
bergbe, ahonnét 153.9-ben tért
vissza. Nemsokára, Skytte halála
után, ö lett a püsök.

A reformáció lutheri ágára való
áttérés Finnországban minden kü-
lönösebb törés nélkül történt. Ez
a magyarázata, hogy az egyházi
élet szervezetében és külsöségenbea
sok minden megmaradt a római ka-
tolicizmusból, mint egyenes foly-
tatása a régi állapotnak. Az ellen-
reformáció áramlata már nem tu-
dott változást hozni a kialakult
halyzetben. III. János svéd király
és fia, Zsigmond, még próbálkoztak
ugyan a római katolicizmus vissza-
állításával, 1593-ban az uppsalai
gyűlés azonlban egyhangúlag elfo-
gadta az ágostai hitvallást és Zsig- „
mond kénytelen volt megerősíteni
ezt a határozatot.

Ilyen történeti előzmények után
alakult ki a finn egyház mai hely-
zete. Az ország (kb. 4 millió össz-
lakosságból, 1940-lben) 97—98 %-a
evangélikus, utána következik a



görögkeleti. egyház, melyet a fin-
niek . „-görög katolikusnak" nevez-
nék, kerek 70.000 lélekkel; feleke-
zeten kívüli 66.000, néhány ezer
esik a különféle szektákra, kb. 1500
a római katolikusok száma s majd-
nem ugyanannyi (1700) a zsidóké
is. Az egyház hat püspökségből
áll, a turkui püspök az egyház
érseke.

Az*egyház és a műveltség.

• Az egyház ugyan nem. művelő-
dési, hanem üdvintézimény, mégis
munkája melléktermékeként minde-
nütt — így Finnországban is — ér-
iékes kultur-munfca jelentkezik.
Már a középkori egyház nagy szol-
gálatot tett a finn művelődés
ügyének azzal, hogy Kelet helyett
Nyugathoz kapcsolta oda egyháza
révén az országot, a reformáció pe-
dig, amely különösképen kihang-
súlyozott tanítói munkája révén
kerül szoros kapcsolatba a kultúrá-
val, a középkori egyház által meg-
vetett fundamentumra felépítette a
finn kultúra hatalmas épületét.
Elég ebben a vonatkozásban csak
egy ipar nevet .megemlíteni.

Agricola Mihály, a finnek refor-
mátora irta az első finn AlBC-s
könyvet. Ezzel, a bibliafordításával
(megjelent 1548-ban), imaköny-
vével, kátéjáyal s agenidiájával te-
remtette meg a finn irodalmi nyel-
vet és indította el a nemzeti műve-
lődés hatalmas munkáját.

iGazelius János püspök (1664—
•11690), a finn népoktatás atyja, hogy
mindenki tudja olvasni a Bibliát,
vándor-iskolákat létesített, nyomdát
alapított, söt a nyomda kedvééért
papírgyárat is létesített. Ö rend-
szeritette a ' kinkeri-nek nevezett
lelkészi család- vizsgálatot, amikor a
lelkész végiglátogatja a gyülekezete
minden családját és ot.t mindenkit
kikérdez az írás-olvasás és a ke-
resztyén tudományból.

iNem lehet e vonatkozásban
megemlítés nélkül hagyni a finn
vasárnapi iskolát sem, amely mun-
kát már I'83i2-iben megindította
Bergh János 'Frigyes lelkész s a-
melynek méreteire csak egy jellem-
ző számot emiitünk meg: az általa
kiadott gyermeklap 26.000 példány-
ban jelenik meg.

Renidkivül nagy fontosságú kul-
turális vonatkozásban az egyház
népfőiskolái .munkája is, melyben a,
felserdült, mindkét nembeli ifjúsá-
got részesiti, elméleti és gyakorlati,
gazdasági, világnézeti oktatásban
és lelki nevelésben.

ilgy érthető meg, hogy Finnor-
szágban olyan kevés az Írástudat-
lan ember. E tekintetben a finn nép
a világ első helyén áll.

Az egyház és a nemzet.

Finnországban az egyház és a
nemzet a legszorosabb kapcsolatban
van egymással. Ismeretlen fogalom
lévén a nemzeti egységet veszede-
lemmel fenyegető felekezeti ellen-
tét, s mivel az egyházi u. n. „ébreT

dési mozgalmak" népi alapokon
keletkeztek, kibontakozik előttünk
az a különlegesen kedvező hely-
zet, mely Finnországban a nemzet-

nek és egyháznak teljes összhang-
ját teszi lehetővé. Valószínű Finn-
országban még senki sem vetette fel
a kérdést, hogy micsoda előbb:
evangélikus-e vagy finn?

Ebben a vonatkozásban még egy
dologra kell felfigyelnünk. A finn
hazafiság mindig — finn-ugor haza-
fiság. Benne tehát mi, magyarok
is helyet foglalunk. Ennek a ro-
konsági eszmének egyik leglelkes-
ebb képviselője az egyház. A va-
sárnapokra előirt általános egyházi
imádságokban elö 'van irva a finn-
ugor rokon-népekért való könyör-
gés is! Az egyházi élet u. n. feléb-
redlt irányzatának van külön „ro-
kon missziója" is- amely aiz Észt-
országban lakó finnek és a rokon
liv néptörédékék lelkigondozását
végzi (természetesen 1940 előtt). A
finn és magyar evangélikus egyház
között viszony különösképen a két
világháború között élénkült meg, a
teológusok állandó cseréje folytán.
Ennek gyümölcse az is, hogy Ku-
nos Jenő magyar evangélikus lel-
kész a finn külmissziói egyesület
szolgálatában dolgoz-ott Kínában.

Az1 egyháznak és á nemzetnek ez
az azonosodásá nem jelenti Finn-
országban az egyháznak és az

•államnak az azonosodását. A finn
egyház szoros jogviszonyban van
ugyan az állammal, pl. a püspökö-
ket is a legtöbb szavazatot nyert 3
jelölt közül az államfő nevezi ki,
— de azért az egyház függetlenül
végzi saját ügyét, tisztviselői nem
állami tisztviselők, s az egyház
maga tulajdonképen népegyház.

Az egyház és a szociális munka.

A jinn állam berendezkedésénél
és lelkiségénél fogva erőteljesen
szociális beállítottságú. (Már a II.
világháború előtt is.) Ez azonban
nem, teszi fölöslegessé az egyház
szeretetmurikáját. A sok oldalú egy-
házi szociális munka közül talán a
legfontosabb a diakonissza munka,
amely négy anyaház keretében
több, mint. 1000. diakonisszával foly-
ik. A fogház misszió legkimagas-
lóbb egyénisége a börtönök an-
gyala: Wred'e Matild. A város-
misszió Helsinkiben, Turkuban és
Tamperében végez nagy jelentőségű
munkát.! Ldle kell csatolni az alko-
hol-ellenes munkát is, amely Finn-
országban rendkívül eredményes és

, eleven, s amelynek legfőbb támasza
az egyház.

Az egyház és a lelki munka.

Az egyház értékét azonban nem
kultúrértéke nemzeti szolgálata és
szociális munkája méri le, hanem
a lelki munka, amely végett terem-
tetett.

A finn egyház lelki munkájára
legjellegzetesebbek az „ébredési
mozgalmak". Ezek őrzik meg az
egyház életét az elsekélyesedéstöl,
az üres formaságokba való belesor-
vadástól, s biztosítják az egyházi
életben az élő hitnek és a személyes
keresztyénségnek meglétét. Ezek aiz
ébredési mozgalmak Böhsne, Fran-
ké, Zinzendorf hatására s Angol-
országiból eredő behatásokra indul-
tak meg különböző területeken s

„Mert- nem tehetjük, hogy amiket
látunk és hallunk azokat ne
szóljuk." (Ap. csel. 4:20.)

Pünkösd nagy sikerét nem
feledték el a farizeusok, sem a
főpapi párt hivei. Először megkís-
érelték eltűrni ezt a tudatlan és
együgyü szektát, hiszen ezekből
annyi burjánzóit Judeában. Csak
egyre veszélyesebbé vált számukra,
mert a gyülekezet nőtt, s a főpapi
párt féltette erejét és befolyását a
csodatevők előtt. Megpróbálták a
hatalom erejével megtörni az
egész mozgolódást. Elfogatták
Pétert és Jánost a megfeszített
názáreti Jézus két legjobb tanit
v anyát, akiknek prédikálásárol,
bizonyságtételéről és gyógyításairól
csodás történetek terjengtek min-
denfelé Judea földjén.

A két fpgolyt rögtön a főpapok
tanácsa elé állították, azt remélvén,
hogy a sok előkelőség és hatalmas-
ság láttára megijed majd a „két
Írástudatlan". A főpapok bíztak a
hatalomban, abban a hatalomban
mellyel ők csak visszaélni tudtak.
Ezek az egyszerű emberek- oly cso-
dálatos egyszerűséggel és mégis tel-
jes hitük erejével tettek bizonyságot
az egyetlen Útról és az egyetlen
Megváltásról. Ez előtt a hit előtt
megtorpantak még a főpapi hatal-
masságok is. És akkor Péter azt
felelte: „vájjon igaz dolog-é Isten
előtt, rátok hallgatnunk inkább,
hogynem Istenre, ítéljétek meg!"

Vájjon nem-e lett volna kényel-
mesebb Péternek azt mondani: jól
van. Nekem elég az, hogy én hiszek,
nekem elég az, hogy az Ur Jézus
Krisztusnak tanítványa vagyok, de
a „békesség kedvéért" hallgatni fo-
gok. Nem-e ajánlotta már fel vilá-
gi hatalmásság, de egyházi hatal-

masság is az Evangélium minden-
kori hirdetőinek ezt az „aranyközé-
putat". És nem-e fogadta el az egy-
ház gyarló „diplomatikus" módon
ezt a megoldást. Sokan még Krisz-
tusra is hivatkoztak hallgatásukkal.
Nem-e lehetett nagyon reformá-
tus emberek szájából hallani egy-
egy istentisztelet vagy bibliaóra
után: „tudjuk mi azt, hogy mi
bűnösök vagyunk, miért nem hall-
gatunk akkor róla, ha már egyszer
tudjuk". S munkahelyünkön, társa-
ságban söt családunkban is hány-
szor elfogadtuk ezt a főpapok által
már a keresztyén egyház első év-
tizedében felajánlott lehetőséget.

A korok változtak és ez a sima
diplomatizmus belelopta a „vallás
magánügy jelszavai az egyes ember
szivébe és mi pedig csak hallga-
tunk . . .

Pedig a hit. csélelkedetek nélkül
halott. S a hit első ténykedése kell
legyen, annak megvallása. Nem
tehetjük azt, hogy hallgassunk

Istennek színe előtt. A keresztyén
ember megvallja hitét Urának és
ugyanakkor Istennek missziói pa-
rancsa mindnyájunk felé az, hogy
embertársaink számára is bizony-
ságot tegyünk a hitünkről. Az egy-
ház egyetlen ereje és fegyvere az,
ha megvallja a hitét, ha bizonyságot
tesz az egyetlen Útról, Jézus Krisz-
tusról. S jaj annak az egyháznak
amelyik hallgat vagy engedelmes-
kedni akaró szolgáit hallgatásra
akarja kényszeríteni...

Sokai hallunk ma az aktuális ige-
hirdetés szükségszerűségéről. Az
egyház igehirdetésének egyetlen ak-
tualitása a bizonyságtétel lehet. A
szegény bűnös ember megtérésének,
hitrejutásának pedig csak az a bi-
zonyitása, ha az ö újjászületése az
egyház és a világ számára bizony-
ságtétel. Csak hitünknek bátor meg-
vállásával szolgálhatjuk a mi egyet-
len Urunkat és Királyunkat, Jézus
Krisztust... (K. A.)

különböző irányban. 1688-tól szá-
mítják az ébredési mozgalmak kez-
detét. Ez időtől kezdve jóformán
állandóan tart az „ébredés", külön-
böző hullámerösséggel. Előbb radS-
kális és extatikus. irányzatban j.e-
lenkezett, amit az egyház ke-
ményen üldözött, később azonban
szerencsésen rátalált egymásra az.
ébredés és az egyház, s ettől kezdve
egymást támogatva járják az élet
útját. A főbb ébredési irányzatok:
az imádkozok Achrenius Ábrahám
és íRemquist lelkészek lelki gyerme-
kei; a felébredtek Ruotsalainen Pál,
a nagy parasztpróféta követői; az
evangéliumi mozgalom, melyet Hed-
berg Frigyes lelkész indított meg és
a laestadius Lőrinc lappföldi lelkész
•munkája nyomán létrejött laesta-
diándzmus.

Ezek az ébredési mozgalmak biz-
tosítják a finn egyházi élet eleyen-
ségét, az egyházi éleiben a laikusok
lelki munkáját, s általában azt a
lelkiséget, a Szentlélek munkájával
való találkozásnak azt a bizonyos-
ságát, amelynek áldásait mindenki
érezte, aki a finn egyházi élettel
kapcsolatba került.

t^sooláx: töntjén . . .
„Mikor a harmadik angyal trom-

bitáit volna, leesik az égről egy.
nagy csillag... a csillagnak a neve
pedig üröm.. . és mikor az ötödik
angyal megfuvallotta trombitáját._..
csillag esek le az égről, melynek
adaték a mélységes kútnak kulcsa . .
Annakokáérl, az napokban keresik
az emberek a halált, de nem talál-
ják meg azt és kivannak meghalni,
de a halál elmegyen előlük. . ."

(János Jel. 9. 10.)

Csillag-zuhitó angyaltrombiták
Piros hangjára addig-addig lestem,
Mig megérkeztek a káprázatok
S csodáit küldi, pirítva a testem,
A nyolcadik angyal: a Láz

Minden rendestől eltéptem magam,
Szemem prédáit, mint összezlilálom
életem száz mással elegyítem,
Csapdoshasson vitézül föl az álom
S száz szinti álom-rettenet

Csodálatos, képes rettenetek
Szent zavaros kora, ime,. szakadt rám,
ülnek bennem víziók és válók
Szerelmesen, fájón összetapadván
Hogy minden: ugyanegy legyen.

így, az üröm és halál-vágy után
Teljességessé, fantomossá válók
Reggelt oldást, bizonyt nem keresek
S leráztam a csak-ez, és csak-egy jármot:
Már minden mindent vállalok.

A Láz és én vagyunk ma a világ
Nem sietek, mert már el úgyse kések,
Csillagzuhitó angyal-trombiták,
Száz élettel fölérö jelenések
Visznek csodák föntjére föl.

Ady Endre

K A T E
-IX. ŰRNAPJA

26.) Mit hiszel, amikor ezt mon-
dod: „Hiszek egy Istenben minden-
ható Atyában, mennynek és föld-
n ekter emtö j éb en!" ?

Hiszem azt, hogy a mi Urunk
Jézus Krisztus örökkévaló Atya,
aki mennyet és földet, minden
bennünk levő dolgokkal együtt
semmiből teremtette és azokat örök
tanácsával és gondviselésévei fenn-
tartja és igazgatja is: az az fiáért az
Ur, Jézus Kristusért nekem Iste-
nem és Atyám; akiben én annyira
"bizom, hogy semmit sem kételke-
dem affelöl, hogy mind testi mind
lelki szükségeimet beteljesíti, söt
mindazt a rosszat, amit a siralom-
völgyben rám bocsát, javamra fogja
fordítani, mert ezt megcselekedheti,
mint mindenható Isten, és meg is

akarja cselekedni, mint hűséges
Atya.

Mai leckénknek két főtétele van:
az egyik az, hogy Isten terem tő
és az Universumot fenntartó vég-
telen Ur, a másik pedig az, hogy
ez az Isten ez én 'mennyei Atyám
a Jézus Krisztus által.

A létezés ténye előtt évezredek
óta csodálattal áll meg az ember.
Az a kérdés, hogy honnan van az
anyag, a mozgás, az élet, olyan ta-
lány, amit véges ésszel megfejteni
nem lehet. Az utolsó lépésnél cső-
döt mond az emberi értelem, és az
igazán nagy tudós a mikroszkoóp
és telesizkóp. csodáinak láttán: imá-ct-
kozni fog.

„Kezdetben. teremte az Isten az
eget és a földet" így kezdődik az
írás. Mivel bizonyítja ezt a keresz-
tyén ember?

Nem bizonyítja, hanem h i s z i .
A bizonyítás csak ar emberi értelem-

nek más adott korlátai között tör-
ténhetik, ezért nem vezethet ered-
ményre, mig a hit abból, a tételből
indlul ki, hogy Isten szól az ember-
hez és hogy ez az isteni szó a Bib-
liában megtalálható. Ez pedig Isten
tekintélyével van megpecsételve.

(A tudományos világképek mind
valamely Ihoypothezisre építenek.
A racionalista ily hypothezisnek
minősíti a biblia első versét is. Ám
legyen, de mig a tudományos (felté-
telezések már maguk is spekuláción
alapulnak, a keresztyén kiinduló-
pont a Kijelentésben gyökerezik.)

A világot s engem is Isten terem-
tett. E ténynek elfogadása elegendő
ahhoz, 'hogy iFeléje forduljunk,
hogy Tőle való függésiben éljünk.
Az első ember a bűneset előtt
ennek az Istentől való teljes füg-
gésnek a tudatát hordozta magában
és boldog volt. A bűnös ember
száraára azonban a teremtettséignek,

a függésnek az érzése legtöbbször
nem boldogságot, hanem kiszolgál-
tatottságot jelent.

Isten azonban az Apostoli Hitval-
lás tanúsága szerint nemcsak Te-
remtő Ur,. hanem teremtő Atya is.
Személyében az- Alkotó végtelen
nagyságához a Megváltó szeretete
társul, söt teremtő, kormányzó,
fenntartó tevékenységének ez utób-
bi adja meg az irányát, és igy lesz
a világokat teremteni és ímegsemmi-
siteni egyaránt tudó Mindlenható-
ból Gondviselő Isten.

Honnan tudom azt, Ihogy ez
igazság?

Az Evangéliumból, a Jézus Krisz-
tus által. A Teremtő az ö kedvéért,
a Krisztus kedvéért, az én Istenem
és az én Atyám.. Jézus váltsága
folytán úgy szabad néznem Istenre,
mint Gondviselőre, aki törődik ve-
lem.

Jézus Krisztusnak áldozata foly-

tán, Isten bennem az- ö Fiának, az
Ur Jézus Krisztusnak a testvérét
látja.

Attól fogva, hogy ezt hiszem,
már nem érzetn magam kiszolgál-
tatottnak és némaságra itélt pa-
ránynak, hanem olyen teremtmény-
nek," aki immár biztonságban van
az Atya kezében. Jézus Krisztus
által imanár örülhetek létezésemnek,
bizalommal nézhetek jövöm elébe.
Ha gyenge óráimban úgy érzem,
hogy a teremtett világ ismert és is-
meretlen erői eltaposnak, immár jo-
gom van hinni, hogy ez a bukott
ember képzelödése csupán, mert az
igazság az, hogy az én Istenemnek,

•az én Atyámnak a teremtett világá-
ban otthon vagyok. De természete-
sen csak a Jézus Krisztus által. !Bar
megengedné az Isten, hogy hitünk-
nek ez az állítása a szétszórt ma-
gyarság lelkében életérzéssé váljék

K.L.



„Harangszö" 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 „1 e v é l"-ben szólott a
menekült magyar reformátusság gyülekezeteihez. Mondanivalói és
ezeknek hangja a „Harangszó" mindvégig géppel irt, fényképészeti
utón sokszorosított cikkeiben és hasábjain egyszerű ségüktíen 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.

Nincs lelkiélet.. .

sóhajtanak vissza innét • is, onnét
is levél-hangok. E. szomorgást nem
is lehet meghatódás nélkül meg-
hallani.

Főként talán azért, mert öröm-
hírt is hoznak.

A lelki-élet hiányának érzete u. i.
az a bizonyos pont, amelytől számí-
tani lehet és szabad: . . . a lelkiélet
kezdetét. S jó ez, mert lehet belőle:
... lelkiélet! Hiányolt valami u. i.
csak attól függ, akinek . .. hiány-
zik. ..

Ami még kell vagy kellene hozzá,
az úgyis megvan pl. az Evangé-
liumban.

A kérdés mindég csak az, hogy
valóban a lelkiélet igényléséről
van-e szó, vagy sem.

ÉS LÁT EK UJ ECET ES UJ FCEDET
Ezsaiás könyve 24, 1—6;

Jel. könyve 21. 1—4,
Kedves ' Magyar Testvéreim! A

Szentirással kezemben róttam az
erdő útját. Elgondolkoztam, hazám
és fajtám sorsán., feletet kerestem
az égető, nagy kérdésekre és a
választ megadták az idézett Szent
Igék.

Van földi hazánk és égi hazánk,
ihogyan leihet ez? Az Isten, az
egész világot, mgy mint minket is,
anyagból és erőből teremtette. Az
anyag ez, ami formálható bármivé,
de önmagában tehetetlen, az erö
az, ami megelevenít. A testünk
porból vétetett, halandó és önmagá-
ban tehetetlen, mint egy megele-
venedett agyag figura. Elö emberré
váltunk, mikor az Ur belénk
bocsájtotta az erőt és Isten képére
és hasonlatosságára teremtett gyer-
mekei lettünk a Mindenható Aty-
ánknak, mikor belénk lehelte szelle-
mét. Nem tudjuk honnan jöttünk
és hová megyünk, de érezzük azt,
hogy csak testünk tartozik ide, s
hogy-mánt imindenmi is valami hiva-
tással küldettünk e földre.

Mivel két részből állunk, Atyánk
ugy gondoskodott rólunk, hogy
adott földi kenyeret a testünk és
mennyei kenyeret a belénk lehelt
szellem táplálására. így kaptunk
nemcsak kétféle ételt és italt, hanem
két hazát is. A földi hazát, mint
életteret és munkateret, am mennyei
hazát-Isten Országát hova megté-
rünk, ha becsületesen elvégeztük
földi küldetésünket és Isten tör-
vényei szerint éltünk. Ha nekünk,
mint embereknek van egyenként
hivatásunk, ugy a belölünk össze-
tevődő népnek is kel hivatása
legyen, amelyre elküldetett. Krisztus
azt mondta, legyetek tökéletesek,
mint a ti Mennyei Atyátok. Ha
nekünk Isten képére és hasonlatos-
ságára teremtett emberként kell
élnünk, akkor a földi hazának is,
melyet mi építünk fel, hasonlatosnak
kell lennie törvényeiben, társadalmi,
gazdasági életében, az egész felé-
pítésében Isten Országához. Igen,
egy földi tükörképnek kell lennie,
mely a Mindenható akaratát és
bölcsességét tükrözi vissza.

Mikor igy elgondolkoztam fajtám
és hazám sorsán, összeolvadt lel-
kemben a -Szent írás szavaival a
mondák és legendák világa.

Régen hallottan>talán anyám
mesélte-hogy az állatok is elmentek
az erdők királyának, a szarvasnak
vezetésével a Megváltónak hódolni.
Ö megsimogatta szerető és áldó kez-
eivel a homlokát és fcigyult szarvai
közt egy kettöskereszt.

A momdlák szerint a vándorútra
kelt őseinket az imgoványok végte-
len útvesztőjén keresztül egy szarvas
vezette nyugatra. Egy csodaszarvas,
melynek homlokán ott ragyogott
egy a bethlehemihez hasonló csillag.

Vájjon nem az Üdvözítőtől me-
gáldott szarvas vezette-e őseinket
egy nagyszerű .hivatás betöltésére
nyugatra és az ö keresztjének a
lábaihoz. Egy nagyszerű hivatásra,
hogy az Istentől számára kijelölt
gazdag földöm-Krisztushoz meg-

térve-országot alapítson, a keresz-
tyénség és kultúra védője és ter-
jesztője, a reábizott testvérnépek-
nek gondozója és oltalmazója
legyen. Országa legyen épugy Isten-
országa hasonlóságára berendezve,
amint az egész nép Isten képére és
hasonlatosságára teremtett magy-
arokiból áll,

A magyarok elődeinek, a •hunok-
nak királya istenkardlját kapta
azzal, hogy mindenen győzni fog,
ha le tudja győzni önmagát, test-
vérvér nem. szennyezi be a kardot.
A vér kiömlött, a kard elvesztette
élét, a birodalom öszszeomlott és' a
kisértö örömére megszületett a
turáni átok. A kard a mondta sze-
rint hosszú ideig az első királyaink
birtokában volt.

Népünket az Isten küldöttei a
Megváltóhoz vezették, jelvényünk
lett a kettöskereszt és a lovagi kard.
így változott a ,p|ogány istenkardja
keresztyén lovagkarddá, melyhez
szintén egy nagy és szent kötelezett-
ség kapcsolódott. Nem szabad
hüvelyéből kirepülnie, csak az
igazságnak, becsületnek, hitnek és
az Istentől nyert szabadságnak az
érdekében, tehát csak Isten ü-
gyében. Győzd le önmagádat és a
turáni átkot és neked adatik az élet
koronája!

(Forgassuk végig népünk történel-
mének lapjait. Tudtunk az egész
világot csodálatban ejtő hőstetteket
véghezvinni, de maradandó ered-
ményt elérni igazán győzni nem
tudtunk soha. Miért? mert nem
tudtuk legyőzni önmagunkat és a
turáni átkot.

A folytonos széthúzás és test-
vérharc következtében nem tudtuk
betölteni hivatásiunkat, s igy méltat-
lanokká váltunk mind jobban és
jobban a Szent Lélek áldásaira. A
mi Szerető Édes Atyánk tékozló"
fiaivá váltunk és jöttek a megpró-
báltatások, hogy térítsenek vissza
az atyai házihoz.

iNem tudtuk megérteni a hozzánk
küldött prófétákat, nem tudtunk
öszszeifogni. Testvérharc és szé-
thúzás ránk Mohit, Mohácsot
egészen az első, majd a második
világháborúig. Mind jobban letér-
tünk az igaz útról. Nagy kérdé-
seinket nem Isten parancsolatai
szerint, hanem a tudásfának gyü-
mölcsétől megtébolyult és magát
istennek képzelő emberi agy által
kigondolt rendszerekkel akartuk
megoldani.

Jött az utolsó előtti nagy intelem,
Trianon. Népünk egy része szét-
szóratott, másik része rabigába
görbéd*, de a szabadon maradt
résznek adatott meg huszonöt év,
hogy megtérve és magunkba szállva
megbánjuk bűneinket és jóváte-
gyük hibáinkat. Oldjuk meg nagy
problémáinkat a szeretet nagy
parancsolata szerint. És mi men-
tünk a régi utoni. Közelgett a má-
sodik világégés. Ahelyet, hogy
összefogtunk volna, kiküszöböltük
volna a rossz szociális helyzetből
fakadó ' osztályülöletet, egyrészünk
elkábult a nyugati maszlagtól, a
másik a keleti áfiumtól. Vártuk a
pillanatot, mikor a másikra törhe-

„Jaj, annak, aki egyet is megbotránkoztat az én kisdedeim közül."

tünk, magunkhoz ragadhatjuk a
földi politikai párthatalmat és leszá-
molhatunk az ellenségnek tekintett
magyar testvéreinkkel.

És beteljesedett a próféta szava
mi rajtunk is: Imé az Ur megüresiti
a földet és elpusztítja azt, és elfor- j
ditja színét és elszéleszti lakóit! S j
olyan lesz a nép, mint a pap; a j
szolga, mint az ö ura; a szolgáló,
mint asszonya; a vevő, mint az
eladó; a kölcsönadó, mint a köl-
csönkérő; a hitelező, mint az
akinek hitelez A föld megfer-
töztetett a lakosai által, mert áthág-
ták a törvényeket, megtörték az
örök szövetséget.

Ki tudná megrázóbban leírni azt,
ami lejátszódott az utolsó hét év-
ben, ami velünk történt és né-
pünkkel.

Most ott ülünk vasifiüggönyelötti
és mögötti magyarok az élettengeré-
nek viharvert partjain, amint János,
a szeretetapostola ült a sziget part-
ján. Az ö Szent lélek által megkere-
sztelt lelke nyugodt volt, s ezért
a viharzó tenger dörgö hullám-
csapásainak zugása mellett a
meghasadt viharfelhők közt meg-
látta az uj eget és földet, melynek
meg kell születnie egyszer, hogy
az emberiség boldog lehessen. Az
uj eget és földet, mely az Isten
törvényei szerint való.

Kedves Magyar Testvéreim,! A
nagy megpróbáltatások idejét éljük,
de ne felejtsük el azt, a Megváltó
nem azért jött, hogy kárhoztassa
ezt a világot, hanem, hogy meg-
váltsa azt és örök életet adjon neki.
A nagy megpróbáltatások idejének
mélységes célja van i velünk. Az
Atya hiVja a • tékozló fiát haza,
várja, hogy megvilágosodott lélekkel
hozzá térjünk, hogy betöltsük a
(hivatásunkat. A mi hivatásunk itt
az emigrációban, hogy lelkileg újjá
szülessünk, hogy méltókká váljunk
a Szent Lélek áldlásaira. Ha lejár a
megpróbáltatások ideje, ha mi
egyenként é s bennünk az egész
népünk méltó lesz. a megváltatásra
és a feltámadásra, hazatérjünk, az
otthoni pokol tüzében megtisztult
lelkiekkel kezet fogva, hitet vigyünk
a hitetlenségbe, reményt a remény-
telenségben, erőt az erőtlenségbe.

• Hála az isteni kegyelemnek, ma
már mind nagyobb azok tábora
otthon, akik leiektől kereszteltetve-
mint János apostol-látják az uj eget
és az uj földet, az Isten törvényei
szerint újjáépülő Magyarországot,
mely egész berendezésében hason-
latos az Isten Országához, s ezért
méltó a megváltatásra és a feltáma-
dásra. Ahol minden nagy kérdés a
szeretet két parancsa szerint lesz
megoldva, ahol le tudjuk -győzni
magunkat és a turáni átkot.

Testvéreim! Értsük meg Isten
hivő szavát, hogy lássuk meg mi is
az élet zúgó tengerének partján,
amit János látott, az uj eget és
földet, az Isten törvényei, szerint
ujjonnan született Magyarországot,
mely egyszersmind a Magyar Hi-
vatás Temploma, melynek főoltá-
ránál ott áll Krisztus, mint a Látha-
tatlan egyház főpapja, dr. u. Z. S.

Egykor vidám ének hangzott fel
a tiszta, békés falu határán, A nép
tudta,, árvalányhaja s, mosolygo-
arcu cserkészek érkeznek, talán ott
is fognak nyáron táborozni. Örült
mindenki, mert tudta, hogy nem-
csak vendégeket, de ha ugy fordul
a, sor, igazi munkatársakat és segí-
tőket is fognak bennük találni. A
falu lelkésze örült, hiszen tudta,
hogy a buzgón vallásos cserkészek
istentiszteletté tünnepélyesebbé, vi-
dáman chengö hangjuk ' az éneket
színesebbé, póldájuk a falu lakóit
és ifjúságát buzgóbbá fogja tenni.
A gyerekek uj játszótársakat talál-
nak, az öregek szívesen elüldögél
nek este a tábortűznél.

Most is érkezik fiatal csoport
Arcúikon fanatikus pártöntudattal
masíroznak kotmmunista indulok
hangjára. Gúnyosan kinevetik a
templomba járókat, rendszerint tün-
tetőén az istentiszteletek idején gya-
korlatoznak, a közéjük kerülő if-
júságot igyekeznek a szülői háztol

j és a templomtol elidegeníteni és uj
ideológiákra nevelni. Megfigyelnek
mindent, de nem azért, hogy meg-
ismerni tanulják falusi magyar test-
véreik életét, hanem, hogy jelen-
tést tegyenek arról, ami a kioktatá-
suk szerinti nagyszerű kommunista
célokkal ellenkezik, vagy felfogá-
suk szerint veszélyezteti az Allam-
isten biztonságát. Megjöttek az ut-
török, visszahúzódik mindenki,
leajpiad a templombajárok száma.
Ha elhangzik az uj köszöntés „előre
uttörö", gúnyosan válaszol rá néha
menetközben egy-egy bátrabb fa-
lusi „nem is hátra te majom".

Egykor a vezetöfcépzötábor.ok-
ban tisztek, segédtisztek és örveze-
töfc készültek fel lelkileg és testi,
leg-, hogy magúikból emberebb em-
bert és~-magyarabb magyart nevel-
jenek, hogy hazatérvén a reájuk bi-
zott gyermekekből és ifjakbol pél-
daaidlásukkal, Krisztussal és. Krisz-
tus által szintén emberebb embere-
ket és magyarabb magyarokat ne-
veljenek, akik méltók arra, hogy
magukat Isten képére és hason-
latosságára teremtett embereknek
vallják a szó nemes értelmében.
Egész héten folyt az imdval kez-
dett és végzett nevelő munka, hogy
vasárnap diszbe öltözve vonuljon
•mindenki a saját templomába hálát
adni Istennek és erőt kérni a to-
vábbi felkészülésre.

És most pénzzel, terrorral és pro-
pagandával folyik az uttörövezetök
toborzása. Az istentiszteletek dde7
jén tartják a tanfolyamokat, ahol a
félelemtől és következményektől
rettegő jelöltek jegyeznek, felelnék
és nyilvánítanak propaganda jelle-
gű és a vezetők szájaizének meg-
felelő, úgynevezett őszinte véle-
ményeket. Természetesen, ellenvéle-
mény kizárva. A tananyag a követ-
kező: a vallás eredete, az élet szár-
mazása és a majomtól való szár-
mazás elme léte., Isten létezése., az
öskomimunizmus., a klerikális reak-
ció elleni harc, magántulajdonjog
cáfolata., a személyi tulajdonjog
megengedhetösége és határai., pro-
pagandaképzés a falu felvilágosí-
tására., hogyan lehet legjobban ki-
irtani a nevelésből a ré gi átkos

vallási és nemzeti maradványokat.
Igy készülnek fel arra, hogyan tud-
ják majd a gyermekek é s az if-
júság- lelkét megfertőzni, amorális-
sá tenni. Hogyan tudják őket em-
beri mivoltukból kivetköztetve
majomtol származó gépállatokká ne-
velni az államisten rabszolgai
kiszolgálására. ._

Egykor a 8—14 é ves .gyermekek
magyar dalokat énekelve, ősi ma-
gyar játékokat játszva, Isten leg-
szebb templomaiban a természet
ölén tanultak meg emberebb em-
berekké, magyarabb magyarokká és
lovagokká lenni munka közben,
megbeszéléseken és tábortüzeknél.
Minden szülő ölömmel engedte
gyermekét.

Most katonai elöképzö gyakor-
latok mellett történik a fenti pro-
gramm szerinti ideológiai képzés,
nemzetközi indulókat, idegen, jo-
részt orosz dalokat énekelnek.
Szovjet mesék, szovjet példák
képezik az oktatás és nevelés alap-
ját, melynek egyik förtárgya a tel-
jes nemi felvilágosítás. Már nem a
nagy magyarok a példaképek, ha-
nem a kis szovjethös, aki tizen-
kétéves korában a pribékek kezére
juttatta szüleit, mert áthágták a
mindenható szovjetállamisten ren-
deleteit.

A második körosztály a Szit, ez
a 15—18 évesek szervezete. Tovább
folyik a katonai kiképzés cmagasább
fokon és teljes az erkölcsi rombo-
lás. A fiuk és leányok közös tábor-
ban alusznak. Az ideológiai képzés
még fokozottabb. Betetőzi ezt a
nevelést a férficserkészetet helyette-
sítő „Szabadságharcosok" mozgal-
ma. Ebbe azok nyernek felvételt,
akik a két első korosztályban
kifogástalanul megállották a hely-
üket. Ez az ideológiai kiképzés
magasiskolája teljes katonai kiké
pzéssel párosítva. Innen kerülnek
ki a bizalmiak.

A békét,hangoztatják. .Minden is-
kola falára fel van rajzolva a béke-
bástya, melynek kockáiba azoknak
a tanuloknak a neveit írják be, kik
valami kiválót tettek a nagy Rákosi
Mátyás pajtás céljainak megvalósí-
tás a érdiekében. (Békét hirdetnek és
háborúra készülnek a „vis pacem,
pára bellum" alapiján.

Most még pár szót arról, hogyan
fojtották meg a Magyar cserkész-
szövetséget. Már jóval a második
világháború befejezése előtt meg-
kezdődött az egyságes marxista if-
júsági .mozgalom szervezés a földa-
latt, ugy hogy már 1945-ben mint
kész szervezet tudott akcióba lépni.
Ez a szervezet már 1945-ben fel-
szólitotta a Magyar Cserkészszövet-
séget csatlakozásra. Megmaradhat
minden, meg fognak kapni minden
anyagi támogatást, csak épen a
vallás-erkölcsi és a nemzeti nevelést
törüljék a m.unkaprogrammtjufcbol
és vezessék be helyette a szovjet-
ideológiát. A MCSSZ. vezetősége
ezt visszautasította. Ekkor megin-
dult minden vonalon, ellene a táma-
dás. Mikor pedüg elég erős lett az
uj szervezet, megtörtént a felosz-

• látás.
Igy teljesedett be a Magyar Cser-

készszövetségnek, ennek a legke-



resztyéníbb, legmagyarabl) és leg-
demokratikusabb ifjuságnevelö
szervnek a sorsa, hogy halottaiból
feltámadjon az emigrációban. így
vette át az uralmat rabszolgaság-
ban sinylödö hazánkban az a neve-
lési rendszer, melyet részletesen is-
mertet „Állampolgári nevelés" ci-
mén. a Komsomolskaja Prawda ci-
miü moszkvai lap az 1952. április 24.
számárban és a Keletberlinlben meg-
jelenő ü ie Presse der Sowjetunion
cimü lap az 1952. június 5. számá-
ban agyermekirodakni konferenciá-
ról adott ismertetésében. Ennek a
nevelési rendszernek a célja, hogy
a jövendő magyar nemzedékből
lélektelen, erkölcsi és nemEeti alap-
tol megfosztott emfoergé p eket, ja-
nicsárokat és rabszolgákat neveljen
a szovjetállamisten részé re.

„Jaj annak, aki egyet is meg-
botránkoztat az én kisdedeim kö-
zül" mondlja az Ige. Mi hiszünk
törhetetlen hittel az isteni igazság-
szolgáltafásban.

dr. uzoni Zayzon Sándor."

Madagaszkár
Bizony mi magyarok nem sokat

tudunk Madagaszkárról. Talán an-
nyit, hogy egy nagy sziget, Tana-
narivo a fővárosa és jelenleg is
francia gyarmat. Svájcban, egy
.ökumenikus konferencián találkoz-
tam két madagaszkári református
lelkipásztorral. Kis növésüek, na-
gyon hasonlítanak az indonéziaiak-
hoz, csak az arcbőrük sötétebb és
kevesebb diplomácia, de több egy-
szerűség van bennük.

Az egyik lelkipásztor Randria-
mananoka, aki a londoni missziós
társaság ösztöndijával egy eszten-
dőt hallgatott a montjpellieri refor-
mátus fheologián tört angolsággal
a konferencia egyik estéjén elmesélt
egyet s mást a madagaszkári evan-
géliumi egyházak életéről. Mada-
gaszkáriban a protestáns misszió az

. emuit század második felében in-
dult el. Az ezernyolcszázas évek
elején alapított kongregazionális
eredetileg: puritán: szigorú refor-
mátus külmissziós társaság misz-
sziósai érkeztek MaíJagaskár föld-
jére, így például a iRandriamana-
noka lelkész nagyapját és ők téri-
tették meg. Néhány évtizedles
munka után a fiatal egyházakat
önállósitották. Megalapították az
első madagasekári tbeológiai fői-
skolát Tananarivóiban, lefordították
a bibliát a „imalagasi" nyelvre és
végül is lassan a madagaszkári
lelkipásztorok vették át a térítés
munkáját. Ma több, mint 200 kon-
gregáción ális lelkipásztor van Ma-
dagaskárban.

. A másik lelkész Rav. iRavelo-
manona/ a párisi missziós társaság
ösztöndijával jött szintén Mont-
pellierííe. Ö elmesélte, hogy Mada-
gaszkárban a hívek nagyon szigo-
rúak lelkészeik magánéletével szem-
ben. Ott is érvényes tehát a mon-
dás: a „paróchia falai üvegből
vannak". A madagaszkári refor-
mátusok nem jó néven veszik, ha
egy lelkész dohányzik vagy bár-
minemű alkoholt fogyaszt. A presbi-
térium nagyon szigorúan ellenőrzi,
hogy a lelkipásztorok a vasárnapi
két istentiszteletre kellő mértékben
készülnek-e. Sőt még a fekete
nyakkendő viselését, is megkívánják
papjuktól.

Ugyanakkor azonban minden
madagaskári református egyben az
evangélista munkáját végzi. Még
egy millió pogány van Madagasz-
kárban és bizony a madagaszkári
evangéliumi keresztyénség előtt
nagy és nehéz feladat áll. Sajnos,
az ott élö nem keresztyén francia
kolonisták a missziós munka leg-
nagyobb akadályát jelentik.

Móricz Zsigmond:
A STIPENDIUM

Az öreg paraszt megállóit az iskola tornácán. A kalapját már az
ég alatt letette, s hogy jelt adjon magáról, elkezdett topogni, mint
mikor a sarat veri le a csizmájáról. Nem volt sár, erős nyár volt,
szárazság, munkaidő, de ha már a tanító megtisztelte azzal, hogy
ilyen dologidőben felhivatja az iskolába, úgy akarta viselni magát,
ahogy az apáitól tanulta: kifejezést kellet adni az urakkal szemben
való tiszteletéről.

Topogott hát mégegyszet, a torkát is megköszörülte. Hátha meg-
hallják odabent.

A tanító meg is hallotta s kijött elébe.
— No, János bácsi, Isten hozta. Jöjjön csak beljebb, jöjjön, jöjjön.
Ugy beszélt vele, ahogy egy fiatal tanítónak, aki a parasztok

kedvében akar járni, beszélnie kell. Mosolygott, szívesen mozgóit,
nagyon mutatta, hogy milyen szívesen látott vendég nála az öreg,
aki még soha nem volt ebben a házban, mióta újraépítették.

— Köszönöm alássan, tanító úr, — mondta az öreg, s aggodal-
masan lépte át a küszöböt, mintha valami nem jó várna rá: Sose
lehet tudni, hogy ezek az urak mit akarnak.

A tanító szobája éppen olyan új volt, mint maga a ház. Az öreg
nem igen nézett körül, de nem tetszett neki, hogy ebben a kicsi
faluban ilyen ménkü nagy palotát építettek iskolának, és ilyen fene
úri bútora van egy kis vékony tanítónak. Nem így volt az ö korá-
ban, mikor nádfedeles volt az iskola, és a tanitó is öreg volt és na-
gyon szegény.

— No, János bácsi, tudja-e, hogy miért kérettem ide?
— Majd megmondja a tanító úr, — mondta óvatosan az öreg.
—• Hát azért kérettem, János bácsi, mert nagy dolgot akarok

magával.
A hetvenéves öreg ember komolyan, mereven nézte a tanítót,

Nem szerette ö ezt a hangot. Az ö fiatalkorában nem így beszéltek
a paraszttal, hanem azt mondták neki: Hallja kend . . . — Valami van
e mögött, ha ilyen mézesen beszélnek ezek.

— Hát János bácsi arról van szó, hogy a maga unokájából urat
akarok nevelni.

Az öregnek az arcán egy izom se mozdult meg. Egy ideg se
rendült meg. Várt. Várta, hogy mi sül ki ebből.

—• Ez a maga kis unokája, Janika, nagyon jófejű gyerek .... Hát
esztendeig ö volt az iskola esze . .. Hát én már régen készülök rá,
hogy egy szegény gyereket a felsőbb iskolába juttassak. Gimná-
ziumba. Tudja, mi az ...? Ahova az uri gyerekek járnak ... Drága
iskola, de én máe elintéztem, hogy a maga Janikáját ingyen felveszik,
tanifják, kiiskolázzák. Lehet belőle minden. Pap, tanitó, fiskális,
vagy biró, vagy amire válik. Megértette,

— Hallom, tekintetes uram-szóit az öreg elgondolkozva.
— Hát odaadja?!
Ezt az'egy szót rosszul tette fel a tanitó, mert erre az öreg rög-

tön tisztában volt vele, hogy itt valami ötöle függ; ha valamit kér-
nek, akkor meg kell gondolni a dolgot.

— Hát ami azt illeti, — mondta, — az enyém!
— Persze, hogy a magáé.
— Az enyém, tekintetes uram, mert az apja a háborúban szerzett

betegségben halt meg. A fiam. Osztán, hogy ü meghalt, a három
gyerek rám maradt. Kivált, hogy a menyem is meghalálozott, hát
az egész három gyerek teljesen az én tulajdonomba maradt. Etetem
ükei,- én tartom el, én fizetem értük a bírságot, ha nem mehetnek
iskolába, mer hogy messze lakunk ...

— No jól van, ez nem olyan veszedelmes. A Janikáért sose bün-
tették meg, inkább minden karácsonykor új csizmát kapott. Igaz?

A% öreg hallgatott: most akarják kiforgatni öt a tulajdonából.
— Hát avval még nem fizették ki, — mondta.

— No, né alkudozzunk, — szólt a tanitó. — Most olyan szerencsa
éri a gyereket, amit sohse tud meghálálni. Elvisszük a gyereket a
kollégiumba.
.. — Hát a még nem biztos, — mondta az öreg.

— Méri nem -biztos?
— Nincs annak a fiúnak arravalő ruhája.
— Nembaj, — mondta a tanító-én úgy szeretem azt a gyereket,

hogy vállalom hogy a falu úri lakosainál gyűjteni fogok, és felöl-
töztetjük, az útiköltséget is megadjuk, én magam beviszem és min-
dent, elintézek. Boldog vagyok, hogy egy ilyen zseniális kisfiút
tudok a kollégiumba vinni.

— Osztán mér akarja a tanító úr, hogy az a gyerek úr legyen?
— Mert arra való. Az Isten kivételes ésszel áldotta meg. Nem

szabad egy ilyen kis lumennek elveszni a sárban. No, hát rendben
vagyunk

Az öreg hallgatott.
— A gyerek az enyém, — mondta komolyan. — Ügyes gyerek,

már nagyon hasznát tudom venni a gazdaságban. Ugy elhatjta már
a lovat, mint egy kis gazda. Mán a tavaszon szántott, de olyan, jól
megfordította az ekét, hogy ugyan. Osztán most mán nem kell neki
iskolába se menni, dolgozhat.

—• Hát nem örül neki, hogy úr lesz az nuokájából
— Örülök, tekintetes uram, csak,azt szeretném tudni, hogy mit

kapok érte?
— Hogy; hogy mit kap érte?
— Mer avval nagyon jól járnak az urak. Nagyon fajin gyerek.

Egy ilyen 'szorgalmatos, jódógos ügyes gyerekel odaadni? Nagy
dolog az kérem.

— Hát hogy gond.olja?
— Mer uram, a gyerek az enyém. Azt én tőlem senki el nem

veheti, még a törvény se: Ha elviszik tőlem, mikor már a legjobb
hasznát tudnám venni, mi lesz akkor énvelem? . .. Mer idáig nem
vettem hasznát, kicsi vót, iskolába is kellett neki járni, de most olyan
ez uram, hogy a szivem is sír utána, hogy elviszik, mikor, már érő
volna. Elszegödtetik tőlem úrnak. Ki téríti meg az én káromat?

—• Mit akar kapni érte? . .
— Állítson nekem a tekintetes úr, mán az urak, helyette egy má-

sik kiskocsist. Osztán, mig odalesz a gyerek, addig mindég egy
olyan korásút helyette, amék az ü dolgát el tudja végezni.

A tanitó elcsüggedt. — Azt nem lehet öregem.
—• Máskép pedig nincs vásár. Az urak' elveszik . . . a gyerekünk

javát is? Mer'maguknak se kell, aki nem jó. Maguk is csak a leg-
javát szedik ki. Hát ha szaporítani, akarják az úri rendet, fizessék
meg...

És a tanitó ezzel a kristálytiszta okoskodással nem iudott meg-
birkózni.

A magyar paraszt
Csak akkor látod öt, ha szürke éjjel

.száguld tovább a gözvasút veled
's a hajnal mérgező lehelletével
leng tejszinün az alvó táj felett.

. Merengve, megy előre, méla, álmos,
lovát magára hagyja szántani
olykor kitárja karját, mint a táltos

• csillognak inge hószín fodrai.
Roskadt inakkal lassan ballag sátán,
bölcs mélabú van napsütötte arcán,
de szem nem látta öt könnyezni még.

Mint egy bús isten jár a zöld mezőben
•döbbenve nézem, mint halad előttem
és nem tudom, mi bántja nagy szivét.

Kosztolányi Dezső-

Keresések: Aki az alant felso-
roltakról tud valamit, szíveskedjék
azt a Magyar Segitö Szolgálattal,
München, Mária-Theresien-StraBe
19/1. egy levelezőlapon tudatni,
hogy a hozzátartozókat értesíthes-
sük.

Dr. Szántó Imre budapesti ügy-
véd (szül. 1908. május 16-án)
1944 nyarán Németországba hozták
kényszermunkára, azóta nem tud-
nak róla semmit.

Tóth János egy. hallgató volt a
szegedi egyetemen. Szül. 1922
június .22-én Telécskén (Délvidék)
Apja Tóth János, anyla Piri Ju-
lianna.

Iványi Imre Szül. Endrödön
(Békés vm.) mint e. ü. honvéd
teljesített szolgálatot. Utolsó fair
róla 1944-ben jött Starisburgból
(Lengyelország).

Egry Vilma tanítónő. Utolsó lak-
helye Cseh-Komárcm.

Rozsinsky Olga és Rozsinszky
László, kik Gaindorfból (Német-
ország) vándoroltak ki, valószí-
nűleg Argentínába.

Boros László (szül. Miskolczon)
Anyja Boros Margit, apia Povazsay
Miklós. Utolsó hir Berlinből szár-
mazik 1946 júliusából. i i

Lipovits István (szül. 1926 feb.
10. Monsonszentjánoson) Utolsó
tartózkodási helye: Berlin Licht-
feld-Ost Jungfernstieg 14.

Alexi József (szül. 1933 ápr. 6.)
volt újvidéki lakos. Utolsó tartóz-
kodási helye 1950 okt. 31-én Új-
vidék volt. Azóta semmi hir nincsen
róla.

Kuchár Lajos (szül. 1875-ben
Dedinkiben) Szepes .vm. (földmi-
ves, 10 gyermeke volt. 1912-ben
vándorolt ki az U. S. A.-ca Penn-
silvániába, Willisbourgh vagy
Willisbare) nevű községbe. 1932-
ben irt utoljára.

A Nagyszalontáról . származó
Gera családot (kéményseprő volt)
keresik érsekujvári ismerőseik,
akiknél menekülésük alatt Érsekúj-
váron tartózkodtak.

Külföldi képviseleteink
Anglia: Paul Koronka, Horsley To-

wers, E. Horsley Surrey.
A r g e n t í n a : Héderváry Kont

János Casilla de Correo 1508.
Buenos Aires.

A u s t r a l i a : K. P. E. Feuch-
tersleben 13. Middlessex Rd. Surrey
Hills, Victoria.
Hollandia: Aladár Komjáthy, Kam-

pen, De la Sablonierekade 2.
Kanada: Dr. János Mezei. 3449

City Hall Ave. Montreal.
Svájc: Dr. Ladislaus Kupa, La

Capite 164, Geneve.
USA: Rev. Andrew de Harsanyi,

Ellicottville, N. Y.
Béla Pantó, 344 East 69 th
Street, New York 21.
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Amerikai notesz.

Az elmúlt nyáron lenn jártam.
Oklahomában. Különös ország-
Mert ország, hiszen területe ke-
rek kétszer akkora, mint Cson-
ka-Magyarországé. Mindeneset-
re „igazi" Amerika, lévén tul a
Mississipin. Itt láttam először,,
milyen is az a prairie és itt volt
először, hogy félórát száguldott
az autó anélkül, hogy házat lát-
tunk volna. Ami lényeges távol-
ság, hiszen a megengedett or-
szágúti sebesség is óránként
105 kilométer, amit azonban
még vagy 15-tel szelid autóve-
zető is megtold. Oklahoma in-
diánul „vörös ember"-t jelent,,
akikkel persze a magamfajta
látogató inkább a városi áru-
házban találkozik, mint a prai-
rien. Annál érdekesebb az okla-
homai föld élénk téglavörös
szine, ami a ragyogó kék éggel
különösen világos ' benyomást
tesz. Lealább is addig, mig' az
ember szemlélni tudja és el nem
ájul az augusztusi hőségben,
amely egész ottartózkodásom
alatt 40 és 46 Celsius között
„ingadozott". így azután min-
den „air-conditioned", mester-
ségesen hűtött, éttermek, hiva-
talok, üzletek, lakások, mozik.
Olyan üzletibe, étterembe vagy
moziba, amelyre nincs kiirva,
hogy megfelelően hűtött, be sem
megy az ember. Persze a lakás-
sal ezt.nem lehet megtenni, mert
a hűtőberendezés meglehetősen
drága, bár ujabban már 3—400
dollárért is lehet lakáshütöbe-
rendezést kapni. Természetesen
az autókat is hütik. Mikor ezt
megmagyarázták nekem, nyug-
talanító kérdésemre kaptam fe-
leletet, mert addig csak azt lát-
tam, hogy igen sok személy-
autón a vezető melleti ablakra,
oldalt, ott ahol nálunk az
irányjelzö szokott volt lenni,
egy szerkezet volt felszerelve,
ami ugyancsak hasonlított egy
gépfegyverhez. Hát nem gép-
fegyver, .hanem „air-conditio-
ner". Nekünk persze ilyen költ-
séges modern dologra nem tel-
lett, de azért mi is szerkesztet-
tünk „air-conditionert" s talál-
mányunkat, ime, át is adjuk ,a
nyilvánosságnak. Vettünk egy
jókora kocka jeget, akkorát,
mint egy utburkolat-gránitkocka
szokott lenni. Ezt odatettük a
vezető-ülésnél a kocsi aljára.
Minden ablakot becsuktunk,,
csak az egyik hátsó ablakot
hagytuk nyitva egy ujjnyira.
Viszont kinyitottuk a szellöztetö-
nyilást elöl. Onnan szaporán
áradt be a forró levegő kintről,
nekicsapódott a jégkockának és
lehűlt. A 220 kilométeres ut alatt

— két és fél óra kellet hozzá
— a jég persze lassan elolvadt,
de mindjárt el is párolgóit a viz,
úgyhogy megérkezve egy kis
nedves folt a padlón es egy to-
jásnyi jég volt hűtőkészülékünk
maradványa. Költség: 20 cent,

_eredmény: kiválóan hűtött kocsi.
H. A.




