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Máté 1.

A Jézus Krisztus születése pedig
így vala. Mária az ö anyja, eljegy-
eztetvén Józsefnek, mielőtt egybe-
keltek volna, viselösnek találtaték
a Szenf Leiektől. József pedig az
ö férje, mi velhogy igaz ember vala,
és nem ákará öt gyalázatba keverni,
el akarta öt titkon bocsátani. Mikor
pedig ezeket magában elgondolta:
imé az Urnák angyala álomban
megjelenek néki, mondván: József
Dávidnak fia, ne félj. magadhoz
venni Máriát, a te feleségedet, mert
ami benne fogantatott a Szent Lé-
lektől van az. Szül pedig fiat, és
nevezed annak nevét Jézusnak,
mert ö szabadítja meg az ö népét
annak bűneiből. . . . . József pedig
az álomból felserkenvén, úgy tön,
amint az Ur angyala parancsolta
vala néki, és feleségét magához
vévé . . .

Lukács 1.

... élküldeték Gábriel angyal
Isícniól Galileáiíak városába, an'ie-
lynek neve Názáreth, egy szüzhöz,
aki a Dávid házából való József
nevű férfiúnak volt eljegyezve. A
szűznek neve pedig Mária. S be-
menvén az angyal őhozzá monda
neki, . örülj kegyelembe fogadott!
Az Ur veled van, áldott vagy Te
az asszonyok között. Az pedig lát-
ván megdőbbene az ö beszédén,
és elgondolkodék, hogy micsoda
köszöntés ez? és monda néki az
angyal: ne félj Mária, mert kegy-
elmet találtál az Istennél, és íme fo-
gansz a te méhedben, és szülsz fiat,
és nevezed az ö nevét Jézusnak.
Ez nagy lészen és a Magasságos
Fiának hivattatik; és néki adja az
Úristen a Dávidnak az ö atyjának

királyi székét. Monda pedig Mária
az angyalnak: Mimódon lesz ez,
holott én férfiat nem ismerek? és
felelvén az angyal monda néki. A
Szent Lélek száll te xéád, és a Ma-
gasságosnak ereje árnyékoz meg
Tégedet, azért a mi születik is
szentnek hivatik, Isten fiának ...
Mert az Istennél semmi sem lehetet-
len ... akkor monda Mária: Ma-
gasztalja az én lelkem az Urat, és
örvendez az én lelkem az én meg-
tartó Istenemben. Mert réa tekin-
tett az ö szolgáló leányának alá-
zatos állapotjára; mert imé mos
tantól fogva boldognak mondanak
engem minden nemzetségek- Mert
nagy dolgokat cselekedék velem a
hatalmas; és szent az ö neve. És
az ö irgalmassága nemzetségről
nemzetségre vagyon azokon, akik
öt félik. Hatalmas dolgokat csele-
kedék karjának ereje által; elszé-
leszté az. ö szivük gondolatában
felfuvalkodottakat Hatalmasakat
dönte le trónjaikról és alázatosakat
magasztalt fel.

Éhezőket töltött be javakkal és
gazdagokat küldött el üresen.

. . . és lön azokban a napokban
Augusztus császártól parancsolat
adaték ki, hogy mind az egész
föld összeirattassék. Ez az összeí-
rás először akkor történt, mikor
Siriában Cirenius volt a helytartó
Mennek vala azért mindenek, hogy
beirattassanak, kiki a maga váro-
sába. Felméne pedig József is Ga-
lileából, Názáret városából Jude-
aba, a Dávid városába, mely Beth-
lehemnek neveztetik, mivelhogy a
Dávid házából és háznépe közül

• való volt; hogy beirattassélc Máriá-
val, . . . . és lön, hogy mikor ott
valának, heteiének az ö szülésének

napjai. És szüle az ö elsöszülött
fiát, és bepólyálá öt, és helyhezteté
öt a jászolba, mivelhogy nem vala
nékik helyük a vendégfogadó ház-
nál. Valának pedig pásztorok azon
a vidéken, akik künn a mezőn
tanyáztak és vigyáztak éjszakán az
őnyájuk mellett. És ime' az Urnák
angyala hozzájuk jőve, és az Ur-
nák dicsősége körülvéve őket; és
nagy félelemmel meg)'élemlének. És
monda az angyal nekik: Ne félje-
tek, mert ime hirdetek nektek nagy
örömet, mely az egész népnek örö-
me lészen. Mert született nektek
ma a Megtartó, ki az Ur Krisztus
a Dávid városában. Ez pedig nek-
tek a jele: találtok egy kis gyerme-
ket bepólyálva feküdni a jászolban,
és hirtelenséggel jelenek az angy-
allal mennyei seregek sokasága,
akik az Istent dicsérik és ezt mond-
ják vala: Dicsőség a magasságos
mennyekben Istennek, és e földön
békesség és az emberekhez jóaka-
rat! _ . _ , a . , „ . , . , _

. . . és lön, hogy mikor elmentek
az angyalok ötölök a mennybe,
mondának a pásztoremberek egy-
másnak: Menjünk el mind Bethle-
nemig, és lássuk meg e dolgot,
amelyet az Ur megjelentett nekünk.
Elmenének azért sietséggel és meg-
találák Máriát és Józsefet, s a kis
gyermeket, aki a jászolban fekszik
vala; és ezt látván, elhirdeték, ami
nékik a gyermek felöl mondatott
vala. És mindenek, akik haliák el-
csodálkozának azokon, amiket a
pásztorok nékik mondottak... A
pásztorok pedig visszatér ének,
dicsőítvén és dicsérvén az Istent
mindazok felöl, amiket hallottak és
láttak, amint nékik megmondatott..

Máté 2.
Amikor pedig megszületik vala

Jézus a judeai Bethlehemben He-
ródes király idejében, imé napke-
letről bölcsek jövének Jeruzsálembe
ezt mondván. Hol van a zsidók
királya, aki megszületett? Mert lát-
tuk az ö csillagát napkeleten, és azért
jövénk, hogy tisztességet tegyünk
neki, Heródes király pedig ezt hall-
ván megháborodók, és vele együtt
az egész Jeruzsálem. És egybegy-
űjtve minden főpapot és a nép írá-
studóit, tudakozódik vala tőlük, hol
kell a Krisztusnak megszületnie?
Azok pedig mondának néki: A jú-
deai Bethlehemben, mert igy írta
meg vala a próféta. És Te Bethle-
hem Judánák földje, semmiképpen
sem vagy a legkisebb Juda fejedel-
mi városai közt, mert belőled szár-
mazik a fejedelem, aki legeltetni
fogja az én népemet, Izraelt. Ekkor
Heródes titkon hivatván a bölcse-
ket, szorgalmatosán megtudakolá
tőlük a csillag megjelenésének ide-
jét. És elküldv,én őket Bethlehembe
mondá~hekiic:-' íiiméhvén', szorgal-
matosán kérdezősködjetek a gyer-
mek felöl, mihelyt pedig megtalál-
játok, adjátok tudtomra, hogy Kén
is elmenjek s tisztességet tegyek
néki. Ök pedig a király beszédét
meghallván, elindulának. És ime a
csillag, amelyet napkeleten láttak,
előttük megy vala mindaddig,
ameddig odérvén megálla a hely
fölött, ahol a gyermek vala: És mi-
kor meglátták a csillagot, igen nagy
örömmel örvendezének. És bemen-
vén a házba, ott találák a gyerme-
ket anyjával, Máriával; és leborul-
ván, tisztességet tőnek neki; és kin-
cseiket kitárván, ajándékokat adá-
nak néki: aranyat, tömjént és mir-
hát . . . .

Kis, Karácsonyi ének.

Tegnap harangoztak
Holnap harangoznak
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak LCZtlCZCiSCit'LLpL

Szeretném az Istent
Nagyosaro dicsérni
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretre
Mégis csak kiállók
De boldogok a pásztorok
S a három királyok

En is mennék, mennék,
Énekelni mennék
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék,

Uj csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám
Csak az Urnák szerelmemet
Szépen igazolnám.

Ady Endre.

Óhajtozom el a Magasságba
Nagy a csúfság idelenn
De van Karácsony, Karácsony
Istenem, én-Istenem
S ember-vágy küldte Krisztusunkat.

Két gerlicét vagy galambfiókát
Két szivet adnék. oda.
Hogyha megint visszajöne
A Léleknek mosolya
S szeretettel járnánk jászolhoz.

Krisztus kivánata, Megtartóé,
Lázong át a szívemen
Mert Karácsony lesz, Karácsony
Istenem, én Istenem
Valaha be szebbeket tudtál.

Öhajtozom el a Magasságba
Gyermekségem ben-kötött
Minden szüzséges jussommal
Mert az emberek között
Nem igy ígértetett, hogy éljek.

Követelem a bóditó álmot,
Karácsonyt Krisztus-javat
Amivel csak hitegettek
Amit csak hinni szabad,
Csúfság helyett a Magasságot.

Lábainknak eligazítását
Kérem én szerelmesen
Karácsony jöjjön, Karácsony
És száz jézusi seben
Nyiladozzék ékes bokréta.

Ady Endre.

Pál apostolnak a Korinthusbeliek-
h'ez írt első levele 13. fejezete a
Hegyi Beszéd mellett a Bibliának
kétségtelenül legragyogóbb lapja.
E bibliai részt igy is szokták nevez-
ni: „A szeretet -himnusza". S akár-
milyen mély is a Rómaiakhoz vagy
a Galathákhoz irt levél, tele hittit-
kokkal és misztériummal, a szeretet
himnusza mindegyik fölött kima-
gaslik, mint. valami, égig érö hegy-
csúcs.

Ez alkalommal az első két vers
mélységébe igyekezzünk elmerülni,
miközben egymásután három em-
ber jelenik meg lelki szemeink előtt,
hogy mindegyik elmondja a maga
sajátos hitvallását, valamint az apo-
stol maga, ki -mindhárommal szem-
be fondÜtja a teljes igazságot. C há-
rom ember: a művész, a tudós és
a fantikus hivő.

A művész kinyitja csodálatos
böségszaruját és árad belőle a szép-
ség, hogy elkápráztasson és elrin-
gasson bennünket. Épp ezért nagy
áldás és nagy hatalom emberi vi-
lágunkban a. szépség. Kit ne ejtett
volna, már meg egy-egy zenemű,
vagy egy-egy költemény, festmény
™gy^ szöbsr^ao-áis&f vagy rilíár
egy-egy természeti táj túláradó
szépsége. Mennyivel elvisehetöbb,
értékesebb és tartalmasabb az em-
beri élet, hogy van benne szépség,
minek mestere a művész.

És ugyanakkor mégis a legna-
gyobb szépség is hidteg önmagában.
Ha csak szépség lenne, de jóság,
szeretet nem, mennyire rddeig és
kietlen volna az emberi élet. Mint
az antik görög világ, mely tele van
utólérhetetlenül szép müvekkel, s-
mégis megfagyna benne lelkileg
egy Krisztus-hivö keresztyén. Ezért
bármily érték is a szépség, megszó-
lal az apostol s ezt mondja a' mű-
vésznek: „Ha embereknek vagy
angyaloknak nyelvén szólok is,
(tehát ha világhíres szónok, azaz
művész vagyok is), szeretet pedig
nincsen én bennem, olyanná lettem,
mint a zéngö érc vagy pengő cim-
balom."

Előáll azonban a tudós is, ki új-
kori történetünkben egyre növekvő
hatalmassággá vált Keleten és Nyu-
gaton egyaránt. „A tudás hatalom",
llapitja meg az első újkori bölcselő,
Verulami Bacon. S azóta e megál-
lapítás folyton igazolódik egész a
legújabb időkig: az első világhábo-
rút a tank, a másodikat az atom-
bomba birtokosa fejezhette be győz-
tesen. De nemcsak hatalom, áldás
is a tudomány. Hogy ma már nem
lakunk barlangokban s nem faljuk
fel egymást mi, emberek közvetle-
n ü l — legfeljebb csak közvetve — ;
hogy- tudunk védekezni a természet
káros behatásai, mindenekfölött a
betegségek ellen; hogy kezdjük
társadalmunkat és gazdaságunkat is
tudományos módszerekkel meg-
figyelni és megjavítani, mindez a
.tudomány áldásos eredménye.

De ugyanakkor hátborzongató
példák özöne tárja elénk — külö-
nösen épp korunkban — azt is,
hogy mire képes az egyébként ál-
dásos tudomány, ha egyszer elsza-
kad a krisztusi humanizmustól, az
igazi cmberszeretettöl. Ezért az
apostol a tudósra is ráolvassa az
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isteni szentenciát: „És ha jövendőt
tudtak is mondani, és minden, titkot
és minden tudományt ismerek is;
. . . szeretet pedig nincsen én ben-
nem, semmi vagyok."

Harmadiknak megjelenik előt-
tünk a fanatikus vakfouzgó, a hit
megszállottja, ki elkülönülve misz-
tikája, egyéni vakbuzgósága ele-
fántcsonttornyába, elszakad ember-
társaitól, különösen a más hiten le-
vőktől és saját hiedelme mélységeit
járja. A hit valóban az emberiség
legnagyobb erőforrása. De bár-
mekkora is a hit ereje, — szeretet
nélkül semmit sem ér. Sőt a szere-
tet nélküli, vakbuzgó hit egyenesen
veszedelmes az emberi társadalom-
ra, amint ezt is fájdalmas példákon
szemlélhetjük épp korunkban, amd-

. kor megsokasodtak a mítoszok,
úgyhogy sokszor már csaknem
hegyeiket mozdított 'ki helyökböl a
fanatizált tömegek vafchite, mely —
mindig — hajlandó minden képte-
lenséget igazságnak, valóságnak
elfogadni, valamint a más hiten
lévőt megsemmisíteni. Nem, a hit
önmagában, elszakítva a szeretettől,
egyenesen veszedelmes, mert meg-
osztja az embereket, válaszfalakat
állit közéjük s gyűlöletet szit a
más meggyőződésen levők iránt.
A mítoszok felujulásának kora, e
mai korszak azért van tele annyi
gyűlölettel és borzalommal, mert a
vakhit totális, hatalomra,, abszolút
rangra jutott e nemzedékben, elsza-
kadva a hit kilengéseit egyedül fé-
kező és kiegyensúlyozó szeretettől.
Mert amíg a hit önmagában .elvá-
laszt, megoszt, addig a szeretet —
s egyedül csak a szeretet — áthidal,
egybekapcsol. Hit sokféle van —
még egyetlen felekezeten belül is
•—, szeretet azonban csak egyféle.
Ezért mondja az apostol a fanati-
kusnak: „ . .. ha egész hitem van
is, ugyannyira, hogy hegyeket
mozidlithatok ki helyökröl, szeretet
pedig nincsen én bennem, semmi
vagyok."

Most értjük igazán Pál apostol
szavainak reális igazságát és isteni
bölcseségét, amikor a szeretetet
minden egyéb értéknek, szépség-
nek, tudománynak, hitnek 'egy-
aránt mérhetetlenül fölébe helyezi.
Ez a krisztusi mérték, s aki ezzel
mér, az a krisztusi ember. Egyben
ez a krisztusi humanizmus lényege
is. „Az Isten szeretet; és aki a sze-
retetben marad, az Istenben marad,
és az Isten is ö benne." (I. János
4:16.)

íme, ez a karácsony igazi értelme,
Isten örök üzenete hozzánk a kará-
csonyi Krisztuson keresztül: a sze-
retet. „Az Istent soha senki nem
látta: Ha szeretjük egymást, az
Isten bennünk marad, és az ö sze-
retete teljessé lett bennünk." (I.
János 4:12.)

Ha nem lett volna eddig kará-
csony, ki kellene találni, ha persze
telnék ilyen isteni csoda emberi
erőfeszítésből. Mert bármennyire is
gyűlölettől feszül ez a mai világ,
lelke legmélyén érzi a szemlélődő
ember Keleten és Nyugaton egy-
aránt, hogy a cél, a teljesség, a bol-
dogság, Isten, mégis egyedül a sze-
retetben található fel. Ezért bár a
húsvét misztikusabb ünnep,, a nagy-
péntek megrázóbb, drámaibb, mé-
gis a karácsony a legnagyobb ün-
nepe minden keresztyénnek, mert
ez olyasmit jelképez és sugároz ma-
gából, nevezetesen a szeretetet, mi
régen túlnőtt már a keresztyén fele-
kezetek keretem, hiszen egyetemes
emberi érték és a legnagyobb em-
beri kincs is egyben. *

Karácsony szent ünnepére kész-
szülve eszméljünk gyarlóságunkra
és igazi rendeltetésünkre s a szere-
tet isteni élményében egyesüljünk
közeli-távoli hozzátartozóinkkal,
barátainkkal, emberkéz-csinálta ha-
tárokon innen és túl, a világ min-
den táján szétszórt magyarok. Most
vessük ki szivünkből a gyűlöletet,
a másokat- hibáztatást és engedjük,
hogy a Mennyei Gyermek betöltse
és megnemesitse szivünket csodá-
latos isteni szeretetével. F.P. K.

Kosztolányi Dezső :

Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád.
Mait éjszaka •— háromkor — abbahagytam
a munkát.
Le is feküdtem. Ám a gép az agyban
zörgötí tovább, kattogva-zúgva nagyban,
csak forgolódtam dühösen az ágyon,
nem jött az álom.
Hívtam pedig, igy és ugy, balga szókkal,
százig olvasva s mérges altatókkal.
Az, amit irtam, lázasan meredt rám.
Izgatta szivem negyven cigarettám.
Meg más egyéb is. A fekete. Minden.
Hát fölkelek, nem bánom az egészet,
sétálgatok szobámba le-föl, ingben,
köröttem a családi fészek,
a szájakon lágy, álombéli mézek
s amint botorkálok itt, mint a részeg,
az ablakon kinézek.

Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam?
Te ismered a házam,
s ha emlékezni tudsz a
hálószobámra, azt is tudhatod,
milyen szegényes, elhagyott
ilyenkor innen a Logodi-utca,
ahol lakom.

Tárt otthonokba látsz az ablakon.
Az emberek feldöntve és vakon
vízszintesen feküsznek
s megforduló szemük kacsintva néz szét
ködébe csalfán csillogó eszüknek,
mert a mindennapos agyvérszegénység
borult reájuk.
Mellettük a cipőjük, a ruhájuk
s ök a szobába zárva, mint dobozba,

' melyet ébren szépitnek álmodozva,
de — mondhatom ;— ha igy reá meredhetsz,
minden lakás olyan, akár a ketrec.
Egy keltöóra átketyeg a csendből,
sántítva baktat, nyomba felcsörömpöl
és az alvóra szól a
harsány riasztó: „ébredj a valóra."
A ház is alszik, holtan és bután,
mint majd száz év után,
ha összeomlik, gyom virit alóla
s nem sejti senki róla,
hogy otthonunk volt-e vagy állat óla.

De fönn, barátom, ott fönn a detüs ég,
valami tiszta, fényes nagyszerűség,
reszketve és szilárdul, mint a hűség.
Az égbolí, , o

egészen ugy, mint hajdanába rég volt,
mint az anyám paplanja, az a kék folt,
mint a vizfesték, mely irkámra szétfolyt,
s a csillagok • ; .
lélekzö lelke csöndesen ragyog
a langyos őszi
éjjelbe, mely a hideget előzi,
kimondhatatlan messze s odaát,
ök, akik nézték Hannibál hadát
s most néznek engem, aki ideestem
és állok egy ablakba, Budapesten.
Én nem tudom, mi történi vélem akkor,
de ugy rémlett, egy szárny suhant felettem
s felém hajolt az, amit eltemettem
rég, a gyerekkor.

Olyan sokáig
bámultam az égbolt gazdag csodáit,
hogy már pirkadt is keleten s a szélben
a csillagok szikrázva, észrevétlen
meg-meglibegtek és távolba roppant
fénycsóva lobbant,

egy mennyei kastély kapuja tárult,
körötte láng gyűlt,
valami rebbent,
oszolni kezdett a vendégsereg fent
a hajnali homály mély
árnyékai közé lengett a báléj,
künn az előcsarnok fényárban úszott,
a házigazda a lépcsőn búcsúzott,
előkelő ur, az ég óriása,
a bálterem hatalmas gloriása
s mozgás riadt csilingelés, csodás,
halk női suttogás,
mint amikor már vége van a bálnak
s a kapusok kocsikért kiabálnak.

Egy csipkefátyol
látszott, amint távol
homályból
gyémántosan aláfoly,
egy 'messze kéklö,
pazar belépő,
melyet magára ölt egy drága, szép nö
és rajta egy ékkő
behintve fénnyel ezt a tiszta békét,
a halovány ég tulvilági kékét,
vagy tán egy angyal, aki szüzi
szép mozdulattal csillogó fejékét
hajába tűzi
és az álomnál csendesebben
egy arra ringó
könnyücske hintó
mélyébe lebben
s tovább robog kacér mosollyal ebben
aztán amig vad paripái futnak
a farsangosan lángoló Tejutnak
arany konfetti-záporába sok száz
batár között, paíkójuk fölsziporkáz.

Szájtátva álltam
s a boldogságtól föl-fölkiabáltam,
az égbe bál van, minden este bál van
és most világolt föl értelme ennek
a régi, nagy titoknak, hogy a mennynek
tündérei hajnalba hazamerinek
fényes kőrútjain a végtelennek.

Virradtig
maradtam igy és csak bámultam addig.
Egyszerre szóltam: hát te mit kerestél
ezen a földön, mily kopott regéket,
miféle ringyók rabságába estél,
mily kézirat volt fontosabb teneked,
hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél
és annyi rest éj
s csak most tűnik szemedbe ez az estélyi

ötven,
jaj, ötven éve — szivem visszadöbben —
halottjaim is itt-ott egyre többen —•
már ötven éve tündököl fölöttem
ez a sok élő, fényes égi- szomszéd,
ki látja, hogy könnyem mint morzsolom szét.
Szóval bevallom néked, megtörötten
földig hajoltam s mindezt megköszöntem.

Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem,
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen,
de pattanó szivem feszítve húrnak
dalolni kezdtem ekkor az azúrnak,'
annak, kiről nem tudja senki, hol van
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
ugy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol 'lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy ismeretlen Urnák
vendége voltam.

U; tavaszig,

vagy a na Iáiig

Most, hogy megint útfélre estem,

Eltűnődöm e téli esten

Mi volt az élet, Uramisten?

Mi volt? ez volt: sok fénytelenség

Fakó robot és kénytelenség,

Száz bús határ reménytelenség.

Borult egek kevés azúrral

Koldus pajtásság pár nagy taal

Pár ájult nóta, tépett húrral.

Most itt ülök roppant hegyek közt,

Betegen a többi beteg közt,

Múltnak háttal, halállal szemközt.

Lesz-máskép? várjam? ne várjam?

Lassan szétszéled a homályban

Bitang jószágom, kedvem, vágyam.

Nyomukban, mint fekete bundás

Begyürt süvegü öreg kondás,

Hallgatva ballag a lemondás.

S mégis a csönd-paplanú télben

Nagy nyugalom évadját élem —•

érzem, az Isten gondol vélem.

Mint a bokrok setét bogyókkal

A hó alatt zamatozókkal

Megrakva ^zívem hűvös jókkal,

Hogy mire jókkal, majd megválik

Mire a hó gyapja lemállik

Uj tavaszig, vagy a halálig.

Fekszem megadva békén resten

S néz rám át a végtelen esten

Tűnődve sorsomon: az Isten.

Tóth Árpád.

XI. Űrnapja.

29. Miért nevezzük Isten Fiát
Jézusnak, azaz Idvezitönek?

Azért, mert Ö idvezit bűneinkből
és mert senki másban idvesség sem
nem kereshető, sem nem található.

30. Hisznek-e azok is az egyedül
idvezitö Jézusban, akik boldogsá-
gukat és idvességüket a szenteknél,
önmaguknál, vagy másutt keresik?

Nem, söt azok valójában megta-
gadják az egyetlenegy Idvezitöt és
Megváltót Jézust, noha dicseked-
nek vele. Mert vagy Jézus nem tö-
kéletes megváltó, vagy akik ezt a
Megváltót igaz hittel elfogadjak,
azoknak Őbenne kell feltalálniok
mindazt, ami idvességökre nézve
szükséges.

A mai nappal kezdődően kilenc
urnapi leckében a Szentháromság
második személyével, a Fiuistennel
foglalkozunk. Barth Károly, a bá-

zeli theológia nagyhírű professzora
az Atyaistenröl és Fiuistenröl szóló
tanítást a következőképen kapcsolja
össze: Annak a szuverenitásnak,
amit az Egy Örök Isten az Általa
teremtett Világ felett gyakorol, meg-
felel az Egy Jézus Krisztusnak az
Általa elhívott, megszabadított , és
elkötelezett emberek feletti király-
sága. •
. Barth ebben a mondatában azt

az örömüzenetet foglalja össze,
hogy az Örökkévaló Isten, jóllehet
Mindenható Ur, Jézus Krisztus ál-
tal, vagyis isteni szeretetének a
jegyében kívánja éreztetni szuve-.
rénitását a feléje forduló emberrel
szemben és nem kíván korlátlan
egyeduralkodó módjára eljárni. A
hivő lélek számára kell ennél na-
gyobb vigasztalás?

A 29. kérdés és felelete Jézus
nevének az értelmezésével bizonyít-
ja, hogy Ö képes és hogy csak Ö
egyedül képes megszabadítani ben-
nünket bűneinktől. „Nincsen senki-
ben másban idvesség, mert nem is
adatott emberek között az .ég alatt
más név, mely által kellene nekünk

megtartatnunk" (Cs'el. 4:12.). Ez
az az isteni igazság, amit a refor-
mátorok megtisztítottak az évszáza-
dok porától és ennek az igazságnak
jegyében törtek kaput ember és
társadalom lelki és szellemi fejlő-
dése számára.

A názáreti ácsmester fia megnyi-
totta előttünk az üdvösség útját.
Skandalum annak, aki nem hisz,
de végtelen boldogság a hívőnek.
Isten, a Szent, nem semmisiti meg
a tisztátalan embert, hanem kegyel-
mébe fogadja Jézus kezéből. Eire
az örömhírre, más szóval Evangé-
liumra, aggodalomráncolta arcunk
kisimul, térdre esünk az Atya előtt
és bizalommal tekintünk földi jö-
vőnk elébe is.

Ö, a názáreti Jézus, nemcsak ké-
pes, hanem elegendő is arra, hogy
bennünket megszabadítson. . Sem
szenteknek, sem papoknak nem
vagyunk adósa, nem állunk senki
emberfiának a hatalma alatt, hanem
kizárólag csak Önéki tartozunk.
Néki, aki sajátmaga fizetett értünk.
(Ján. 1:16, Kol. 1:19, 20.)

Ez a lényege annak a nagy fel-

szabadulásnak,, amit a reformáció
eredményezett. Az egyedül csak
Jézus Krisztusra néző keresztyén '
ember kiszabadult a bucsujárások-
nak, a kegyes gyakorlatoknak, az
érdemszerzö adakozásoknak, a bűn-
bocsánatért való versengéseknek és
egyéb „üdvösségre vezető" cselek-
ményekn®k az útvesztőjéből. Sza-
badon, egyszerűen, teljeskoru em-
berhez méltóan járulhatunk Isten-
hez. Megszűnt a lelkiismereti félel-
meknek, aggodalmaknak és számit-
gatásoknak a kora. Nem kell többé
az égi és földi hierarchia fokozatait
végiglátogatnunk, elöszobáznunk,
hanem, szemtöl-szembeállunk és te-
gező viszonyban vagyunk Istennel.
Felszabadultan és hálatelt sziwel
ismétli ajkunk a názáreti Jézus
imád!ságát: „Mi Atyánk, ki vagy a
mennyekben."

Protestáns keresztyén magyar
ember, ha Luther módjára átélted
és Kálvin módjára megértetted,
hogy Jézus elegendő az üdvössé-
gedhez, akkor az ezzel járó boldog-
ságodhoz képest mindennemű földi
szenvedésed epizód csupán. K. L.



Oondo^ottjaink helyzete
Ausztriában súlyosabb, mint

valaha. :

Egyetlen olyan érvényes jog-
szabály sem ismeretes ma már,
amely-mondjuk így az emberi
jogokhoz való viszonyunkat mé-
gcsak körvonalazná is. Szinte
az sem kétséges, hogy ilyirányú
felvilágosítást kérő szó sem
számithatna egész Nyugat-
Ausztria területére egyaránt ér-
vényes válaszra.

Tény az, hogy a nyugati meg-
szálló hatalmak osztrák fennha-
tóság alá helyezték, az általuk
még D.R-ként nyilvántartott
személyeket, akik most már.
D. P. igazolványaik bevona-
tása után, a külföldieket nyil-
vántartó és ellenőrző rendőrség
felügyeléte alatt állanak. Amen-
nyire megállapítható e tény gya-
korlatilag .azt jelenti, hogy a
most már „külföldinek" minő-
sült egykori DP-nek vagy új
menekültnek, négynyelvü iga-
zolványában határidős vagy
visszavonásig érvényes tartóz-
kodási engedélye van, s van
olyan szövetségi állama is
Ausztriának, amely az ilyen
határidős tartózkodási enge-
délyt kizárólag a megszálló ha-
talmak szolgálatára, vagy me-
zőgazdasági munkára adja még.
Viszont visszavonásig érvényes
tartózkodási engedélyek előfel-
tétele volt olykor az is, hogy
kérelmező mindegyik hozzátar-
tozója nevében is, minden el-
képzelhető segély-igényéről le-
mondjon.

E vonatkozásokban'még any-
nyi ismeretes, hogy a megszál-
lása zónák közti közlekedésre
olykor még mindég határidős
engedélyre van szükség. Útleve-
let pedig még mindég nem kap-
hat- ilyen „külföldi".

Behatóbb tájékozódásra való
alkalmak hijján az osztrák na-
pisajtóból és annak megfelelő
rovataiból kell tudomásul ven-
nünk azt, hogy gondozottjaink,
s -persze mindegyik menekült
magyar, az osztrák közvéle-
mény és hivatalos fórumok
nyelvhasználatában sohasem
mint „menekült" szerepelnek,
mert ez a szó többszörösen ki-
hangsúlyozottan kizárólagos
érvénynyel Ausztrában csak a
népi németek megjelölésére
szolgál. Talán nem fölösleges e'
tényt azok figyelmébe ajánlaná,
akik esetleg külföldön olvasnak
itteni sajtótudósitásokat a me-
nekültkérdés megoldásáról vagy
ilyen célzatú akciókról, azok
eddigi eredményeiről stb. stb.
Félreértések elkerülése céljából
hangsúlyoznunk kell azt, hogy:
Nem rólunk, magyarokról van
szó!!

Nem tudhatjuk még azt sem,
hogy az IRO-megszüntével az
itt-maradt volt IRO-jogosultak,
amúgy is csak elméleti jogvé-
delme megszünt-e, átadódott-e
valamely szervnek? Mert leg-
jobb tudomásunk azerint ilyen
szerv, illetőleg semmiféle szerv
ily átadást személy szerint egy-
etlen volt IRO-taggal sem kö-
zölt. Nem is szólva az IRO meg-
szűnte óta kimenekültekröl,
akiknek jogi statusára ily előz-
mények hijján még csak követ-
keztetni sem lehetne.

A munkavállalási lehetőségek
tekintetében a legsúlyosabb a
helyzet. Osztrák viszonylatban

az előző években még volt lehe-
tőség munkavállalási engedély
megszerzésére, de csak nehéz
testi munkára, azaz a legala-
csonyabb órabéres kisegítő
munkára: építkezésnél, útépí-
tésnél, kőbányában, szállítások-
nál stb. stb., s jóllehet az idény-
szerü munkáselbocsatások so-
rán elsősorban a „külföldiek"
vesztették el munkalehetőségü-
ket, a bérükből előzetesen szá-
zalékos arányban levont mun-
kanélküli segély-biztosítási dij,
alapján munkanélküli segélyük
birtokában legalább hat hóna-
pig várhattak újabb munkaalka-
lomra. De ma már megállapit-
ható az a célzat, hogy a társa-
dalmilag biztosított munkahely-
ekről az ilyen „külföldiek" tel-
jességgel kiszonittassanak, az
egyes szövetségi államok mun-
kásszükségleteinek illetőleg fö-
löslegének megfelelő arányban.

A munkavállalási viszonyokat
csak súlyosbítja az a tény, hogy
a megszálló hatalmak költség-
vetési okokból kénytelenek az
ilyen „külföldi" alkalmazottjai-
kat ilyen vagy olyan ütemben
elbocsátani. Mag kell itt jegy-
ezni azt is, hogy a nyugati meg-
szálló hatalmak megértő és em-
berséges magatartásának volt
köszönhető az is túlnyamorész-
ben, hogy munkaképes DP-k
kenyérkereseti lehetőséghez ju-
tottak, sőt a megszálló hatal-
maknál még irodai alkalmazot-
tak is lehettek.

De el kell ismernünk azt is,
hogy tárgyi, .gazdasági okai
vannak az osztrák állami mun-
kavállalási intézkedéseknek, is.

kérdés csupán az, hogy mi
lesz a sorsuk az Ausztriában
élö magyaroknak?

Az öregek, ha a megfelelő,
környezettanulmányoik, munka-
képtelenségi orvosi igazolások
próbáit kiállták, ha továbbá
nincs miunkaképes hozzátarto-
zójuk, akárcsak egy is, akkor
havi inségsegélyben részesül-
^ek, amelynek fejenkénti össze-
ge mélyen a létminimum alatt
van. Ha közélelmezett táborban
laknak (az úgynevezett táborok'
kisebbik százaléka ez, a leg-
több ugyanis csupán u. n. lakó-
tábor) semmiféle készpénzt nem
kaphatnak. • -

A betegek nem csekély szá-
zalékban olyanok, akik kiván-
dorolni éppen beteg ségük miatt
nem tudtak, viszont az itteni
egészségügyi hatóságok által
mégis munkaképeseknek nyil-
váníttattak, segélyigényüket ép-
pen ezért megtagadták, kény
telének voltak nehéz testi mun-
kát vállalni, igy persze csak
betegségük súlyosbodott. Más
részük barakokban, s barakkór-
házakban van elhelyezve, néhol
úgynevezett tábori kórházak-
ban. Két hónapnál hosszabb
ideig tartó közkórházi kezelésre
azonban általában nem számít-
hatnak.

A lakásviszonyok Ausztriá-
ban a legsúlyosabbak, s így mi
sem természetesebb, mint az,
hogy ennek legkeservesebb kö-
vetkezményeit ismét csak az
ilyen „külföldiek" viselik.

a) Nagy részük u. i. barakok-
ban lakik. Hogy a barakban el-
töltött éveknek milyen súlyos
egészségügyi és lélektani követ-
kezményei vannak, ez a kérdés
külön tanulmányt igényelne.
Ebben az összefüggésben csak
azt lehet hangsúlyozni, hogy e
deszka-épitmények szakszerű
javítására, vagy karbantartá-

sára sehol sem került sor a há-
ború vége óta. Ellenkezőleg ál-
talános célzat, éppen javitha-
tatlanságuk, és egészségre való
veszélyességük miatt az, hogy
lebontassanak.

b) A •munkában-álló vagy
állott „külföldinek" teljesen ért-
hető barak-iszonyata sokszor
arra -kényszeritette öt, hogy kö-
épületben béreljen magának
szobát, még akkor is ha a való-
ságos és tényleges „külföldi"
turisták valutáris képességei-
hez mért havibért kellett meg-
fizetnie, ami egy kisegitö nehéz
testi munkás havi összkerese-
tének legalább 30, sőt 40%-a.

Gyermekek, ifjúság jövője
teljesen reménytelennek látszik.
Elemi oktatásban részesülhet-
nek idegennyelvü gyermekek is,
sőt közép és felsőfokú oktatás-
ban is (természetesen német
nyelven), ha ennek költségeit
fedezni tudják. A szigorú és tör-
vényes tilalmak azonban igen
megnehezítik a lehetőségét is
annak, hogy akár a német nyelv
tökéletes ismerete alapján ás a
főiskolát vagy egyetemet vég-
zett ifjúság szellemi alkalmaz-
tatást nyerhessen.

Számolni kell ez összefüggés-
ben magyar gyermekek és ifjak
t e r m é s z e t e s elnémetesedé-
sével, azzal tehát, hagy a német
lesz új anyanyelvük, anélkül
azonban, hogy a leghalványabb
reménye is lehetne valamely hi-
vatás betöltésére: é p p e n né-
m e t nyelvterületen! Meg kell
említeni azt is, ;hogy gyakorlati
képzettség szerzésére pedig
előfeltétel sáncs, mert magyar
gyermek vagy serdülő: tanonc
nem lehet.

Nem lehet tudni, hogy e kér-
désben is fog-e vagy tud-e va-
laki vagy valamilyen intézmény
felelősséget vállalni, de tény az,
hogy jelenleg bárminő hivatásra
való előkészületnek éppen a
legközvetlenebb és a legfonto-
sabb indításai hiányzanak. Nyil-
ván nemcsak hivatásos nevelő
képes belátni azt, hogy komoly
és lelkiismeretes előkészületet
csak akkor várhatunk gyermek-
töl-ifjútól, ha annak közvetlenül
belátható és látható célját jó
lelkiismerettel meg is tudjuk
mutatni!

portról van szó, amelyik lega-
lább húszszorosát teszi például
az itt-élö magyaroknak, és igy
hatalmasan pozitív példával ta-
núsítja azt, hogy anyagilag s
mennyiségileg lényegesen súlyo-
sabb emberi lét jogi problémák
is megoldódhatnak, ha intéz-
mények és társulások felelőssé-
gérzete egyenes arányban fej-
lődik a szükségletekkel.

A háború utáni nyolcadik
karácsony megvilágításában
öregek, betegek, munkanélkü-
liek, gyermekek és ifjak létkér-
dései várnak válaszra. Ha lét-
számuk viszonylagos kicsisége
lenne szembeötlő, akkor nyil-
ván a megoldás sem lehetne
túl-nehéz. Ha pedig helyzetük
reménytelensége lehetne elriasz-
tó, akkor is a karácsony igen
alkalmas az ilyen valóságok
vonzóbbá tételéré, súlyos fela-
datok oly sokféle megszépíté-
sére. . . .

Mezőgazdasági kisegitö mun-
ka az, amelyet egész Auszriá-
ban bármely idegennyelvü „kül-
földinek" engedélyeznek. Ebben
a munkakörben meghatározott
munkaidő nincs, a bérösszeg
kizárólag a pillanatnyi szükség-
letek és munkapiaci kínálat
függvénye, de egyetlen esetben
sem haladja meg a másnemű
kisegitö munkás havi kereseté-
nek 50%-át. Télen csak ott van
mezőgazdasági kisegítő mun-
kásra, igénylés, ahol a tulajdon-
osnak erdöbirtoka van, akinek
tehát télen fakitermelő (volta-
képpen szakmunkás) vállalko-
zásaiban kell a földmives kise-
gitö munkásnak dolgoznia, aki
csak orvosi kezelésre van biz-
tosítva, de munkanélküli segély-
biztosításra igényjogosultsága
nincs, bármennyi időt dolgozott
is a .mezőgazdaságban. Nem té-
vesztendő össze az ilyen segéd-
munkás a béres-sel, aki szerző-
déses viszonyban van gazdájá-
val, de ilyen „külföldi" sohasem
lehet.

örvendetes fejlődés a népi
németeknek folyamatos egyen-
jogúsítása, most már csaknem
mindegyik, tehát szellemi hiva-
tások gyakorlására is; további
itteni megtelepítésük, házépítési
akcióik stb. stb. annál is inkább,
mert számszerűleg oly népcso-

A kolumbiai protestánsüídözések
tovább folytatódnak. Gyilkossági
merényletek protestánsok ellen, va-
lamint templompusztitások, felrob-
bantások napirenden vannak.

Hírek.

Dr. Brunner Emil zürichi refor-
mátus hittuóst a tokiói Nemzet-
közi Keresztyén Egyetem 1953
Szeptemberétől kezdve 3 évi idő-
tartamra rendes tanárnak meg-
hivta.

Az Eszakamerikai Egyesült Alla-
mokban 8.3 millió keresztyén né-
ger van, akik közül 8 millió pro-
testáns és 300.000 katolikus. A 8
millió protestáns néger közül 7.5
millió néger egyházközségekben
van megszervezve, egy fél millió
pedig szétszórva a fehérek keresz-
tyén közösségeiben éli hitéletét.

A koreai háború kitörése óta 255
presbiteriánus lelkészt öltek meg
vagy hurcoltak el a kommunisták.
Az elhurcoltak nagyrésze — felte-
vés szerint — már nincs életben.
Korea 2250 presbiteriánus templo-
ma közül 152 elpusztult, 468 pe-
dig megsérült.

A munkabér Magyarországon.
Egy igazgatósági tag 3500 F t , egy
mérnök 2200 Ft., egy elömmnkás
1600 Ft., egy tisztviselő 1300. Ft.
fizetést kap havonta, míg egy kb.
20 éves gyakorlattal rendelkező
bányamunkás átlagos havi kere-
sete 800—1000 Ft.

Japánban ezidöszerint 1570 pro-
testáns egyházközség van.

Gyermekek éneke.

A kis Jézus a miénk,
Nekünk adta Isten.
Kérjük tőle a szivét,
Odaadja ingyen.

Énekeljünk gyermekek,
Énekeljünk szépen
Itt van ám a Bethleh-em
Jézus!ka szivében.

Nézzétek, hogy neveti.. .
Öt mindenki szereti,
Játékot is hoz neki, -
Jászolka is már teli . . .

Jaj, de szép az istálló
Csacsi, bárány, ökör, lói
Játszunk Vélek szépen
Isten szeme vigyáz ránk" .
Fenn, a magas égen!

A kis Jézus a miénk
Nekünk adta Isten
Kérjük tőle a szivét
Odaadja ingyen.

('Karácsonyi népének.)

Kosztolányi Dezső:

A szegény kisgyermek panaszaiból

Ti, akik zári ajtók előtt szepegtek
kis társaim az éji hidegen,
Játékaim nem adom oda nektek,
mert véretek makrancos, idegen.

Garaboncások, vásott ördögök,
a hajatok lóg, zöld a körmötök,
ordíttok s ha ajtónkat kitárnám
az üveges szekrénynek rontanátok,
zengetnétek tütülö harsonátok
és szánkáznátok szőnyegünk virágján.

De azt akarom tisztán és fehéren,
legyetek vígak és bársonyba járok,
a kezetekben egy hagy arany-érem,
S hódítsátok meg az egész világot.

' Tinéktek is legyen, ami enyém,
aranyrétes, habos krémes lepény. .
És menjetek tovább,,, kis szöszke hajjal
kék nyakkendövei menjetek tova,
legyen tiétek az alkony, a hajnal,
a kincs, a gyémánt, a vizit szoba.

Legyen minden cukrászda a tiétek,
a méz, a bonbon és a karamell,
és szoptasson ez a kegyetlen élet
mint égy szelid és lanyha anyáméit....



Válaszlevél tengerentúlra

Kedves Barátom!
Helyzetképet kértél tőlem, s úgyis tudom: elvárod, hogy soraim-

ból friss életkedve légköre áradozzék.
Mindenek előtt köszönöm szives érdeklődésedet, amely csak

örömmel tölthet el. Hiszen tudod azt is, hogy az örömnek mily
lényeges előfeltétele: a ritkaság! Hálából mindjárt megnyugtatlak.
Semmi újság nincs. Ez is csak kellemes Neked is, nekem is. Neked
azért, mert a régi helyzetet jól ismered és így nem kell megdöbben-
ned, én pedig megkiméltetem az elbizakodástól.

Viszont tapintatosságok iránti érzékemet sem vesztettem el. Érdek-
lődésed rendkivüliségét nem tulajdonítom valamilyen általános kö-
zöny kihangsulyozásának. Mi is lenne, ha mindegyik kivándorol-
tunknak válaszolgatni kellene? Ki győzné bélyeggel? Nem! Csak
fokozódó fogékonyságokról számolhatok be. Erősen kifejlődött ben-
nem a hajlam az ártatlan csekélységeken való zavartalan örvende-
zések iránt.

Nézd csak, bevallom Neked, hogy én bizony itt a sarkon kinéz-
tem a kirakatból egy pár szép, fényes fekete félcipőt, hogy minden
nap megnézzem. Valósággal látogatóba járok hozzá, s bevallom azt
is, hogy nagyon megszomorítana, ha kivennék onnét, ha valaki meg-
venné, és lestrapálná. Az a fényes, mosolygós büszkesége rán-
cokba törne, színét vesztené, megöregednék, akárcsak az enyém.
Kár lenne érte, mint mindenért, ami hamvát veszti és elhasználódik.
Azért ne hidd, hogy meg tudnék válni az enyémtöl, az én öreg,
hűséges cipőmtől, hiszen olyan jól ismerem összes gyöngeségeít.
Lehet e másként komolyan s örömmel szeretni? Bizony csak úgy,
ha ismerjük egymás összes gyarlóságait. Megbocsájtani csak úgy
lehet, 'ha van mit.

Örülök, ha most nagyot nevetsz rajtam, mert tudom, hogy irigy-
ség ürme is cseppent fejcsóváló derülésedbe. Meg kell erezzed ugy-
anis, hogy még egy ilyen ócska kopott jószágban is lehet találni
egyéniséget. Ha cipőmet látnád, azt hinnéd biztosan róla, hogy
már nem sokáig bírja, hogy hamarosan szétfoszlik, hogy már nem
lehet rajta segíteni: öreg is, gyönge is, beteg is. De mégis megvan!
Elnyűtt, de mégis nyühetétlen, A végromlás előtt küszöb van, ott
megáll még az idő ist és pontosan ez a megállás: az egyéniség előtt.
S előtte meg kell áll] Te is,, még pedig illő tisztelettel, abban az
új cipődben, amelyet idegesen, szeszélyesen, sebtében kivétettél a
kirakatból, hogy. egy hónap múlva közönyösen a szemetesbe lökjed.
Nem kívánom persze, hogy letégy rossz szokásaidról, csak azt ké-
rem, hagyd meg nekem az én igazán ártatlan örömeimet, és ne küldj
nekem se cipőt, se cipörevalót! — Különben is még egészen jó az
enyém, söi Fekete úr azt mondja, hogy ö meg az enyémet csodálja,
az én cipőmet. . .1 Nem nagyon firtatom akérdést, mert Fekete úr
nagyon ért hozzá. Most irja összes müveit ugyanis, és összes müvei.
Az Emberiség Szociális Talpraállitásáról szólnak. S ebből mindjárt
azt is megláthatod, hogy Fekete úr csak úgy kíván talpraállani, ha
az egész emberiség ezt teszi. Bár az önzés ördöge öt is megkísér-
tette, mert gyönge pillanatában valami olyast mondott, hogyha kia-
dóra talál, első dolga lesz három gyermekének cipőt venni. A való-
ság azonban tüstént elfojtotta önző mohóságát. Fekete úrnak meg
kellettmaradnia tiszta idealizmusának emelkedett légkörében, s ehhez
hozzásegítette öt Feketéné, aki kijelentette, hogy nem a cipő lesz
az első, hanem egy tisztességes, rendes sparherd, amelyik fűt is,
meg főz is. Ilyenkor télen-úgymond-igazán nincs értelme annak,
hogy a gyerekek a tábor jeges, latyakos útjain szétrugdossák az új
cipöí, összeverekedjenek a volksdeutsch meg ukrán gyerekekkel, s
a Králikék meg vigyék a hírt, hogy a Feketééknek pénzük van ...!
a Feketééket támogatják . .. könnyű a Feketééknek! Képesek még
a Fürsorgeamtnál is bejelenteni, s akkor vége annak is: a Fürsorgé-
nakl Nem! A gyerekek csak maradjanak a barakban, ha fázik a
lábuk, dugják az ágyba. De ha sparherd lesz, nem is fáznak, nem
is verekednek, s majd azt mondjuk, hogy a Remetéék hagyták ránk,
addigra majd csak elmennek Chilébe, s azt nem kérdezi tovább
senki, mert azokat úgyis mindenki utálja....

Csak láttad volna, hogy Fekete úr milyen fölényes mosoly szár-
nyain emelkedett a helyzet és minden valószínűség szerint világ-
szociális eszmemenetének magaslatára, onnét csak úgy sorozta meg-
semmisítő kérdéseit: Tüzelő? Miből veszik Feketéék a tüzelőt?
Vagy lopják talán? Továbbá mit főznek mindég a Feketéék, hogy
mindég füstöl a kémény? Mibööl? S még továbbá miért nem járnak
ki a gyerekek soha? Talán csak nem betegek? S legvégül, mi lehet
a betegség? . . . . - • • • •

Szegény Feketéné. Egészen belesápadt, karjai csüggedten, tehetet-
lenül hullottak ölébe, a legsúlyosabb vád súlya alatt. Csak ki kell
mondani és már vád is, Ítélet is készen van. Kedves Barátom, ne
igyekezz botránkozni. Nem a táborban született meg ez az ítélet, a
gyakorlati élet hozta létre, igen, az a bizonyos rugalmas, eleven
gyakorlatiasság, amely itt a szuvas, otromba, deszkák világában
olyan egészen gyalulatlan fogalmazásra talált. Aki beteg, az leprás!
De ne búsulj, nem foglak becsapni. Van ebben a helyzetben magva
a humornak is.. Mert aki viszont önmagáról itten azt állítja, hogy
beteg, annak ezt senki sem hiszi el, legfeljebb azt, hogy bolond ami
pedig-állitólag-nem ragályos. Ugye, nem rossz! S mindjárt logikus is.

Szóval azért Fekete úr, mégiscsak a szavak csatáját nyerte meg,
amit igen tömören és igen erőteljesen valahogy igy fejezett ki: Ne
bőgj, se cipő, se spór ...! És kacagott is hozzá, amiből viszont lát-
hatod, hogy az élet üteme töretlenül friss a barakban is, Feketéné
könnyein átcsillan a derűnek nem egy sugara, s ami Neked bizto-
san a legkedvesebb lesz, Fekete úr íme újra azonosult önmagával,
azaz nemes eszményiségével. Méla mosolya most már korántsem
csupán a család győzelmes uráé, hanem új, friss élménye a nagy
felismerésnek, hogy tudniillik előbb az Emberiséget kell talpra-
szocializálni, s csak azután következnek a Fekete-gyerekek, s azu-
tán Feketéné, s a legvégén a sornak Fekete úr! S ha még ezután is
kételkednél önzetlen odaadásra való készségeinkben, akkor rossz-
hiszemű vagy, s több helyzetrajzot ne kérj tőlünk.

S tudd meg most már világosabban is, hogy törekvéseink ereje
mit sem vesztett lendületéből, s életünk állandó körvonalait ártatlan
könnyek és hasonnemü mosoly tükrözik. Nem is gondolod, hogy
köznapjaink deszkafalai között mennyi buzgalom buzog, s a jöven-
dőnek mennyi álruhás királyfia van készen arra, hogy gúnyáját
váltsa' és megváltsa. Amit Te onnét torzsalkodásnak minősítenél
talán, az nemes türelmetlenség voltakép. Á kérdés mindég csak az,
mire teszed rá a hangsúlyt. Hallgasd csak meg, az én kedves német
népi barátomat, aki ezt mondja: a magyarok legalább összetartanak.
Így mondja: legalább! Hát nem szép ez, hogy ö minket, ily éneknek
lát, de nem még szebb-e az; hogy minket ilyeneknek is lehet látni!?
Hát ne legyünk büszkék erre is, ne örüljünk Fekete úrnak is, aki

foszlós cipőjében is pompás lendülettel átlépi valóság s költészet
mesgyéjét, hogy egyenest meredek eszmecsúcsokra hágjon? Hát ne
mondjuk vele együtt tiszta bizalommal, fölényesen és a képzelet
meleg ragyogványaitól övezetien azt, hogy ha azok a Feketegyere-
kek várhattak eddig, hát várjanak még, legalább megedzödnek; s
ha Feketéné az ágy. alatt tudóit rezsózni eddig, hát csak rezsózzon
tovább, mert a táborvezetösége sokallani fogja a villanyszámlát
akkor is, a biztosíték minden este ki fog égni a túlterheléstől akkor
is, ha Feketénének spórja lesz.

Nem, kedves Barátom! Nem engedjük be a táborba az irigység
gonosz szellemeit, hiába irod most már harmadszor is azt, hogy
irigyelsz minket. Hát, csak tartsd meg magadnak összes irigységei-
det, annak sárkányfogait ne szórd szét közöttünk, s add oda alig-
használt cipőidet a vicének, ha ott van olyan .:.!

Nézd, én megértem, ha azt is irod, hogy Európában megölelnéd
az első baktert is, ha vissza tudnál érkezni. Megértem, mert azt
látom belőle, hogy bizony érzésvilágunknak egy-két egybefüzö
szála mégiscsak megszakadhatott. Nem mondom, bakterek nélkül
nem szűkölködünk, de megölelni..? Nem tehetek róla, de az ölé-
lésnek ily fajta ráirányultságát a csaknem nyolc év alatt még soha
nem éreztem, s igy persze még azt se tudom pontosan, hogy bak-
terék mit szólnának hozzá. Tudod, mit? Bízzuk rá Fekete úrra e
kérdés megoldását is. Szóljon müvének 78-ik fejezete talán ilyes
címmel: Vas\>ágányok vigyázójának átkarolására vágyakozók vi-
gasza szikár szocietászban szenvelgök szeme szikráztatására vagy,
egyéb néven: errefele esengö egyedek szertelen elmemenete elesett
elemek lélek-egy énének tetemes egyengetésére.

De hagyjuk a mély-magas tudományt, s addig is, amíg a kérdés
megoldódik, meghagyjuk Neked a megszépítő messziségnek vala-
mennyi térbeli előfeltételét. Szándékom tiszta és jó. Túlzásoktól
akarlak elriasztani voltakép, mert valami igaz mégis van rejtett állí-
tásodban helyzetünket illetőn. Azt hiszem inkábbat a kifejezésedben
van valamelyes-elismerem kedves-elrugaszkodás. Mert kétségtelenül
szeretnek minket itten, ha sajátos megnyilatkozásokban is, de mé-
giscsak szeretnek. Baj is az, ha nem olyan szemléletesen, ahogyan
Te elképzeled? Elvégre mégiscsak a lényeg a fontos. S ha ez oly-
kor-olykor zord ábrázatokkal és szókkal burkolja is önmagát, talán
csak szelíd szemérme kendőzi az érzelmes ellágyulásnak oly káros
látszatát. ' . •

Mert nézd, ha ilyeneket hallasz, havonként legalább egyszer,
hogy hiszen maga még csak hatvanéves; vagy nem is olyan súlyos
a maga szívbaja, fontos lenne Neked az, hogy milyen ábrázattal
nyomták markodba a Fürsorge-sorszámot? Vagy az, hogy Na,
maga-már-megint-itt-vannál kezdődik a tárgyalás, amelynek szöve-
gét-anyagát oly jól ismered: a vádbeszédet szegény adózó polgárok
filléreinek elpocsékolásárol, söt a költségvetésről, melyet pontosan
csak Te akarsz 'fölbillenteni. S a magad rekedt, ijedt dadogását?
Nem, nem ez lenne a fontos, hanem ugyanaz, ami nekem mindég
megmarad drága ajándéknak. Hogy aszongya „mégcsak hatvané-
ves." Igen, ez a „mégcsak" világit nekem valósággal, egy egész
hónapnak minden sötétben rejfezkedö rémes gondja ellen győzel-
mesen. Vagy, hogy Fekete úr találó szavaival éljek: felfokozza élet-
igenlő magatartásomat. És, hogy a szívbajom nem is olyan súlyos!
Mit mondjak? Érzed e szónak ezernyi édességeit? Érzed ennek a
„nem-is-olyan-nak" lágyan emelő, simogató bensöségeit? — Nézd,
én nem akarok ellentmondásokba bonyolódni, de valahányszor ezt
a dallamot újra ízlelem, bizony, mi tagadás, szeretnék valakit én is
megölelni. De hogy mégse Neked legyen igazad, de inkább Fekete
úrnak, hát azért se a baktert, hanem az Emberiséget. S hogy mind-
járt bölcs mérsékletre való készségemről is meggyőzzelek, kijelentem:
nem kívánom, hogy az orvos is ezt mondja! Nem megyek hozzá
különben se. Kellemetlen ember. Mosolyog mézesen, s amikor be-
lém hallgatózik, lopva csóválgatja a fejét. Nahát ebből az előzé-
kenységből nem kérek. Ha egyszer már orvosság kell nekem, hát
legyen az keserű, mint derék, őszinte hivatalnokok ábrázata; jus-
son belőle mindég tisztességes adag is, amit mindég pontosan meg-
kapok, -minden elsején; legyen benne az érdességnek éltető kímé-
letlensége, amely pillanatnyilag égeti a bőrt és a torkodat, de
persze csak azért, hogy kimentsen a biztonságos elringatózás hosz-
szú és unalmas napjaiból. — Hát most csak elhiszed, hogy szeretnek
minket itten?!

Nézd, én megmondom Neked. Meg kell tanulnunk: örülni! Még
annak is, hogy valakiknek terhére vagyunk, mert aki teher, annak
súlya van .. .! És örülnünk kell annak is, hogy képesek vagyunk
átszellemiteni a rideg valónak szürke jelenségeit.

A költészet bűvös, varázsos világa ez. Az élet prózája a mese-
beli gyermek színes köntösébe öltözik, és egyszeriben mindenütt
otthonos lesz. Beteg szivekben ott kattog-pattog frissen, egyenlete-
sen. Tarka rongyokból fejti fonalát, és szövi a legszebb álmokat.
Poloskás deszkákon is üvegcipöben táncol. S a nyomor mély sötét-
jéből, egyenest a vakító Napba röppen. Kinek jutna eszébe rettegni
tőle, hogy egyszer mégiscsak megáll szive szép lüktetése; hogy az
álmok ragyogó szövedéke újra csak kibomlik; s hogy az égi testen
egy szemernyi lobbanás lesz belőle?! -̂ - A kellékes nem törődik
vele, adja, amije van neki, ócska cipőt, rozoga szivet és otromba
szavakat. Máris kezdődik a játék. Felragyog a szemed egy kicsit a
könnyektől, egy kicsit a mosolygástól. Köhintgetsz is aprókat hozzá,
hogy mindent takargass valahogyan mégis, s beszélni kezdesz
másról, szürke számokról, megélhetésről, józan számításról.. Persze,
hogy ez is csak játék, csupa időhúzás még, hogy biztonságosabban
nézhessed az egészet minél tovább . . . a szemed sarkából.

De vigyázz, össze ne téveszd magadat velünk. Ne gondold, hogy
olyan könnyű gyermekké lenni. Hogy elég kisvasutat a karácsonyfa
alá tenni. Hiába mondod, hogy kisunokádnak vetted, mert csak Te
vágy az, aki alig várod, hogy beindithasd a motort a szőnyegre
hasalva. Magadnak építetted, bizony a kis alagutat, a meredek
hegyi pályát, a pompás kis: pályaudvart. Magadnak kacagsz, iz-
gulsz, pirulsz, viháncolsz a színes nagy bazárban, meg a nagy ebéd-
lőben .. . Mert ö a hagy vasútat vezeti, amelyik túlfut még előszo-
bán is, ki a nagy világba. Ö nem tavalyi papirdobozból szedi a csil-
lagot, meg a csengőt. Neki szive csendül és szemében ragyog a csil-
lag, és egy ócska deszkából, skatulyából külömb vasutat fabrikál
magának. S ha Te azt hiszed, hogy karácsonyfa nélkül, ajándékok
nélkül nincsen karácsony, ne akard a Te örömeidet örája erősza-
kolni. A Tiéd elmúlik ünnep másnapjára, te leszeded a fáról, amit
ráaggattál, gondosan takarékosan visszapakolod a csonkagyertyák
világát jövőre, de az ö kincsein másfajta öröm dicsfénye van. Amaz
első karácsonyé, amely igen nagyon karácsonyfátlan karácsony volt,
az otthontalan Gyermeké. Talán azért hozta a legfényesebb örömet.
— Hát, ha ezt irigylenéd tőlünk, igen jó lenne, mert jutna Neked
is belőle, amennyi csak beléd férne . . . .

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-
tersleb.en 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.

A JÖJJETEK árát következők-
ben állapítottuk meg:

A u s z t r i á b a n : egyes szám
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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 „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 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.

Krisztus Urunk áldott születésén..
Lnkács: 2., 14.

És szüle az ö elsöszülött fiát és
bepólyálá öt és helyeztete öt a
jászolba, mivelhogy nem vala né-
kik helyük a vendégfogadóba . . .
Dicsőség a magasságos mennyek-
ben az Istennek és a földön bé-
kesség és az embereknek jóaka-
rat.
Közeledik" a szent este. Az ad-

vent Krisztusvárása idején mind
erősebben és erősebben felhangzik
mindnyáj urak elhívására az. angyali
üdvözlet. A Szentirás lapjairól me-
gint szól hozzánk Keresztelő Já-
nos, térjetek meg, tisztítsátok meg
telkeiteket, mert elközelgetí annak
jövetek', aki lélekkel keresztel.
Tegyétek magatokat méltóvá az Ö
keresztségére.

•Olvasom a Bibliát, lelkem vissza-
talandozik az emlékezés szárnyán
repülve a múltba, az ösi határmen-
:én fekvő, ilyenkor fehér hóval
aoritott kis székely városba. Ho-
jyan vártuk ott gyermekek mind-
nyájan a Kis Jézus jövetelét hivő
[élekkel, igaz megjavulási szándék-
kal a szivünkben, hiszen agy tud-
tuk és' hittük, hogyha igaz lélekkel
kérünk Tőle, ha igazán szánjuk és
bánjuk, hogy megbántottuk Öt,' ak-
kor küld szépen felöltöztetett ka-
rácsonyfát sok ajándékkal alatta,"
mert Ö minden örömnek, szeretet-
aek a forrása.

Később elmúlt a mesék világa,
Tudtuk már, hogy a boltban veszik
ÍZ ajándékot, a piacon a fenyőt.
Már készültünk mi is titokban,
xogy másoknak örömet szerezzünk,
négis ugy fájt valami, éreztük,
iiogy elvesztettünk valami nagyon
isépet. Vágyakozva néztünk az el-
szállt angyalok után, akik talán
sohasem fognak visszatérni. Eltűnt
i szent varázs és megmaraidit az
süberi ünnep.

Pedig a karácsonyi mese igaz és
jrök, csak mi emberek vagyunk
lépteknek felfogni, megérteni. Ak-
tor.is csak azok tudták meghallani
íz angyalok énekét, akik lelkileg
<észek voltak s képesek voltak
ara, mások csak megérezték, hogy
valami csodálatos történt azon az
:stén, a Heródesek szivét peidlig ret-
egés töltötte el.

így van ez ma is, Testvéreim. A
heródesek szive még ma is meg-
•emeg, szeretnék a Krisztus szüle-
:ését hirdető kis fákat, az Antí-
trisztus dicsőségét hirdető fenyővé
változtatni, s az angyali isteni be-
tét hirdető éneket indulók hang-
ával elnémítani. De az ember, a
aegváltásra vágyakozó ember lel-
tét megérinti valami, egy láthatat-
aai kéz ímegsimongatja a sziveket,
; a legridegebbröl is lepattan a jég-
céreg, ha csak nem véglegesen el-
egyzettje a Sátánnak. Hiszen min-
íenki szeretne ezen az estén vi-
szontszerététet kapni, s ugy érzi,
logy valami jót kellene cselekednie.
\ Heródesek küzdelme, kegyetlen-
sége hiábavaló, mert az egykor
istentől elszakadt ember utódai ta-
án öntudatlanul viszaemlékeznek
m isteni béke elvesztett paradicso-

mára. Nem értik meg az angyalok
énekét, de érzik, hogy ezen a na-
pon szállott a földre a megváltó
szeretet egykor emberi testben és
séglakásban kellett eltöltenünk.

Hányan tudtunk megnyugodni
most is földre száll láthatatlanul.
Mindenkiért jött, mindenkit hív,
minidienkit meg akar váltani.

Igen, az angyalok, a földre szál-
lott szeretet követei, ma is körül
suhannak a Megváltó áldott szüle-
tésének napján, ők olvasztják meg
a jégkérget a sziveken, az ö kezük
minden emberi kéz, amelyik meg-
gyujtja a szeretet piciny mécsesét,
fát díszít és ajándékot helyez alája,
mert a cselekedeteknek csak agy
célja van: önzetlenül örömet sze-
rezni.

Az angyalok visszatéernek, de
kevesen voltak és vannak, akik meg
tudják hallani és érteni az énekü-
ket. A hallók és látók táborába tar-
tozók leszünk . ha őszinte és igaz
volt az adventi előkészületünk. Az
igaz bünbánattal és hittel kért ke-
gyelem áldása képessé tesz arra,
hogy megértsük és kövessük a ta-
nítást: Mert éheztem és ennem
adtatok, szoanjuhoztam és innom
adtatok, jövevény voltam és befo-
gadtatok . . . Bizony mondom nek-
tek,, amennyiben megcselekedtetek
eggyel eme legkisebb atyámfiai kö-
zül, én velem cselekedtetek <meg
azt.

Az igaz hittel kért kegyelem ké-
pessé tesz arra, hogy lélekben új-
jászülessünk a Megváltónk pa-
rancsa szerint: [Bizony mondom
nektek- ha meg nem tértek és olya-
nok nem lesztek, mint a kis gyer-
mekek, semmikép sem mentek be a1

mennyeknek országába.
Meg tudjátok és meg tudtátok ezt

érteni, át tudtátok és tudjátok eze-
ket a tanításokat az életetekbe vin-
ni? A felelettől függ, milyen volt
az adventi előkészületetek és mily-
en lesz a karácsonyotok.

Boldog, nagyon boldog lehet egy
karácsony egy elhagyott kis szo-
bában, egy kis fenyögaly mellett,
talán ajándék nélkül is. Boldog
lesz, mint a Szent Családé az istá-
lóban. Az angyalok vissza fognak
térni hozzátok, ha imádkozva és
énekelve együtt ültök Ö reá emlé-
kezve, inert gyermekekké tudtok
válni megint, Isten megváltott és
elhívott gyermekeivé. Ott lesz ve-
letek Krisztus, amint egykor ott fe-
küdött a jászolban, mert minden
jócselekedeteket, amit mások örö-
mére tettetek Ö vele cselekedtetek.
Eljön, hogy elvigye, elfogadja a ti
láthatatlan ajándékaitokat, amint
szeretettel fogadta az egyszerű
pásztorok ajándékát és a hiányzó
ajándékok helyett odahelyezi az
övét, a megváltó, üdvözítő, a lelki
békét, hitet, reményt-adó szeretetet.
A ti karácsonyotok a szegénység-
ben, hontalanságban is a leggazda-
gabb, a legboldogabb karácsony
lesz, mert egy. legbensöségesebb
istentiszteletté fog avatódni, mert
Telketek tiszta lesz mint Istengyer-
mekeié mert Vele való találkozás
lesz, veletek együtt fog ünnepelni,
hiszen Ö vele ' cselekedtetek min-

dazt, ami jót, boldogság-és öröm-
szerzőt cselekedtetek embertársai-
tokkal.

Olvasom a Bibliát, s életre kel-
nek lelkemben az utolsó évek ma-
gyar karácsonyjai.

Utolsó- otthoni karácsony. Majd-
nem mindnyájunknak felsőbb pa-
rancsra, vagy kényszerre otthon-
unkból elűzve, talán egy kis szük-
az isteni rendelésben? Nézzétek,
József és Mária is el kellett hagy-
ják a legnehezebb körülmények
között otthonukat, csak istállóban
kapnak menedéket, ajkuk mégsem
nyílik zugolódásra, ellenkezőleg
valalmd földöntúli boldogság sugár-
zik szemükből, mert köztük van a
kisidied alakjában a földre szállt
isteni megváltó és üdvözítő szere-
tet. Vajon velünk volt-e, vajon be-
engedtük-e, ha zörgetett?

Azóta hány karácsonyestén is-
métlődött meg ez minden magyar-
okkal.

A pásztorok egyszerű gyermeki
leikükkel meghallották az angya-
lok énekét és boldogan siettek
ajándékot vinni a kisdednek. Meg-
téttük-e mi, a másokkal való jócse-
lekvéssel?

És kezükbe vették a vándorbotot
egy belső intelemre hallgatva. Neki
vágtak az ismeretlén nagy bizony-
talannak félelem nélkül, mert hit-
tek törhetetlen hittel az isteni gond-
viselésben, mert tudták, hogy Isten-
nek célja van velük. Meg volt-e és
megvan-e bennünk ez a hit?

Olyan hasonló a sorsunk ebben
az emigráltaknak és az otthon-
maradottaknak.

Mindez miért? kérdésre a kará-
csony adventje megadja a feleletet.
Magyarok, ti eltávoztatok tőlem,
nem az én szolgálatom volt az első
a ti életetekben. Én szeretlek tite-
ket, rá akarlak vezetni az igaz útra,
hogy tanuljátok meg, én vagyok
az egyetlen segítség, tudjátok ti is
mint őseitek megint igaz hittel éne^
kelni „Gyözhetetlen én köszálam".
Tanuljatok meg rendületlenül hinni
Bennem, hogy csak jóra akarlak
vezetni. Tanuljátok meg egymást
szeretni, egymásért jót cselekedbí,
hiszen az Én Megváltó fiammal
teszitek azt, amit egymással csele-
kesztek. Ha jót tesztek, áldás fa-
kad belőle, ha rosszat, a ti fejetekre
száll.

ÍEZ a próbatétel a ti adventetek,
hogy elökészüljetek a boldog,
szent nagy magyar karácsonyra,
melyhez hivni foglak titeket, mint
Józsefet a hazatérésre, mikor ugy
látom, hogy méltóvá váltatok rá és
elérkezett az idők teljessége. Az én
megváltó kegyelmem és szeretetem
őrködik felettetek és türelmesen
várom a megtéréseteket.

Könyörögjünk a megváltó kegy-
elemért, szivünk, lelkünk és elménk
megvilágositásáért, hogy mielőbb
eljöjjön a nagy karácsony, a ma-
gyar megváltás elkövetkezése.

Dr. u. Z. S.

A találkozás...

A hontalanság egy kis szobájá-
ban egy havas karácsonyestén né-
hány magyar család együtt ünne-
pelt. A szegényes, csak a legszük-
ségesebbekkel bebutorozott szo-
bácskát csak asztalon álló kará-
csonyfa gyertyái világították meg.
A szeretet békéje, s az egymással
hangtalanul társalgó, egymást me-
gértő lelkek csendje honolt. A
„Mennyből az angyal" dallamában
oldódott fel a csend, aztán meg-
szólalt egy öreg: nem régen olva-
stam egy szép legendát a ma szü-
letett Megváltónkról, ha kívánjátok
elmesélem- Elkezdiett halkan me-
sélni:

Názáretre, ahonnan a mi Urunk
származott, gyönyörű reggel vi-
radt. A madarak daloltak, távolról
a nyáját a legelőre. kisérö pásztor
furulyája szolt a vidáman legelész-
ve ballagó nyáj kolompszatától
kisérve. — Tuidljátok, olyan volt,
mint otthon a falunkban egy szép
tavaszi reggel. A kis város utcáján
jött egy ember, amolyan vándor-
kereskedő felé, egy jól -megpakolt
málhás szamárral. A kis szürke
türelmesen bandukoló állatnak a
hátán egy olyan nyereg volt, ami-
lyet a mi hegyi honvédeziredeirik
használtak a kárpátokban. Szegény
kis, nyomorult állat verejtékezve
cipelte a nehéz terhét, melyet em-
bertelen gazdája rakott rá. Egyszer
csak a nyereg félre csúszik, letörött
az -egyik tartófa, az áruk a földre
hullottak. A gazda dühében elkez-
dett csúnyán káromkodni, szidta
a nyomorult kis fészket, ahol még
egy jóravaló mesterember 'sincs,
aki segíteni tudna. Tehetetlen dü-
hében ütlegelni kezdte a kis állatot,
mintha bizony az lenne a hibás.
Mindjárt megértetek mindet, ha
.arra gondoltok, hogy ez az ember
judeabeli zsidó volt, ezek pedig
lenézték, megvetették, söt gyűlölték
is a názáretbelieket.

Emberünk még fiatal volt, jó nö-
vésük-erős. Vörhenyes barna, hosszú
hajának egy vastag tincse a hom-
lokába csüngött- alá. Ugyanolyan
szinü volt a szakálla is. Olajbarna
arcából két nagyon értelmes, de
örökös nyugtalanságot, valami
rosszra való hajlandóságot eláruló
szem világított ki. Az arca szép
volt,. volt benne valami vonzó is,
mégis úgy érezte az ember, hogy
minden rosszra is képes.

Mikor épen a legvadabbul szitko-
zódott és ütni' kezdte az állatot,
mellette állott egy szelíd arcé idős
férfi. Hogyan jött.oda, nem tudta,
mert csak az utolsó percben vette
észre, mikor megszólalt. Amilyen
csendes, nesztelen volt a járása,
épen olyan volt egész megjelenése
is. Arcából valami megértő, nyu-
godt szeretet, önzetlen segitökés-
zég sugárzott mindenki felé. Egy-
szerű ember volt külsőleg, mégis
volt benne valami fenséges, ami
tiszteletet parancsolt. Mivel a zsidó
törvények szigorúan előírták az
idősebbek tiszteletét, a fiatal ember
abba hagyta a káromkodást, az
állat ütlegelését és elkezdett pa-
naszkodni, hogy neki még ma Ce-
sareaba kellene érni, s most itt áll
segítség nélkül. Az állat az oka
mindennek, mert mindig nyugtalan.

Ne szidd az Istet fiam-szolt nyu-
godtan az öreg. Látod, ha megpró-
báltatást küld, küld segítséget is.
Itt lakom a szomszédságiban, láttam
a bajodat, hát ide jöttem segíteni.
Csak pár ház, aztán itt az asztalos
mühelyem. Megcsináljuk hamaro-
san a nyerget, estére még célbe ér-
hetsz. Szereld le a nyerget és jere
velem.

iMenet közben megszólalt a fia-
tal: én Judás vagyok Iskáriotbol,
mond, ki vagy Te? Én pédlig József
vagyok a Dávid házából, felelt az
öreg nyugodtan.

A fiatal ember arca felragyogott,
szinte hálásnak látszott most már
a balesetért, mert emiatt találkoz-
hatott valakivel a Dávid házából,
amelyből várták a zsidók a Mes-
siást.

Várt a műhelyben, amíg az öreg
a nyereggel foglalatoskodott. A

gyalupad mellett dolgozott egy fia-
tal segéd szorgalmasan, látszólag a
munkába teljesen elmerülve. Arcát
nem lehetett látni, mert eltakarta
vállig érö aranyszöke haja.

A mi emberünk ügyet sem ve-
tett reá, mert olthatatlan vágyat ér-
zett hogy kiöntse szivét a Dávid
leszármazottja előtt, mi lesz az ö
hite szerint; ha megjön a Messiás,
akinek a' jóslatok szerint, most kell
megérkeznie. Az öreg a dolgozó
segédre tekintett, de az nem emelte
fel fejét és nem vegyült bele a be-
szélgetésbe.

Judásból a belső felindultságtól
remegő hangon törtek elö a sza-
vak: Ha eljön az Isten felkentje,
fel szabadítja Israelt a rabszolga-
ságból, meg fogja semmisíteni a
pogányokat és elnyomókat. Tűzzel
és vassal fog pusztítani közöttük, a
vérük patakokban fog folyni Mi, a
kiválasztott nép fogjuk eztán a lá-
bunkat az ö nyakukon tartani.
Szinte mámorosán élvezte az elmon-
dottakat.

Hiszed valóban, hogy .igy lesz?
kérdezte elgonidiolkozva az öreg.
A segéd még jobban a gyalupad
felé hajolva hallgatott.

Nemcsak hiszem, de tudom- vála-
szolt Judás ; hevesen-mert meg-
mondták a próféták, s ebben min-
den igaz zsidónak hinnie kell.

Nem gondolod-válaszolt ujbol
Jozsef-hogy az Eljövendő országa
a szeretet és igazságosság országa
lehessen? Isten országa-ugy gon-
dolom-csak az Urat és egymást
szerető lelkek közösségére lehet
alapítva, nem egy nemzet boszu-
jára és vágyaira.

Természetesen-hangzott az elége-
detlen válasz-mi kiválasztottak sze-
retni fogjuk egymást és Megszaba-
dStonkat olyan erősen, amilyen
erősen gyűlöljük majd. ellenségein-
ket. Csodálkozom, hogy Te, aki a
Dávid házából származol, igy be-
szélz. Mi kiválasztottak valóban
tiszteljük és tisztelni fogjuk az
Istent, betartjuk törvényeit, de
emellett itt a földön kenyeret, sza-
badságot, .kincseket és uralmat

..akarunk. Ezt kell a Messiásnak
" hoznia, ha valóban Isten felkentje.
Mikor ezt olvastam, ugy éreztem a
moszkvai rádiót hallgatom.

József nem adott választ, hanem
munkájába 'merült, majd kimieait
deszkáért. »•

Judás lelkében forrt az indulat.
Nem tudott hallgatni, ezért most a
hallgatag ifjúhoz fordult, akit ed-
dig figyelemre sem méltatott: Nem.
gondolod, hogy az öreg nem tud
már minket fiatalokat megérteni. .De
te is Israel egy ifja vagy, mi meg
kell értsük egymást, mi tudjuk, mit
kell várnunk a Messiástól!

A megszólitott-aki Jézus volt-
nem felelt, csak haját visszatolta
arcáról, rátámaszködva a gyalu-
padra nézte a beszélőt: átható te-
kintettel.

Judást annyira elragadta a hév,
hogy nem vett észre semmit, nem
várt feleletre, hanem már mint
egy agitátor beszélt tovább: israel
fiainak ezrei és ezrei várnak szen-
vedélyes sovárgással az U-r Fel-
kentjére, hogy hozzá csatlakozhas-
sanak. Lesz majd égy serege, me-
lyik sikongó örömmel fogja magát
az ellenségre vetni, s amelyet Ö
fog -diadalra vezetni. Az Ö uralma
mellett el fog halványodni Salamon
király hatalma és gazdagsága. A
földi minden népe nekünk fog szol-
gálni és adózni!

Ekkor találkoztak szemei a hali-
gatag ifjú szemeivel, kinek hallga-
tása boszantotta. Megdermedt, mert
ebben a tekintetben álmainak össze-
omlását és saját végzetét látta meg:
Mintha egy jéghideg kéz ragadta
volna meg, remegni kezdtek tag-
jai, szemei mereven, függtek elmoz-
dithatatlanul a másik szempáron.
Elhomályosult előtte a világ,. arca
sápadt lett, szája körül egy fájdal-
mas ránc rajzolódott ki. A segéd
csak hallgatott, szeretetteljes szo-
morúsággal és kéröleg tekintett rá
és feje felett megjelent a glória.

Judás mintegy álomból ébredve
kérdezte: ki vagy?

Jézus csak azt válaszolta: tuidbá



H A A N O S Z
Judásbol szinte ön-tudatlanul tört

kd: Én tudom, és mégsem tudom!
Két erö küzd bennem! -Magyarázd
meg nekem, mit jelent? Én szeret-
lek Téged ugy, hogy szeretnélek
szolgáim Tégedet testemmel és lel-
kemmel, egész valómmal, s mégis
olyan elkeseredetten gyűlöllek,
hogy szeretnélek megsemmisíteni.

Jézus nem válaszolt, csak még
szomorubbszeretettel, nézett rá.

Judás csak nézte-nézte, szemei
könnyesek lettek, vonásai megszelí-
dültek, kitört belőle a jobbik énjé-
nek az érzése: Érzem, hogy a sze-
retet fog győzni. Hiszem, hogy min-
dig is győzni fog, ha nem csalat-
kozom Benned. Tudtam, az én'lel-
kem Rajtad függ. Jaj lenne nekem,
h-a elutasítanál. Te vagy az, aki
után sovárgunk. Ha megalapítod az
országodat, hívjál, én jövök.

Most szólalt meg először az ÜdL

vözitö: Jönnöd kell, mert csak így
fog beteljesedni teljesen, ami meg-
jövendölteíett. De . csak 'később
jösz, mert az én időm még nem
érkezett el.

Mikor Judás magához tért, egye-
dül volt a műhelyben, az öreg 'hozta
a 'kész nyerget, a segéd kint -ment
az udvaron görnyedve a idleszkák
alatt, mintha vállán keresztet ci-
pelne. Ugy érezte, azonnal mennie
kell innen. Egy dénárt akart adni
az öregnek, de nem fogadta el,
mondván: add egy szegénynek,
akivel útközben találkozol, én ön-
zetlenül segítettem neked.

Judás eltűnt a r ut porában. Jó-
zsef utána nézve mondta: Judásban
van valami, ami vonz és mégis
taszit. Tekintetében van valami, va-
lami vad, valami gonosz, valami
titokzatos.

Jézus hallgatott. Ö tudott min-
dent.

Némám ült a társaság egy dara-
big, talán Krisztus életét gondolták
végig. Végre megszólalt egy idős,
sok szenvedést látott nör minden
nyomoruságunknak az oka az,
hogy a judási-álmoknak és •vágyak-
nak van hatalma a világ felett.
Ezért kell annyi vérnek, annyi rab-
szolga verejtéknek hullania, ezért
nem tud 'eljönni a szeretet és igaz-
ság országa.

Aztán a gyertyák lassan, kialud-
tak. Mikor ello'bbaat az utolsó is,
meggyujtották a lámpát.

Dr. u. Z. S.

Két magyar karácsony.

A második világháború viharfel-
lege már elborította hazánk egének
kétharmad részét. Jöttek a hirek
kelet elszabaditott apokaliptikus lo-
vasainak állati kegyetlenkedéseiről.
Beköszöntött a karácsony ünnepe,
az utolsó a szabad 'magyar földlön.
Szombathely ösi ferences kolosto-
rának hosszú magyar múltra viss-
zatekintő öreg falai közt találtunk
menedéket. Kétségek közt vergődő
és gyötrődő lélekkel ültünk, mert
tudtuk, éreztük azt, hogy csak
Isten különös kegyelme és segít-
sége mentheti meg a magyarságot
és hazánkat.

Szorongó lelkem kivitt á falaik
közül, elindultam. A gyéren világi-,
tort ódon folyóson, elhaladt mel-
lettem valaki nesztelen léptekkel,
majd visszafordult: tudsz még re-
mélni? Majd maga adott választ:
nem szabad igy beszélni, ez hazaá-
rulás. Aztán elsietett.

Az utcák sötétek, az üzletek be-
zárva, az elsötétített ablakokon Ike-
resztül nem tudtak -kivilágítani a
karácsonyfák szeretet melegét su-
gárzó lobogó gyertyáli. Sötétek a
templomok is, csak ha valaki besu-
han, vetődik ki egy halvány fény-
csik, hogy eltűnjön a következő
pillanatban, s még sötétebbé tegye

. a sötétséget. Hol vagy Krisztus,

jött ajkamra a kérdés? Hol vagy,
hiszen ma karácsonyestéje, a Te
születésed ünnepe van. Hát csa-
kugyan győznie kell először az
Antikrisztusnak, hogy eljöhessen a
Te országod?

Mit tegyek, töprengtem tovább.
Érdemes tovább menekülni, vagy
adjam itt sorsomnak meg magamat,
hiszen úgyis miniden elveszett. S
ekkor egy titkos hang megszólalt:
a vendéglátó szerzetesrend ösz
apátja meghívott mindnyájunkat
felekezeti különbség nélkül az éjfél
helyett délután hat órakor tartandó
istentiszteletre. Ott talán fogsz vá-
laszt kapná, ha hittel imádkozol.
Mindegy a külső forma, 'Krisztus
vár ott, aki eljött mindlenkiért.

Elindultam gyors léptekkel. Ki-
vülröl, az elsötétités miatt, halott-
nak látszott a templom. Bent zsú-
folásig telve volt. Az ösi gótikus
ivek alatt csak az oltárnál égtek
gyertyák, megvilágítva a fenyök-
közt álló feszületet. 100-és 100 ma-
gyar Istentkeresö szeme fordult fe-
léje, százak keze kulcsolódott egy-
mást tördelve imára, százak ajka
könyörgött mélységes hittel meg-
váltásért. És felhangzott az ének
mintegy maigyarázatául a szeren-
csétlenségnek: Dicsőség a magas-
ságban Istennek, békesség a földön
az embereknek és jóakarat.

Miért nem tudjuk ezt megérteni
kétezerév óta? Szemem kérdően
szegzödött a feszületre. Visszatekin-
tett rám az arc és emberi fülekkel
nem érthető hangon felelt: Én segí-
teni akartam, de ti nem tudtatok
megérteni, söt még most sem tud-
tok megérteni. Keresztre feszítette-
tek, ma is itt függök, mint élő lel-
kiismeret, de szivetekbe és lelke-
tekbe nem fogadtatok. Nem követ-
tétek tanításaimat.

Kétezer éve tartjátok kezeimet
keresztre feszítve, ezért nem tud-
tam sebeiteket gyógyítani. Most
hozzám jöttök, amikor már késő,
Atyám kimondíta az ítéletet. A meg-
próbáltatásokat el kell viselnetek.
A hi-vö és bűnbánó lélekkel való
keresztjárás a megvál tatás ótok fel-
tétele. -Neked is végig kell járnod
ezt az utat, menj.! Ha te nem ha-
gysz el, én nem foglak elhagyni,
amig hiszel bennem és az én Aty-.
ámban. Ne kutasd a jövőt, az én
földi szülöm, József sem kutatta,
hanem követte az angyali intelmet,
mert tudta, hogy minden, ami tör-
ténik, az Ur akarata. Ha megma-
radsz a mai hitedben, mikor csele-'
ked-ned keli, meg fogod kapni az
útmutatást.

Az istentisztelet végetért, lelkem
ugy óhajtott Urammal maradni,
egyedül elbeszélgetni az Igazi Fele-
baráttal, de megakadályozta az er-
szakos intézkedése a földi hatósá-
goknak.

A gyertyák kialudtak, a hívek
csendesen eloszlottak, Ö ott ma-
radt egyedül a kereszten, várni, mi-
kor engedik az emberek •megvál-
tatni magukat.

Fent a szobámban, négyen ül-
tünk együtt, az egykori közös, me-
leg otthon megmaradottai. Fellob-
bantak a kis karácsonyfa gyertyái.
Az egykori szerzetescella meleg
családi otthonná változott. .Azzá
változtatta a szeretet, mely egykor
az istálót az Istenfia szülőházává
avatta. A bentlevöket összekap-
csoló szeret még melegebbé tette a
kis szobát, mely védelmet nyújtó
megváltás volt a tél hidege és a
háború dühöngő orkánja-közepette.

A közös karácsonyest a nagy
terembem volt. A gyermekek diszi-
tették goradltalan lélekkel a fát. A
férfiak és nök csoportokba verőd-
ve ültek az asztalok mellett a va-
csorára várva, kicsinyes napi vagy
politikai kérdések foglalkoztatták,
őket. A mindennapi élet folyt to-
vább.

Később kigyultak a közös kará-
csonyfa gyertyái, elhangzottak po-
litikai izü beszédek is, de nem
merte kimondani senki, ami a lel-
két nyomta. Krisztus ott maradt a
templomban, talán könnyezett.

Vacsora után az öreg apát elin-
dult áldást osztani. Protestánsak
voltunk az első öt. Mikor az utol-
.sót is megáldotta, egy különös kér-
dés jött az ajkamra: atya'tudta azt,
hogy az első öt megáldott prote-
stáns volt? Komoly, szerető, hittel-
teljes szemeivel reám nézett: ma-
gyar testvérem, mikor értitek meg
végre, sok földi egyház születetett
az emberek magyarázatából, de ta-
lán nem is az Isten akaratából.
Krisztus csak egy volt,. Ö mind-
nyájunkért adta magát áldozatra.
Én nem egy földi egyház szolgája
vagyok, hanem az Ö szolgája, nem
valamelyik földi egyház nevében
áldottalak meg, hanem az Ö nevé-
ben, mint az ö bűnös szolgája.
Most még nem tudjátok ezt megér-
teni, de talán fogjátok érteni a
számkivetésben, mert nincs segítség.

Félévi menekülés után végre haj-
lékot találtunk-hét magyar család-
Németország egyik legszebb üdü-
lőhelyén. Cselekedni kellett és meg-
hallottam az első útmutatást. El-
vesztettél minden földi kincset, le-
mállott rólad1 minden reád függesz-
tett földi cicoma, megmaradt belő-
led a meztelen ember. Ismerd meg
azt az életet, amit mások kellett
éljenek, amig te jólétben éltél. Kö-
müves lettem. Megkezdődött egy
küzdelmes, de mégis boldog élet.
Ablakaink alatt titkos poroszlók
nem jártak, megadatott a • minden-
napi kenyér, éreztem, hogy helye-
met m.egállani tudó ember vagyok.
Bíztunk Istenben, segítettük, egy-
mást és az Ur felemelt.

És eljött az első karácsony, s a
szeretet megértése összekapcsolt te-
kintet nélkül a múltbeli rangra és
térsadalmi helyzetre. Istennek gyö-
nyörű fenyöerdiö temploma jutta-
tott minden család részére kará-
csonyfát. Magunk csináltuk a dísze-
ket, középkori módra három üres
orvosságos fiola segítségével gyer-
tyákat öntöttünk az Istentől kiren-
delt meleg szobánkban. Minden
család-elosztva a közös fcincseket-
visszavonult a mindent jelentő
egyetlen szobájába, hogy igaz, me-
gértő szeretetben összeforrva feldí-
szítse a Megváltóra emlékeztető
fát, hogy ünnepelhesse a Szeretet
földreszállását, s meghallhassa az
angyali üdvözletet. Mindenki tu-
dott a szegénységben is valamit
találni, amivel a másiknak örömet
szerezhetett.'

A családi bensőséges ünneplés
után, elmentünk egymást megláto-
gatni, hitet, erőt, boldogságot kí-
vánni. Csodálatosképen, minden
fán ott voltak az elvesztett haza
szinei.

A számüzöttség hontalan-otthan-
talanságában igy született meg egy
pár magyar család körében az első,
idegenben megért, Krisztus akara-
tából való magyar karácsony.

Miért nem volt ez igy és nem
lehetett ez igy soha, mióta a ma-
gyarság Krisztus követője lett?
Miért nem lehetett ez igy a mi földi
paradicsomunkul rendelt hazánk-
ban? Valami sótét átok állította
szembe mindig a magyart a ma-
gyarral?

Vajon a saját bűneink miatt
reánk rótt megpróbáltatások ideje
igazi Krisztust váró adventté lesz-
e, hogy megszülethessen az igazi
nagy, szent magyar karácsony. El-
jön-e az idő mikor minden magyar
meg fogja hallani és érteni az an-
gyalok dialát?

ímádkoz és virassz együtt Krisz-
tussal, ne hagyd bensődben kia-
ludni egy pillanatra sem a szeretet

lángját, hogy megünnepelhessük
végre a minden magyarok szeretet
ünnepét. Egymás kezét fogva borul-
hassunk le a Mennyei Atyánk előtt,
imé megtértünk a Te utaidra, emelj
fel és hívj el újra a Te szolgála-
todra és tedd megint a magyarsá-
got és benne bénünket is a Te aka-
ratod munkásává. Dr. u. Z. S.

Korunk két arca.

A krisztusi tanításon felépülő
világfelíögásunk törekszik az em-
bert hétköznapiság és az anyagias-
ság porából felemelni.. Az erkölcsi
törvények szerinti életet érdek nél-
kül és önmagáért egy magasabb,
egy szebb, nemesebb életformának
tekinti, melynek ideálja a Meg-
váltó élete. A tisztaság, a becsüle-
tesség, rosszhaijlamainh legyőzése,
a szeretet törvényeinek a gyakor-
lati életbe való átvitele egy maga-
sabb cél, melynek megvalósításáért
gyakran önmagunkkal is nehéz
küzdelmet kell folytatnunk.

Ez a törekvés független minden
földi vonatkozástól. Nem azért kell
igy . élnünk, mert itt e földön igy
nagyobb eredményeket tudunk
elérni, hanem azért hogy valóban
méltók legyünk egyenként és össze-
sen az Isten képére teremtett ember
elnevezésre. Ez felemel a föld porá-
ból, kiszabadít az életvásáráfoól. Le-
oldja rölunk az emberi törvényho-
zás bilincseit, mert -minél jobban
érvényesülnek a keresztyény-er-
kölcsi törvények egy embernek,
egy társadalomnak,' vagy egy nép-
nek az életében, annál fölöslege-
sebbé válnak az emberi törvények,
üres formalitások lesznek.

Ezt hirdeti és tanítja minden egy-
ház, erre akar nevelni mindem ke-
resztyén sajtó, egyesület és ezeket
akarja megvalósítani gyakorlatilag
a közösségi életben minden szociá-
lis törvény, intézmény és berende-
zés.

Kezembe került a DlSZ-nek,
rabságban sínylődő hazánk Demo-
krata Ifjúsági Szervezetének a hi-
vatalos lapja. Elcsodálkoztam, hogy
olvasóinak a régi babonák és tév-
tanoktól való szabadulás mellett a
testi és lelki tisztaságot, az abszti-
nenciát és a családi életet ajánlja.
Nem csodalatos, hogy ott, ahol
éveken keresztül tervszerűen folyt
a családi élet megbontása, az ifjú-
ság teljes erkölcsi szabadosságra
nevelése, leki és megrontása, amo-
rálissá tétele, ma ezt hirdeti a
legnagyobb szervezet lapja.

Mi ennek a magyarázata, miért
hirdeti az Antikrisztus a Krisztus
tanításait? Elkezdtem utána kutat-
ni. A kérdésre megtaláltam a fele-
letet az „Ost Probleme" hasábjain.

Az államistennek erős, munka-
képes rabszolgákra, sztahanovistá-
kra van szüksége. Az ifjúság sorai-
ban, mely a régi rendszer szerint
nevelődött, mind kevesebb a száza-
lék. Az erkölcsi és nemi szabados-
ság lefokozza a munkaképességet,
melegágya a fertőzésnek, hajla-
mossá tesz a szabotázsra, a fegyel-
mezetlenségre. A fiatalkorú szülök
és mámoros szerelmi viszonyok
utódai gyengék, kevésbé munkabí-
rók és költségesebb a .janicsárneve-
lésük is, mert senkihez sem tartoz-
nak.

Meg kell állítani a folyamatot,
döbbentek rá az államisten földi
helytartói, Heroidiesei és az erköl-
csök hirdetőivé váltak, de hogyan?
Mindenkit a bölcsőtől fanatikus
kommunistává kell nevelni, kiir-
tani mindenkit, akiben még a régi
lelkiség nosztalgiája él. Hirdetni,
hogy aki nem él a fenti uj életsza-
bályok szerint, nem igazi elvtárs,
hanem áruló, mert nem állítja tel-
jes munkaerejét a nagyszerű szo-
vjet eszmék és célok megvalósitá-
sának szolgálatába, a munkaere-

jének az erkölcstelen életmód áltaL
való lefokozása szafootázs. Férfi és.-'
nő élj önmegtartoztaóan és -rendes
családi életet, mert kötelességed-
teljes munkaerejű rabszolgaként
tönkremenni az államisten szolgá-
latában és minél több egészséges
rabszolgautánpótlást a világra hoz-
ni, saját pótlásodra, ha kidőlsz.

Nevelni" nem tudjátok, mert
mindkettőtök estig dolgozik. Az-
államisten jóságosán gondoskodik
erről is. Ott vannak a nagyszerű
állami nevelöintézmények, melyek-
születéstől kezdve gondozásba ve-
szik gyermekeiteket, s ti fizetheti-
tek a janicsárnevelés diját a keser-
ves verejtékkel megszerzett pénze-
tekből.

Igy tanit az Antikrisztus. így
ölti magára az emberiség imegté-
vesztésére a Krisztus palástját. Igy
állítja a legnemesebb ideálokat a-
legaljasabb materialista célok érde-
kébe és teszi a rombolás eszközeivé.-

A krisztusi tanítás célja egy ne-
mesebb emberiség kifejlesztése és
ezen keresztül egy olyan életforma-
adása, melyben az ember részben
már itt a földön visszaszerezheti az
elvesztett paradicsomot, vagy lega-
lább annak visszfénye beragyoghat-
ja a földi életét.

Ember higyj és bizva bízzál, hogy
a jóért és nemesért folytatott küz-
delmed nem lesz hiába való. Igye-
kezz olyan tökéletessé lenni, mint
amilyenné Mennyei Atyád akart
teremteni. Építsd fel családi ottho-
ncdiat, hazádat gazdaságilag, társa-
dalmilag, minden tekintetben a sze-
retet két nagy parancsa szerint, a-
akkor valóra válik az angyalok-
éneke: béke és jóakarat a földön az
embereknek. Légy Isten akaratának,
végrehajtója, mert részeséve tétettél.

Az Antikrisztus tanítása: csak
egy cél van, az én uralmam az egész.
földön. Ennek feltétele Krisztus
legyőzése. Kötelességed ezért a cé-
lért mindenedet és önmagadat is;
feláldozni. Mondj le mindenről,,
hogy csak nekem szolgálhass.-
Higyjed vakon, ha én győzök, ak-
kor boldogság lesz a földön, dfe ez.
csak akkor követkéz-hetik be, ha a-
harc befejeződött, ha Krisztus vég-
legesen keresztre feszittetett, ugy,.
hogy nem tud többé feltámadni e
földön. Minden mai nyomorusá-
godnak forrása, hogy mindmáig"
nem tudtam győzni. A mai szen-
vedésed az előfeltétele annak, hogy
utódaid1 egykor az általam terem-
tett uj boldtog világiban élhessenek..

Ez korunk kettős arca. Advent-
van, döntenünk kell 'ki mellé ál-
lunk és kinek hiszünk, mert meg-
mondatott: senki sem szolgálhat-
két urnák. Mert vagy az egyiket
gyűlöli, a másikat szereti, vagy
egyikhez ragaszkodik, és a másikat:
megveti. Dr. u. Z. S.

A szerzőnek szigorúan tudo-
máyos módszerrel, történelmi s nép-
történeti dokumentumokra felépi-
tett nagyterjedelmü alap-müve
nyomidiatechnikai s egyéb okok
miatt emigrációnk világában máig
még megjelentethető nem volt.

•A nemzetünk minden büszkesé-
gre jogosító őstörténetét s állam-
épitö ösi múltját tárgyaló rövidebb
népszerű kiadás azonban.

„A másfélezeresztendös Magyar
•Nemzet" jelenleg a NEW-
YORK-I MAGYAR I R O Í D A L M I
KÖR kiadósában New-Yorkban.
sajtó-alatt van s rövidesen a könyv-
piacon meg fog jelenni.

A könyv megrendelhető 2 dollár
előzetes beküldése: Prileszky Ist-
ván, 822. Monroe st. Brooklyn, 21..
N. Y. U. S. A.




