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Kétféle tüzes nyelv 
Hogy két ezredév előtt a Szentlélek tüzes 

nyelvei milyen csudát vittek véghez, azt a 
szent könyvekből tudjuk. De mit visznek 
véghez tüzes nyelvei az embereknek? 

Nézd a megtüzesedett nyelveket, amelyek 
a német tudomány és német művészet ha-
zájában szálltak rá a kétségbeesés tanácsait 
követő emberek fejére, milyen csudát hajta-
nak ott is végre? Tüzes nyelvek nyaldossák 
az emberi értelmet, tüzes nyelvek őrzik a 
puskaporos tornyokat, tüzes nyelvek gyúj-
tották meg a könyvek máglyáját, tüzes nyel-
vek lobbantanak lángra mindent, amit a lé-
lek békéje s a szolidaritás parancsa épitett 
fel, tüzes nyelvek zengik himnuszát annak 
a bábeli toronynak, melyet a meErnemértés 
'és a gyűlölet tiszteletére emeltek fel újra s 
tüzes nyelvek zárják be az értelem minden 
kapuját s e torony előtt a szivek függőhidját 
tüzes nyelvek égetik fel. A fajtisztaság meg-
Icótyagosodott sovinisztái a gyűlölet kohóján 
tüzesitették nyelvüket s hallgassátok most. 
Hogy a félrevert nvelvek mit rikoltoznak. Ál-
lampolitika és államrend lett abból, amit a 
tüzes nyelvek egymás megkőtyagositására 
kezdtek rikácsolni. A világháború is a tüzes 
nyelvek saturnáliája volt, de — tizenöt éve 
hallgatnak már az ágyuk forróságával s a 
sebesült és haldokló gyerekeink, testvérünk 
és apáink lázával tüzesitett nyelvek. Tizen-
öt év őta itt-ott már megszólalt olykor ben-
nünk is a Szentlélek harangja, tizenöt év 
alatt már néha, az ihlet szent pillanataiban a 
Szentlélek nyelve is fel-felzengett bennünk, 
amikor ülés elment tüzes szekerén, jött az 
uj fajelmélet tüzes nyelvekkel s felégettette 
tizenöt év reményeinek, tizenöt év áldott 
termékenységü munkájának zsenge vetését. 
Ezeknek a tüzes nyelveknek mi a himnusza? 
A T a s z í t s d k i és a F e s z í t s d m e g l 
Hazug elmélet formaruhájába akarnak öl-
töztetni egy egész népet, mely a maga sok-
rétű összetettségében fejlpsztette l i szelle-
miségét és alkotó erejét. Ez a tüzes nyelvek 
uralma groteszkül kegyetlen visszája a pün-
kösdi hitnek s a pünkösdi gondolatnak. 

A tüzes nvelvek előtt nincs akadály, az 
országhatárokat nem számukra vonták meg 
s nem ellenük feszitették ki a vámkordont. 
A tüzes nyelvek ugy terjednek az egyik or-
szágból a másikra, egyik nyelvterületről a 
másikra, mint a baktériumok. Ahol van gyúj-
togatni^ való, ott megjelennek. A beduin, ha 
keselyüket lát, tudja, hogy oroszlánnal fog 
találkozni, mert állati hulla van a közelben. 
Ha van valamink, amit kötelesség még félte-
nünk, számolnunk kell azzal, hogy a tüzes 
nyejyek meglepnek. Nézzünk csak körül, az 
egész világ közszellemét a tüzes nyelvek te-
szik izzóvá s ha meeszükitjük a horizontot: 
nyelvek őrködnek véres határaink felett is. 
Néha felhangzik egy-egy bátortalan sző, né-
ha elindul egy-egy tétova gesztus, hogy 
cselekedetté váljon, olykor felhangzik egy-
egy elfojtott sóhaj, ami — minden más táján 
a világnak, — szent fogadkozássá erősödhet-
ne, de azután jönnek a tüzes nyelvek s amit 
nem tudnak elpusztítani tűzzel, azt betemetik 
eres szavak pernyéjével. A mai európai kül-
politika a tüzes nyelvek diktátuma. Néha ki-
ejtenek szavakat, miket imájába foglal a hit 
s szárnyai alatt melenget az álmodozás. De 
mit használnak ezek a szavak a lüzes nyel-
vek szótárában, megégetve és megperzse-
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lődve a tüzes nvelvelc lehetőségétől. Azt 
mondják b é k e s azt gondolják, hogy dicső-
ség neked e r ő s z a k . Azt mondják, m e g -
é r t é s s engedelmességet romboló és gyil-
koló gyűlölködésüknek. Azt mondják : s o-
h a t ö b b é h á b o r ú és azt gondolják: so-
ha többé béke. Vérbe, könnybe hiába für-
dették a tüzes nyelveket, a fájdalom olaja 
hullott rájuk s még perzselőbbé tette izzá-
sukat: 

A Szentlélek tüzes nyelve megadta azt a 
képességet, hogy minden lélek meghallja és 
megértse a magn szavát, az emberek tüzes 
nyelve értetlenne tette a szót, idegenné riasz-
totta el a testvért s a gondolat összeterelő 
erejét a gyűlölet szétrepesztő erőszakává al-
jasitotta le. A Szentlélek tüzes nyelvének 
malma megtört s örökébe pogányok ültek, 
az emberek tüzes nyelve. Ha a fészek leég, 
a madár fészket rakhat más fán, más ágon. 
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De hol üthetjük' mi le elszenesedett sátor-
fánkat? Ha kigyullad a házunk, tűzoltók után 
kiáltunk, de hova forduljunk segítségért, 
amikor a világunk gyulladt ki s amikor ma-
gunk vagyunk a gyujtogatók. Talán a poli-
tikusokhoz ? Ezekhez a piromániás tűzoltók-
hoz, akik felgyújtanak egy erdőt, hogy elfúj-
hassanak egy szál gyufát. Ezeknek csak azért 
kell a béke olaja, hogy azzal is éleszthessék 
a háború tüzét. Nem a Szentlélek tüzes nyel-
vének apostolai ők még, a békepaloták fun-
damentumain is Bábel tornyát építik fel, 
hogy zavarodjon meg mindenki, aki épit s 
ne értse senki embertársa nyelvét. A Szent-
lélek tüzes nyelve kihűlt s az emberek tüzes 
nyelve egyre szilajabban, egyre veszettebbűl, 
az öldöklés és pusztítás démonától egyre in-
kább megszállottan éget, gyújtogat és lobbant 
lángra mindent, amiért még érdemes lenne 
harcolni, élni és meghalni. 

A négyhatalmi paktum miatt 

megingott Titulescu helyzete 
(Budapesti todósitónk telefon jelentése.) Bu-

karestből jelentik: Politikai körökben sokat 
beszélnek árról, hogv Titulescu helyzete meg-
rendült, lemondása küszöbön áll és hogy bu-
kása esetleg kormányválságot is felidézhet. Az 
ellenzéki részről és a kormánypárt egyes ré-
széről erősen dolgoznak azon, kogy kompro-
mittálják Titulescut. 

Azt állítják, hogy legulóbbi szereplése a 
négyhatalmi konferenciával kapcsolatban, ku-
darccal iárt. Titulescu megakarta akadálvoz-
ni a négyhatalmi szerződés megkötését. Ez a 
terve nem sikerült és állásfoglalásával magá-
ra haragította Mnssolinit és Hitlert. Ennek kö-
vetkeztében Romániának külpolitikai helyzete 
rosszahbodott. 

London, junius 3. A Press Association arról 

értesül, hogy a négyhatalmi egvezmény para-

fa lása körüli késedelem még több napig eltart, 

a megegyezés nem várható szerda előtt. 

A Hitler-kormány kiküldöttje 
Romániában 

Bukarest, iunius 3. A" jövő hét végén Romá-
niába érkezik A b e r s b e r g , a berlini kor-
mány rendkívüli megbízottja. R o s e n b e r g 
belső munkatársa, hogv a szász vezetők közt 
helvreállitsa a békét. Ha a kibékítés sikerül, 
Abersberg Besszarábiában tanulmányozza a 
német kisebbségek gazdasági és polítikni 
helvzetét, majd tanulmányai eredményéről 
Berlinben jelentést tesz Rosenbergnek. 

Borzalmas robbanás Long Beachben 
7 halott, 12 ember hiányzik — Kétmillió dollár kár 

Newyork junius 8. A longbeachi Richfield-
féle petróleumfinomítóban egy óriási petró-
leumtarfány felrobbant. A robbanás óriási 
ereje rombadönlf.tte a telepet, a gépeket az 
emelődarukat, valamint a közeli házakat és 35 
kilométer körzetben megrázta a talajt. Long 
Reach-nek, az amerikai milliomosok tengeri 
fürdőiének 20.000 lakosa a szabad ég alá me-
nekült. 

Az egész gyártelep, amelyen körülbelül há-
rom petróleumtartály volt, a robbanás után 

azonnal lángba borult. A gyári tűzoltóság és a 
szomszédból a szerencsétlenség színhelyére 
siető hivatásos tűzoltók emberfeletti mun-
kát fejtettek ki. hogv a szomszédos petróleum-
forrásokat tregvédiék a tűzvésztől. 

Washingtonból jelentik: A robbaná-ná* 13 
petróleumkut pusztult el. Azt még nem tud-
ják pontos?" megállapítani, hány emberélet 
esett áldozatul. Eddig 7 holttest kerüli elő. f? 
ember még hiányzik. A tüzet még nem sike-
rült eloltani. Az anyagi kár 2 millió dollár. 

A kultuszminiszter beszéde 
az egyetemcsonkitásról 

„A vidéki egyetemeket nem lehel alárendeltebb intézményeknek 
tekinteni" — „Ha a döntés megtörténik, semmiesetre sem fogok en-

gedni sem politikai, sem társadalmi befolyásnak" 

Budapest, junius 3. A magyarországi egye-
temi és főiskolai tanárok szombaton a József 
műegyetem dísztermében baráti összejövetelt 
tartottak, amelyen megjelent Hóman Bálint 
kultuszminiszter is. Söpkéz Sándor műegye-
temi rektor megnyitója után elhatározták, hogy 

táviratilag üdvözlik Horthy Miklős kormány-
zót és Gömbös Gyula miniszterelnököt. Hóman 
Bálint kultuszminiszter beszédében hangoz-
tatta, hogy teljes mértékben honorálja azt a 
nagy kulturmunkát, amelyet a vidéki egyetemek 
és főiskolák végeznek. Nem lehet értékbeli ka-


