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Uj amerikai „DP" Törvény

Eisenhower elnök áprilisban
levelet intézett az amerikai kon-
gresszushoz, melyben 240 ezer
DP-nek u.n. „szükség"-törvény
utján való bebocsáttatását kéri.
A levélben azt írja, hogy „az
elmúlt hónapokban a menekültek
tömegét nagyban növelte azok-
nak a száma, akiknek a halállal
dacolva sikerült kijutni a vas-
függöny mögül." Az elnök ja-
vaslata szerint két év alatt éven-
ként 120 ezer DP-t bocsátaná-
tiak be. A bebocsátás feltételei
ugyanazok lennének, mint ami-
iyeneket a rendes bevándorlási
törvény kivan meg.

Dr. Sámuel McCrea Cavert,
az amerikai Egyházak Nemzeti
Tanácsának főtitkára táviratban
közölte az elnökkel, hogy a Ta-
nács mindenben támogatni fogja
a javaslatot, amely „összhang-
ban van az elnyomottak ügyéért
való kiállás amerikai hagyo-
mányával."

Az esetleges uj törvénnyel
kapcsolatban-kérdést intéztünk
a Presbiteriánus Egyház DP-
osztályának vezetőjéhez, a ma-
gyarok által jólismert Dr. Hen-
dersonhoz. Dr. Henderson biz-
tositott arról, hogyha az uj DP-
törvényt a törvényhozás elfo-
gadja és életbelép, akkor a
Presbiteriánus Egyház ismét
meg fog tenni minden tőle telhe-
tőt, hogy segítségére legyen
magyar református híveinknek
Amerikába való bevándorlásuk-
ban. Tény az, hogy mikor az
előző DP-törvény határideje le-
zárult, a presbiteriánusoknak
még egy sereg felhasználatlan
assurance-uk volt Európában.
Assurance-hiány miatt egyetlen
református DP-család sem ma-
radt vissza. Akik nem tudtak
kijönni, azoknál más, a Presbi-
teriánus Egyházon kivülálló
akadály állt fenn.

Hangsúlyozta Dr. Henderson,
hogy az uj törvény még kezdeti
stádiumban van. Amig törvén-
nyé nem válik, nem tudhatjuk,
hogy mik a pontos feltételek:
milyen országból, milyen mene-
kültek jöhetnek, mikor kellett
kiérkezniük nyugatra, milyen
politikai vizsgálatnak lesznek
alávetve, stb. Annyi bizonyos
azonban, hogy azok megsegíté-
sében, akik a törvény feltételei-
nek meg fognak felelni, a Pres-
biteriánus Egyház újra az élen
fog járni.

Amilyen örömmel olvastuk az
elnöki kezdeményezés hirét és
amilyen megnyugvással fogad-
tuk Dr. Hendersen biztató sza-
vait, olyan határozottan kell rá-
mutatnunk arra,- hogy a javas-
lat még nem törvény és hosszú
hónapok fognak még addig el-
telni, míg a törvény végrehaj-
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^ történetíró alázattal elismeri, •
hogy a változások közvetlen kö-
zelről mindig obszkurusak. A ma-
krokozmoszt sokkal jobban ismeri
az ember, mint a mikrokozmoszt —
teszi hozzá a társadalombuvár. A
közgazdász, a politikus hangya-
bolyon belüli burokból figyeli a
társadalmi élet történéseit. Min-
denki kísérletezik, megfigyel, levon,
következtet, összead és — valami-
ről hallgat. Elhallgatja Isten sze-
mélyes szerepét ebben a világban.
Csak az igehirdetönek és az ige-
hallgatónak jutott az a rettenetes
szerep, hogy Isten mostani, itteni,
evilágbéli cselekvéseit meglássa,
felfogja, megértse és bizonyságot
tegyen róla. Hic et nunc: itt és
most alkalmazni és aktualizálni
Istennek az eseményekből kitük-
rözödö üzenetét: a cselekvő, ala-
kitó, világformáló Igét. Itt és most
kell bizonyságot tenni arról, hogy
a világmindenség összes jelensége
felett Isten a mindenható Ur.

„ . . . semmi hatalmad sem volna
rajtam, — mondja Pilátusnak Jé-
zus, — ha felülről nem adatott
volna néked. (Ján. 19:11.) „Azt
mondja az irás a Fáraónak: azért
támasztottalak ítéged, hogy meg-
mutassam benned a£ én hatalma-
mat és hirdessék az én nevemet az
egész földön." (Rom. 9 : 17.) Isten
tehát a kezét mosó Pilátus és a
megkeményitett sziv.ü Fáraó által
is az ö világimindenség feletti ha-
talmát mutatja meg ennek a világ-
nak.

Nem tisztünk kutatni, hogy az
Európából a világ minden irány-
ába elviharzott magyar református
igehirdetök és az ige hallgatói sze-
mélyes tragédiájukra visszamutatva
milyen megrázó erővel tesznek és
tettek bizonyságot Isten uraságá-
ról. Az sem tisztünk, hogy az ott-
honi egyház mai bizonyságtételét
birálgassuk, vizsgáljuk anélkül,
hogy vagy az Igében vagy önma-
gunkban kárt ne tegyünk. Önma-
gunk életén kivül is adódnak azon-
ban olyan bizonyságtételek, ame-
lyeknek finom erezetű üzenetét
észre nem venni: vakság. Itt van
a keletnémet evangélikus egyház!
Ma már nehéz lenne rövidreszabva
összefoglalni a keletnémet egyházi,
vezetők eligazítását, bizonyságte-
vését: hiszen maga a genfi Öku-
menikus Sajtószolgálat is hetek
óta oldalakon foglalkozik vele.
Keletnémetországban a kommuni-
sták üldözöbevették a „Junge Qe-
meinde" paróchiális ifjúsági szer-
vezeteket, mert ki akarják vonni
az ifjúságot az egyház befolyása
alól. A kommunista ifjúsági szerv
felhívta a tanoncokat s a középis-
kolás fiatalságot, hogy lépjen ki a
paróchiális ifjúsági egyesületekből.

A szenvedő Egyház

tása megindulhat — amennyi-
ben a Kongresszus megszavaz-
za! A fejleményekről a JÖJJE-
TEK és az EVANGéLIUMI VI-
LáGSZOLGáLAT tájékoztatni
fogja hiveit. Addig azonban a
fennálló rendelkezések vannak
érvényben: az Amerikába való
bevándorlás a nemzeti kvótá-
kon lehetséges csupán. H. A.

Akik ezt megtagadták, azokat az
iskolákból eltávolították. — Sokan
voltak, akik megtántorodtak, —
közli a keletnémet egyházi főható-
sági felhívás, — de nagyonsokan
helyt is álltak: vállalták a kiközö-
sítést. Számos egyházi intézményt
bezártak és sok lelkészt, egyházi
munkást örizetbevettek. Az állam
az egyháznak kijáró bérletek, se-
gélyek esedékes" részét visszatar-
totta, elkobozta azokat az egyházi
lapokat, amelyekben az illetékes
egyházi főhatóságok a jogtalan-
ság ellen szót emeltek. Es így to- .
vább.

Hogy ezt a helyzetet megértsük,
Jókai mesemondó fantáziájával kép-
zeljük el a jégtükörrel takart nyu-
godt, tiszta tavat. Képzeljük el,
amint a nap rálöveli milliónyi szint-
játszó sugarát, és mi békésen süt-
kérezünk a napsütésben a tó sima,
tiszta tükrén. Es képzeljük el,
hogy egyszercsak megielenik az
emberi erőszak. Szál íányi nagy
döngölökkel kezdik törni, zúzni,
horpasztani a tó sima tü'trét. Tom-
pa horpanások, ' majd'áányfoná!-
nya finomságu csillagvonalak tűn-
nek fel a tó sima burka alatt. A
csikók tágulnak, bővülnek, hiznak,
vastagodnak s egyszerre csak finom
vonaglással megreped a felszín.
Emitt lék, amott hasadás, még
amottabb rianás áll elö. És jönnek
a viharok: ezek is tépik, taszítják,
zúzzák az egymás közelségét vesz-
tett táblákat, amik felett máskor
csak tehetetlenül seperve sodródott
tova minden elemi erejű fergeteg.
A táblák hátukra fordulva csúsz-
nak egymás felé s fájdalmas üre-
gek, tehetetlen görcsök, kérges,
felszaggatott hegyek keletkeznek
mindenfelé. És amint a haragvó
idö fellegei közül egyszer-egyszer
újra kiviccsant a nap, még csodá-
sabb, még vakítóbb kévékben
szórja rá sugarát a a milljomnyi
törött kristályban vonagló gör-
csökre, púpra, torlaszra, hegyre.
És az ember ezt is és azt is meg-
látja, amit eddig a felszaggatott
kéreg eltakart; meglátja a mély-
ben örvénylő tó addig rejtett mély
csodás világát.

így van ma az egyház. S amint
ezekben a rianásokban figyeljük az
egyház mély életét, úgy ráfeledke-
zünk látására, mint ahogy a törött
játéka romjai felett siró gyermek
ráfeledkezik a sírásra, ha még cso-
dásabb játékot mutatnak meg neki.
Csak: tudni kell csodálkozni: tudni
kell látni.

Krisztus evangéliuma mindig
ellenségeskedést váltott ki ebben
a világban. Ist en Országa itt van,
de amikor azt hitte az egyház,
hogy békés korokban, emberi pom-
pában, külső ünneplésben fel-fel
ragyogó csillogással, állami, nem-
zeti, vagy egyháztársadalmi szer-
kezetek kovácsolásával Isten Or-
szágát már meg is valósította itt a
földön, akkor mindig csak a Lélek
jég alá zárt csodás mély világa
felett táncolt. Sükérezett. Olyan
szép volt ez az élet, hogy nem is
kívánkozott lenézni az örvénylő,

zavaros mélységbe. Egy kis nem-
zeti, kevés morál, Krisztus szájjal
való megvallása, püspöki, papi te-
kintély, kézcsók, jó világi stallu-
mok, tekintély és élte az ember és
az egyház az Isten országa illú-
zióját. A német egyházba rövid
idö alatt kétszer is becsapott az
emberi erőszak. Szálfányi döngö-
lésü jelszavakkal, propagandájával,
törvényeivel, támadásaival fel-fel
szaggatta a Lélek mély élete felett
elterpeszkedö kérget s a rajta
ütött finom repedések nyomán az
ember mininkább beletát a mély-
be. Most kezdjük érteni, milyen
hallatlan mély erőt képvisel a Lé-
lek: kezdjük érteni: mi az egyház.
A Lélek mélyen élö titkos ereje itt
is ott is felmozdult. Kihívás nélkül,
tartózkodva,, de megfontoltan és
határozottan újra megszólalt az
egyház. Megszólaltak a vezető
püspökök, a zsinati atyák és min-
dazok, akik épugy ki vannak téve
az üldöztetéseknek mint azok, akik-
hez, szólottak. Dibélius püspök
Berlinben prédikált és a keletné-
met köztársaság államügyészénél
vádat emelt a kommunista ifjúsági
központi szerv ellen. Mitzenheiii,
türingiai püspök körlevélben for-
dult a szülökhez, az ifjúsághoz,
mert lapját betiltották. Gruber pré-
post és Niemöller az orosz megbí-
zottal tárgyalt; Barth professzor
számonkérö levelet irt a keletnémet
rendörminiszterhez s a német evan-
gélikus egyház egyetemes főható-
sága felhívással fordult egész
országa egyháztagjaihoz. Traktá-
tusok, pásztorlevelek, zsinati ize-
netek sorából álljon itt pár bizony-
ságtevö szó. Legyen bizonysága
annak, hogy a vallásos létforma
mennyire lényege egy népnek; ha
kitépik belőle, megölik annak létét,
kultúráját, énjét —• és megölik a
Lelket. Ezért mozdult meg az egy-
ház megtört fala mögül újra az
emberek szájával a Lélek:

„Ne csüggedjetek el és ne csele-
kedjetek semmit a félelem meg-
szállottsága alatt. Elleneitek el
akarják érni, hogy gyűlölködje-
tek; ezért ne fogadjátok el a kihí-
vást. Aki ugy hordozza terhét,
hogy a megfeszítettre néz, az nem
tud gyűlölködni. Az nem keseredik
el, nem veszti el hitét, megtarja
bátorságát és meg tud bocsájtani.
Krisztus nem gyűlölt: szenvedett.
Ne távolodjatok el tehát Tőle —
és ne távolodjatok el az Ö aszta-
lától.

Az egyház tudja, ho.gy a kom-
muniz-mus elöbbrehelyezi az any-
agelvüséget a leiektől. Az egyház
nem kívánja, hogy a modern állam
az evangélium igazságát magáévá
tegye, — mondja Dibélius püspök,
— az egyház elismeri, hogy ki-ki
szabadon döntse el, ákar-ie egyház-
hoz tartozni vagy sem. De a kelet-
német köztársaság alkotmánya
elismerte a.vallásos társaságok jo-
gát. Az agyház erről a jogról nem
mond le, mert fenntartja magának,
hogy életérdeket érintő vitális
ügyekben az evangélium világos-
sága szerint hallattassa szavát. Az

egyház igehirdetése nem olyan
propagandaforma amit addig ismé-
telnek, mig végre az emberek el-
hiszik, hogy igaz. Az egyház nem
válaszol propagandával a propa-
gandára, mert tudja, iio.gy az evan-
gélium nemzeteken, időkön és v,i- •
lágnézeteken felülálló eszme s en-
nek igazságát mindig úgy kell
szólni, ahogy Isten parancsolja.
Minél nagyoihb az egyházellenes
hírverés és minél hangosabban hir-
detik, hogy az egyház 'becsapja,
tévútra vezeti a szerencsétleneket,
annál erőteljesebben, elszántabban,
érthetőbben és világosabban kell
bizonyságot tenni, hogy értsék meg.
Az egyház nem keresi az összeüt-
közést, nem keresi a •mártiromsá-
got, bár ebben a lélekellenes világ-
ban annak kockázata tudatában
van. Az egyház csak arra buzdítja
hiveit, hogy mindenki álljon meg a
hitben s bizonyságtevésében senki
se legyen se vakmerő — se gyáva.
Ne válasszátok a gyűlölet eszkö-
zét, ezért ne fogadjátok el a kihí-
vást, hangzik az eligazítás, —• isten-
fiui szabadságunkat úgy sem rom-
bolhatja le semilyen erőszak. Aki
gyűlölet és keserűség nélkül szen-
ved, azt Isten megáldja. Nem az a
dolgunk, hogy kimutassuk ellenfe-
leink igaztalanságát: az a tisztünk,
hogy Krisztus uraságáról bizony-
ságot tegyünk. Az egyház ezért
nem tűrheti, hogy bizonyságtevését
elfojtsák. Mi ugy győzünk, hogy
Krisztus győz helyettünk. Ugy
harcolunk, hogy sorra verjük sa-
ját indulatainkat: magunkat győz-
zük le. A világot Krisztus, már
úgyis meggyőzte. A szenvedésben
megtisztult egyházat ezért nem
győzi le senki, mert az egyház már
győzött. Adjunk hálát érte a mi
Istenünknek és harcoljunk gyűlöl-
ködés nélkül."

Évtizedek óta az egyház felett
elmúlt a felszínes, szines csend:
Külső, védő burkát feltépte az em-
beri erőszak és testét viharok
szaggatják. Sokan nem állják ki.
Ezért a mélyben megmozdult a Lé-
lek s tanúbizonyságot tesz az em-
berek szájával: legyetek erősek.
Ne távolodjatok el az Ornak asz-
talától. Aki Öreá néz, az gyűlölet
nélkül tud szenvedni. S aki gyűlöl-
ködés nélkül harcol, az győzni fog,
mert Krisztus győzött helyette. A
keresztyénség kezd újra magárata-
lálni: hol van a világban az az
eszme, amely úgy igér győzelmet,
hogy az . ember először önmagát
győzze le? Ez csak a keresztyén-
ség — Jézus. Viski József.

Ima.
Uram, nyugtalanít bennünket a

világ, de Te megnyugtathatsz. Ter-
jeszd ki kezeid felettünk, mert szük-
ségünk van Reád. Hiszen a halál
ösvényén épugy a gyermekeid va-
gyunk, mint napfényes útjainkon.
Te épugy velünk vagy a megért-
hetetlenben, mint abban, ami előt-
tünk világosnak látszik. Fedezz hát
be gyöngéden bennünket és akkor
megnyugszik Benned a lelkünk.
Ámen.



Keresztyén politika.

Előadásokon és magánbeszél-
getések keretében, fehér asztal
mellett és hivatalos konferenciá-
kon, szóban és Írásban, a leg-
különbözőbb időkben és ihely-
eken felvetődött a kérdés, hogy
van-e keresztyén politika. A
válaszok aszerint helyezkednek
el egy igen széles skálán, hogy
milyen felekezetü, vérmérsékle-
tü és hogy válaszukat milyen
érdekű csoportok, vagy szemé-
lyek adják és hogy válaszukat
milyen történelmi helyzetben ad-
ják.

Bármennyire is egymástól el-
térők, vagy épen ellentétesek
legyenek is a válaszok, van egy
közös vonásuk: a vita csaknem
kivétel nélkül, imindig a hatalom
körül folyik. A kérdés csaknem
mindig ebiben a formában merül
fel: A keresztyén egyház befol-
lyék-e az államhatalom gyakor-
lásába, vagy sem? Vállalj a-é az
államhatalom kirótta feladatot,
vagy sem? Adott esetben ellen-
álljon-e az államhatalomnak,
vagy sem? Nyíltan, vagy a hát-
térből támogassa-e a hatalomra
törekvő és különböző iszinü cso-
portokat, vagy sem? stb.

Ismételjük: A legkülönbözőbb
felfogások majdnem kivétel nél-
kül az Egyháznak és az állam-
hatalomnak egymáshoz való
viszonyával foglalkoznak, illet-
ve azt kutatják, hogy mi legyen
az Egyház magatartása az ál-
lam hat alommal szemben. Jelen-
leg arra szeretnénk rámutatni,
hogy van egy előzetes kérdés és
mindaddig, amíg -ez a kérdés az
Evangélium szellemében meg
nem oldódik, addig a hatalmi
problémával való foglalkozás
kétes értékű.

Kérdésünk ia következőképen
hangzik: Mi a keresztyén ember
helyes magatartása a gyakor-
lati életben? Más szóval: Ugy-
anúgy, ahogy a gazdaságpoli-
tika a gazdaságtan, vagy ahogy
a jogpolitika a jogtudományok
elméleti tételeinek a gyakorlat-
ba való átültetésével foglalko-
zik, mi az az evangéliumi poli-
tika, amelyik a keresztyén tan
gyakorlati megvalósítását cé-
lozza?

Válaszul nem kívánunk szok-
ványos prédikációt adni és nem
kívánunk a sokszor nehezen
megfogható általánosságok ke-
retében maradni. A gyakorlati
élethez folyamodunk és válasz-
képen az alábbiakban ismertet-
jük Mr. Wallace C. Speers-nek
a „Das Beste aus Reader's Di-
gest" 1951. decemberi számában
megjelent cikkét, amely a kö-
vetkező címmel került sok-ezer

olvasó elé: „Vidd magaddal
Istent a hétköznapokba".

A cikk a következőképen
hangzik:

„A félelem és nyugtalanság-
korát éljük. Ugyanakkor azon-
ban, amikor az emberiség a lét
és nemlét nagy kérdőjele előtt
áll, van még gyógyszer, amely-
hez folyamodhatunk: A vallás
nagy igazságait alkalmaznunk
kell a mindennapi életben.

Nem vagyok lelkész — írja a
cikk szerzője —• hanem üzletem-
ber, egy áruházcsoport igazga-
tóságának a tagja. Józan, gya-
korlati embernek tartom ma-
gam, aki sohasem tartozott a
kegyesek csoportjába. Ennek
ellenére tíz évvel ezelőtt (tehát
1941.-ben) rájöttem arra, hogy
vajúdó emberiségünknek egy
hatékony gyógyszer áll rendel-
kezésére: alkalmazott keresz-
tyénség.

Ez előtt tíz évvel, New Jersey
állambeli Montclair-i házamban
összegyűjtöttem egy tucatnyi
barátomat, imindmegannyi üzlet-
embert, és felvettem előttük a
kérdést, hogy imiképen lehetne
a veszedelembe rohanó világ
irányát megváltoztatni, hogy
gyermekeink boldogabbak le-
hessenek. Kérdésem kérdéseket,
problémákat váltott ki és haj-
nali két órára egyhangúan me-
gállapítottuk, hogy a világot
csak egyféle módon lehet meg-
menteni az összeomlástól: meg
kell valósítani a keresztyén ta-
nítást.

Egyikőnk Ghestertont, a nagy
angol írót idézte: „A keresztyén
tanítás nem mondott csődöt,
csak épen nem éltek szerinte."

„A vallást tul sokáig átenged-
tük a papoknak"—• mondta egy
másikunk. — „A tizenkét apo-
stol is „laikus" volt — mondta
egy harmadik barátunk — és
mégis elvitték a kereszyén hitet
az akkor ismert világ határaiig"

Elhatároztuk, hogy kutatni
fogjuk, miképen lehetne Isten
parancsait a gazdasági, kultu-
rális, politikai életben és általá-
ban a gyakorlati élet különböző
területein alkalmazni. — Elha-
tározásunkból született a "Lai-
kus mozgalom egy keresztyén
világért".

Nem tömegekre építettünk.
Jelenleg (1951.-ben) mintegy
ezer tagunk van és mind Ameri-
kában, mind Európában szíve-
sen fogadjuk a különböző fele-
kezetek tagjait.

Az Egyesült Nemzetek New-
York-i székházában kezdemé-
nyezésünkre Imatermet létesí-
tettek. Ugyancsak kezdeménye-
zésünkre szokássá lett, hogy az
Egyesült Nemizetek teljes üléseit

imával kezdik. Mint alább ki-
tűnik, a gyakorlati életben szá-
mos jelentős eredményt elér-
tünk.

Minden évben egyszer van
közgyűlésünk, egyébként pedig
kis közösségekben hetenként
jövünk össze közös imádságra
és tanácskozásra. Néhány ta-
gunk például a New-York-i fő-
pályaudvar tizenhármas vágá-
nyán egy vasúti kocsiban talál-
kozik, ahol áhítatot egy néger
hordár vezeti. Sok tagunk is-
mert közéleti személyiség. így
például Eisenho.wer tábornok
(akkor még csak katona volt)
is hozzánk tartozik. Tagjaink
többsége azonban csak szerény
szerepet visz az életben, mint
hivatalnok, iparos, elárusító,
stb.

A vallás segitségével és az
emberek közötti kitartó, csen-
des munkával, kényes bérkérdé-
seket oldottunk meg, nagy üze-
mek belső légkörét, hangulatát
változtattuk meg és faji feszült-
ségeikben (fehérek és feketék
problémája) is sikeresen közbe-
léptünk. Az eddigi eredmények
bizonyítják, hogy mit lehetne
elérni akkor, ha mint több és
több ember alkalmazná a saját
körében .Mester tanítását.

Istennel naponta társalkodóm.
Ezzel boldog ember lettem és
jelenleg olyan belső hangulat-
ban élek, hogy szükségletnek
érzem a másokon való segítést.
Eddig ez volt a jelszavam:
„Élni és másokat is élni hagyni"
(Lében und lében lassen), most
pedig jelszavam a következő:
„Élni és élni segíteni".

Tapasztalatunk szerint oly-
kor egyetlen személynek az
igazán keresztyén magatartása
elég volt ahhoz, hogy munka-
adó és munkavállalók viszonya
megváltozzék: Chicagóban egy
üzemfelügyelő, egyik tagunk,
kiválasztotta a leglázongóbb
természetű munkást. Vele sze-
mélyesen foglalkozott, egyéni
bajain segített és az más ember
lett. eredményen felbuzdulva,
egyik munkást a másik után
vette személyes „gondozásába"
és a nagyüzem áldatlan közhan-
gulata áldásossá változott,
j Mozgalmunknak egy másik
tagja, egy híres agysebész, ke-
resztyén szellemet vezetett be
az operációs terembe. Minden
műtét előtt imádkozik. „Eszte-
len volnék —• mondotta, — ha
nem hivnám segítségül a leg-
nagyobb orvost, Istent". A leg-
jobb asszisztensek 'im-ind az ö
műtőjébe szeretnének jutni.

Egy tüzkárbiztositó vállalat
igazgatója eddig a szokásos üz-
leti politikát -folytatta: Igyeke-

Isten szivén megpihenve.

„Mintha Isten kérne miálta-
"lunk, Krisztusért kérünk, békül-
jetek meg Istennel." II. Kor. 5:20
Egy édesapa valamiért annyira

megharagudott a fiára, hogy eltil-
totta, hogy valaha is átlépje az
atyai ház küszöbét. Esztendők tel-
tek el, amikor egyszer halálosan
megbetegedett a gyermek anyja és
látni kívánta fiát. Hazahívták a
gyermeket. A haldokló asszony
ágyának egyik oldalán ott állt az
apa, a másik oldalon a kitagadott
fiu. Az asszony megfogta az apa
kezét, kihülö szivére tette, aztán
megfogta a fiu kezét és ott a ki-
hülö sziv felett pihenő atya tenye-
rébe kulcsolta. Az édesanya szive
megszűnt dobogni, de békességre
fonódott össze a két kéz.

Haragszik rád az Isten. Bűneid
miatt elfordította orcáját tőled.
Nem Atyád. E világ fia, az ördöy
szolgája vagy. Nincs bejáratod a
mennyekbe. Pedig szeretnél haza-
térni. Szivedben ott van a vágy az
elveszett paradicsom után. Sir a
lelked, felzaklatódik benned idő-
szakonként minden fájdalom. Fi-
gyeled a futó felhőket, a madarak
röptét, szeretnéd, ha szárnyad
kelne, elrepülnél és megnyugod-
nál. Valahová messze, ismeretlen
titokzatos távolságra, magad se
tudod hová, merre, csak megpi-
henni vágyói, csendességre kíván-
kozik benned a lélek.

Isten után sóvárog a lelked. A
jyermek nem talál békességet az
atyai házon kivül. Lehet, hogy
sirsz a templom küszöbén, homlo-
kodat az oltár előtt a köbe vered,
az is lehet, hogy felzaklatott lel-
ked állapotában csúf átokszóra
nyilik az ajkad, talán az öklöd rá-
zod az ég felé, vagy azt sejtven,
hogy megtaláltad a bölcsek kövét,

egyszerű, nem bizonyítható

emberi megállapítással, hogy nincs.
Szived pedig marad tovább üresen
kalimpáló malom, mely szeretné
ölelni a titokzatost, szeretne meg-
pihenni Isten szivén, de nem lehet.
El van .zárva az ajtó. Rajtad van
Isten átka, hordozod Atyád harag-
ját.

Haldoklik valaki. Kihülö szivé-
ből az utolsó vércseppek hullanak
alá a fán. Egyik keze a magasság-
ba nyúlik és szivére húzza az Atya
kezét, másik kezével a tétován
reszkető kezedet keresi, hogy öda-
vonja az ö szivén pihenő atyai
kézre és ott Fia kihülö szivén egy-
befonódjon Atyád keze a tiéddel.
Ott van a békesség a kereszten, ö
szerezte meg a békességet közted
és Isten között az ö keresztjének
vére által.

Drága testvérem, ne fuss hamis
békesség után] ne akarj másutt
megpihenni. Tövises ágy, kőke-
mény párna, éjszakai hideg
és rettegtetö, sötét félelem vesz
körül mindenütt. Békességet csak
Isten szivén megpihenve találhatsz.
Nyugalmad csak Jézus Krisztus-
nak, Isten Fiának vére által szer-
zett drága bizonyosságban lehet.
A kereszten kihülö sziv felett Isten
keze nyúl feléd. Mielőtt még szá-
modra is véglegesen meghalna,
mielőtt még becsukódnék e drága
szem, engedd megragadni kezedet
és az Atya kezébe tenni, hogy tefe-
letted is elhangozzék a diadalkiál-
tás: elvégeztetett!

Krisztusért járván követségben,
mintha Isten kérne általam, kérve
kérlek, békülj meg Istennel. Hadd
csenüüljön fel a te szivedből is
ajkad drága éneke: a szivem bé-
kességre lelt, Isten kegyelme fele-
melt, megbékéltem az Úristennel!
És mint a csobogó patak elcsende-
sedik a nagy folyam mély ölén,
ugy találsz békességet te is Isten
szivén megpihenve. Sz. B.

zett a biztosítási összegeket a
minimumra letornászni, hogy
annál nagyobb legyen a válla-
lat nyeresége. Közöttünk az Ige
által találkozott Istennel és ma
kárvallott ügyfeleit abban se-
gíti, hogy veszteségükért a leg-
teljesebb kárpótlást kapják. Erre
meglepetés-szerűén emelkedett
a vállalat biztosítottjainak a
száma.

A vallásos embernek a segít-
ségre nyíló lehetőségei korlát-
lanok.

Egy nagy reklánwállalat igaz-
gatójának tudomására jutott,
hogy az egyik női fegyintézet-
ben áldatlan állapotok uralkod-
nak. A rabok kedélybetegek.
Néhány textilvállalattól ruhákat
gyűjtött össze s azokat a patro-
nage-egyesület közvetítésével

eljuttatta a fegyintézet igazga
tóságának. Az intézet szelleme
szinte egy csapásra megváltozott
a módszert más intézetekben is
alkalmazták és a fegyintézet-
igazgatók elismerő levelekkel
árasztották el a kezdeményezőt.

Amit eddig a „Laikus mozga-
lom" tett, az csak egy csepp a
tengerben. Alkalmas azonban
annak bizonyítására, hogy a
komolyan alkalmazott keresz-
tyénség megváltoztathatja a
társadalom szenvedő arcát. Mi
lenne akkor, ha nemcsak ezer,
hanem egymillió, tízmillió, vagy
százmillió keresztyén ember
venné komolyan a Mester taní-
tását?! Nem születnék egy szebb
és jobb világ belőle?"

Eddig a cikk. — Jól tudjuk,
hogy lapunk olvasói nem az

XIII. Űrnapja.
33.) Miért nevezzük Krisztust

Isten egyszülött Fiának, ha mi is
Isten gyermekei vagyunk?

Azért, mert egyedül Krisztus
Istennek amaz örök, természet sze-
rint való Fia, ellenben Isten minket
Öérette kegyelemből fogadott gyer-
mekeivé.

34.) Miért nevezed öt mi Urunk-
nak?

Azért, mert ö minket testestöl-
lélkestöl, a büBböl és, az ördög ha-
talmából nem aranyon vagy ezü-
stön, hanem drága vérén váltott
meg és tett a maga tulajdonává.

Ma leckénknek három fö-állitása
van: 1. Krisztus Istennek egyszü-

lött Fia, 2. mi Öérette vagyunk
Isten gyermekei, 3. Krisztus a mi
Urunk.

ad 1.: Az az állítás, hogy Krisz-
tus Istennek egyszülött Fia, meg-
lepi az emberi értelmet. Határos
elképzelésünk Krisztus egyszülött
Istenfiuságát hozzátársitja az em-
beri leszármazás (módjához és
nyelvünk könnyen mozdulna arra,
hogy Káténk mai tanítását külön-
böző mitológiákkal hozza párhu-
zamba. Amikor azonban értelmünk
zsákutcába jut, az írás legyen ut j

mutató lámpásunk:
A János irása szerinti Evangélium

ezeket mondja (1:18): „Az Istent
soha senki tiem látta; az egyszü-
lött Fiu, aki az Atya kebelében
van, az jelentette ki Öt/.

Krisztus egyszülött Istenfiusá-
gára ennek az evangéliumi idézet-
nek az az állítása vet fényt, hogy

Ö az Atya kebelében van. Ez a
tény Krisztusnak Istenhez, mint
Atyához való benső, meghitt vi-
szonyát fejezi M emberi nyelven.
Az ember-Jézus állandó közvetlen
kapcsolatban volt az Atyával és ez
a kapcsolata egyedülálló. Ö köz-
vetlenül ismerte az Istent, szemtöl-
szembe látta, tapasztalta, közös-
ségben volt vele, akarata egy volt
az Atya akaratával. Aki öt látta,
szeme tekintetén át a végtelen
Istennel találta magát szemközt,
és azok, akik lábainál ülve hallgat-
ták tanítását, az Isten zsámolyánál
ültek. Ö volt a Fiu, akiben az Atya
természete öröklődött. Minthogy
rajta kivül soha senki sem ismerte
az Atyával való teljes közösséget^
Ö volt az egyszülött Fiu.

Hivő embernek ennyi magyará-
zat elég, kétkedőnek pedig egy
könyvtár is kevés volna, mert em-

beri értelmünk olykor csak meg-
közelíteni tudja a Kijelentés állítá-
sait.

ad 2.: Mi is Isten gyermekei va-
gyunk, akik megismerhetik az
Atyát (Eph. 1:5.), de csak hit ál-
tal, hallásból, az Ö Egyszülöttje
által. Isten természetének, akaratá-
nak, cselekvésének közvetlen ta-
nuja Krisztus s mi csak az ö köz-
vetítésével, az ö beszédjének, az
Isten igéjének a hallgatása utján
értesülünk az Atya szándékáról,
Ítéletéről. Csak Ö-általa van mene-
telünk az Atyához. Saját képessé-
geinkre támaszkodva csak a rej-
télyes, megfoghatatlan, következet-
lenül büntető és jutalmazó Örökké-
valót, a mindenség szabados Urát
tudjuk megsejteni. Krisztusban lesz
Isten Atyánkká, értünk cselekvő és
bennünket szerető Személyiséggé
és Ö-általa leszünk mi Isten gyer-

mekeivé, ö-általa, az egyszülött
Fiu által.

ad 3.: Krisztus Urunknak nevez-
zük, mert az övéi vagyunk. Igényel
bennünket, mert áldozata árán
megvett minket (I. Kor. 6:20). Az
Ö személyében Urunk van, akinek
egy életen át engedelmességgel
tartozunk, ide végtelen boldogság-
gal tölti el lelkünket az a tudat,
hogy Urunk az Istennek egyszülött
Fia. Köteteket lehetne írni arról,
hogy mindennek a megtapasztalása
mit jelent a társadalomban és egyé-
ni életünkben. Ez a tapasztalat a
megalázottakat és a földi bizony-
talanságban hányadokat felemeli
és megszilárdítja,, a gőgösek dere-
kát pedig meghajlítja. Ez legyen
imádságunk legfőbb tartalma: „Ur
Krisztus Istennek egyszülött Fia,
vágy lakozást a szétszórtságban és
a hazában élő magyarok lelkében!"

' K. L.



áruháztulajdonosok, a nagy üz-
letemberek, vagy -aktív tábor-
nokok soraiból 'adódnak és épen
ezért értelmetlen volna, ha azt
tanácsolnánk, hogy az idézett
példákat kövessék. Itt azonban
nem erről van szó, nem a szó-
szerinti kopirozásról beszélünk,
hanem az elvről.

A keresztyén politika ott kez-
dődik, hogy milyen magatartást
tanúsítasz abban a miliőben,
még ;ha az a legszerényebb is,
amelyben élsz. Mindenkinek
módjában van a Mester tanítása
szerint hatni környezetére és
példát mutatni. Mi első sorban
ezt 'a pozitív életprogrammot,
ezt a keresztyén magatartást
hívjuk evangéliumi politikának.
Ez az, és egyedül csak ez az,
amit eredményesen lehet példá-
nak okáért a bolsevizmussal
szembe állítani.

•Kérjük olvasóinkat, hogy ne
lapozzák el e cikkünket gondol-
kozás nélkül, hanem ellenkező-
leg: másokkal is beszéljenek
róla. „Politizáljanak" minden-
napi életükben, a családban,
fehér asztalnál, gyűléseken, de
ne ugy mint eddig, mert az me-
gosztja és felörli a magyarsá-
got. Ügy politizáljanak, mint a
„Laikus mozgalom" tagjai és
akkor nyomban elviselhetőbbé
lesz a -menekült sors és lelkileg-
szellemileg termékenyebbé vá-
lik a szétszórt magyarok tábo-
ra. Hatalmi kérdésekkel pedig
csak akkor foglalkozzunk, ha a
fenti értelemben már képzett és
kipróbált „keresztyén politiku-
sok" vagyunk. Akkor jogunk
van hozzá ugy is, mint egyének-
nek s ugy is, mint egyházat al-
kotó kersztyéneknek.. Mindad-
dig azonban, amig a keresztyén-
ség csak jelszó, vagy esetleg

, puszta elmélet, a „keresztyén
politika" -nem egyéb, mint hatal-
mat remélő önző emberi maga-
tartás álcázó felirata. K. L.

Istenben a Bizodalmunk.
Ide s tova száz esztendeje, 1862

óta, minden amerikai pénzérmén
rajta áll ez a jelmondat: „Istenben
a bizodalmunk" ("In God We
Trust"). Midőn a törvényhozás
annakidején elrendelte, hogy ezt a
jelmondatot minden pénzérmére
ráverjék; az akkori pénzügyminisz-
ter ezt mondotta: „Isten ereje nél-
kül egy nemzet sem lehet erős, az
Ö védelme nélkül egy nemzet sem
lehet bizonságban."

Nemrég két szenátor, a republi-
kánus Potter és a demokrata Mans-
fleld, valamint Rabaut demokrata
képviselő törvényjavaslatokat nyúj-
tottak be, azt kívánván elrendelni,
hogy a pénzérméken álló jelmon-
datot a jövőben a posta is alkal-
mazza. Az egyik javaslat szerint az
„Istenben a bizodalmunk" jelmon-
dat rajta tenne minden 1953. jú-
nius 30-a után kibocsátott levél-
bélyegen. A másik szerint a posta-
hivatalok a lebetüzésnél, lebélyeg-
zésnél alkalmaznák a jelmondatot.

A két törvényjavaslat egybe-
hangzó azzal az elnöki kijelentés-
sel, hogy az Egyesült Allamok
keresztyén állam. Jó bizonysága ez
a két törvényjavaslat annak is,
hogy állam és egyház egymástól
való szigorú szétválasztása —• ez a
helyzet Amerikában — nem jelenti
szükségképpen azt, hogy az állam
istentelen. Más a „szabad egyház
— szabad állam" elv a kommunista,
és más: amerikai gyakorlat szerint.
Amerikában, ha féltékenyen örköd-
nek is afelett, hogy egy felekezet
se uralkodhassék a polgári kor-
mányzat felett, a törvényhozás
többek közt ugy is kinyilvánítja a
nemzet és Isten közti kapcsolatát,
hogy pénzére veri és bélyegére ki-
vonja nyomni: „Isten a bizodal-
munk". — i s

Kommunista „agy-mosás". Hirek.

A kommunisták akaratgyengitö
és .akaratbefolyásoló -módszerei
Egy keresztyén misszionárius

megdöbbentő beszámolója.
A kommunista börtönökben

végrehajtott akaratgyengitö és
akaratbefolyásoló -szellemi-lelki
kínzásokat -ujabban „agy-mo-
sás"-nak szokták nevezni.

„Agy-mosás"-sal azt akarják
a kommunisták elérni, hogy a
szabadon gondolkodó egyén
szellemi-lelki funkcióit egy bi-
zonyos csoport, .ez esetben a
kommunisták tartsák uralmuk
és ellenőrzésük alatt. Nemrégi-
ben feltűnést keltő televiziós-
intervjut közvetített egy new-
yorki állomás .egy misszionári-
ussal, aki tíz hónapos kínai
kommunista börtön után tért
vissza az Egyesült államokba.

A misszionárius szerint az
„agy-mosás" során a kommu-
nisták az áldozat teljes egyéni-
ségét meg akarják változtatni.
Legelőször is bűntudatot akar-
nak belészuggerálni, amely ter-
mészetszerűen félelemmel kap-
csolódik. Ezt a félelmet ugy
irányítják, hogy az áldozat ne
is annyira sajátmagát, hanem
inkább családját és barátait félt-
se. Ebben az állapotban az ön-
szuggesztió a kommunisták ko-
moly fegyvere. Az áldozatnak
bőséges időt hagynak a töpren-
jésre: mi lehet az, amivel vá-
dolják? mi történhetik akkor, ha
nem „vallja be", amit kivannak
tőle? hátha segít magán, ha
„bevallja"? vagy legalább is se-

gít azokon, akiket félt? A -fo-
goly töprengése végül is odajut,
hogy minél „nagyobbat" vall,
annál inkább -segít családján,
barátain, esetleg sajátmagán.

Ez a hónapokig tartó, mester-
ségesen szitott bizonytalanság-
és félelemérzet olyan lelkiálla-
potba hozza az áldozatot, hogy
mikor a tényleges vallatás so-
rán a kérdés-ekeit felteszik, olyan
válaszokat ad, 'amilyeneket vár-
nak tőle. iSöt, még többet is vall
be, magától, mint a kérdések
szükségessé tennék.

Igen érdekes a imisszionárus
felhívása az amerikaiaikhoz a
hazatérő szabadonbocsátott ha-
difoglyokkal kapcsolatban: lei-
kükben és elméjükben megsebe-
sített emberek térnek vissza,
akiknek hosszú gyógyulási -idő-
re van szükségük, míg ismét
szabadon tudnak érezni és gon-
dolkodni.

A misszionárius előadása
igen figyelemreméltó bizonysá-
ga .annak, hogy az „agy-mosás"
nem jár s z ü k s é g k é p p e n
fizikai kínzásokkal, sem pedig
kémiai szerek alkalmazásával.
Nem kétséges, hogy a kommu-
nisták ezeket a brutális eszkö-
zöket is használják, ezrek bizo-
nyítják, hogy kegyetlen találé-
konyságuk ezen a téren nem is-
mer határt. De sok esetben a
leki gyötrés vetekszik a testi
kínzásokkal és mérgekkel s ele-
gendő a kommunisták hazug
céljainak elérésére. H. A.

Uj reménység az egyesült nemzeteknél.

A világsajtóban egyre több
vita folyik afelett, ho>gy az Egy-
esült Nemzetek szervezete meg-
felel-e hivatásának. A pro és
contra érvek serege hangzik el,
kezdve attól, hogy ez a szerve-
zet a világbéke egyetlen Remé-
nysége, egészen addig, hogy az
Egyesült Nemzetek csődöt mon-
dott és nyugodtan megkezdhetné
felszámolását.

Hogy ilyen hangok egyátalá-
ban elhan-gozhatniak, kétségte-
lenül annak bizonysága, hogy
az Egyesült Nemzetek a világ
népei békés együttélése és bol-
dogsága munkálásában még
messze vannak a koimoly és ma-
radandó eredményektől. Hogy
ennek az eredménytelenségnek
mennyire voltak más okai is,
mint a Szovjet vétói és ,,-njet"-
j-ei, az külön tanulmány kérdése;
meg nem engedhető gögösség
lenne az.t mondani, hogy min-
denki más kiváló, hibátlan és
tökéletes. Az azonban tény,
hogy a lelépő főtitkár, Trygve
Lie a Szovjet áldozata lett;
bűne a Szovjet szemében az
volt, hogy -mögéje állt az Egye-
sült nemzetek koreai akciójának.

Hosszú ideig nem sikerült új
főtitkárban megegyezni a nyu-
gati és a Szovjet Blokknak.
Most egyszerre van főtitkára az
Egyesült Nemzeteiknek, a kiváló
diplomata hírében álló svéd Dag
Hamm erkj öld személyében. Mi-
ért van? iMerh a Malenkov-féle
„békeoffenziva" során a Szovjet
egyszer „njet" helyett „Da"-t
talált mondani: a maga részéről
is elfogadhatónak jelentette ki
HammeriSikjöld kinevezését.

Uj reménységet jelent-e ez az
Egyesült Nemzetek eredményes
munkáját illetőleg? Aligha so-

kat. iHogy Hammersköld kíneve-
zésében kooperatívnak mutat-
kozott a Szovjet? A Szovjet
minidig kooperatív, amig az
ütőkártya az ö kezében van.
Ezzel korántsem azt akarjuk
mondani, hogy Hammerskjöld
az ö emberük. Egyáltalában
nem. Csak azt, hogy amint
Hammerskjöld valami olyat fog
tenni vagy mondani, ami a Szo-
vjetnek nem tetszik, könnyen
Trygve Lie .sorsára juthat. Ad-
dig viszont a Szovjet megmu-
tatta „Jóakaratát" és „igaz bé-
keszándékát" a világnak: aligha
kétséges a Szovjet-együttmükö-
dés valódi értéke.

Dag Hammerskjöld E. N. Sz.
főtitkárrá való kinevezésének
ténye tehát aligha hoz új remé-
nységet a szervezet számára
olyan értelemben, hogy a Szo-
vjetet és a hozzákapcsolt nem-
zeteket a világ többi népeivel
való őszinte és szabad együtt-
működésre tudja indítani.

Ellentétben egyes nyugati
nem kommunista, de túlságosan
jóhiszemű sajtóhanggaí— amely
ilyen lehetőségeket vél (kiolvasni
az új főtitkár kinevezésének kö-
rülményeiből —• inkább csak
azt kívánjuk megjegyezni: íme,
a bizonyság, hogy a szabad
gondolkodású népek egész se-
regét egyetlen diktatúra irányító
hatása alatt tárthatja; eredmé-
nyes munkájukat, céljuk eléré-
sét meghiúsíthat]' a.

Annál többre" értékeljük Ham-
merskjöld kinevezését, mint an-
nak újabb bizonyságát, hogy
kis népek fiainak nagy Felada-
tok megoldása és nagy terhek
vállalása válik osztályrészükké.

H. A.

„Az Evangéliumi Egyházhoz va-
ló tartozás azt bizonyítja hogy az
asszony nem hajlandó a szocializ-
mus felépítésében aktive részt ven-
ni. Ez a házasélet közösségének
súlyos megterhelését jelenti" •— így
hangzik egy Kelet-Németországban
kihirdetett „váló-ok".

Holiandiában körkérdést intéztek
a lakossághoz, hogy imádkoznak-e
étkezés előtt? Igennel felelt a meg-
kérdezettek 64 %-a, Nemmel 32 %,
választ nem adott 2 %.

A németországi Evangéliumi egy-
házban 30 olyan lelkipásztor mű-
ködik, aki azelőtt római katolikus
pap volt.

Angliában a Parlament elé ja-
vaslatot terjesztettek a vasárnap
megszenteléséröl szóló szigorú tör-
vény enyhítése érdekében. A ja-
vaslat ellen szavaztak 224-en, mel-
lette 57-en. így a törvény továbbra
is életben marad..

Svájcban a jezsuiták nem alapít-
hatnak rendet, és .működésüket is
szigorú törvény korlátozza. Ezt a
törvényt a jezsuiták többször meg-
sértették, amelyről a zürichi „Re-
gierungsrat" nemrégiben hivatalos
jelentést adott ki. Népszavazás ut-
ján ismét be lehetne engedni a
jezsuitákat Svájcba, ez ellen azon-
ban ,a katolikusok tiltakoznak, mert
egy népszavazás rájuk nézve egész
bizonyosan csak negative végződ-
ne. Jellemző, hogy annak idején
még a katolikus többségű St. Gallen
kanton is a jezsuiták -kitiltása mel-
lett szavazott.

Indiában a legutóbbi jelentések
szerint 8 millió keresztyén van; ez
az összlakosságnak csak 2 száza-
léka.

Könnyes szemmel
beszél az asszony. Et-el akad a
hangja. Úgy mondja, ahogy éppen
találja a szót.

Csomagot kapott Hollandiából,
holland református asszonytól. An-
nak is három gyermeke van, és
éppen egyidősök.

Hogy aztán Írjunk ám; jó -e az
a pirosszegélyes kis ruha, meg az
új kötény kék ... fényképet is kér,
hogy lássa is ököt... legyenek
mind egy testvérek. . gondoljunk
rájuk... mert hogy így is lehet
találkozni... s még ök köszönik,
hogy segíthetnek, hogy adhatnak..
köszönik a jó Istennek... Még,
hogy ök .. köszönik!

Tessék elhinni, sohse hittem,
hogy mink még... ilyen levelet is
kaphatunk ... hogy elfogadnak
így hitből... Nem, ez nem a Bí-
zottság ..! Az mindég elutasít..!

Hát, nem az ..!
Valaki más, Aki erősebb a sok-

féle elutasításoknál.. !
És megsimogatja olykor a ba-

rak-nyomorultak szivét is; szent
csodálkozásra: Még, hogy ök kö-
szönik]!

A Református Világszövetség
európai osztálya 1953. augusztus
20—24 között tartja kongresszusát
Woudschotenban, Utrecht mellett.
Egyidejűén ugyanott ifjúsági kon-
ferencia is lesz. A kongresszus tár-
gya: Az igehirdetö szolgálat nap-
jainkban.

Nemzetközi Református Kon-
gresszus lesz a franciaországi Mont-
pellierben július 23—31. között. A
londoni (1932), amsterdami (1934),
genfi (1936), edinburgi (1938) és
amsterdami (1948) kongresszusok
után ez a hatodik ilyen találkozó.
A rendezőség hangsúlyozza, hogy
nem lelkészeknek, hanem a hívek-
nek a kongresszusáról van szó.

A kongresszus tárgya: Reformá-
tus válasz arra a tényre, hogy a
világ elfordul Istentől. (Sécularisa-
tion du monde moderné: La répon-
se réformée.)

(La Vie Prot. 1953. 5. 22.)
Az atheisták mozgalma a moszk-

vai Pravda jelentése szerint mind
jobban terjed Bulgáriában. -Állító-
lag már több mint másfél millió
tagot számlál. Ugyancsak a Prav-

da jelentése szerint ez év április
hónapban 200.000 ember csatlako-
zott a mozgalomhoz.

(La Vie Prot. 1953. 5. 22.)

Nyolc évi kényszermunkára itél-
tek egy diakónust, a Németország
szovjetzónájába tartozó Branden-
burgban, mert Dibelius püspök
több „izgató" kiadványát találták
könyvtárában. A bíróság súlyosbító
körülményként mérlegelte azt a
tényt, hogy a diakónus Dibelius
püspöki körlevelét a szószékről fe-
lolvasta.

Budapesti jelentést közöl a La
Vie Protestante június 5.-i száma,
amely szerint az 1952-53 iskolai
évben a budapesti református the-
ológiára 110, a debreceni reformá-
tus theológiai fakultásra pedig 130
hallgató iratkozott be. — Ugyan-
csak ez a híradás közli, hogy a
magyarországi Református Egy-
háznak 1450 egyházközsége van.

A Finnországi Evangélikus Miss-
sziós Társaság most ünnepelte kí-
nai missziós munkájának.ötvenéves
évfordulóját (!). 1903 óta negyven
missziós állomást épített Kínában
(!). A napjainkban lejátszódó ese-
mények visszavetették a Társaság
munkáját. 1949 óta csupán két finn
misszionárius maradhatott Kiná-
ban. Az egyik Páivö Parviainen
lelkész Honanban, a másik pedig
Toivo Koskikallio lelkész Hong-
Kongban.

Keresztyén egyetem Japánban.
A japán kormány hozzájárult a
tokiói nemzetközi keresztyén egy-
etem megnyitásához. Ez az első
keresztyén magasabb iskola Japán-
ban. A japán lakosság adományai-
val járult hozzá az egyetem felál-
lításához, de megjegyzendő mint
érdekesség, hogy a japán adako-
zók 95 %-a nem volt keresztyén.

Keresztyénüldözés Keletnémetor-
szágban.

A protestáns egyházi sajtó csak-
nem minden országban foglalkozik
a keletnémetországi egyházüldözés-
sel. A bolsevista államhatalomnak
egyelőre főleg az a célja, hogy
megfélemlítse az egyházához hü
ifjúságot. — A Genfben megjelenő
„La Vie Protestante" és a Parisban
megjelenő „Reformé" cimü lap má-
jus 15, 22, illetve június 6.-i híra-
dásaiból közlünk ezzel kapcsolat-
ban néhány részletet:

Dibelius püspök, a németországi
evangélikus Egyház legtöbb taná-
csának elnöke, többek között a kö-
vetkezőket mondta az Egyház ifjú-
ságához intézett szózatában:

„Üdvözöllek benneteket, fiatal
testvéreim. Veletek vagyunk, imád-
kozunk értetek és osztozni kívá-
nunk terhetekben . . . Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik az
iskolákban,' az üzemekben, a ta-
nonctanfolyamokon, vagy másutt
tanúságot tettek arról, hogy az
Úrhoz tartoznak.... Világos, hogy
az ifjúság ellen intézett támadás
végeredmányben az Egyház ellen
irányul. Isten segítségével az Egy-
ház tul fogja élni ezt a támadást,
ugyanúgy, mint ahogy túlélte a
korábbit. Az ur minden ellenségé-
nél erősebb!"

„Az egyházi ifjúság munkája
tovább folyik. Köszöntöm azokat,
akik a nehéz órákban továbbra is
hűek maradnak.... Ne feledjétek
a köztársasági alkotmány rendel-
kezését: Hitbeli és lelkiismereti
kérdésekben minden polgár teljes
szabadságot élvez."

A westfáliai zsinaton, május 27.-
én, Dibelius püspök a következő
megállapítást tette:

„Eljutottunk arra a pontra, ahol
minden kapcsolatunk, amely az
államhatalomhoz fűzött, megsza-
kadt A szovjet zónában az állam-
hatalom hozzáfogott az Egyház el-
pusztításához ; ezzel egyházunk
történetének uj korszakába lép-
tünk."
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És megsózta a földet...

, AZ elmúlt május Idusán történt.
Gyönyörű tavaszi napsütésben
megérkeztem egy svájci magaslati
üdülőhelyre. Barátom -fekete ruhá-
ban, beesett, bánatos arccal, kis-
lánya kezét fogva várt az állomá-
son. Egymásra néztünk, kezet szo-
rítottunk, majd szó nélkül megö-
leltem barátomat: „Fogadd őszinte
részvétemet! Isten utjai kiszámít-
hatatlanok. Feleséged már nem
szenved többet." A kislányt is
megöleltem s utána elindultunk a
kórház felé, ahol egy magyar
asszony feküdt a ravatalon.

Menetközben nem sokat beszél-
tünk. Ugy éreztem, hogy minden
vigasztaló mondatom közhelynek
számított volna. A szomorúságnak
van egy bizonyos foka, amikor a
legszelídebben kiejtett szó is bánt.
Csak mentünk egymás mellett s
beleéltem magam barátom helyze-
tébe. Bizonyára megérezte, hogy
őszintén osztozom gyászában, mert
menetközben kissé megnyugodott
és olykor mondott néhány tőmon-
datot: „így jobb szegénynek. —
Itt idegenben sehogy sem találta
magát. —• Sokat szenvedett, töb-
bet, mint a mennyit egy asszony
elbir." Én bólintottam és hozzátet-
tem, hogy Isten tudja, meddig kell
tartani az életünknek. Barátom
helyben hagyta.

Ujabb egy-két perces hallgatás
után barátom kigombolta a felsö-
kabátját, kissé meglassította a
lépteit, benyúlt kiskabátjának a
baloldali belsözsebébe, elővette
zsebtárcáját és megállt. Én is meg-
álltam. — Tárcáját szétnyitotta,
lassan, szinte ünnepélyesen benyúlt
a tárca belső rekeszébe és óvato-
san előhúzott egy kis valamit. Elő-
ször nem láttam, hogy mi az. —
Barátom a valamit a tenyerébe
vette, azután szótlanul rám nézett
és szemében meghatottságot lát-
tam. Nem olyan szomorúságot,
mint amilyet a gyászoló férjek
szeme tükröz, hanem valami öröm-
mel vegyes keserűséget, amit nem
lehet leírni és megmagyarázni. Ezt
látni kelt. — Barátom szétnyitotta
a tenyerét. Egy magyar nemzeti
színű szalagocskával átkötött celo-
fáncsomagocska volt benne. Az
átlátszó celofánpapirban valami
barna port láttam. — Barátom hol
erre a kis csomagra nézett, hol
rám emelte fátyolos szemeit. Fel-
törő könnyeivel küzködött. Néhány
másodpercnyi csend után szétnyi-
totta remegő ajkait és szinte elra-
gadtatott hangon ezt súgta: „Ma-
gyar föld van benne. Akkor mar-
koltam föl, amikor átszöktünk ide-
jén a határon. Ennek a kis földnek
a felét ma ráhintem a feleségem
koporsójára". Ezzel a kis csoma-
got újra visszacsusztatta tárcája
rejtekébe, azt zsebre tette, majd
zsebkendője után nyúlt és megtö-
rölte a szemeit.

Megdöbbentem.... Az én zse-
bemben nincs magyar föld, mint
ennek a gyászoló magyarnak a
szive fölött. Hozzá képest nagyon
szegénynek éreztem magam és
szégyellem magam egy kicsit. Sze-
rettem volna kérni tőle abból a
földből, de nem mertem, mert neki
is kevés volt és délután a felére
már szüksége volt....

A koradélutáni napsütésben ott
álltunk a temetőben egy egyszerű
koporsó és egy nyitott sirgödör
előtt. A pap latinul és németül be-
szélt. Jó volt hallgatni szavait, mert
látszott az arcán, hogy őszinte ér-
zésből fakadnak. Ez a férfi tény-
leg Isten szolgája, gondoltam ma-
gamban. Ö a katolikus pap s én
a református, mindketten ugyanazt
az Urat szolgáljuk. Ezen annyira
elpihent a gondolatom, hogy szinte
felrezzentem, amikor nem hallot-
tam már a pap beszédét. — Énrám
került a sor. Elbúcsúztam a bará-
tom feleségétől a magyar menekül-
tek nevében. Milyen nyelven? Né-
metül, mert. a, gyászoló. közönség
nagy- többségében svájciakból és
régi, öreg orosz emigránsokból ál-
lott. Különös paradoxon.

A temetési szertartás befejező-
dött.. Valaki göröngyött dobott a
sirgödörbe s a koporsó tompa han-
gon köszönte ezt az utolsó üdvöz-
letet. Hirtelen eszembe villant a
náhány grammnyi magyar föld a
barátom szive fölött. Arra néztem,
amerre a barátom állt és figyeltem,
hogy mit csinál. Kissé félre fordult
és ugy nyitotta ki kabátját, mint
aki széltől óvja a gyufa lángját,
vagy mint aki titkát profán sze-
mektől félti. Én tudtam, hogy mi
történik! Bontogatta a kis celofán-
csomagot. Számolgattam a másod-
perceket: Most bontja a szalagot,
most kinyitja- a parányi zacskó
száját, most belecsip a drága föld-
be és most... megsózza vele a
koporsóra omló svájci földet.

így történt. Senki se vette észre,
csak a kislánya, meg én.

A temetés után együtt mentünk
az állomásra. Barátom sokkal nyu-
godtabb volt, mint amikor foga-
dott. Nem mondta, hogy miért, de
én tudtam. Bucsuzáskor aztán mé-
gis kimondta: „Sikerült. Mégsem
kell teljesen idegen földben nyu-
godnia".

Barátomat kislányával együtt el-
vitte a vonat, de én utána is ma-
gam előtt láttam, amint az idegen
rögöket a magyar földdel sózza.
Söi még ma is látom és nem tu-
dok szabadulni ettől a képtől.

Már öt éve, hogy idegenben élek.
Megtanultam a nyelvet, megszok-
tam a népet, akiknek hirdetem az
Igét, megismertem az ö bajaikat,
megtanultam, hogy miképen kell
őket vigasztalni és feddeni s las-
sanként hegedni kezdett a seb,
ami öt év előtt szakadt rajtam,
amikor hatodmagammal elhagytam
a magyar földet.

—• Ez a seb most újra kiújult.
Újra érzem, hogy idegenben va-
gyok és hogy oda tartozom, ahon-
nan barátom évek előtt felmarkolta
azt a csipetnyi magyar talajt. —
Reggel ébredéskor, este lefekvés-
kor és napközben is többször ma-
gam előtt látom feketeruhás bará-
tomat, amint fájdalmat és elra-
gadtatást egyszerre tükröző arccal,
a magyar földdel megsózza s
svájci hantokot, hogy hitvesének
az álma nyugodt legyen.

Kár, hogy ennek a meghitt jelen-
etnek nem volt tanuja minden ide-
genben élő magyar!

Hollandok - magyarok.

A hollandokkal nem vagyunk
rokonok s mégis testvéries kap-
csolat van köztünk. Hollandia
évszázadok óta a tengerrel baj-
lódik; mi az elemi erővel ránk-1

törő népekkel küzködünk. Egy-
szer a törökkel, másszor a ta-
tárral, olykor a némettel s most
az oroszokkal. Náluk a tenger
szaggatja fel a gátot, nálunk
emberi ellenség tépte fel idöröl
időre a gyepüt s formált orszá-
gutat rajtunk. Rájuk az elemi,
miránk az emberi .betörés zudi-
tott annyi sok szenvedést, kön-
nyet, szegénységet, halált. Ta-
lán ezért fordulunk idöröl időre
annyi sok szeretettel, megbecsü-
léssel és megértéssel egymás
felé! Rövid századok leforgása
alatt a hollandok nem egyszer
mutatkoztak testvériesebbeknek
vértestvéreinktöl. Ruyter Ador-
ján iMihály, holland tengernagy
annakidején magyar prédikáto-
rokat, tudós tanárokat, tanító-
kat váltott ki a nápolyi gályá-
król — s pár évvel ezelőtt a
hollandok újra ajánlatot tettek
Budapestnek, hogy akiket de-
portálásra szánt a kommunista
kormány, azokat átveszik és
fajra, felekezetre, származásra
való tekintet nélkül otthont ad-
nak nekik Hollandiában. Ez az
ajánlatuk a kommunista kor-
mány cinizmusa miatt . ugyan
megbukott, de a szabad világ
époly döbbenetes elismeréssel

Epilógus egy svájci sirhant fölött.

A JÖJJETEK legutóbbi száma
méltatta Dr. Irlet Károlynak, a
Svájci-Magyar Társaság alapitó
elnökének felbecsülhetetlen érde-
meit. Az áldottemlékü Irlet Károly
néhány írásának az ismeretében
ehhez a méltatáshoz szeretnék egy
további gondolatot fűzni:

Az elköltözött nemcsak barátja,
hanem szívvel-lélekkel ügyvédje,
szószólója is volt a magyarságnak.
Tevékenysége a két világháború
között messze túllépte a nemzetek
között szokásos kulturális ismerke-
dések és érintkezések kereteit és
nem elégedett meg az irgalmas sa-
maritánus egyébként áldásos szo-
ciális munkamezejével sem.

Magyarországi, de főként buda-
pesti és debreceni látogatásai so-
rán őszinte magyarságélmény osz-
tályosa lett s ez az élmény átha-
totta svájci megnyilatkozásait is.
Vele nemcsak barátot, hanem dip-
lomatát is veszítettünk..

Erényeinket és hibáinkat egya-
ránt ismerte, gyengeségeinket azon-
ban hazájában és a külföld felé
olyan sok tapintattal fedezte,
ahogy arra csak a szeretet képes.
Ennek beszédes példája az az elő-
adása, amelyet 1942 novemberében
tartott egy solothurni állami tan-
folyamon „Schweizerisches und
Ungarisches" cimmel.

A magyar református Egyházat
szinte sajátjának tekintette. „A
magyar református Egyház — mon-
dotta Solothurnban — különösképen
testvéregyházunk, mert hitvallása
a második helvét hitvallás. A ma-
gyar és svájci református Egyhá-
zak az évszázadok folyamán egy-
mással szoros testvéri kapcsolatban
éltek. Ennek a kapcsolatnak mar-
káns pecsétéi: a bázeli, genfi, bu-
dapesti és debreceni theologiá."

Debrecenről, a puszta fővárosá-
ról (Pusztametropol) és kálvinista
Rómáról annyi megbecsüléssel és
szeretettel beszélt, mintha debre-
ceni lelkész lett volna. Debrecen-
nek a sorsát az összeomlás után is
megható hűséggel szivén viselte.

Amikor a város és egyeteme
ostrom utáni állapotának első szo-
morú hirét vette, mint a debreceni
egyetem diszdoktora, levéllel ke-
reste fel az egyetem kitüntette
svájci lelkésztársait, hogy a ma-
gyar Alma Mater számára segítsé-
get szervezzen meg. 1946 márciu-
sában sok tapintattal és szinte
magyar szívvel ajánlja az ügyet
többek között Dr. Zimmermann
Arnold küssnachti lelkésznek, a
debreceni egyetem tiszteletbeli pro-

fesszorának figyelmébe: „Jellemző
a vallási és szellemi élet e központ-
jára (Debrecenre) — Írja levelé-
ben — hogy tanárai a legnagyobb
inség idején tudományos és szelle-
mi segítséget kérnek. Ön hogy vé-
lekedik erről? . . . Én szívesen vál-
lalom a költségek egy részét "

És rövidesen megindulnak az
óhajtott theológiai munkák Debre-
cen felé, igazolván Keller Adolf
professzor korábbi megállapítását
(Basler Nachrichten, 1944. 12. 6.):
„Egy ország sem nyílt meg olyan
mértékben a svájci theológiai tudo-
mány számára, mint a magyar
református világ".

De Irlet Károly, a református
lelkész, nemcsak Debrecent sze-
rette, hanem Pannonhalmát is me-
gértette. Hazánkat európai szem-
mel nézte és a katholicizmus-pro-
testantizmus kérdésében Ravasz
László következő gondolát tette
magáévaá: „Európai kultúránkból
sem a protestantizmust, sem a ka-
tolicizmust nem lehet kiirtani, el-
hallgattatni, vagy mással helyette-
síteni. Mindkettő mindig jelen lesz.
Legfeljebb valamely katasztrófa
tudja csak őket elpusztítani, de
akkor együtt buknak. Ha túlsúlyra
jut egy olyan erő, mely a protes-
tantizmus és katolicizmus súrló-
dási felületeit növeli, az magát az
emberi kultúrát pusztítja és gyen-
gíti a keresztyén Európát."
(R. L.-nak egy 1932 évi beszédé-
ből.)

Irlet Károly izig-ivérig európai
volt. Hőn szerette hazáját, szerel-
mese volt a svájci hegyeknek, de a
Biel-i tó vizéből szinte vallásos
szenvedéllyel gyűjtötte azokat a
kökorszakbeli emlékeket, amelyek
az egyetemes európai művelődést
jelentették.

Népünkben is Európa egyik
bástyáját látta s az első világhá-
born óta ezt bizonygatta szóban és
írásban, nyilvánosan és magán-
beszélgetések keretében. — Ismerte
történelmünket, irodalmunkat, mű-
vészetünket. Előadásai során né-
met fordításban nem egyszer idézte
a magyar klasszikusokat, sokszor
hivatkozott Lisztre, Bartókra, Ko-
dályra s az általa alapított Svájci-
Magyar Társaság védnöksége alatt
került szinre Bernben Madách:
„Ember Tragédiája".

Magyarországi lutjai során megis-
merte a magyar nép lelkét és mint
svájci férfi, mélyen megértette né-
pünk szabadság és függetlenség
utáni vágyát. 1942.-ben a követ-
kezőket mondotta egyik beszédé-
ben: „Magyaroknak és svájciaknak

közös jellemvonása, hogy szaba-
don és független népként kivannak
élni s a szolgaságot nem tűrhetik,
bárhonnan származzék is az."

De nemcsak ünnepi vágyaiban,
hanem mindennapi munkájában is
ismerte a magyar népet.

„Olyan szoros kapcsolatom van
a magyar nép minden rétegével —
mondotta egy alkalommal — ami
idegennek csak ritkán sikerült". Ez
lehetővé tette számára, hogy ne
csak könyvből, magas hivatali szo-
bákból, IBUSZ-autókból, vagy sza-
lonokból ismerje meg népünket,
hanem mindennapi gondjai köze-
pette is. Szembeszállt azzal a ha-
mis és kártékony ramantkával,
amely hazánkat külföldön a „gu-
lasch" és „tzigan"-zenészek pusz-
tai országaként -kolportálta. („Falsch
ist der Gedanké, daB die Ungarn
ein Volk der geigenspielenden Zi-
geuner und ' faulenzenden Barone
seien.") — „Egyenes, munkás,
szorgalmas nép a magyar" — mon-
dotta és ebben a vonatkozásban is
szívesen hasonlított bennünket a
saját népéhez.

A helyszűke megakadályoz ab-
ban, hogy Irlet Károly példás
„diplomáciai" tevékenységét to-
vább ismertessük. A magyarság
ügyvédje volt, aki kedvezőtlen köz-
hangulatban, az első háboruvesz-
tést követő ellenséges légkörben,
egész népünket védencének tekin-
tette.

A második világháború az első-
nél is sokkal sötétebb helyzetbe
szorított bennünket. Nem volt há-
lás téma magyar ügyet védeni, de
Irlet Károly következetes maradt.
Irt, beszélt, gyűjtött; zsirt, csoko-
ládét, ruhát csomagolt. Sok kön-
nyet letörölt, sok reménységet
ébresztett, sok uj magyar tűzhely
építésénél segített és hazájában
meg külföldön sok gyertyát gyúj-
tott, ahol addig a magyar tragédiát
a közönynek, a tájékozatlanság-
nak, vagy a rosszindulatnak az
éjszakája takarta.

Irelt Károly sírján már elhaervad-
tak a magyar és svájci szalagokkal
átkötött első virágcsokrok. D e
amint a sirhalmot gondos kezek uj
virágokkal borítják, a hálás ma-
gyarok gondolatban továbbra is
felkeresik a twanni kúriát, ahon-
nan halkszavu. özvegye és a ma-
gyar ügyekben fáradhatatlan mun-
katársa tovább sugározzák a sze-
retetet a hazátlan magyarok felé.. .

A Svájci-Magyar Társaságban
egy elárvult elnöki szék várja az
utódot. Nehéz feladat lesz Irlet
Károly örökébe lépni.... K. L.

kisérte ezt a gesztust, mint
ahogy most nemrégen az árviz-
kataszrtófa alkalmával is egy-
üttérzett velük. Es mialatt szó-
val, tettel, filléreikkel milliók és
milliók siettek a bátor nép se-
gítségére, azalatt a hollandok a
magyar menekültek számára
gyűjtögettek élelmet, meleg ru-
hát és pénzt.

Szellemi téren is századokra
nyúlik vissza •& testvéri kapcso-
lat. Tudományszomjas magyar
ifjak már a humanizmus idején
is nagy szeretettel keresték fel
Hollandiát, unert ez a kis ország
a mellett, hogy valamikor poli-
tikai és tengeri nagyhatalom
volt, a szellemi és a lelkiisme-
reti szabadság üldözöttjeinek is
menedéket nyújtott. Ezáltal a
szellemi és a tudományos élet
terén is „nagyhatalommá" lett
s a humanista mozgalmaktól
kezdve Pascal késő századáig,
a janszenista üldöztetésekig
miniden üldözött gondolat me-
nedéket talált náluk. így lett a
tudomány tűzhelye az ország.
Az angol „zarándok atyák" is
Hollandiából hajóztak el Ameri-
ka felé s New-York maga is hol-
land alapítás.

A mi legjobbjaink is Hollan-

diába .zarándokoitak e.l. Ott ta-
nult Apáczai Cseri János és ott
irta Encyklopediáját: az első
magyarnyelvű mindenes tudo-
mányos szótárt. Az egyetemi
katedrát visszautasítva onnan
jött lázrózsásan haza, hogy Er-
délyországban tudományos éle-
tet teremtsen. A nagynevű feje-
delemasszony, Lorántffy Zsu-
zsanna asszonyos, nagyravágyó
fia, II. Rákóczi György nem ér-
tette ugyan meg Cseri Jánost és
Gyulafehérvárról büntetésből
Kolozsvárra küldte a — kisis-
kolásokhoz, de a Hollandiában
összegyüjtögetett tudományos-
ságból igy nőtt ki a kolozsvári
Kollégium ;s igy nőtt fel benne
Csorna Sándor, Bolyai, Mikó
Imre, misztótfalusi Kis Miklós,
Kriza János, Ady, Szabó Dezső

— és még annyi -sokan mások.
— iBázel, Heidelberg, Skócia,
Göttinga mellett Hollandia is
döntő befolyást gyakorolt a ké-
sőbbi magyar reformációra. A
puritán felfogást, a dogmatikai
pontosságot mindig Hollandiá-
ból plántálta haza a magyar re-
formátus papság. Ezt a holland
hatást még a mai otthoni nem-
zedék is magánhordozza.

Az első háború után a hollan-

dok magyar gyermekeket üdül-
tettek (Hollandiában. A mostani,
második katasztrófa után a de-
portálásra szánt asszonyoknak,
férfiaknak kínálták fel újra csa-
ládi tűzhelyeiket. S végül a me-
nekültek felé, felénk fordult a
figyelmük. Nagy hálával vagy-
unk érette, mert tudjuk, hogy ez
a rokonérzés nemcsak az eleset-
teknek, hanem általuk a népünk-
höz és egész magyar református
egyházunkhoz szól. Ezért szent
letéteményképen veszünk el min-
den fillért, igy fogadunk minden
jószót és mindezekért az egész
magyar református egyház és a
népünk szeretetét tolmácsoljuk
holland testvéreinknek. Viski.

Nem szabad hallgatni.

. . . Akik minden emberi indulatot
levetkeznek, meg fogják siratni e
század nyomorait. Olyan időket
értünk, hogy az igazság nyomo-
zása nem barátságos, annál . ke-
vésbbé lehet ibelsö érzéseinket nyíl-
tan megváltani. De akiket Isten
lelke meigvilágositott, nem szabad
hallgatniuk sem az igazságot el
rejteniök. Mert akkora a lélek ereje,
hogy az emberi ész minden hamis
leleményét meigvetve, csak arra
törekszik, ihogy Isten dicsősége ter-
jedjen-
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A pápai főiskola története.

(Második közlemény.)

I. Lipót alatt (1657—1705) meg-
indul az ellenreformáció. Ez a vál-
tozás különösen érezhető volt Pá-
pán, ahol a protestáns Enyingi Tö-
rök Bálint és Nyári családokat a
katolikus Csáky és Eszterházy cs-a-
.ládok váltották fel. A katolikus
hitre visszatért Eszterházy Pál gróf
fokozott buzgalommal állott az
ellenreformáció szolgálatába és föl-
desura jogán, a devecseri katona-
ság segítségévei, az iskolát, a pro-
fesszori -házakat, a temetőt és az
ekléz-sia két malmát 1660.-ban át-
adta a katolikusoknak.

Az eseménnyel kapcsolatban Tóth
Ferenc a következőket árja „A pá-
pai református eklézsia (históriája"
cirnü müvében: „A templom elvé-
tele alkalmával törtónt, hogy a re-
formátus diákok közül 'némelyek ,a
toronyba felmentek, Mk közül egyet
egy Vratarics nevű devecseri had-
nagy a toronyból levetett. Ugyan-
akkor észrevevén némely még -ne-
mes embereknek is sanyargattatá-
.sából az elkövetkező veszedelmet,
több mint hatszáz református me-
sterember és katona Pápát ottha-
gyta".

Minthogy az .események folytán
-a pápai reformátusok templom és
iskola, a professzorok pedig lakóház
nélkül maradtak, s minthogy oiv
voslást hiába kértek, >uj otthonról
kellett gondoskodniok. — Még
1658.-íban Hegyi István hagyott
rájuk a városi piachoz közel egy
ingatlant, ide vonult most a refor-
mátus egyház és itt építették fel
az iskolát is egy emeletesre. „Eb-
ben az épületben volt egy nagy
auditórium, to:gátus deákoknak va-
ló öt tágas szobák, a tanuló ifjak-
nak ihét osztályai, egy közönséges
könyvesház, a professzornak egy
szobája, konyhája és a felső eme-
letben egy múzeuma, kántornak is

. egy íkülönös szobája. Az udvar kö-
zepén volt egy terebélyes szederfa,
mely a régi kollégium pecsétjére
ieimetszerett". Ebben az uj hajlé-

'"Xüfcö&n a pápai' reformátusok
1717.->ig megmaradhattak.

Ugyanakkor azonban, amdkor az
egyházat és az iskolát hetven esz-
~tendön át meghagyták javaiban,
megkezdődött a református veze--
tök személyes nyugtalanitása. —•
A Wesselényi-összeesküvés óta a
pápai .reformátusak is az összees-
küvésben való részességgel vádol-
hattak. 1671. február 17.-én Tárczy
János györmegyei alispán és Cser-
nátoni -Miklós győri .kanonok 45
•tanút hallgatott ki Pápán arra néz-
ve, hogy kik járultak segéllyel a
zendüléshez, kik gyüléseztek Zrínyi
Péterrel és Rákóczi Ferenccel, há-
rom pápai kálvinista miért járt a
Felvidéken, stb.

A következő év márciusában
njra kihallgattak öt pápai lakost s
iöként az egyház lelkészét, Sélle-i
Istvánt vallatták.

Amidőn 1674 március 5.-én a
pozsonyi „Delegatuim j-udicium"
megkezdte működését, ismét .napi-
rendre került a pápai reformátu-
soknak a Wesselényi-összeesküvés-
ben való részessége. Bár tizennyolc
tanúvallomás alapján sem lehetett
bűnösségüket -bizonyitani, mégis
mind a pápai református egyház,
mind a főiskola kénytelen volt ki-
szolgáltatni vezetőit, Séllei István
lelkészt és .Kocsi Csergö Bálint
professzort.

1674 március 25.-én Pápa két
Mtv-alló fia Bécs mellett találkozott
egymással. „Sélleit már kétfelöl
kellett ikaron fogni. Kocsi Cs. Bá-
lint, hogy az öregekről elfordítsa a
verést, önként hátul maradt. így
haladt a szomorú menet a nápolyi
gályákhoz vezető utón."

De térjünk vissza ;az elárvult is-
kolához: 1683 júniusában török
kézre került Pápa. Egy hónap
múlva a törökök kiüzettek, de
1694.-fben újra a törökök kezébe
Jutott és ekkor három évig volt
benne iir a török. Ez után követke-
zett "a Thököly-felkelés, majd a
feen'hatéves török háború, azután

pedig II. Rákóczy Ferenc felkelése.
Különös paradoxum, hogy e-zek a
viszonyok biztosittottak a pápai re-
formátus egyháznak és iskolának
viszonylagos nyugalmát.

A Rákóczi-felkelés idején a vá-
ros polgársága, földesurával Eszter-,
házy Antallal együtt, egy szivvel-
lélekkei Rákóczihoz állott. Meg is
lakolt érte keservesen. 1707 au-
gusztus havában a császári hadak
a várost felgyújtották, ugy hogy
„Tallián Sándor és Botkáné házán
kívül ép ház a városban nem ma-
radt/.

Az 1718 évi passaroviczi békétől
a pápai reformátusok is nyugalmat
vártak. III. Károly 1718 november
5.4 rendelete azonban reménysé-
güket siralo-rrumá változtatta. E ren-
delet szerint Pápán csakis mint
végvárban, a -várbeli katonaság
kedvéért volt megtűrve a prote-
stáns vallás. Minthogy Pápa vég-
vári jellege megszűnt, a rendelet a
reformátusak szabad v-allásgyakor-
latát megtiltja. A rendeletre meg-
indul a folyamodványok sora az
uralkodóhoz és a kancelláriához.
A reformátusok állítják, hogy té-1

ves az a vélemény, mely szerint
Pápán csak azért tudott volna a
reformáczió elterjedni, mert vég-
vár volt. Bizonyítják, hogy ott már
a XVL század első felében volt re-
formátus egyház, amikor török
még nem volt a vidéken. Ezzel
szemben Eszterházy József és Fe-
renc földesurak azt vitatják, hogy
Pápa örökös urai lévén, jogukban
áll a református egyház imaházát,
iskoláját és egyéb egyházi épüle-
teit városukban meg nem tűrni. A
kancellária, a folyamodványok ér-
demleges elbírálásáig, templom
használata nélkül megánvallásgya-
korlatot engedélyez a pápai refor-
mátusoknak.

Ebben a kétséges helyzetben az
iskola folytatja munkáját. 1729.-
ben az egyház küldöttei Sárospata-
kon járnak professzorért 1725.-ben
Csuzii József és Naszálya István
prédikátorok Ujváry András pro j

fesszor levélével gyűjtenek az is-
kola javára. A hivek is összefog-
nak iskolájuk megmentésére s még
a szegényebbek is — sokszor vég-
rendeleti utón — kisebb-nagyobb
összegeket hagyományoznak az is-
kola javára. Eközben a pápai egy-
ház tagjai folyton várják, hogy
1719.4 folyamodványuk értelmében
a király vitás -ügyükben bizott-
mány kiküldését rendeli el, „de a
várt bizottmány helyett csak jo-
gaikból további kiforgattatásukkal
találkoznak".

A XVIII. század második felével
szomoriU időszak köszöntött a ha-
zai protestáns iskolákra. Eperjes,
Pozsony, Pápa, Debrecen és Sá-
rospatak faiskoláinak története sok-
ban hasonlítanak egymáshoz.

I74Ö. szeptember 12.-én a vesz-̂
prémi megyegyülésen felolvassák
a helytartótanács rendeletét, mely
szerint Pápán a protestáns vallás-
gyakorlat megszüntetendő. A pá-
pai reformátusok a rendelet vissza-
vonását kérik, de 1752 tavaszán
megérkezik Mária Trézia rendelete,
mely szerint „Pápa városában a
reformátusok szabad vallásgyakor-
lata mégsemmisittetik s a a rendelet
végrehajtásával Veszprém várm-
egye megbizatik".

A Komáromi Pál prédikátor asz-
taláról lefoglalt egyházi anyakönyv
szerint „1752 május 12.-én ezen
anyakönyv ö Királyi Felségének
legkegyelmesebb parancsára a pá j

pai .katolikus egyház plébánosának
átadatott, az eretnekek nyilvános
istentisztelete teljesen megtiltatott,
az egyház hivatalnokai kipárancsol-
tattak, iskolájuk, imaházuk és egy-
házi épületeik elfoglaltattak";

A reformátusok, több mint két
évszázados szabad vailásgyakorla-
tukra hivatkozva, azt kérik az ural-
kodótól, hogy legalább a város ka-
puján kivül, ,az alsó városban le-
gyen szabad templomot és iskolát
építeniük a maguk pénzén, vagy
ha e kérelmük nem találna meg-
hallgatásra, akkor legalább a szom-

szédos Adás-Tevelen állíthassanak
templomot és iskolát.

1753. július 9.-'én érkezik meg a
királyi parancs, mely elrendeli,
hogy a pápai reformátusok egy-
házi ügyeikben Adás-T eveihez tar-
tozzanak, evégiböl -az ott lévő re-
formátus templomot megnagyob-
bíthatják, második lelkészt is tart-
hatnak, de iskolájukat csak a
„grammatikai osztályig" szabad
ienntartan-iok. Ezzel a főiskola
nemcsak száműzetett, hanem algim-
náziummá zsugorodott össze.

• A pápai reformátusok nem nyu-
godtak bele ebbe a döntésbe. Foly-
amodtak, kérvényeztek, érveltek,
kopogtattak, hol az uralkodónál,
hol pedig a helytartótanácsnál.

„Már 'harmadik évtizedébe for-
dult a pápai református egyház és
iskola száműzetése, de a pápaiak-
nak azon kérelméből, hogy iskolá-
jukat főiskolává fejleszthessék,
semmi sem lett. Lelkészük Torkos
Jakab szuperintendens, tanítójuk
Nagy Mihály volt. Uj otthonukban
a feveliek régi templomát meg-
nagyobbították, egyik harangjukat
is ide vitték, a múzsák számára pe-
dig a Hajdán családnak a templom
szomszédságában lévő telkét vet-
ték meg és azon építették fel isko-
lájukat."

Eközben bocsátja ki II. József
türelmi rendeletét. 1782.januárjában
a pápai reformátusok a vármegyé-
től (bizottság kiküldését kérik a
rendelet kihirdetésére, -de ezt a
vármegyei ügyész elodázza. Erre
Sándor Gergely és Osváld Zsig-
mond egyháztagok személyesen
nyújtanak át folyamodványt II. Jó-
zsefnak.

Veszprém .vármegye 1783. május
5.-ién tartott közgyűlésén hirdeti ki
a királyi leiratot, mely szerint a
király Pápa város heJvét hitvallású
lakosainak mind a nyilvános, mind
a magán-vallásgyakorlatot isko-
láikkal együtt megadja és elvett
javaik becsára fejében 2825 forint
és 22 dénár kifizetését elrendeli.

Ezzel a pápai református egyház
és iskola harmincegy éves szám-
űzetése véget ért, „csakhogy sem
egyházi, sem iskolai épületeik nem
várhatták meg a száműzetés végér,
de meg nem várhatta, ezen idő
elérkeztét az a nagyszámú, szá-
zakra becsült iparos család- sem_.
kik innen a szomorú évek alatt el-
költözni kényszerültek. Az egykor
fényes pápai egyház elszegényülve
fog hozzá temploma és iskolája
felépítéséhez". (Folytatjuk.)

Plutarchos, ' az ókori pogány
költő a vallásról ezt. irta: Talál-
hatsz bekeritetlen várost, olyant is,
amelyikben nincsenek törvények;
nincs gyakorlótere, nincsen pénz-?
egysége, nincs benne. tudományos
élet, söt találhatsz olyant is, ame-
lyiknek házai sincsenek, de nem
félsz olyan népet amelynek Istene
ne lenne, ne volna esküje, — val-
lása.

Azóta csaknem minden népnek
és vallásnak: keresiztyéneknek, zsi-
dóknak, mohamedánoknak, bud-
histáknak, kaodeistáknak csak egy
Istenük* van, -a Mindenható Isten.
Nekünk is egy Istenünk van; „Mert
egy az Isten, egy a közbenjáró is
Isten és emberek között, az ember
Jézus Krisztus. Aki adta önmagát
váltság.ul mindenekért, mint tanú-
bizonyság a maga idejében. — Aki
képe a láthatatlan Istennek, minden
teremtménynek előtte született.
Mert Ö benne teremtetett minden;
ami van a mennyekben és a földön,
láthatók és láthatatlanok, akár ki-
rály székek, akár uraságok, akár
fejedelemségek, akár hatalmassá-
gok; mindenek Ö általa és öreá
néave teremtettek. •—• Aki, mikor
Istennek formájában volt, nem te-
kintette zsákmánynak azt, hogy Ö
az Istennel egyenlő, hanem önma-
gát megüresité, szolgai formát
vévén föl, emberekhez hasonlóvá
lévén és amikor olyan állapotban
találtatott mint ember, megalázta
magát, engedelmes lévén halálig,
mégpedig a keresztfának haláláig."

.-• Kaszások.

Tudom, tudom, hogy idejét
multa maradiság kaszával aratni.
Ma már géppel aratnak s egyszerre
csépelnek is. S ki tudja, nem fog-
nak-e holnap motorizált malmo-
kat végiggörgetni a búza-üzem
telepein, vagy éppen mozgó sütö-
dét, amely mindjárt konzerv-dobo-
zokban eregeti ki futószalagon a
mindig-friss kenyeret, félkilósat,
kilósat és így tovább . . . .

Az Alföldön még (Tegnap)
kaszások arattak. Azon az „elma-
radott", poros, höség-szitta sziken,
aki olyan szűken adta a magot.
Igaz, amit adott, az kemény volt,
akár maga a szik, és azt mondták
rá: élet. Volt is benne majd két-
szer annyi, mint aki a feketezsírös
földben termett.

A kaszások is éppen abból eszik
a kenyeret. Kell is, mert a szik egy
nyáron kiszíjja belőlük, amit egy
évre ad cserébe érte. Még a föld-
repedésekböl is forrón liheg szom-
jas mohósága, és éget itt mindent
lassú állandósággal, látástól vaku-
lásig, meg azon túl is. Még a Nap-
nak is csak a világa tűnik el écca-
kára, de marad a nagy hévség, s
még a levegő is mozdulatlan.
Esőnek mondják itt, ha mozdul a
szél, mert itt a szél neve: kunsági
eső. Ilyen komoly jelentése van itt
még a tréfás szólásnak is. Mert jó
négy hónapig legfeljebb ilyen „eső-
vel" lehet számolni.

Hát itt kell aratni a kaszásnak.
Egy tempóban, se gyorsabban, se
lassabban, mert jaj annak, aki
gyorsítani merne, az aztán végle-
gesen kilassul a sorból. Nem le-
het itt versengem, meg virtuskodni.
Menten patakzik a verejték, azt
aztán nem lehet megállítani. Tör-
vény van itt. A szik törvénye. Ez
szab most mértéket mindenfajta
mozdulásnak. Hajszálra egyszerre
villan mindegyik kasza. Még a szív
verése is összehangzik, az idegek-
nek egy a húrja, az izom karban,
derékban pontosan a végpontig
feszül. Egy rezdülésre se többet-és
kevesebbet se. Mindenhogyan a
végsőkig: tüdővel, szívvel, izom-
mal, ideggel, feszülő tudattal-egész
élettel-a végsőkig, de egy hajszál-
lal sem tovább. Különben nincs
kenyér és nincs élet. Mesgyéje van
ennek is. — Nem lehet kimérni,
mégis kimérödik mindég pontosan.
Nem szólja-tanítja írás, mégis ott
a mérték... ott valahol a messze-
tekintő szótlanságban, a nagy ha-
lálos csöndben: élet é s . . . kenyéri
A pokolin izzó, szikrázó, szüntelen
halállal fenyegető sziken.

Kultúra ez. Olyan, amelyik túléli
a haladó Halált is.

Levél a szerkesztőségnek.
Tisztelt Szerkesztőség!

Engedjék meg, hogy megköszön-
jem az Irlet lelkész úrról írt soro-
kat, Mi magyarok néha könnyen,
néha nehezebben felejtünk, mikor
és miért, azt nehéz kiszámítani.
Néha magunk is nehezen hisszük el,
hogy vannak, barátaink, akiket nem
szabad elfelejtenünk. Talán azért
is, mert olyan kevés jutott belőlük
nekünk; vagy azért, mert annyira
sietünk a holnapok felé, s azt
hisszük olykor, hogy nem szabad
emlékeznünk, mert ha megemlé-
kezünk vagy megemlékeznénk, ak-
kor hátrafelé nézünk vagy néz-
tünk volna. Irlet lelkész halálakor
ily gondolat nem kisérthetett, hisz-
en ö értünk is mindég előre né-
zett: a magyar gyermek jövendő-
jére. Kellett tehát a magyar szó,
amely Írásba is rögzítve hirdette,
és íme éppen a Jöjj etekből azt,
hogy a szeretet nemcsak a halál-
nál erősebb, hanem a feledékeny-
ségnél is. Ez a számbavétel nem-
csak kegyeletes megemlékezés volt,
de bizonyságtétel is a szeretetről,
mint ahogy Irlet Károly svájci re-
formátus lelkész haláláig tett bi-
zonyságot arról, hogy a magyar-
ság, méltó a szeretetre.

Egy olvasójuk

Sokat elismételt állítás
volt az otthon: magyar gyermekek,
ifjak a legnehezebben németül tud-
nak megtanulni. Ma már elég sok
élő példa bizonyítja azt, hogy kö-
zülük nem kevesen, és bizony kön-
nyen és gyorsan tanultak meg né-
metül, és csaknem ugyanolyan
gyorsan, s talán nem is oly nehe-
zen felejtik a magyart német nyelv
területen.

A német nyelvi oktatás viszony-
lagosan kisebb eredményeit szak-
pedagógusok a múltban: a való-
ságos ríyelvalkati, és lélekalkati
ellentétekkel és a tantervi túlter-
heléssel indokolták. A közvélemény,
viszont az egész kérdést a „gya-
korlati élet" szempontjai alá ren-
delte, és minden felelősséget a hí-
vatásos nyelvoktatásra hárított.

Ebben az összefüggésben e kér-
dés részletes taglalása lehetetlen.
Itt talán annyi említhető csupán,
hogy idegen nyelv tanulása és ok-
tatása is, elsörenden lélektani fela-
dat. Sokféle vonatkozása közül ma
kétségtelenül a környezet-hatások
vannak leginkább szem előtt. Ami
valaha többek között hiányzott a
pl. németül tanulónak, az ime most
ezerféleképpen keríti hatalmába,
magyar anyanyelve veszedelmére.

Ma főleg az a kérdés, és különö-
sebben a „szétszórtságban elö"
magyar gyermekek, serdülök és
ifjak magyarul-tanulásának kérdése
is,. hogy miként részesülhetnének
közvetlenül a mágyaral-beszélés
(tehát nemcsak olvasás és hallga-
tás) alkalmaiban: módszeresen
rendszeresen; állandó lakóhelyen.

A nevelés, de főleg az oktatás
kérdéseiben a szülök felelősségére
való hivatkozás jobbára még ott-
hon is csak természetes volt, de
alig több ennél. Ma az ilyes utalás
már csak biztatás lehetne. A szülök
lelki és anyagi megterheltetése
súlyosabb és bonyolultabb a ter-
mészetesnél. Soksok igen- nehéz
kérdésre kellene felelni, mielőtt
bárki is jó lelkiismerettel a szülőkre
háríthatná ezt a teljes felelősséget
is.

Mert az kétségtelen, hogy a szü-
lök is több felelősséget vállalhat-
nának a „természetesnél" is, ha pl.
egy összetelepités (nem .baraknyo-
mortanyákra) következtében ön-
maguk is megfelelő környezethatá-
soknak egyszerre lehetnének: tár-
gyai és alanyai.

Német nyelvterületen egy ilyen
megoldás nem lenne túlságosan
nehéz lélekszámbeli probléma.

a Harangszó csatlakozásával
A Szétszórtságban Élő Magyar
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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.

Szerkeszti: Dr. Zayzon Sándor.
Levél a Szülőföldről.

Kedves Gábor, — éppen két hónapja,
hogy péntek délutánokon csendesen elbeszél-
gettünk. Sok tájat berangoltunk be rövid
idö alatt. Bejártuk Salzkammergut tóvidékét.
Megnéztük a hires francia bortermő vidék:
Bourgogne fővárosát. A tenger sós levegő-
jéből is szippantottunk egyet, a mély-kék
Bretagneban. A múltba is elkalandoztunk
néha, a jelenről sem feledkeztünk meg. Ennyi
barangolás után megkérhetlek, jöjj el arra
a tájra, amely mindig megpihentet, mint a
szülői kéz simogatása. Kalotaszegnek hívják.
Ott születik, bohóka gyermekkorát ott éli le
a Körös és a Szamos. A régi magyar nyelv
olyan szép nevekre tudott falvakat keresz-
telni. Azt a szép falut ott, a Sörös eredeté-
nél, Körösfönek nevezik. A takaros porták
faragott kapui mögött a háziipar művészei
élnek. Farag és varr az egész falu. Sovány,
köves az egész határ. Szorgalommal és mű-
vészi ösztönnel pótolják azt, amit a termé-
szet megtagadott tőlük. A falu felett nagy
legelő terül el. Ott ered a Körös. Tőle job-
bra, Gyerömonostor irányában és balra, Ná-
das felé elszórt nyirfaerdök teszik meren-
gövé és szelíden a végtelenbe vágyóvá a
tájat. A Szamos bölcsőjét fenyörengeteg vé-
di, medrét puha mohaszönyeg kiséri, hogy
meg ne üsse magát a vidáman ficánkoló
kölyök-Szamos. Az Almás vize már szelídebb
tájakon szalad. Vidám szöllöhegyeket is
érint mentében. Vannak hü vizei is, amelyek
ott születnek és ott is halnak meg. Ilyen a
Kapuspatak és a Kalota. Immár ezer év óta
versengenek az elsőbbségért. A kapus vize
ezt csobogja: „Az én partom mellett győzte
le Töhötöm vezér Gyelut. A névtelen író-
deák, Anonymus is megírta." A Kalota
lustán elnyúlik a dicsekvésre és csak ugy
odamorogja: „A nevet, amelyet ezer év óta
visel, mégis én adtam e vidéknak.

És ha már igy van, kezdjük el barangolá-
sunkat mi is a Kalota mentén Gáborom.
Lám, már Viskyék kertjében vagyunk. Me-
redeken szalad fel a Kalota partjától a
négy fia-tornyos templomig. Itt van lám, meg
megvan a mohával lepett kertiasztal, az
öreg almafa' alatt. Emellett ülve irta Ady
Endre gyönyörű költeményét:

Pompás magyarok, templomból jövet
Mentek át a Kalota folyón
S a hidat fényben majdnem fölemelte
Az ölelő júniusi nap.
Mennyi szin, mennyi szin, mennyi kedves
és tarkaságban annyi nyugalom
és fehér és piros és viritó-sárga,
Izgató kék és harcos barna szin
S micsoda nyugodt, nagyságos arcok,
ékes párták, leesni áhitók.
Papi beszéd kemény fejükből csöndben
Száll el s nyári illattal vegyül.
Mily pompás vonulások a dombon.
óh, tempós vonulás, állandóság,
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.
Ez a kép nem is hagy el többé utunkon.

Haladunk a „pompás vonulásu" dombok kö-
zött, míg hirtelen elő nem tűnik a dombte-
tőről a népmesébe illő vártemplom. Zömök,
bástyaszerü fehér tornyán tölgyfaeresztékes
tornác szalad körül. A tornác négy sarkát
az elmaradhatatlan négy fia-torony disziti.
Közölük emelkedik ki a feketére érett zsin-
delyes toronytetö. A templom körül, nyúlik
el a kopjafás temető. A cintermet fehérre
meszelt, zsindellyel fedett alacsony kőfal
futja körül. Szabálytalanul, öblöket formál-
va követi mentében és lejtésében a domb
vonalát. A kőfal három kapuja felett is
kicsi őrtorony, tornác és négy fia-torony
áll őrt

Még nem vagyunk ott. Lassan kaptatunk
fel a dombon, keresztül a falun, virágzó al-
mafák között, melyeknek szelíd illata sze-
gény Mihálcz tiszteletes ur emlékét idézi. Az
öreg tiszteletes mindig oltott, mindig ülte-
tett és ha figyelmeztették, hogy újra ellop-
ták egy-egy oltványát, csak mosolygott sze-
liden. Nem baj, fiam, mondogatta. Legalább

gazdagabb és szebb lesz a falu. Mint min-
den bölcs, öreg embernek, igaza volt.

Már itt is vagyunk. Milyen hűvös, friss,
almaszagu a valkói parókia! Kónyáné tesz-
teletes asszony valkói mézespogácsával és
havasi málnaszörppel fogad. Megmutogatja
pompásnál pompásabb kalotaszegi varrotta-
saít, Szin, illat, állandóság, béke, nyugalom,!
Hová lettek? Óh, hová, lettetek?

Elmultatok, mint ahogy elkopott a föld
a Malató oldaláról,. amelynek csupasz kö-
bordázatán kapaszkodunk Gyerömonostor-
nak tovább. Valaha erdörengeteg borította
ezt a tájat. A havasok aljában vagyunk. A
falu felett a templom áll őrt, de nem akár-
milyen templom ám! Igaz, két tornya közül
csak az egyik maradt meg, a másik leégett
valamelyik tatárostromban, A megmaradt
torony kövei sokat mesélnek. Keskeny, köri-
ves ablakait faragott kőoszlop tagolja. A
körives templomkaput szintén faragások
díszítik. Nem mondom, művészibbet, szebbet
eleget láthatsz nyugaton, de itt, a havasok
alján ezek a kövek különös jelentőséget
nyernek. Arról beszélnek, hogy őseink nyol-
cszáz év előtt a rengeteg közepén nemcsak
hajlékot, de méltó és művészi hajlékot .emel-
tek az Ur Istennek! A templomba is vethe-
tünk egy pillantást. Festett, kazettás menny-
ezete, szószéke, virágmintás padjai az er-
délyi renaissance legszebb emlékei közé
tartoznak.

Látod, ma már nem is jutunk tovább. Pe-
dig milyen jó lett volna bekopogtatni még
Török Marci Feriékhez vagy az öreg Kor-
posékhoz és elgyönyörködni a „pompás
magyarokban". Nem, addig mégse válunk
el, amig fel nem megyünk a Riszeg tetejére.
Onnan belátjuk az egész tájat, még annál is
többet, amit Kalotaszegnek neveznek. Lásd,
itt, a havas felé, a dombtetőre kiülő templo-
maival, a Felszeg. A kupalaku, kerek hegy
a Tordalma. Ott fenn, a pereminél, azért
olyan odvas az oldala, mivel mindig akad
olyan javíthatatlan, aki Torda vezér kincsei
után kutat. Baloldalt a hosszú, egyenletesen
emelkedő hegy, amelyen csak két fehér pon-
tot látsz: a Gyeröfi-dongót, a Magura. Vas-
vári Pál kis csapata élén ott lelte hősi halá-
lát. Jobbkézre az a hirtelen kiugró, mérges-
zöld hegylánc a Tomoldok, a Kőhegy és a
Bocsi tető vonulata. Mögöttük emelkedik a
kék, sokszor liláskék Vlegyásza, Nagy, la-
pos fejéről a hósapka csak meleg nyáron
válik le. Keletre, Kolozsvár felé fordulva,
magunk alatt látjuk a vadregényes sztánai
völgyet, tele erdővel, szétszórt facsoportok-
kal, zöld tisztásokkal.

— A Varju-várat kérded? — Sajnos, nem
látjuk innét. —• A sztánai völgyön tul nem
is akad több látnivaló. Egeresen kivül, ahol
Bocskay István omladozó várát látnád, min-

» den falu kétoldalt a völgyekbe, a dombok
közé húzódott. A patak,, amelyet néha meg-
csillanni látsz, a Nádas. Ez a vidék a Ná-
dasmente.

Az igazi panoráma ezután vár ránk. Észak
felé fordulunk. Alattunk, mélyen lenn, a
földnek első türemlése, a Nyáros. • Folyta-
tásban a zsoboki és petrii szöllöhegyek.
Balkéz felé még el tudom sorolni, hogy az
első hegylánc a Gereben, mögötte pedig a
hosszan húzódó hegy, a Meszes, Erdélyor-
szág határszéle. Azt, ami előttünk van, a
számtalan, egymásra torlódó, egymást tul-
növö domb- és hegyláncot már képtelen
vagyok felsorolni. Csak azt tudom, hogy
ami leghátul van és a legkékebb, már a Kár-
pátok taréja. A Radnai Havasok.

Téged a felsorolás kevésbbé érdekel. Csak
állsz és nézel elmerülten Azután halkan,
szinte révületben egy Áprily strófát kezdesz
mondani:

„Távol, hol már a hókirály hódit,
az ég lengette örök lobogóit.
Tekintetem szárnyat repesve bontott,
átöleltem a hullám-horizontot
s tetőit, a többet száznál és ezernél -—
s titokzatos szót mondtam akkor: Erdély..

Bónis István.

Az egyedüli ú t . . .

János ev. 11. 25—26.

Pál, I. Kor. levél 12. 12—28.
„Mert amLképen a test egy és

sok tagja van, az egy testnek
tagjai noha sokan vannak, mind
egy test, azonképen Krisztus is.
Mert hiszen egy Lélek által egy
testté kereszteltettünk: meg . . .
Ti pedig a Krisztus teste vagy-
tok és tagjai rész szerint."

Amint minden egyes igaz kö-
vetőjére nézve az Ut, élet és
Igazság Krisztus, ugy ugyanaz
minden közösségre nézve, ame-
lyik valóiban az ö törvényei sze-
rint épül fel. Olvassátok el Pál
apostol levelének a fent meg-
jelölt részét világosan fog előt-
tetek állan-i, hogy -mindnyájan
egy Leiektől egy testté keresz-
teltettünk, tagjai vagyunk egy-
enként külön-külön és összesen
a Krisztusban és Krisztus által
eggyé kapcsolt nagy lelki kö-
zösségnek.

Isten akaratából hivattak éle-
tre nemcsak az egyes emberek,
hanem a nagy emberi közössé-
gek is, népek, országok, egy-
nyelvüek és töibbnyelvliek. Az
első ember bűnbeesése után
elszaporodott emberi nem Isten-
től elszakadva kereste és keresi
az utat, melyen visszatalálhat
az elvesztett paradicsomiba, a
békének, boldogságnak és sza-
badságnak hónába, ahonnan
saját vétke miatt kiüzetett.

A kiűzetés pillanatától kezdve
érvényesek lettek felette a ter-
mészet vastörvényei, a létfenn-
tartás törvénye elsősorban: min-
denki harca mindenki ellen.
Ellenségként jelentkezett anin-
deniki és minden. Ellenség lett a
növény, hiszen nem tudta, me-
lyik tartalmasa halálos mérget.
Ellensége lett minden állat,
mert támadót látott benne. El-
lensége lett az embertársa, mert
féltette tőle a mindennapi keny-
erét és hozzátartozói életét.
Ellenség lett minden és minden-
ben csak ellenfelet tudott látni.
Rettegett istenekké váltak a ter-
mészet erői, melyekkel szemben
erőtlennek és tehetetlennek
érezte magát, de érezte azok
sorsdöntő befolyását életére,
így indult el a tiltott gyümölcs
elfogyasztása révén a csábitótót
nyert korlátozott tudása alap-
ján a művelődés utján. Ezer-és
ezer út állott előtte nyitva és
magára hagyatva kellett dön-
tenie, melyiken haladjon. Ezen
az évezredeken át tartó utón
születtek meg az emberi közös-
ségek ' az egymást nyelvileg
megérteni tudóikból, a társadal-
mi formák, melyek az együtté-
lés együttküzdés lehetőségének
megteremtését szolgálták. Ez
hívta életre a legősibb ismert
szumír-akkad kultúrától kezdve
a többieket a görög-romai kul-
túráig. Ura lett lassanként a
természetnek, szolgálatába is
tudta állítani erőinek egy részét,
de a mindenki harca mindenki
ellen mindig és mindig kegyet-
lenebbel folyt ember és ember,
embertiömeg és emfoertömeg kö-
zött, mely most már szervezett
nép-és államegységet alkotott.
Ez volt az Istentől elszakadt
ember iistennéliküli útja.

és ekkor megtörtént az isteni
megibocsájto kegyelem csodája,
testet öltött az Ige a bűn és ha-
lál legyőzésére, az emberi nem
megváltására, 'hogy Ö legyen az
Ut, élet és Igazság az emberi
nem részére egyenként é's össze-
sen, ha önként követik öt tiszta

szívvel és lélekkel és igaz mély-
séges hittel.

Ettől a pillanattól kezdve
megszűnt a sötétben való téve-
lygés korszaka, mert minden,
egyes és közösség, nép részére
két ut állott nyitva: Vele vagy
ellene, mert a nélküle egyet je-
lent az ellenével, a közömbös-
ség a halál.

Az emberiség még mindig
nem jutott ennek a tudatára,
mert a hitéletet magánüggyé
tette, melynek az élet más vo-
nalaihoz és megnyilvánulásai-
hoz semmi iköze. Ezeket a kér-
déseket az emiberi észnek és
tudásnak kell megoldania. Ez a
lelki vakság, vagy önhittségből
való látni nem akarás minden
szenvedésnek és gyötrelemnek,
az okozója, minden kibon-
takozási lehetőségnek, ember-
hez méltó fejlődésnek, a béke
és boldogsághoz való visszaté-
résnek a miegakadályozoja.

A megoldás benne van Pál
apostol levelének egy rövid
mondatában: Mert hiszen egy
Lélek által mindnyájan egy
testté kereszteltettünik meg, akár
zsidók, akár görögök, akár
szolgák, akár szabadok . . . Ti.
pedig Krisztus teste vagytok és
tagjai rész szerint.

A helyes ut a családi életföl a
társadalmi szervezkedéseken,
berendezkedéseken keresztül az
államszervezetekig, az általa
megmutatott :ut.

Amint a test.egy és vannak
tagjai és a test csak akkor
egészséges ha a tagok együtt
dolgoznak, egyaránt megbecsül-
teinek, ha a szív ellátja minde-
niket az életetado vérrel és kö-
zös munkára állítja be őket a
központi ideg-rendszer, épugy
egy test minden" tósztusköve-
töfcböl egyibekovácsolodott em-
beri közösség az egész emberi
nem közösségéig, melynek egy-
enértékű tagjai az egynyelvű,
vagy vegyesnyelvü államokban,
egyesült népek,, s a népeken
keresztül a bennük egyesült
egyes emberek. Ennek a testnek
a mindennapi kenyere, a tápláló
vére, a közös-munkára egybe-
kapcsoló idegrendszere Krisztus..

Ennek a testnek, a krisztus-
követöfc nagy közösségének a.
parányi cellái az egyesek, sejt-
jei a családok, tagjai az emberi
nem közösségei, élete csak ak-
kor lehet egészséges, ha a legpa-
rányibb rész is megtalálja benne
az emberi méltóságának meg-
felelő hiívatáshelyéí, megbecsü-
lését és életterét.

Ma sokat beszélnek európai
unióról és a krisztustkövetö né-
pek egyességéröl az antikrisz-
tusi birodalom legyőzésére és a.
világbéke megteremtésére.

Mindazok, akik komolyan
küzdenek és dolgoznak ezért,
szálljanak magukba, lássák be
a múlt tévedéseit és lépjenek az:
igaz útra. Lássák be, hogy csak
egy mod van az életre hívásra:
az önérdek alárendelése a kö-
zérdeknek, minden népnek és
népen belül minden egyesnek
megadni az öt isteni jog alap-
ján megillető és emberi méltó-
ságának megfelelő megbecsü-
lést, életlehetőséget, életteret és
a tehetségének kifejtésére szük-
séges lehetőséget. Le kell győzni
a vérünkbe és lényünkbe évez-
redek alatt belemaródott mér-
gét, a mindenki harca mindenki,
ellen törvénynek és helyette a
krisztusi lélek törvényszerűsé-
gét emelni érvényre, a mindenki
bókéjét mindenkivel.. Dr. u. Z.




