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Hirdelés üija előre fiietemiŐ. 

a r a c s o n y= Berlin ü nepeíte a magyar belügyminisztert. 

Karácson? külső mérete 
szerint ugyanakkora része az 
időnek, mint más ilynemű sza. 
kasza. Egy nap a többi közüli 
— De tartalma ezerint sokka-
tö'bb. 

- Karácsony tartalma az'örök
kévaló isteni szeretet 

Kaiácsonykor Isten cselek
szik; az ember felfigyel. Isten 
beszél; az ember hallgat. De 
oenr minden ember. Vannak 
sokan, milliók és milliók, ezen 
a világon, akik a vjlág kecseg
tető szinei felé fordulnak most 
is; akiknek jelétére a földi lárma, 
világi sej "zűrzavaros hangjai 
borulnak, akik mindent' gondot 
mellőzni, minden fájdalmat fe
ledni akaró, múló örömöket ke
reső, üres lelkük bűnös szavai
val a világi lárma erejét növelik. 
Még a karácsonyi nagy esemény 
színhelyéül kiválasztott Betlehem 
városát is a világi dolgok kötik 
le. Mégis vannak, akik felfigyel
nek és hallgatnak, habár keve
sen ÍH . A betlehemi pásztorok 
és napkeleti bölcsek kisded cso
portja ez. A Z L k figyelik az éj-
azakai égi ragyogást, ezek; a 
csodálatos csillagfényt. És hall
gatják csendes áhítattal Isten 
beszédét; amazok az angyal hír
mondásában, emezek a csodás 
csillag néma, de lélekbe -hulló, 
szent elhatározásra indító üze
netében. 

Csak akkor szólalnak meg, 
amikor Isten elhallgat már, de 
ez a beszédük sem más, miut 
Isten beszédének aranybarkába 
takart karácsonyi szó; az isteni 
csoda megnézésére sarkaló biz
tatás. 

Amikor ott térdelnek a 
betlehemi istállóbölcső előtt, is
mét hallgatnak. Némán bámul
ják .a nagy csodát; áhítattal 
figyelik Isten drága, karácsonyi 
ajándékát: a megszületett Jézus 
Krisztust. 

Hogy Örömmel kelnek fel a 
Jézus bölcsője mellől a boldogan 
beszélik el mindenkinek, akivel 
találkoznak, amit hallottak és 
láttak ős hogy mindenült dicsői
tik Istent, amerre csak mennek: 
ez már a megtörtént karácsonyi 
esemény hatása; meginduló ka
rácsonyi élet. 

Irta: S z a b ó I s t v á n . 

vétele és hordozása. 
. E szerint karácsony uj vi
lágteremlés kezdete is. Isteu uj 
embert teremt; önmagát formálja 
emberré egyszülött Fiában. Út
nak indítja Jézust e világon, 
bogy e világ átformálódjék őál
tala. Olyan emberisén származ
zék, amely szakit az azelőtti 
nemzedékek bűnös életével s u| 

- utat keres magának Krisztus 
: nyomdokán. Ne legyen többé 

hitetlenség, irigység, visszavonás, 
gyüii-n-i a földön, hanem legyen 
élő hit, szeretet s ennek drága 
gyümölcseiként: békesség, jóaka
rat, bo: dogság; ne legyen szo
morúság, hanem öröm. 

: -Azért voll, azért van kará
csony, hogy a Krisztus által a 
a Krisztusban újra szülessünk 
s igy részesei legyünk az uj" 
teremlésnek 8 mini ilyenek hor
dozhassuk s osztogathassuk a 
szeretelet, békességet, jóakaratot, 
boldogságot, örömet. • 

Karácsonyi élethez 'kettő 
szükséges: Isten hallgatása és 
Isten meghallgatása; a karácso
nyi ajándéknak: Krisztusnak ál

ig y lesz. karácaony törté
nelmi dátummá. Sok esztendő 
telt el Krisztus születése előtl, 
sok mull el sz ő születése után 
is. Amazok számát még ; a leg
nagyobb tudósok sem tudják 
pontosan megállapítani, emeze
két pontosan megmutatják a nap
tárak. Azonban ez lényegtelen 
— ez nem számit semmit. Krisz
táé előtt és Kriszlns után is cssk 
azok az esztendők számítanak, 
amelyek szoros kapcsolatban 
állnak Krisztussal. 

Népsk, nemzetek történel
mének kezdő ée végső dátuma 
a Krisztus. Ez csak annyi évre 
terjed ki, ahány évet Krisztus
ban való' életük számit. Itt 
emelkedik ki karácsony történe
lemformáló ereje. 

Az emberi élet terjedelmét 
is Krisztus határozza meg. 

Éveid száma nem jelent 
semmit Krisztus nélkül. -

Hiába irják fel sírkeresztedre 
is: »Éit ennyi és ennyi éveU, 
ha Krisztus nélkül éltél, nem 
mond igazat a felírás. 

Csak annyi esztendőt éltél, 
ahányat Krisztus által Krisztus
ban éltél. 

fiz- a kifáceony yeteaBsfcŝ av_ 
Reád nézve as életet jelenti, 

: A magyar sajtó is, de még 
inkább a n4met sajtó feltűnően 
meleghangú cikkekben foglalko
zik Kozma Miklós belügyminisz
ter berlini tanulmányújával. 

A miniszter meg akart min
den intézményt nézni a német 
fővárosban, ami tárcája körét 
érinti. Magával vitte erre mun
katársait is, akik közvetlen mel
lelte dolgoznak a minisztérium
ban,, akik ismerik Kozma Miklós 
felfogását, szociális érzését s akik 
igy segítségére akarnak lenni , 
bogy a látottakból minél több 
tapasztalator szerezzenek. 

Hogy a magyar közönség 
jlőtLUsztán álljon étinek i né
met tanulmányútnak a jelentő
sége, ahhoz tudnunk kell, hogy 
a magyar belügyminiszter mos
tani látogatása vollaképen viszon
zása annak a tanulmányútnak, 
amivel először a porosz rendőr
ség tisztelte meg a magyar rend
őrséget, több napos látogatáson 
tanulmányozta a magyar állami 
rendőrség kulluralis és szociális 
intézményeit. ~j 

Már- akkor elhangzott az 
ígéret, hogy a magyar rendőrség 
nem hagyja viszonzás nélkül 
a- baráti látogatást, ami most 
-meg is történt, még pedig ma
ginak a magyar belügyminisz
ternek a vezetésével. 

.Hogy ebben a tényben mi 
lyen megtisztelő nagyrabecsülést 
lát az egész német rendőrség,-
de maga az egész német társa
dalom is, »zt a magyar vendé
geknek bő alkalmuk volt tapasz
talni az első pillanattól, hogy 
lábakat német földre tették. Dr.. 
Frick Vilmos német birodalmi 
belügyminiszter hangsúlyozottan 
kiemelte, hogy Kozma Miklós 
látogatásában annak a belső 
szövetségnek . megpecsételését 
látja, amelyet nem egykönnyen 
lehet elsxakitani. 

Egy német újság leírja azt 
az ebédet, amit - a magyar bel
ügyminiszter határozott kivánsá-

mat, hogy a paranoanoksága 
alatt állókkal minél többet és 
minél közvetlenebbül érintkez
hessek. 

A minisztereknél be van ve
zetve az ugy nevezett »Egy tálas 
ebéd* rendszer", ami a léli hó
napokban lólékonyaagi akciónak 
számit s aikalmat HU a szociális 
érzéeü lakosságnak a jótékony
kodásra. Természetes, bogy es 
az intézmény fők'pen érdekelte 
a belügyminisztert, hiszen ide
haza is mindem törekvése, hogy 
a megoldandó nehéz szociális 
kérdéseket dűlőre lultassa. A 
berlini tanulmányút módot nyújt 
moit neki, hogy ezt az intéz
ményt is személyes, tapasztalat
ból ismerje meg. 

. A berlini sajtó — termé
szetesen — ismerteti Kozma 
Miklós népi programínját, mely
nek egyes pontjai azt a kitűzött 
célt szolgáliák, hogy alkalmat 
adjanak a miniszternek, bogy a 
német főváros. szociális életének 
keresztmetszetét ismerhesse meg 
-közvetlen és személyes tapasz
talatok révén. És ezt sikerűi ia 
elérnie, ugy, hogy Kozma Miklós 
belügyminiszter jogosan mond
hatott meleg köszönetet a német 
fogadtatásért, ami melegebb, meg
hittebb már aligha is lehetett 
volna s amelyen.keresztül egész 
Németország akarta kifejezésre 
juttatni, — amint egyik politikai 
előkelőség azt kifejtette,. — a 
maga érzésvilágát és barátságát 
a régi, hü fegyvertárs hazája 
iránt. 

Hogy mennyire alapos mun
kát végzett Kozma Miklós bel
ügyminiszter berlini tanulmány
útja kapcsán, azt eléggé bizo
nyítja, hogy nem elégedve meg 
a szigorúan rendőrségi intézmé
nyek tanulmányozásával, egyéb 
szervezetek szociális intézmé
nyeit is sorra látogatta s még arra 
is szentelt' időt, bogy a kisdedóvó 
intézeteket is megszemlélje és 
tanulmány tárgyává tegye. 

Nem csoda, ha a német gára rendeltek meg a német j 
rendőrség technikai iskolájának sajtó agy foglalkozik a magyar 
legénységi kantinjában, ahol a I belügyminiszter mostani berlini 
miniszter kíséretében levő elő- • tanulmányutjával, mint olyan 
kelőségekkel együtt feledhetetlen ' komoly bnvárkodó munkával, 

aminek gyümölcsöző hatása nem 
maradhat el, mert nem a fel
színt nézi, hanem a dolgok 

magvaiiaátveTeia; drága magyar alkaima-volt-a^roptokon is ==• I lyére Ind n i é l y í d n L a J é i i a ^ ^ 

percéket töltött, azzal a kedves 
közvetlenséggel beszélve el a 
legénységgel, amihez elég bő 

hazánkra nézve ,is ezt jelenti, 
aminek más szóval az a neve 
történelem. - — 

ahol — amint azi»Egy csapat
tiszt naplójában« fel is jegyezte, 
— mindig megragadta az alkal-

keresve, a lelket akarja általa 
megismerni és megérteni — 
ami Kozma Miklós alapos mun 
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