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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Tudósítóinkat szeretettel kérem fel, szí
veskedjenek iskoláik ifjúsági életéről tudó
sításaikat minden hó 12-ig beküldeni. Mi
vel véleményem szerint evangélikus isko
láink egyetlen összekötőkapcsa a tudósítói
szervezet kiépítése, amit az Ifjú Évek meg
indulása óta hirdetett, már most kérem fel
a középiskolák V II. osztályos, vagy más
intézeteknél ennek megfelelő osztályú nö
vendékeit, szíveskedjenek e tanév végén a
tudósítói tiszttel megbízni valamelyik tár
sukat, aki azután rögtön az ú j tanév kez
detével rendesen értesít bennünket Sopron
tól Nyíregyházáig a mi evangélikus isko
láink ifjúságának életéről, hogy korán is
merkedjenek egymással azok, akik majdan
a mi vállunkról leemelik a terhet. —
Sz. Zoltán, Szeged: Nagyon szívesen ve
szem, kedves fiam, ha te is küldesz valami
derék rejtvényt, amelyen a mi hűséges ol
vasóink sokáig törhetik a buksikájukat.
Csak ügyesen csináld meg! De van ám egy
nagy hiba! Ugyanis, miként jelen számunk
ból is kiolvashatod, az a 4-ik számban kö

zölt rejtvény jó volt, csak te nem fejtetted
meg helyesen s ezért nem láttad meg he
lyenként az igazi értelmét. Nézz csak utána,
hogy kik fejtették meg helyesen. — Fohász.
Kedves, bensőséges családi költemény,
amit az együvé tartozók lelki örömmel ol
vashatnak, ha csak bensőséget és nem köl
tészetet keresnek. — M. Gyula, Budapest:
Mindkét fejléc, kivált az „Innen-onnan”
tartalmas és az aprólékosságig gondosan
keresztülvitt munka. Mivel azonban ne
künk vannak már ilyenek s nincs módunk
ban felesleges kliséket készíttetni, ezeket
egyelőre megőrizzük, de kérem, ha a sakk
rovathoz, könyvismertetéshez és a cserké
szethez lenne szíves minket egy-egy kedves
fejléccel megörvendeztetni. — Sajtóhiba:
Múlt számunk 137-ik oldalán a 4-ik sorban
„budai” helyett „ludi” írandó. Kérem
kedves olvasóimat, javítsák ki. — Stúdiósa:
A rejtvényeket eddig is az ifjúság állította
össze, csak küldje be ön is. A beérkezett
pályaművek elbírálása megjelenik; addig
tehát nem üzenhetek semmit e dologban.
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Elgördült a nagy kő.
A gonoszoktól megcsúfolt, összekínzott,
keresztre feszített Jézust pénteken este
sziklasírba temették és a sír szájára nagy
követ hengerítettek. Fekete éjszaka bo
rult rá a világra és a jó emberek szívé
ben összetörött minden reménység, mikor
a bűn halottá tette az örök életet hirdető
prófétát. Az igazságnak, a jóságnak, a
tisztaságnak gyászos három napja követ
kezett. A tanítványok szerteszét futottak
és mindenütt a győztes ellenség diadal
kacagása fertőztette meg a levegőt.
És amikor megérkezett a szent harmad
nap, asszonyok megnémulni nem tudó
fájdalmukkal első napsütéskor a sír felé
mentek, hogy azt a halottaiban is áldott
testet drága kenetnek illatába burkolják.
Ekkor történt a csuda, amelynek nyo
mán új világ kezdődött. Isteni kéz érin
tésére a sír szájáról legördült a nagy kő
s az új világ fényes palotájának alapkö
vévé tétetett. Aki pedig, megosztva em
bertestvéreinek sorsát, három napig halottan feküdt, megdicsőülten törte össze
a világ leláncoló bilincseit s feltámadott,
hogy örökkön-örökké éljen.
És angyali szózat hangzott: A názáreti
Jézust keresitek? Nincs itt, feltámadott!
Hatalmas követ hengerített az élet az
emberi szívnek a rejtekére, ahova valaha

—

megfeszítetten temette Jézust. Mert min
den ember életében ott állott mellette
legalább egyszer tanításával, szeretetével
Istennek emberré lett szent Fia. De jö t
tek írástudók tudomány hamisságával,
főpapok képmutatás mérgével, pilátusok
gúnyos gazságukkal s halálra ítélten Gol
gotára vitték s önszívében is megfeszítet
ték. Aztán a sírra tett nagy követ benőtte
mohával az idő, gaz verte fel környékét
és tövis burjánzott felette és az ember
egészen elfelejtette, hogy számára halott
a Jézus a feltámadás csodálatos ténye
nélkül.
Óh, jö jjö n el minden ember életébe husvétnak szent ünnepe, amikor a szívébe
rejtett Krisztus-sírról is legördül a nagy
kő. Amikor megérzi a feltámadás és örök
élet mindennél boldogítóbb örömét s szá
mára is fog élni a Megváltó, hogy neki is
üdvösséget szerezzen. Enélkül régi szép
történet csupán a húsvéti esemény, de ha
ez bekövetkezik, akkor valósággá válik.
Akkor, ha jönnek feléje emberek, síró,
vigasztalan emberek, Krisztust kereső em
berek, föléjük hajolhat szeretettel s meg:kérdezheti tőlük: A názáreti Jézust kere
sitek? .
És rámutatva a szívére, boldogan mond
hatja : Itt van. Feltám adott!
R. M. Gy.

161

—

A Muzeum-kerttől Trianonig.
(Emlékezés március idusán.)
„Visszanéz a magyar, sóhajtva néz vissza,
Te dicső hajdankor! fényes napjaidra,
Szomorú tallóján ősi hírnevének,
H e j! csak úgy böngész már valamit —
mesének.
Engem is a bánat megviselvén zordul,
Vigaszért hő lelkem a múltakba fordul;
Azokkal időzöm, akik másszor voltak:
Mit az élet megvon, megadják a holtak”
Énekli a költő s a mi lelkünk szinte
odaszárnyal vissza: dicső hajdankorba,
hogy újra elébe ragyogjon fényesen a
szabadság képe, örök ideálja, szép nagy
Magyarország ezredes határa. Az ország
szívében egy ifjú csapat, kiknek a szívé
ben milliók vágya ég, kimondja az Igét,
a tizenkét pontot. Százados bűnhődés,
ezer keserv után feltámad az Eszme.
A szabadság, egyenlőség, testvériség
hármas tüze fellobog ím újra, hogy meg
vívja harcát sötét ellenével: az absolut
ein Oesterreich gyilkos ábrándjával. A
független és alkotmányos Magyarország
felemelő és megszentelő gondolata kikéi
a törvénykönyvekből, hogy szóval, ha
kell, tettel is érvényt szerezzen isteni jo 
gának. 1848 március 15 nem születése, de
feltámadása volt ez eszméknek. Hisz ott
született az még Káma folyó partján,
messze Etelközben, Lebédia síkján. A
szunnyadó Csipkerózsa fölserkent.
Kitört az eszmék harca. A nyugati ég
boltot elborító az abszolutizmus torpadó
felhőgomolya, de a Duna síkján ott pirkadt már a felkelő nap, — a szabadság
képe. És a felkelő nap verő sugarától,
mintha eltűnt volna az a gyászos fátyol.
Eltűnt egy időre, majd újra borongott,
sötétlő méhében fellázított népek, hálát
—

lan testvérek mámoros dühének zengett
mennydörgése tompán, sejtelmesen.
A fényes, hajnalszínű márciusi napok
népek és nemzetek élet-halál harca lön.
Egy félvilág fegyveres ereje tört reánk,
hogy szabad kezünkre újra békót verjen.
Rabágyra feküdjünk, szabad karunk vér
rel írott, esküvel esküdött törvényköny
vünket már fel se emelhesse.
Kitört a dicső harc. Kossuth lángsza
vára talpra állt az ország. Szavát vissz
hangozzák Kárpátok bércei, sőt azokon is
túl hallja minden magyar. Lenkey szá
zada Dnyeszter vize mellől siet haza éjjel,
esillagtalan éjjel, de előttük világol pusz
ták lángoszlopa: a magyar szabadság
gyuladozó tüze.
Túl a Dunán már győz a magyar, le
verve Roth és Philipovics. lm egyszerre
hét oldalról tör reánk az ellen. Duna men
tén Windischgrátz, a Muránál Nugent,
délen Theodorovics, Erdélyből Puchner,
északról Schlick, a jablonkai hágón Götz,
a Felvidéken Hurbán és Stúr. Mintha az
alvilág démonai zúzták volna szét láncai
kat.
A költő, aki még aszódi kisdiák korá
ban örök hűséget esküdött a szabadság
nak, lelke mélyéből felhördül. Mintha a
vész sirálya sikongna, úgy süvít végig a
harcmezőn Petőfi:
„Most veri meg az Üristen
Haragja,
Kik rátörtek az ártatlan
M agyarra,” . . .

!

Megszületik a honvédsereg. Felhangzik
a jelszó: Előre! Golyók sivítnak, cseng a
kard. Görgey a Duna vonalán tör ugyan
előre, de néhány legendás csata után még
délen is, hol Damjanich megfékezte a há
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látlan rácokat — egyre szükebbre szorul
a gyűrű. Megfagy a föld és elfagy a re
ménység is. Január elején a főváros ut
cáin már német dob pereg s mint koporsóazegezés hangzik fel a kora téli reggelen
a zsoldos katonák lovainak dobogása.
De már Guyon a branyiszkói szoroson
tör előre, Klapka Tokajnál állítja meg az
ellenséget. Erdélyben is győznek
„ . . . hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszúálló fénnyel já r előttünk
Osztrolenka véres csillaga.”
Windischgrátz hiába jelenti császári
urának, hogy leverte a lázadó hordákat,
hasztalan semmisítik meg március 4-én al
kotmányunkat s olvasztanak be minket
az összbirodalomba, mert kikelet csókjára
megéled a magyar sereg is. És jön a hat
vani, tápióbicskei, isaszegi, váci, nagy
sarlói és komáromi győzelem. A veressap
kások és fehér darutollasok annyi dicső
haditette. Erdélyből fut már a német,
Buda várán újra magyar zászló lobog.
Egy nagyhatalom és öt nemzetiség nem
bírja leverni ősi alkotmányáért küzdő
nemzetünket. Segítségül hívják az agyag
lábon álló északi koloszus dárdaerdejét.
Orosz pika festi be pirosra a magyar
harcmezőt. Visszavonul a magyar, de
drágán fizettet meg minden talpalatnyi
tért.
És százfelé harcolva, oszolva erőben,
pártokra szakadva elérkezünk Világosig.
E ljö tt az a nap, melyről az olasz k öltő :
Alcardi azt énekelte:
„Óh, nem volt nap soha oly sötét,
Mint az, melyen úgy ragyogott az ég.”
Hiába váltotta fel a férfias küzdelmet
a porkolábok vésztörvényszéke, a bajno
kot a bakó — a harc megszűnhetett, a
harcos életét vesztheté, de az eszme nem
halt meg. Négy vértanú szíve záporozza
—

pirosra a magyar Golgota füvét, kilenc
nemes hitvalló lehelte ki lelkét az aradi
bitófán, de
„Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának” .
Iszonyúan elhallgatott minden. Csak a
lenyűgözött magyar szívek egybedobbanása hallatszott. A nagy nemzeti elborulásban kéz a kezet keresi. Megálltunk
rendületlenül a magyarok Istenében ve
tett hit m ellett. . . és idő múltával kih aj
tott a bitófa, virág nyílott a kiomlott vér
nyomán. . .
És ma — ünneplő magyarok — ott ál
lunk újra a bitófa alatt megcsonkított
testtel, láncokba kötözött karral, meghá
borított lélekkel.
Ma a Kárpátok alján, a bérces Erdély
ben, a napsütéses Bánátban csak zöld
ágat tűz mellére a magyar ifjú . A hitét
jelzi ez. A magyarok Istenébe, az örök
igazságba vetett rendületlen hitét.
Míg a mi lelkűnkből itt szabadon zeng
föl himnuszokban zsolozsmás honszerel
münk, ott túl a határon ma — a szabad
ság napján egy szabadabb szóért sokakra
börtön és bilincs vár.
Eszmélj magadra, megmaradt magyar!
Értsd meg március idusát! Értsd meg és
váltsd valóra annak nagy eszményeit: a
szabadság, egyenlőség és testvériség fen
séges gondolatát. Legyen vége a rút belviszálynak, átkos pártütésnek, oktalan
hatalomratörésnek.
Szeressük egymást
testvéri egyenlőségben, mert csak így
szerezhetjük vissza elszakított testvéreink
szabadságát.
A szeretet a legnagyobb erő — ezt hir
deti az Ür evangéliumában Pál apostol
ihletett szava. Az ebből fakadó egyetértés
növeszti meg majd csonka szárnyunkat,
ez forrasztja egybe lángjával kettétört
kardunkat, ez eleveníti meg megbénult
karunkat.
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A szabadság világapostola, Kossuth La
jos 80 éves korában március idusán ezt
írta Arad városának: „Az ősök keresztet
iktattak államcímerébe a vérrel szerzett
magyar hazának, mely ma is ország, de
nem állam.” Nagy igazat írt a szent bu j
dosó. Keresztet iktattak, igen, de kettős

keresztet. Az egyikkel megváltottuk a
magyar Golgotát: Aradot ■
— a másikkal
meg fogjuk váltani a jó Isten segítségé
vel Trianont. Mert Magyarország ma már
állam ugyan, de nem ország. Ezért veze
keljünk, imádkozzunk e napon.
Oravecz Ödön.

A szarvasi evangélikus gimnázium.
Mikor hazánkban elterjedt az evangé
liumi világosság vallása, az ország nagy
része a törökök uralma alatt állott. Bár a
törökök nem akadályozták meg a refor
mált vallások terjedését, arra mégsem

evangélikus lakossággal telepített Békés
megye s vele együtt az egész magyar al
föld Eperjesre, Pozsonyba, Sopronba já r t
tudományért. Ez a távolság pedig igen
nagy akadálya volt az iskoláztatásnak.

A szarvasi ev. gimnázium
voltak alkalmasak a körülmények, hogy
az uralmuk alatt élő evangélikus lakos
ság számának és igényeinek megfelelő
felsőbb iskolákról is gondoskodjanak. Ha
pedig itt-ott mégis alakultak ilyen isko
lák, azok nem fejlődhettek ki, mert a tö
rök elnyomás után következett a katoli
kus visszahatás, az ellenreformáció ideje,
mely minden téren, az iskolák terén is
csak gyászt okozott a protestáns egyhá
zaknak. Csak azok az iskolák maradhat
tak fenn nagy küzdelmek árán, amelyek
az ország északi, keleti, vagy nyugati ré
szein voltak s amelyek gyökerüket a re
formáció első idejének talajába bocsátot
ták alá. A török kivándorlás után tiszta
—

úgyhogy mindinkább erősödött az a vágy,
hogy Békés vármegye valamelyik nagyobb
községében életerős latiniskolát kellene
felállítani az evangélikus ifjúság részére.
Ezt a vágyat segítette teljesedésbe az
1790—91. évi törvény, mely megadta a
protestánsoknak a jogot arra, hogy fel
sőbb iskolákat létesítsenek. A nagy békés
bánáti esperesség 1802-ben, Szarvason
tartott közgyűlésén elhatározta, hogy egy
latiniskolát állít fel s határozata értelmé
ben még ugyanezen év őszén megnyílt a
mezőberényi gimnázium. Az első igaz
gató a nagytudományú Skolka András
volt, aki négy tanárral 51 tanulót nevelt
az első esztendőben: Azt nem lehet tudni,
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hogy hány osztályos volt ez az iskola és
hogy miféle tanterv alapján működött,
■de az bizonyos a rendelkezésünkre álló
adatokból, hogy már az első időkben is
voltak magasabb osztályai s nem tartozott
az egész kisszabású latiniskolák közé.
Az iskola vezetését az esperes elnök
lete alatt álló „iskolatanács” intézte. A

rün. váltakoztak a tanárok a pénzügyi vi
szonyok miatt. A pénznek 1811-—13. évi
leromlása, a gyászos emlékű devalváció
természetesen súlyosan érintette a mezőberényi iskolát is. Ám ezután Benka
Ádám igazgató alatt a gimnázium igen
szép fejlődésnek indult. 200 tanulója volt
s messze vidéken hírnevessé vált. Az

fenntartásához szükséges pénzösszeg a
tandíjból, a hívek adakozásából s külö
nösképpen a Wenckheim, Podmaniezky,
Prónav és Földváry nemesi családok ál
dozatkészségéből került elő. Természetes,
lrogy ez igen bizonytalan jövedelem volt
s ezért sokszor kellett küzdeni anyagi
gondokkal. Csak az igazgató fizetése volt
megállapítva, a többi tanár úgy kapta a
fizetést, ahogy az iskola pénztára éppen
bírta. így megtörtént olyan eset is. hogy
a gimnázium egy tanóra otthagyta állását
cs elment; elemi iskolai tanítónak, mert
annak rendezett fizetése volt. Nagyon sü-

1831-iki kolerajárvány ú jra csak csapást
hozott. A tanulók számát megritkította,
de a pártfogók soraiban is bőven aratott.
A bekövetkezett szegénység, nyomán a
különböző helyekről származó jövedelem
olyannyira megcsappant, hogy már-már
az iskola megszüntetésétől kellett félni.
Ekkor olyan áldozatkészség jött; e ne
vezetes iskola megmentésére, amilyent a
mai, felekezeti békétlenségben élő kor
nem tud felmutatni. A szarvasi róni. kát.
nagybirtokosok: Gr. Bolza József, Bolza
Antónia és Gr. Schröff-Mansberg Jozefa,
a szaryasi evangélikus vezetőemberek ösz
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tönzésére 305 hold szántóföldet, két szá
razmalmot és nyolc házhelyet ajánlottak
fel az iskola céljaira abban az esetben,
ha azt Szarvasra telepítik át. Miután ne
vezettek alapítólevelüket az esperesség
vezetőinek átadták, 1834-ben a Tótkom
lóson tartott esperességi közgyűlés hatá
rozata értelmében a gimnázium Szarvasra
helyeztetett át. Már elkésve jö tt a báró
Wenckheim-család hasonló nemes aján 
lata, amelynek értelmében 150 hold föl
det és egy szárazmalmot minden jövedel
mével az iskolának adnak, ha az Mezőberényben marad. Így került a békés-bá
náti esperesség gimnáziuma, mely 32 éven
át működött s küzdött a kezdet nehézsé
geivel
Mezőberényben,
1834
őszén
Szarvasra.
Szarvason már kész és akkor egészen
megfelelő épület várta az iskolát. Tessedik Sámuel, Szarvasnak egykori országhírű lelkésze 1791-ben gazdasági és ipari
iskola céljaira szép épületet emeltetett.
Ez az iskola, sajnos, nem állott fenn so
káig, mert a kortársak nem értették meg
végtelen nagy jelentőségét s így a szarvasi
egyház a gimnázium céljaira adta át épü
letét.
Miként az átültetett fa első idejében
megérzi az átültetéssel járó rossz hatáso
kat, úgy a szarvasi gimnázium is jó ideig
inkább csak tengődött, mint élt. Ű j fejlő 
dés csak 1843-ban következett be, mikor
a híres író: Vajda Péter lett igazgatója.
Az esperesség is nagyobb gonddal tekin
tett ekkor rá s a kiváló tanárok működése
országhírűvé tette. Vajdán kívül Ballagi
Mór, Pecz Gyula, Gregus Ákos nagy ne
veit találjuk a tanárok közt s így szinte
természetes, hogy a szabadságharc előtti
évek iskolánk legszebb esztendei közé
tartoznak.
Jö tt a nemzet nagy küzdelme s mentek
a tanárok és a tanulók a harcterekre.
Jö tt a fegyverletétel és az elnyomatás
—

szomorú ideje. Ű j veszedelem volt mindez
a sokat szenvedett iskolára is. Rende
letileg kimondották, hogy csak az a pro
testáns középiskola nyerhet nyilvánossági jogot, amely legalább 12 tanárral
működik. Ez a feltétel szinte teljesíthetetlennek látszott. Hogyan bírna 12 tanárt
fizetni a folytonos anyagi küzdelmekkel
törődő fenntartó testület? De érdekesen
mutatkozott meg itt az a nagy igazság,
hogy nagy veszélyben mutatja meg az
emberi lélek legnagyobb és legszebb tu
lajdonságait. Megindult a lelkesítés a ha
lálra ítélt szeretett alma mater megmen
tésére és ennek nyomán a békési evangé
likus egyházközségek, magánosok és vá
rosok csakhamar olyan alapítványokat
tettek, amelyek biztosították az iskola
fenntartásához szükséges összeget. Ezért
a szép megmentő áldozatért soha el nem
múló hálával tartozik az iskola. És ekkor
1856-ban új virágzás kora kezdődött. Tatay József és Benka Gyula igazgatósága
alatt az ország egyik legnevezetesebb is
kolájává vált az alföldnek sokáig egye
düli gimnáziuma.
A szarvasi gimnázium 1895 óta részesül
államsegélyben. Jelenlegi fenntartója a
régi békés-bánáti esperességből lett bé
kési és csanád-csongrádi esperesség. Mun
k áját az 1906-ban emelt modern, kéteme
letes épületben folytatja, míg a régi épü
letben az evangélikus tanítónőképző van.
Hogy a gimnázium hivatását milyen
szép eredménnyel tölti be, arra legjobű
bizonyíték az ott nevelt tanulókból or
szághírűvé vált férfiak egész sora. Báró
Kaas Ivort, Zsilinszky Mihályt, Domanovszky Endrét, Réthy Lászlót, Szontágh
Tamást, Melich Jánost, Bartóky Józsefet,
Szabolcska Mihályt, Székács Józsefet,
Raffay Sándort, Orlay Petrieh Somát,
Jankó Jánost, Chován Kálmánt, Szendv
Árpádot stb., stb. a szarvasi főgimnázium
adta a magyar társadalomnak.
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Vágy a tavasz után

.

(H offm an n v. F allersíében .)
Óh, mily hűvös lett az idő,
Oly szomorú, kopár, sívár!
É jszakról le hideg szél zúg,
Derűs napfény sehol sincs már.
Mily jó volna a hegyek közt
Elnézni a zöld völgyeket,
Lepihenni a pázsiton,
A napsugár míg melenget.
Ú jra hallni furulyaszót
É s a nyájnak kolompszavát,
A m adarak csicsergését,
Mely vidít ón arra száll át.
Óh, szép tavasz, jö jj meg végre,
Ne késs soká, szép kikelet,
H add faka d jon lomb, virág, dal
E rdő, mező, liget felett.
Oly szomorún hagytál ide,
De ka megjösz sugaraddal:
Nem búsul úgy többé senki,
Felpezsg a szív s felzeng a dal.
Oravecz Ödön

-
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Óh, ezek a leányok!
Bohózat 1 felvonásban.

Írta: Ipolyi Böske.

(Folytatás.)
Jo z e fin : Amíg az igazgatónő őnagysága
és a méltóságos asszony ide fáradnak, meg
akarom tudni, hogy a mi Klárikánk a föld
rajzi tudományokban éppen oly jártas-e,
mint Terpsichore művészetében? Mondja
esak, Lőrincz, melyik a legmagyarabb folyó
s melyik annak legnagyobb mellékfolyója?
Lőrincz (feláll s merev magatartással
felel) : Legmagyarabb folyó a Tisza, mert
magyar földön ered és ér véget.
Jo z e fin : Ne magyarázzon, csak a kérdé
semre feleljen.
K örm endy (halkan): Hát még ez is baj ?
L őrincz: A Tisza legnagyobb mellék
folyója a Maros.
Jo z e fin : Beszéljen a Marosról.
Jjörincz: A Maros eredete Maros-Torda
vármegye északkeleti csücskében, a buko
vinai és a moldvai határ közelében van.
Kisküküllő és Torda-Aranyos határán át
futva, Alsófejér, majd Hunyad megyéket
szeli, azután Krassó-Szörény, Temes és Torontál megyéket dél felől, Arad és Csanád
megyéket észak felől hagyva, Szeged kö
zelében ömlik a Tiszába, annak baloldalán.
Útja közben a következő nevezetesebb váro
sokat érin ti: Szászrégen, Marosvásárhely,
Marosujvár, Nagyenyed, Gyulafehérvár,
Déva, Lippa, Arad, Nagylak, Makó. Mel
lékfolyói . . .
Örzse (bejön) : Jelentem a kisasszony
nak, hogy vótam annál az aranyos méltó
ságánál és olyan szépen diskurált velem;
akárcsak a Klárika gyöngyöm. Még süte
ményt is adott; ihol van e! (Harap belőle
és beszéd közben eszik.) Igaz, hogy a levél
kiesett valahol a zsebemből. Ezer pengőt
adna a kisasszony, akkor sem emlékezek,
hogy hun, de hát élő beszéddel elmondtam
mindent.
—

Jo z e fin : Micsoda? A levél elveszett? És
mit beszélt a méltóságos asszonynak?
Örzse: Megmondtam én, kézit csókolom,
mindent ezen a világon. Elbeszéltem, hogy
a mi aranyos Klárikánk milyen kedves,
víg teremtés, az iskola dalos pacsirtája,
akit mindenki, minden jó lélek szeret az
iskolában, mint aholyan én magam is va
gyok, de hogy különösen Jozefin kisasszony
nagyon szereti.
Jo z efin (lábával toppant, indulatosan):
Ne kornyikáljon itt annyit! Mit tudja
maga, hogy én kit szeretek és kit nem.
Szerencsétlen, hol vesztette el azt a levelet ?
Dénes (bejön) : Kisasszony, kérem, az
igazgatónő őnagysága és Klárika mamája
jönnek. (Helyre ü l; az ajtón kopogás.)
Jo z e fin : Tessék! (Igazgatónő, Lőrinczné
jön.)
III. JE L E N E T .
Előbbiek, Igazgatónő, Lőrinczné.
Lőrinczné (kezet fog Jozefinnel) : Üd
vözlöm az én kis leányom kedves tanár
nőjét és végtelenül köszönöm azt a jó hírt,
amit az a helyes kis vadvirág hozott. Nini,
hiszen itt is van! Ügy elszaladt, mint egy
kis tündér. Amit otthon elmulasztottam,
itt most kipótolom. (Pénzt ad örzsének.)
Örzse (kezet csókol) : Alássan köszönöm!
(Félre.) Tudtam, hogy amilyen a lánya,
olyan az édesanya is! (Csókot hint Klári
kának.) Nem lesz már semmi-baj. Előszed
tem én azt a kővári kis eszemet. (Távozik.)
Igazgatónő: Látja, méltóságos asszo
nyom, a mi iskolánk tanári karának alap
elve a szeretetteljes foglalkozás az ifjú 
sággal.
J őse fin : És ez a szeretet, fájdalom,
néha szigorúságra is kötelez bennünket.
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Az a fájdalmas körülmény is, hogy ide
fárasztottam a méltóságos asszonyt. . .
Lőrinczné (közbevág): Óh, kérem, de
hogy fáradság. Végtelen jól esett, mikor
az a kis vadvirág úgy eldiesekedett az én
Klárikámmal.
Jo s e fin : A levelet, ugyebár, nem méltóztatott megkapni?
Lőrinczné: Nem, semmi levelet sem ho
zott az a gyors posta. Csak szapora beszéd
del rövidesen mindent elmondott.
Jo s e fin : Fájdalom, akkor magamnak
kell a dolgot előadnom.
Dénes (halkan) : Istenem, csak már az
az igazgató néni is közbeszólna! Hiszen
töviről hegyire megmagyaráztam neki a
dolgot.
Igazgatónő: Ne fárassza magát, kedves
Jo sefin ; én már elmondottam a méltósá
gos asszonynak. (Klárihoz:) Klárikám, fe-.
leltél most a földrajzból?
Lőrincz: Igen,-kérem, feleltem.
Igazgatónő (a leányokhoz) : És tudott
valamit a mi Klárikánk?
Galambos (felállva) : Gyönyörűen, fo
lyékonyan felelt. (Leül.)
Igazgatónő: Josefinem is meg volt elé
gedve ?
Jo s efin : A felelettel meg voltam elé
gedve, de most egészen másról van szó!
Igazgatónő: Látja, méltóságos asszo
nyom, a mi kedves Josefinünk mindig
ilyen. Örökösen szemrehányást tesz magá
nak, ha nem elég előzékeny, nem elég szeretetet vél tanúsítani tanítványaival szem
ben.
Lőrinczné: Ez a nemes vonás végtelen
jól esik; ilyen tanárnő kezében minden

—

szülő örömest látja letéve gyermeke jö
vőjét.
Jo sep h in : De, kérem, látom, hogy itt
nagy tévedés van. Tehát, hogy világosan
méltóztassék lá tn i. . .
Igazgatónő (a leányokhoz): Ugyebár,
leányok, Fini néni földrajzi órái egyike a
legkedvesebbeknek ?
Nagy (feláll) : Igen, kérem, de csak ha a
földrajzi óra elé nem téved egy kis tánc.
(Leül.)
Jo s efin : Ez az, amiről beszélni akarok.
Lőrinczné (boldogan) : Már ne is tessék
beszélni, világosan látok. Tehát látom,
hogy ebben az iskolában a komoly tudo
mány megfér az igazi derűs élettel, amely
éppen derűje folytán sohasem lehet ala
csony. És én ezért végtelen hálára vagyok
kötelezve.
Igazgatónő: Óh, kérem, minden hála Finikénket illeti. Ügy-e, igazam van, leá
nyok ?
L eán yok: Ügy van, éljen Fini néni!
Jo s e fin : De . . .
Igazgatónő: Semmi de!
Lőrinczné: Ügy van, semmi ellenvetés!
A „d e“ szócskát majd én folytatom. De
mivel ilyen szépen kezdődött a mai reggel,
olyan szépen fejezzük is be a napot. Az
igazgatónő őnagyságát, Josefin kisaszszonyt és a leányokat ezennel meghívom a
mai uzsonnára.
Igazgatónő (fé lre ): Hála Isten, minden
jóra fordult! (Lőrincznéhez:) A meghí
vást köszönjük.
Leányok (felugrálnak) : Éljen Fini néni!
Jo sefin (megadással) : Óh, ezek a leá
nyok !
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CSERKÉSZET
„ELŐSZÖR A MUNKA,
AZUTÁN A CSERKÉSZET.”
Hányszor hallottam ezt a kijelentést
olyanok ajkáról, akik állítólag értenek a
cserkészethez. Pedig ha ismernék a leg
első cserkész próbát, a tíz cserkésztör
vényt, illetve annak csak a második pont
já t, mindjárt máskép beszélnének!
„Először a munka” ? — Hát akkor mi
a cserkészet? Hiszen éppen az ő köszön
tésük az, hogy „Jó m unkát!” Ezt a leve
gőből kapták volna?
Nem! Az igazi, komoly cserkészet ne
héz munka!
Van talán valaki, aki azt merné állí
tani, hogy a feltétlen igazmondás, a testi,
lelki tisztaság megóvása, a felebaráti sze
retet kimélyítése és a cserkésztörvény
többi parancsainak teljesítése nem köve
tel meg óriási lelki erőt, önfegyelmet és
kitartást? — Pedig mindezt csak rend
szeres és céltudatos lelki munka árán le
het igazán megvalósítani.
A második törvény, amely így szól: A
cserkész híven teljesíti kötelességeit, már

magában kizárja azt a feltevést, hogy a
cserkészet csak sport, vagy csak szórako
zás. Aki nem végzi el híven minden köte
lességét, az nem cserkész!
Cserkész testvéreim, kik e sorokat ol
vassátok, igyekezzetek rácáfolni arra a
tévhitre, hogy a cserkészet csak szép el
vekből és szórakozásból áll! Bizonyítsuk
be minden alkalommal, hogy mi a nehe
zebb, de egyúttal a nemesebb, szebb élet
módot választottuk, hogy előttünk nem
az érvényesülés, hanem Isten dicsőítése
és hazánk újjáépítésének felséges célja
lebeg!
Titeket pedig, akik nem vagytok ve
lünk egy táborban, akár mert más úton
óhajtjátok elérni ugyanazt a célt, akár
mert kényelmesebben rendeztétek be éle
teteket és azon az állásponton vagytok:
miért éppen én? titeket arra kérünk, ne
nevessetek ki minket, ne gáncsoljatok, ne
bántsatok, mert mi el akarjuk végezni a
i'ánkbízott „jó m unkát!”

SEREGSZEMLE.
Lássuk, hogy is állunk mi, evangélikusok, a cserkészet terén? Hol vannak ev.
A
csapat
száma

16
32

62
67
179
180
223

csapatok, kik azok vezetői? Ismerjük meg
egymást!

A csapat neve

A csapat
szervező testületé

A csapat parancsnoka

A csapat címe

„Fasori Gimnázium"
„Levente"
„Pálffy"
„Deák-kút“
„Rákóczi"
„Kárpát"
P. L. Sz.

Budapesti ev. gimn.
Budai ev. egyh.
Ev. tanítóképző
Soproni ev. líceum
Ag. h. ev. főgimn.

v. Dr. Réz Henrik
Kun Attila
Hamar Gyula
Leitner József
v. Zerinvári János
Szokol Károly
v. Dr. KendehKirchknopf Gusztáv

Vilma királynő-ut 17
Bp., Csapláros-u. 4
Sopron
Sopron
Bonyhád
Szarvas
Bp., IV., Deák-tér 4 ,1.

Pesti Luther Szöv.
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Lehet, hogy nem soroltam fel itt az
összes ev. csapatot, de hiszen ezeknek a
soroknak éppen az a célja, hogy egy
másra találjunk, egymást megismerjük.

Jó volna, ha mindegyik csapat hallatna
magáról valamit. Esetleg egy alkalmas
időpontban össze is jöhetnénk.
Lehoczky Tivadar

A cserkészet lelkiélete.
A II. OSZTÁLYÚ EVANGÉLIKUS
CSERKÉSZ VALLÁSTANI PRÓBA
ANYAGA.
B ibliából: A szeretetlen ítélgetésről
Máté 7.1—5. Az érzéketlen emberekről
Máté 7.6. A mennyei Atyáról Máté 7.7—
12. Az élet két útjáról Máté 7.13— 14. A
hamis prófétákról Máté 7.15—23. A bölcs
és bolond emberről Máté 7.24—27. A bol
dog emberről 1. zsoltár 1— 6.
A Biblia mellett a cserkésznek az élet
mesterét: a történelmet is tanulmányozni
kell. Az ókorból: Az első keresztyének ül
döztetése. Az újkorból: Luther élete és
munkája. — Gusztáv Adolf svéd király. —
Bocskay. — Bethlen Gábor. — I. Rákóczi
György. — A gályarabok. — II. József
türelmi rendelete. — Az evangélikus egy
házszervezet és egyházalkotmány.
Énekek úgy mint a III. osztályú próbá
nál.
Mi a különbség az evangélikus és a róm.
katolikus egyház tanítása között? Ezt a
kérdést a IV. cserkésztörvény szellemében
teljesen a Biblia alapján kell tárgyalni. Itt

a történelem folyamán kialakult dogmák
ról, hittételekről van szó, melyeket általá
ban minden intelligens protestáns ember
nek ismernie kell. Ezeket a kérdéseket ma
oly nyugodtan és türelemmel kell tár
gyalni — hisz ezek nem titkos dolgok —
mint a történelem bármely szakaszát. Ez
zel nem hitvitázó, gyűlölködő, felekezetieskedő embereket akarunk nevelni, ellenkező
leg védő fegyvert akarunk a kezetekbe adni
és igazolni Bibliai világnézetünket. Hisz
közös táborokban mindenféle vallású cser
kész együtt van és szó kerül vallási kérdé
sekről is. Az evangélikus cserkésznek fel
kell fegyverezve lennie esetleges támadá
sokkal szemben is. Csak aki ismeri a maga
vallását, életével meg is valósítja a vallása
tanításait, és szereti a maga vallását, az
tud türelmes lenni a más vallásúak iránt,
az tudja megbecsülni mások vallásos meg
győződését is.

AZ I. OSZTÁLYÚ EVANGÉLIKUS
CSERKÉSZ VALLÁSTANIPRÓBAANYAGA.
Máté E vangélium ából: A nyolc boldog
ság (5.3— 10). A három hasonlat (5.13—
1 6 ). Az ó- és újszövetség összehasonlítása
(5.17— 18 és 20). A paráznaságról (5.27—
3 2 ). Az esküdőzésről (5.33—37). A boszszúról (5.38— 42). Az ellenség szeretetéről
—
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(5.43—48). A hét hasonlat Máté 13. rész.
Mindegyik cserkésztörvény megalapozá
sára kell tudni egy bibliai verset. Pl. I.
cserkésztörvényhez: Efez. 4.25; II. 2. Tess.
3.4; III. Gál. 6.2; IV. Ján. 13.34—35; V.
róm. 12.10 és I. Pét. 4.16; VI. Pál 6.6 és
—

Máté 6.28—29; V II. róm. 13.1; IX . Ján .
6.12; X . 25. zsolt. 21.
A világnézeti kérdések közül a követ
kezőkkel kell foglalkozni:
1. Vallásellenes világnézetek tanítása:
Istenről, Jézusról, a világ és ember kelet
kezéséről .
2. A család, társadalom, állam keresztyén
álláspontról.
3. A kapitalizmus, szocializmus, kommu
nizmus bírálata.

4. A vallás és tudomány.
5. A vallás és művészet.
Egyházi énekek úgymint a II. osztályú
próbánál.
A kérdések részletesebb és tüzetesebb
feldolgozását az egyes csapatokra szeret
ném bízni. De nagy nyereség lenne, ha la
punk hasábjain hozzászólnátok és erősíte
nétek az evangélikus cserkészgondolatot.
Gaál Jó z sef

Luther Wormsban.
Magánjelenet.

Luther (barátruhában, derekán rózsa
füzér s ennek végén feszület, az ablaknál
térdelve, befejezi im áját): In nomine Patris
( f ) Filii (f ) et Spiritui Sancti ( f ) Ámen!
(Háromszor keresztet vet s végül meg
csókolja a feszületet. Felkel; csendesen
az asztalhoz megy.) Megkönnyülék, Uram !
Most már felkereshetem barlangjában az
oroszlánt. (Gondolkozva fel s alá jár,
azután megáll.)
Az egyik kérdésre megfeleltem; a
könyvek az enyéimek. A második kérdésre
meggondolási időt kértem, hogy az Isten
Igéjének sérelme és lelki üdvösségem
veszélyeztetése nélkül megfelelhessek reá.
És mi volt ez a kérdés? A magaméinak
elismert könyvek tartalmához ragasz
kodom-e, vagy hajlandó vagyok belőlük
valamit visszavonni? . . . Nem, nem
cselekedtem helyesen, mert az emberek
azt suttogják; Márton barát ingadozik!
Én, hitemben megingani, mindeneket látó
nagy Isten, Te tudod, hogy nem fogok
soh a; Magad hívtál elő az erfurti kolostor
homályából a wittenbergi fényözönbe, a
Te kezed hozott Wittenbergből Wormsba
s ha itt annyi ördög is volna együtt,
mint ahány cserép a háztetőkön, mégis
eljöttem Rólad bizonyságot tenni. Ohó
pápás testvéreim, túlkorai a káröröm;
—

Márton barát meg nem ingott tegnap,
csupán csak erőt merített. Nem rólam
van szó, nem e gyönge sárteströl, de
Jézusom, Terólad, aki hozzám is szóltál
cellám sötétjében: „Aki megtagad engem
az emberek előtt, azt én is meg
tagadom az én mennyei Atyám előtt!"
Közéig az idő, hogy viszatérjek hős
népem császárja és fejedelmei elé s akik
még tegnap uj remények szálait szövögették
Márton barát kishitűségének pókháló
szövetéből, minden reményüket széjjel
fújja megnyíló ajkam legkisebb mozdulata.
Márton barát a régi maradt! (Elhallgat;
a színfalak mögül az „Erős vár" felzendül
harmoniumon, először
halkan,
majd
fokozódó erővel. Luther merően hallgatja.)
Egy dal ébredez bennem, az Isten
előtti alázat, az emberek közötti erő dala.
Gondolattal, eszmeárral teli agyam előtt
az erő dalának színes vonalai táncolnak;
hallom . . . hallom dübörgő hangjait,. . .
amint a semmiség káoszából melódiává
formálódnak, a nagy reformáció dalává. . .
(az ajtón kívül kopogás hallatszik, majd
e szavak: „Márton testvér, a császári
herold v ár!“) . . . millióknak harci induló
jává: Erős vár a mi Istenünk! (Sietve
távozik.)
a . A.
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A magyar evangélikus diák hivatása.
Rendkívüli időket élünk. A világtör
ténelem új, forrongó korszakában va
gyunk. Az emberiség lázasan, keresi az új
eszményeket és új életformákat. Nagyon
sok régi eszmény elhalványodott és nem
egy emberi intézmény bizonyult elavult
nak, hasznavehetetlennek. Az időknek a
szele átviharzott az életünkön és sok min
dent ledöntött, ami erősnek és megingat
hatatlannak látszott.
De ez a változás, forrongás történeti
szükségesség. A folytonos fejlődés, hala
dás emberi életünknek egyik legfőbb tör
vénye. Mindig újabb és tökéletesebb for
mákat követel az élet, a tökéletesedésnek
a vágya, törvénye pedig ott ég olthatatlanul az előtörő ember keblében.
Az emberiség egyetemes munkájából,
előretöréséből minden nemzet és nép ki
veszi a maga részét. Hogy úgy mondjam,
a nemzetek és népek törekvései, küzdel
mei együttvéve alkotják azt a hatalmas,
nagyszerű szimfóniát, amelyet emberi kul
túrának és civilizációnak nevezünk. Ma
gyar nemzetünk is kivette a részét min
denkor ebből az egyetemes munkából.
Sajnos, történeti viszonyaink nem voltak
olyan kedvezőek, mint a nyugati müveit
nemzetekéi, innen van, hogy sok tekin
tetben elmaradtunk, sok minden nem úgy
van, ahogy kellene lenni. Manapság pedig
éppenséggel nem bírjuk a tempót a népek
versenyében, mert az ország megcsonkítá
sával a legelemibb élet- és kultúrföltételektől fosztottak meg bennünket! De a
magyar nemzet életerejét és történeti el
hivatottságát m utatja az a körülmény,
hogy a legnagyobb csapások, a legrette
netesebb veszteségek és a legmegdöbben
tőbb igazságtalanságok ellenére is él, fe j
lődik, hisz, remél és dolgozik.
Az elhivatottságnak az érzete és a szebb
jövő reménye az, ami a magyarságot
—

megacélozza és törhetetlenné teszi a meg
próbáltatásoknak és megaláztatásoknak
eme szomorú éveiben! És ez az a pont,
ahol belekapcsolódik a magyar evangéli
kus diák hivatása a magyar haza sorsába,
jövőjébe. Jó l tudom, a nemzet minden
fiának, így diákjának is megvan a hiva
tása, feladata és kötelessége e hazában.
És annál boldogabb, nagyobb és hatalma
sabb lesz ez az ország, minél hivebben
teljesíti mindenki hazafiúi hivatását, kö
telességét. Itt azonban az evangélikus
diák hivatásáról akarok röviden megem
lékezni, mert bizonyos karizmákkal bír,
amelyek kötelezik őt.
Az evangélikus diák hivatását maga az
evangéliumi keresztyénség határozza meg.
Azok a célok és ideálok, amelyeket az
evangélikus világnézet általánosságban
kitűz maga elé, vonatkoznak az evangéli
kus diákra is. Sőt elsősorban reá, mert
hiszen az előkészület éveiben lehet igazán
megalapozni és kialakítani azt a szemé
lyiséget, amely az ev. kér. embernek, így
a diáknak is életeszménye, kell hogy le
gyen.
Az ev. diáknak hivatása tehát rövide
sen az, hogy a rendelkezésére álló eszkö
zök segítségével kialakítsa önmagában a
kér. személyiséget. Ezt pedig úgy éri el,
ha megerősíti hitét, kimélyíti tirdását és
kikristályosítja jellemét az evangélium
szellemében.
A hitnek a megszilárdítása a legelső
rendű kötelessége az ev. diáknak. Hit nél
kül nem lehet semmi nagyot, vagy mara
dandót végezni ebben az életben. Hittel
viszont hegyeket lehet megmozgati, a leg
csodálatosabb dolgokat lehet véghez vinni.
De Bon, a híres francia pszichológus
mondja, hogy az emberi kultúrák fejlő 
désében leghatalmasabb erőtényező min
dig a hit volt. A való élet megfigyelése
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is azt mutatja, hogy a hittel és bizodalommal teljes emberek győzedelmesked
nek és viszik valamire ez életben.
Ha ez áll általában a hitre, mint lelki
erőre, mennyivel inkább a kei', hitre,
amely Isten és Jézus felé irányul. Az ev.
diáknak természetesen ezt a hitet kell
megerősítenie lelkében a tanulás évei
alatt. Ez a hit adja meg már tanulásának
célját és értelmét is, ez a hit szabályozza
majd mindenkori cselekvését és műkö
dését.
Az eszmék és világfelfogások mai zűr
zavaros korában elsősorban erre van szük
sége az ev. diáknak. Határozott hitbeli
meggyőződésre kell szert tennie, hogy
élete bátor, munkája céltudatos legyen!
A második követelmény az elmének ki
művelése, a tudás gyarapítása. Az evan
gélikus keresztyénségnek mindenkor nagy
érdeme, hogy a kultúrának, a felvilágo
sításnak bátor fáklyavivője volt. Az ev.
iskolák minden országban a legkiválób
bak voltak és az ev. férfiak kiváltak tu
dásukkal és felkészültségükkel a közélet
minden területén.
A mai ev. diáknak kettőzött mértékben
kell a tudás kincseiből merítenie. A tudás,
a felkészültség nagy hatalom a népek és
egyesek életében egyaránt; ma pedig kü
lönösen.
Ha az ev. diák méltó akar lenni az evan
gélikus névre és múltra, akkor főfeladatának azt kell tekintenie, hogy minél ala
posabban és lelkiismeretesebben képezze
ki magát a rendelkezésére álló idő alatt!
Hit és tudás! Ez a kettő a főerőssé
günk. De van még egy harmadik, amelyik
az előző kettőből adódik. Ez a lelkiisme

reti szabadságon nyugvó jelleniszilárdság.
Távol áll tőlem az a gondolat, hogy az
evangélikusság körén kívül nincsenek ki
váló egyéniségek. Ellenkezőleg vallom,
hogy mindeflütt, ahol a keresztyénség
igazi szelleme hat és ahol általában meg
van az őszinte vallásosság, támadnak ki
váló jellemek. Az ev. kér.-ség azért tudott
minden időben szép jellemeket, bámulatraméltó egyéniségeket formálni, mert az
evangélium szellemében végezte nevelői
munkáját.
A legmagasztosabb életeszmény áll az
ev. diák elő tt: Legyetek tökéletesek, mint
a ti mennyei Atyátok tökéletes. Ez egy
úttal olyan követelmény, amely folytonos,
megállásnélküli önnevelésre késztet. So
hasem szabad megelégedni az elért ered
ménnyel, hanem állandóan tovább és to
vább haladni az öntökéletesítésnek az
útján.
De mi is a kér. jellem lényege? Hívnek,
jónak és igaznak találtatni az élet minden
viszonylatában és köi'ülményei között.
Erre kell az ev. diáknak törekednie a hit
és tudás megszerzése mellett. így alakít
hatja ki magában a legnagyobb értéket:
a személyiséget.
A személyiségnek a jelzett módon való
kialakítása az evangélikus diák hivatása,
feladata. Mert csak ha ezt megteszi, lesz
képes híven és eredményesen betölteni
azt a hivatást, amely reá a hazában, az
egyházban és a társadalomban vár. Ez a
hivatás pedig nem kevesebb, mint vissza
foglalni és újjáépíteni Nagymagyarországot és benne újjáteremteni mindent, ami
megromlott és hanyatlásnak indult!
K orim K álm án
gimn. v.-tanár

—
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Februárban született kiválóbb tudósok:
Brehm Alfréd, természettudós, (1829 feb
ruár 2 ) ; Kolumbusz (1446 febr. 7 ) ; Gabelsberger (1789 febr. 9) ; Edison (1847
febr. 1 0 ); Darwin (1809 febr. 1 2 ); Galilei
(1564 febr. 1 5 ); Hackel (1834 febr. 1 6 );
Kopernikus (1473 febr. 1 9 ); Réaumur
(1863 febr. 28)
A közönséges nagyítók a legjobb eset
ben kétezerszeresen nagyítnak, míg az
ultramikroszkóppal tízezerszeres nagyí
tást is elérhetünk.
A levegő — 140 fok hidegben folyadék
ká, még alacsonyabb hőfokon hóvá lesz.
A szibériai kalánfű kőkeményre fagy
va is életben marad.
A hang csak 0 fok mellett terjed má
sodpercenként 330 méter sebességgel, 26°
C mellett a sebessége körülbelül 350
méter.
A tárgyak súlya a föld középpontjától
való távolsága szerint változik. Jolly fi
zikus megállapította, hogy 5 kg 3 méterrel
közelebb a föld középpontjához 33 milli
grammal többet nyom.
A hidrogén molekulái 0 fokon másod
percenként 1844 méter sebességgel rohan
nak tova, tehát olyan gyorsan, mint a ki
lőtt puskagolyó.
A levegő magas rétegeiben tiszta nitro
génből áll. A legújabb kutatások szerint
ez a nitrogén okozza az északi fényt.
—

A levegőben lebegő por a nap melegé
nek 17% -át veszi el a földtől.
Egy német tudós (Brückner) szerint
évenként 357.000 köbkilométer eső esik a
földre. Ennek 9 3 % -a a tengerbe hull, a
többit a folyók vezetik vissza, vagy a
föld belsejébe jut.
A legforróbb tengerrész a Perzsa-öböl,
ahol a víz 34.5 fokig fölmelegedhet, utána
a Vörös-tenger következik 32 fokos vizé
vel.
A mészkorallok csak 20 fokon felüli
hőmérsékleten élnek meg; ezért élnek
csak a trópusi tengerekben.
A csillagászok 1920-ig 50.000 világító
ködfoltot ismertek. Ezek között egy, a
Vadászkutya csillagképében, 6 és fél mil
lió fényévre van tőlünk.
Az állatok 62% -a repül. A madarak
annál jobb repülők, minél nehezebbek.
Az emberiség története 10— 14.000 évre
nyúlik vissza.
Osborn, amerikai tudós, azt állítja, hogy
az emberiség bölcsője igen mostoha terü
leten, valahol Mongoliában volt.
Európa legsűrűbben lakott országa
Belgium, ahol egy négyzetkilométeren
385 ember él.
Az utolsó boszorkányégetés Európában
1781-ben volt Sevillában. Hazánkban
Kálmán király (1095— 1116) több száz
évvel megelőzte ezt a babonás felfogást.
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A világon 1 és egynegyed millió vasúti
vonal van. A vasúti vonalak sűrűségét te
kintve, a kontinensek között Európa áll
az első helyen. Magyarországon 8677 ki
lométer a vasúti vonalak hossza.

Schiller müveiben 9000 különböző szót
használ.
Az evangélikusok száma Csonka-Magyarországon 478.000. Budapesten 45.437
az evangélikusok száma.
p. f.

Bandika megérkezett!
(Macskássy János rajzaival.)

Misiké nagymamájának földi teste 1925
november 25-én került a kóvirkai csendes
temetőbe. Amint leszállóit az alkonyat,
szelíden hullottak az első hópihék a
szeretett lény sírhalmára. A megfáradt
test nyugodtan pihent a sír ölén egy
hosszú és nemesen megfutott élet után,
de a lélek szállt, szállt vissza égi honába,
előre költözött szerettei közé. A visszatérő
lélek a maga megdicsőült testével sokkal
gyorsabban teszi meg az utat, mint a földi
életbe hulló angyalok. Innen van az, hogy
Misiké és áldott nagymamája, Podluzsányi
Mihályné, már november végén keresz
tezték egymás útját s találtak egymásra
a Hattyú csillagképben. Misiké útja még
hosszú volt a Földig, de a nagymama
csakhamar megérkezett égi honába, az
igazak közé. Vitte őt a Lélek egyenesen
Istennek és egyszülött Fiának szent színeelé.
Az égi tábor már várta őt. Ott volt a
férje, akit mink már valahonnan Miska
bácsi néven ismerünk, azután három szép
leánya, de nem maradt el az ő édesanyja,
Pongrácz Miklósné és nagyanyja, Clementis Dánielné sem. Először az ő két kis
leánya szaladt elébe kitárt karokkal.
— Anyuskánk, drága jó anyuskánk, de
sokáig várakoztatott meg minket!
— Csakhogy itt van már, édesanyám!
— szólalt meg mélységes szeretettel a har
madik leány s szelíden hajtotta le kéz
csókra fejét.
Mikor gyermekei ölelő karjaiból kibonta
—

kozott, az addig hallgatag férj is előlépett,
megölelte, megcsókolta’ hitvesét s csak
annyit mondott:
— Isten hozott, édes anyjukom! Hát
hogy vannak a mi lenn maradottaink?
— Igen, igen, édes anyuskánk, mit
csinálnak, hogy vannak a mi testvérkéink?
Tetszett-e találkozni útközben Misikével?
— vette át a szót a három leány.
— Marikám, hát már bennünket észre
sem veszel ? — szólt közbe a háttérben álló
két néni közül a fiatalabb.
— Óh, dehogy nem, édesanyám; csak
még ezektől a kis csitriktől nem tudtam
szabadulni. Csókolom kezeit!
— Isten hozott, édes unokám ! — A nagy
mama is üdvözölte s az unoka szelíd
alázattal borult nagyanyja keblére és
csókolta meg kezeit.
— De, Marikám, a hosszú út talán
elfárasztott, pihend ki magadat s majd
azután elmondasz nekünk mindent, a mi
földi szeretteinkről! — mondá neki az édes
anyja. És a fáradt utas nem sokáig kérette
magát, le is dőlt a selymes zöld pázsitra
s alig jártatta körül szemeit az ismeretlen
környezeten, csakhamar jótékony álom
zárta le azokat. Míg a jó lélek aludt,
addig kedvesei a közelben maradtak,
hogy felébredése után csakhamar ott
teremjenek. Nagyon boldogok voltak; az
új vendég megérkezése vidította fel őket.
Már égtek a vágytól, hogy halljanak
valamit a földiekről. Az Elisium lakói
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akkor értesülnek a hátramaradottak felől,
mikor egy-egy új jövevény lépi át az
örök élet küszöbét.
— Miskám, kérlek, légy szives itt
maradni a lányokkal, míg én az édes
anyámmal felkeresem Pistámat és Margit
kámat s hírül
adom nekik Marikánk
megérkezését! — Ezt Pongrácz Miklósné
mondotta a vejének.
— Jó, mamácska; csak
menjenek
nyugodtan.
— Nagyanyuskám, szólalt meg Mártuska, — ott a domb megett láttam őket; Pista
bácsi magyar nótákat hegedült, Margit
néni pedig a földön szétszórt virágokat
kötötte csokorba és a hegedűszót énekével
kísérte. De nini, már jönnek is!
Pongrácz Pista és Margit csakugyan
közeledett a társasághoz. Pistának fehéres,
Margitkának piros rózsás arcán valami
vágyó öröm és boldogság áradt szét.
Sietve jöttek. Margitka szólalt meg elsőnek:
— Megérkezett már Marikánk? Hol
van ? S amint meglátta pihenő nővérét,
oda akart szaladni, de Pista szeretettel
fogta karon:
— Látod, Margitkám, most alszik Marika,
ne költsd fel.
— Jó, nem költöm fel, csak ezt a neki
szedett virágot csúsztatom a kezébe.
S ezzel csendesen az alvóhoz lopódzott,
lágyan homlokon csókolta és kezébe
csúsztatta a csokrot.
Az alvó ajka mosolyra derült; talán
megérezte a szerető testvér közellétét.
Álmában a mogyorósdi parton tipegett
apró lábacskáival, majd a pribeli régi
ház helyén felépült új ház szobácskáit,
lejtős udvarát és kertjét s a falu hegyesvölgyes határát járta b e ; felsietett a
Kopaszkára, hogy onnan tekintsen végig
az eléje táruló szép vidéken. Testvérei
körében érezte magát s midőn egyszer
valami borongós felhő vonult át arcán,
talán attól rettegett, hogy boros mámorából
—

felébred nagyatyja, Pongrácz József s a
mámor alatti csendet az ébrenlét lármája
fogja felváltani. A felhő elvonult a kisi
mult arcredőkből s feltárult előtte Podluzsány, Zsély, Balassagyarmat és Kővár
lankás vidéke. Látta gyermekei fejlődését.
Örömükben együtt örült, bánatukban
együtt búsult velük. Hármat eltemetett,
négyet még otthagyott a földi küzdelmek
áradatában, hogy hitük nemes harcát
ők is győzelmesen fejezhessék be s reájuk
is várjon az örök élet hervadatlan koronája.
Utolsó álomképe a csehek belopózkodása
volt Kővárra, amint tanyát ütöttek az ő saját
házában — hívatlanul, kéretlenül. Össze
rázkódott; el, el e képtől s felnyitotta
selymes pilláit. Szeme a csokron akadt
meg, révetegen körülhordozta tekintetét s
meglátta mosolygó öccsét és húgát. Felkelt.
— Isten hozott Marikánk! — S a három
testvér boldogan ölelkezett és csókolódzott
össze.
— Gyere, anyjukom, beszélj már nekünk
valamit! — Ezzel a férfi karonfogta földi
hitvesét; a két kis leány édesanyjuk
szoknyájába csimpaszkodott, a nagyobbik
pedig az atya oldalán haladt, míg a
többiek hátul követték őket. Az anya
elkezdett beszélni:
— Pár nap előtt találkoztam a Hattyúban
az én drága kis unokámmal, Misikével.
Mosolygós arcai, nyájasan kérdezte; hova
megyek? Szó szót követettsmikor megtudta,
hogy én az ő leendő földi atyjának az édes
anyja vagyok, kitárt karjaim közé repült
s boldogan rebesgette: nagyanyuskám,
édes egyetlen jó nagyanyuskám! Gondol
tam, hogy az én Bandókám nehezen várja
öregedő napjainak boldogságát s bármily
szeretettel is gönyörködtem csodálatosan
kedves vonásaiban, lemondottam a magam
gyönyörűségéről és siettettem további
hosszú útjára.
Elbeszélte azután a jóságos édesanya
az ő lennmaradt négy gyermekének
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Andornak, Palinak, Böskének és kukának
életét elég részletesen s a kérdezősködésekre
is közben megfelelt. A nagymamája
nem kérdezett semmit, hiszen az ő négy
gyermeke már közelében volt, csak az édes
anyja kérdezte öt:
— Hát az én Emkám, Ilonkám és Irénkémről, meg a gyermekeikről mit tudsz,
Marikám? Ekkor ezeknek életfolyását is
elbeszélte s a végén hozzáfűzte:
Ha még valami az eszembe jut, majd
azt is lassanként elmondom.
A hallgatók szépen megköszönték az
elmodottakat és egy részük sietett a leg
újabb földi hírekkel szolgálni az ottlévő
atyafiság körében. Mártuskát már régen
furdalta valami s mikor az atya és három
leánya egyedül maradt az anyával,
mosolyogva tekintett fel édesanyjára s
azt mondotta:
— Jöjjön csak, édesem, megmutatom
azokat az angyalkákat, akiknek köréből
Misiké eltávozott! — S ezzel már rohant is
az elválasztó csatornához, hogy közelebb
ről láthassa meg őket s a parton fel s alá
szaladgálva, kémlelte hollétét a meg
csappant kis csoportnak, mert Misiké
távozása óta még öten szálltak alá s így
csak hatan voltak együtt.
Podluzsányiné mindenkor nagy lelki
gyönyörrel szemlélte a különböző angyal
csoportok bohókás játékait. Amily komoly
volt földi életében, éppen úgy tudott
gyönyörködni, ha gyermekei jókedvüek
voltak s most is betelt a lelke a kis bohó
ságok pajzán kedélyességévéi. De anyai
kutató szeme mintha egy, egyetlenegy
angyalkát keresett volna. Vájjon miért,
minek? Mitsem szólt senkinek, ő csak
nyugodtan kémlelt tovább. Ha eljön az
alkalmas idő s kiszemel valami kedvére
való angyalkát, úgyis megmondja majd
szeretteinek. Hosszú szemlélődés után,
az egyik csoport legkisebb angyalkáján
akadt meg tekintete. Ez nagyobb csoport
—

volt, mint egykor a Misikéé, mert tizenöten
voltak benne. Az elisiumi törvények sze
rint ugyanis, ha valamely csoport háromra
ölvad le, akkor más leolvadt csapatokkal
tartozik egyesülni. így folyton fogynak,
de egyúttal alakulnak is az új csoportok.
A mi érdekelt tizenöt angyalkánk is most
alakult egy körré s bár vidám lényüket
mindegyik megőrizte, de mintha látszott
volna rajtuk, hogy még a meg nem
szokottság nehezedik reájuk. Úgy látszott,
hogy közülük a legkisebb a legelevenebb.
A társai előtt csakhamar ő lett a legnép
szerűbb s becézően Hüvelyk Matyikának
hívták, vagy röviden Matyikának, holott
Bandika volt az igazi neve.
Történt egy alkalommal, hogy ez a
csoport futó- és birkózóversenyt kívánt
rendezni, hadd tűnjék ki, hogy közülük
ki a legjobb futó s ki a legügyesebb
birkózó? A fiú- és leányangyalkáknak
egyformán kellett résztvenniök a verseny
ben. Podluzsányiné rögtön szólt férjének
és leányainak, hogy nézzék meg a kedves
versenyt s a csatorna partján egy magányos
terebélyes fa alatt szépen leheveredtek.
Innen jól láthatták a túlsó parti verseny
zőket, sőt minden szavukat is jól hallották.
Első volt a futóverseny. Mind a tizenöten
egymástól kellő távolságban állottak fel
egy vonalban s azután a magukra vett
kötényből fehér port hintve a befutandó
útvonalra, kerek 100 méternyi utat kellett
megtenniök s ahol visszajövet még hézagos
volt az előbbi porhintés, azt pótolták,
mert mindegyik angyalka csak a saját
porhintett útján futhatott, nehogy bármelyik
is akadályozhassa szomszédját a futásban.
Mikor ezzel elkészültek, nagyság szerint
állottak fel. A jobbszárnyon Juliska, azután
Dezsőké volt a legmagasabb, a balszárnyon
pedig Bandika a legkisebb s igy
ő állott legközelebb az őket szemlélő
túlpartiakhoz. Hetykén szólt a győzelmében
biztos Dezsőké:
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— Matyika, hát te is versenyezni akarsz
velünk?
— Megpróbálom Dezsőkém 1
— De akkor talán kölcsön adom az
egyik lábamat.
— Én azt hiszem, te jobb hasznát
veszed kettőnek.
— Akkor legalább gyere a hátamra,
hogy ha majd a túlsó céltól visszafutunk,
te pihent lábbal indulj onnan ide! — Az
angyalkák is mind mosolyogtak Matyika
versenyző készségén, de ő büszén ütögette
mellét:
— Nem csak hosszú lábak kellenek a
futáshoz, Dezsőkém!
Ekkor egy másik csoportból való
angyalka, akit a verseny vezetőjéül kértek
fel, sípjába fújt s kiki elfoglalta a maga
helyét. Megmondotta nekik, hogy a
100-ik méternél mindenki megtalálja a
maga számát, amit magukkal kell hozniok
s aki az induló helyére elsőnek ér vissza,
az lesz a nyertes. Most háromszor tapsolt
az angyalka s a harmadik tapsra futásnak
eredt a kis sereg. Az első tíz méternél
Juliska vezetett, de csakhamar Dezsőké
mögé szorult, aki 50 méterig vezetett s
azután egy ideig Leventével futott párhu
zamosan, akit azonban a 80-ik méter
körül erős küzdelem után elhagyott s
szerencsésen elsőnek érte el a 100-ik
métert, magához véve a kettes számot.
Megállás nélkül indult vissza. Ezalatt négy
versenyző kidőlt, különösen a kövér Dundika nem bírta az iramot s alig valahogy
elérte az 50-ik métert, ledőlt a selymes
pázsitra s kis lábacskáival kalimpálva,
komolyan figyelte a versenyzőket.
Bandika a 80-ik métert érte el, mikor
Dezsőké visszafelé indult s a 92-ik
méternél surrantak el egymás közeiében.
Dezsőké egy kissé ziháló mellel oda
kiáltott a szembefutó Bandikának:
— No, Matyika, odaadjam az egyik
lábamat?
—

— Köszönöm, már látom, hogy a
magaméin is befutok! —
válaszoló
hamiskás mosollyal Bandika s egyenletes
iramával futott tovább. Mikor az első
célt elérte s átvette a saját 15-ös számát,
már csak négyen futottak előtte.
A Podluzsányi-család a túlsó parton
élénk figyelemmel kisérte a versenyt.
— Édesapám, — szólalt meg Anuka —
én azt hiszem, Matyika lesz az első !
— Én is úgy látom az egyenletesen
kitartó futásból, hogy tudja a kis bohó
mérlegelni a pálya hosszúságát s már
tisztában van ellenfelei képességével.
Mintha tudna sokkal jobban is futni, de
ő nem annyira az időt veszi számításba,
mint inkább a távolságot s így előtte
nagyon mellékes, hogy mikor fut be,
csak az a fő, hogy első legyen. Ezt már
elkerülhetetlennek tartom!
Az anya hallgatag örömmel kísérte
Bandika futását s egy előbbi gondolat
fokozatosan izmosodott benne. Ezalatt
Bandika egyenletes nyugalommal szede
gette lábacskáit. Már az előtte futtö
Leventét és Erzsikét is elhagyta és egyvonalba kerül Jocókával, mikor a legelői
futó Dezsőké elesett s kimerülve terült
el a fűszőnyegen. Így már csak ketten
maradtak, de Bandika nem erőltette meg
magát a végcél előtt sem s három méternyi
előnnyel futott be elsőnek. A még futók
csakhamar berobogtak, de a többiek is
sietve verődtek össze és boldogan ölel
gették, csókolgatták az ő legkisebb
angyaltestvérkéjüket. Dezsőké tárt karokkal
sietett feléje; le kellett hajolnia, hogy
megölelhesse Bandikát.
— Matyikám, nem gondoltam volna,
hogy a futáshoz a lábakon kívül egyéb
is kell. Ezt jól csináltad! Gyere, hadd
csókoljalak össze szivem szerint! — S ezzel
angyali őszinteséggel agyoncsókolgatta
Bandikát. A túlpartról tapsolás, éljenzés
hallatszott át s Bandika tágra nyílt szemek
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kel nézett a most először megpillantott
idegenek felé.
Az angyalcsoport hosszabb pihenőt tar
tott, hogy friss erővel kezdjen a kitűzött
birkózó-versenyhez. A kezdet előtt öt
angyalka visszalépett, mert nem igen volt

testi gyengeségüket. Emiiké volt a legbát
rabb, mikor látta, hogy a tíz birkózó közül
öt leány. Dagadó kebellel dörzsölgette
kis kezeit a biztos győzelem előérzetében.
A birkózásra kész tíz angyalka Marika
indítványára abban egyezett meg, hogy a

Dezsőké: Matyikám, hát már megint elém akarsz kerülni ?
reményük a győzelemre. Első volt Dundika,
aki gömbölyded formáinak rendezett ide
geit nem volt hajlandó pár percnyi izga
lomnak sem kitenni. A könnyen neheztelő
Jocóka duzzögva vonult vissza, mert elesett
a futóbajnokságtól egy cseppség miatt.
Gézike, Gyuszika és Zolika pedig érezték
—

versenybíróságot Jocóka elnöklete alatt
Dundikából és Zolikából állítsák össze,
akik ennek a bizalomnak meg is feleltek.
Jocóka úgy állította össze a birkózó pá
rokat, hogy egy fiú egy leánnyal vias
kodjék az előversenyben. Ez nem volt
érdekfeszítő, legfeljebb annyi ingere volt,
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hogy bizony a mi Emílkénket Juliska
meglehetős könnyű viadal után gyűrte le,
ami oly fájdalmasan érintette őt, hogy
egy közeli bokor mögé bújt s onnan
leste a viadal további folyását. Négy fiú
és egy leány került a döntőbe s most
már Jocóka úgy állította össze a párokat,
hogy Bandika Dezsőkével, Juliska Gyur
kával álljon ki s végül Leventével majd
ezek közül fog valamelyik bírókra kelni.
— Szegény Bandika már megint azzal
a hosszú angyalkával kerül össze De
most biztosan kikap, mert Dezsőké csak
szépen felemeli a levegőbe s leteríti őt a
selymes fűre ! — Szólt Mártuska a túlpartiak közül.
— Nem látod, édes kis leányom, an
nak a cseppségnek izmos karocskáit és
lábait ? Ha fel is emeli őt Dezsőké, de
hogy leterítse a fűre, azt nem gondolom.
— Veled tartok, anyjukom! — szólt
közbe az atya. — Az a csupa izom kis
legény most is ki fog tenni magáért!
Mikor az új küzdelemre felállottak a
versenyzők, Bandika mosolyogva nézett a
hórihorgas Dezsőkére, aki derűsen kér
dezte :
— Matyikám, hát már megint elém
akarsz kerülni?
— Nem tagadom, Dezsőkém, bizony
ha csak lehet, meg is teszem.
— Olló, Matyika, egyszer volt Budán
kutyavásár!
— De az a vásár idefenn ma van s
úgy lehet, én vásárolom össze a kutyuskákat! — szólt Bandika, izmos karocskáit
simogatva.
— Ne szellemeskedj, Matyika, mert
egy-kettőre a levegőbe emellek és zsupsz,
lenn leszel.
— Csakhogy felül én, alul te.
A szellemi tornára nem maradt több
idő, mert Jocóka megadta a jelt s a két
pár versenyző összeakasztotta tengelyét.
Juliska elég könnyen gyűrte le Gyurkát,
—

annál hevesebb volt a küzdelem Bandika
és Dezsőké között, különösen ez utóbbi
részéről, mert ki akarta köszörülni a csor
bát. Durvaságot nem ismerve, szépen és
szabályosan folyt a küzdelem. Bandika
látta, hogy ügyességben és testi erőben
nagyon felülmúlja Dezsőkét s nem akarta
sokáig húzni a viadalt, egy szabad pilla
natában Dezsőké nyakába ugrott, lábaival
erősen maga alá rántotta Dezsőké térdeit,
ügy hogy ez leesett s Bandika felülma
radva, izmos karocskáival földhöz szorí
totta Dezsőké vállait. így most már a
hátra levő Leventével Bandika és Juliska
közül kellett valamelyiküknek megküzdeni,
amit Bandika önként magára vállalt. A
küzdelem rövid v o lt; Levente alul ma
radt. Bandika most arra kérte Jocókát,
hogy Juliskával a komoly, végső harcot
1— 2 óra múlva folytassák le, mert ő már
többet birkózott s addig kipiheni magát.
Jocóka angyal-lelke megértéssel voJt
Bandika iránt s megadta az engedélyt a
későbbi döntőre.
— Édesanyám, már látom, hogy Bandika
itt is győzni fog, tessék megengedni, hogy
összeszedjek néhány szál virágot s majd
elviszem annak a helyes kis angyalkának!
— Jó, csak menj, édes Mártuskám! Te
pedig, Anuka, keresd fel nagymamáékat,
hadd lássák ők is Bandikát. Majd azután
valamit akarok mondani nektek!
Mártuska elment az ő kedves virágai
közé, Anuka pedig sietett felkeresni nagy
mamáékat s mire újra együtt volt a túlparti
család, a döntő küzdelem Bandika és
Juliska között lassanként meg is kezdő
dött. Az angyalfiúcskák szeretettel biztatták
Bandikát:
— Matyika, ne hagyj bennünket szé
gyenben! — Még Emiiké is odakiáltott a
bokor m ögül:
— Adok neked finom mandarint, ha
legyőzöd Juliskát! — Ugyanis nem bírta
még elfelejteni, hogy éppen Juliska volt
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az, aki elütötte őt a biztosra vett győze
lemtől.
Amint Jocóka megadta a jelt a küzde
lemre, Juliska azzal az elhatározással indult
belé, hogy mennél előbb végezzen kicsiny
ellenfelével, míg Bandika inkább húznihalasztani akarta a döntést, hogy előbb
fárassza ki Juliskát. A maguk szempont
jából mindkettőjük alapgondolata helyes
volt. Juliska egy hirtelen mozdulattal kapta
fel Bandikát s szinte könnyű szerrel for
gatta meg egyszer-kétszer, a feje fölé
emelve, kicsiny társát, azután pedig villám
sebesen terítette a fűre. Csepp híjjá volt,
hogy két vállacska simuljon a földhöz.
Innen és túl a parton szinte halványra
váltan lesték a következő pillanatot.
— Ugorj talpra, Matyika! — biztatták a
a megdöbbent angyalkák.
— Anyuskám, Bandika kikap! — simult
sírva Mártuska az édesanyja keblére s
ennek ölébe ejtette a már szép csokorba
kötött virágokat.
— Jézuskám, segíts Bandikénak! —
pityeregte a kis Annuska.
De nini, mi történt? Amint Bandika
biztos talajt érzett maga alatt, pillanat
alatt siklott ki Juliska kezei alól, a felette
lebegő Juliska derekán egyet fordítva,
maga mellé terítette s a következő pilla
natban már felette is termett, de hasztalan
igyekezett őt legyűrni, a még Juliskában
meglévő testi erő és nagyság felett az
ügyesség egyelőre nem tudott úrrá lenni.
Bandika érezte, hogy az ő kiinduló pontja
be fog válni: kifárasztani az ellenfelet!
De Juliska is érezte, hogy még a fáradtság
beállta előtt kell végezni Bandikéval s
ezért újra teljes erejét latra téve, fogta át
Bandika két karját, magához emelte fel s
mintha megbotlott volna valamiben, Ban
dika fölé esett. Igen ám, csakhogy a
kezeit nem merte szétvenni, mert attól félt,
hogy akkor újra kisiklik Bandika, amint
a bilincs tágulását megérzi, azért a fejé
—

vel igyekezett a vállacskákat lenyomni,
ami nagy testi erőkifejtést kívánt s ha
gyorsan nem jön meg a siker, beáll az
elfáradás. Bandika pedig csaknem moso
lyogva, nyugalommal várta ezt az időt.
Sokkal ügyesebbnek, fürgébbnek érezte
magát, semhogy ez a kísérlet aggasztotta
volna őt, de azért igyekezett, hogy a karjait
és hátát átfogó Juliskának kezeit mennél
erősebben szorítsa a földhöz, ami annyira
fárasztotta Juliskát, hogy szinte maga
akarta már karjait kiszabadítani és gyors
segítségül hívni, de bizony Bandika a
bilincset verte békóba. Már talán negyed
órát is tartott ez a nehéz helyzet: fogtam
törököt, de nem ereszt el, mikor végső
erőfeszítéssel Juliskának sikerült karjait
szabaddá tenni, de az elfáradt karok sokkal
lassabban cammogtak Bandika vállaihoz,
semhogy ő ezt az időt megvárja, egy
pillanat müve volt és Bandika már hasrafordulva, kalimpált a lábacskáival a levegő
ben. Juliska melle zihálni kezdett, eleresz
tette Bandikát, felállt, hogy egy kis lélekzethez jusson. Ezt nem akarta engedni
Bandika, gyorsan talpra ugrott s újra meg
ismételve azt, amit Dezsőkével cselekedett,
ő lett a helyzet ura s a kimerült Juliska
két válacskája megadóan simult a pázsitra.
Az angyalkák tomboló lelkesedéssel vették
körül kicsiny kedvencüket s nagy robajjal
tódultak Bandika felé. De Juliskának sike
rült őt elsőnek elfogni.
— Köszönöm, édes Matyíkám, hogy
legyőztél. Hiszen az én győzelmem nem
okozott volna ennyi osztatlan örömöt. Há
lásan köszönöm, Matyikám 1
Olyan volt ez a kis angyaltábor, mint
egy felriasztott méhkas. Emiiké is szaladt a
bokorból.
— Hozom, Matyika, a mandarint. Szí
vesen adom, pedig nagyon édesnek ígér
kezik ! Matyika arca sugárzott a boldog
ságtól. Végtelen jól esett neki testvérkéi
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ragaszkodása, akik őszinte meleg érzéssel
tolongtak körülötte.
De jött ám egy váratlan vendég i s !
Mártuska jött, kezében kedves mezei virág
csokorral.
— Édes angyalka, ezt a Podluzsányicsalád küldi neked s csak arra kér, ha
valamikor időd engedi, jöjj át közénk,
mert mink nagyon szeretünk tégedet!
Ezzel a csokrot átadta Bandikának és me
leg szívvel csókolta meg.
— Hogy hívnak téged, feltámadott földi
lakó?
— Én Mártuska vagyok!
— Köszönöm szépen, Mártuskám, a
virágot s majd sietek benneteket felkeresni.
— Jaj, de jó lesz ! Viszontlátásra, Band ik a!
— Viszontlátásra, Mártuska !
Mártuska boldogan tért vissza szerettei
közé az örömhírrel, hogy Bandika csak
hamar közéjük jön. Ki tudja, melyikük
szive dobbant meg a leghangosabban
erre a hírre? Talán az édesanyáé! Azé
a jóságos anyáé, aki a földön sohasem
élt magának, örökké csak a szeretteinek,
kiváltképpen pedig gyermekeinek; azé az
anyáé, akinek ha önmagára semmije
sem volt is, a gyermekeinek mindent
akart és tudott megadni; azé a gondos
anyáé, aki az elisiumi téreken is a földön
hagyott gyermekeinél időzik s aki innen
is küldeni szeretne valamit öregedő távoli
fiának, mint egykor küldötte kis diákfiá
nak távoli iskolákba a hazai pakkokat.
Az anyának egy idő óta ébredező gon
dolata a megvalósításhoz közeledett s ez
nem volt kisebb, mint hogy azt a csepp
Bandikát elkérje Jézuskától, le egy nagy
városban küzködő legöregebb fiának, aki
ifjú korában szintén elég kicsiny, de
szintén ilyen fürge, ügyes és erős volt,
mint Bandika. Tervét rögtön közölte is
kedveseivel.
— Mit szólsz, apjukom, ehez a kis
—

Bandikéhoz? Nagyon szerelném őt ki
csiny unokánk, Misiké mellé testvérkéül
elkérni, ha ni.ics ellenedre !
— Oh, anyjukom, dehogy van ellenemre.
Bandi nagyon fog örülni neki, hiszen ő
kis korától kezdve szerette a gyermeke
ket, csak a nagyoktól irtózott igen-igen
gyakran, de meg Misikének is javára vá
lik a kis testvér. Hát mamácska mit szól
hozzá ?
— Ha Marika és te, édes Miskám,
jónak látjátok, én szívesen veszem, mert
Andika örülni fog Misiké mellett az ő kis
Bandikájának i s ! — Volt Pongrácz Miklósné válasza.
— A három leány szivrepesve hallgatta
ezt a beszélgetést; szeretettel simultak
drága édesanyjukhoz közelebb s mon
dogatták :
— A mi édesanyánk még most is
a ré g i!
Nem sokáig kellett várakozniok, Ban
dika csakhamar megérkezett. Először is
Mártuskához szaladt, akit megcsókolt.
— Itt vagyok, Mártuskám, mit paran
csoltok velem ? — Ezután bemutatkozott a
társaságnak. Podluzsányiné az ölébe vette
őt s egyenesen a dologra tért.
— Azért hívtunk ide, kis angyalka, hogy
megkérdezzünk, hajlandó vagy-e a földre
szállani, itt hagyni a szép angyali életet
s felcserélni a küzdelmes, nehéz földi
élettel?
— Nem tudom, nénike, milyen a földi
élet, de mink mindnyájan azért vagyunk
itt, hogy előbb-utóbb alászáljunk, ha
valaki bennünket a Jézuskától elkér
Megszólalt a kicsiny Annuska:
— Akkor elkérünk téged Misiké test
vérkéjéül. Jó lesz?
— Jó lesz, Annuskám, szívesen megyek!
Sokathallottam itt arról az eleven Misikéről
s azt hiszem, nagyon szerető testvérek
leszünk.
Megszólalt a nagy leány, Anuka is;
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— Édesanyám, ha már így áll a dolog,
nagyon szeretném, ha Bandika november
25-én érne a Földre, azon a napon, amikor
az én bátyókám édesanyámnak a földi élet
küzdelmei után kisimult, békés arcába
utoljára tekintett Az elválás napja legyen
egyúttal egy új találkozás napjává!

s csakhamar visszatértek az örömhírrel,
hogy Jézuska leengedte Bandikét az ő
bátyjukhoz.
— Akkor készülj, kis unokám s ne
feledd el, hogy a földi november 25-én
megérkezzél 1
Az együttlét rövid volt, de az égiek

Bandika megérkezett!
Úgy látszik, ez a bensőséges gondolat
nagy tetszésre talált, mert mindenfelől
hálás tekintettel találkozott.
— Jól van, Anukám, de akkor nincs
halogatni való időnk, hacsak egy évre
nem akarjuk kitolni Bandika leszállását.
— Nem, nem anyukám, rögtön szala
dok Annuskával, felkeresem Jézuskát s
majd együtt elkérjük őt! És Mártuska
máris futásnak eredt kisebb testvérkéjével
—

szívesen vesznek búcsút az alátávozóktól,
mert az ő örömük lenn hagyott szeret
teiknek az öröme. így Bandika gyorsan
útra kelt s a nagy világűrben befutott
hosszú út után 1928. november 25-én,
borongós Vasárnap estén 11 órakor
ugyanott érkezett meg, ahol annak idején
Misiké, az ő kis bátyja is.
Misiké másnap reggel tudta meg az
örömhírt s alig várta az időt, hogy kis
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öccsét és anyukáját megláthassa. Szív
szorongva lépett a jól ismert Batizfalvylak első emeletén a 26. számú szobába.
Kezecskéjében két piros és egy fehér rózsa
szálat szorongatott. A fehér rózsa Grétikét,
az anyucikát jelképezte, a két piros rózsa
pedig Misikét és Bandikét, a fiacskáit.
Szótlanul, elfogódottan nyújtotta át a virá
gokat édesanyjának s amint a kis bölcsőt

meglátta, valami édes mosoly játszott ajka
körül, lassú léptekkel indult kis öccse felé,
mélységes megilletődéssel csókolta meg,
gyengéden simogatta végig takaróját s
felém fordulva, szinte suttogó hangon
mondotta:
— Bandika megérkezett!
Áldott legyen a neved, Uram, hogy
megérkezett!
Ipolyi Endre.*

A Vatikán és a Kvirinál kibékülése.
1929 februárjában közel hatvanévi ellen
ségeskedés után Mussolini államférfiúi böl
csessége meghozta a kibékülést a pápa és
az olasz királyság között. Alkalomszerűnek
látszik ehez a történelmi tényhez egy kis
visszatekintést fűzni. Katholikus sajtóorgá
numaink hosszú közleményekben számoltak
be a megegyezés részleteiről, rámutattak
arra a nagy jótékony hatásra, amelyet a
pápa bölcs elhatározása tett az olasz népre.
Ezt szívesen elismerjük, de kiegészítjük
azzal, amiről az újságok hallgattak, hogy
X I. Pius elhatározása másfélezer év bű
neit akarta jóvá tenni, amelyeket a pápai
politika a politikailag szétforgácsolt, egye
sülni vágyó olasz nemzet ellen elkövetett.
Az olaszok másik két testvérnépének a kö
zépkor végén sikerült elhárítani az egysé
ges nemzeti állam megalkotása elé tornyo
suló akadályokat. A spanyol nép hétszáz
esztendős nagyszerű szabadságharcában
megtisztította hazája földjét az arab hó
dítóktól, a Cíi petingek pedig céltudatos
családi politikával, vérrel és vassal, ár
mánnyal és erőszakkal megteremtették a
hűbériség romjain az erős királyságot,
melynek szárnyai alatt világbíró nemzetté
izmosodtak a francia városi polgárság és

jobbágyság tömegei. Ezzel szemben a har
madik testvér, a legtehetségesebb, legősibb
kultúrájú, az olasz nép csak 1870-ben tudta
megteremteni az egységes olasz államot.
Több oka volt ennek. Földjének sajátságos
geográfiai alakulata, amelynek nem volt
természetes középpontja, ellentétben pél
dául azzal az ideális földrajzi egységgel,
amely hazánkat jellemzi s amelyet Reclus
E. fejtegetéseiből megismerhetett volna az
egész világ, ha kíváncsi lett volna reánk.
Számtalan városa, melyek eredete vissza
nyúlt a római korba s amelyeket ez a tra
díció megakadályozott abban, hogy municipális jogaikról a közös nemzeti érdek
kedvéért lemondjanak. De az olasz nemzeti
állam legnagyobb ellensége, legmerevebb
ellenzője a nyugati császárság bukásától
1870-ig, sőt vétójával 1929 februárjáig a
pápaság volt, amint azt a katholikus Duruy
Viktor szépen összefoglalja, Az akadályozta
meg orthodoxiájával, mely megegyezés he
lyett engesztelhetetlen anatémájával súj
totta az arianizmust, árulásával, mellyel
Nagy Theodorik háta mögött Bizánccal
konspirált, a keleti göt birodalom megszi
lárdulását a VI. században, a longobardokét a V III. században, a pápaság hívta

* Lapunk novemberi számában „Angyalhullás“ címen megírtam Misiké eljövetelét; a viszonosság
megköveteli, hogy kisebb fiacskámról sem szabad megfeledkeznem.
—
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olasz földre Kis Pipint Astulf ellen, Nagy
Károlyt Desiderius ellen, az Anjoukat a
Hohenstaufok ellen, szövetkezett a spanyo
lokkal, V. Károllyal, a franciákkal, az
osztrák Habsburgokkal. IX . Pius diplo
matái 1848-ban kezdetben kacérkodtak
Mazzinivel, de amikor a maga kicsi álla
máról kellett volna lemondania az olasz
hazafiak álma, az olasz egység kedvéért, a
pápa Radetzky, majd III. Napóleon szuro
nyainak árnyékába menekült.
Kétszer hanyatlott általa a porba az
olasz trikolór. Először 1862-ben beleker
gette II. Viktor Emánuelt abba az arcpi
rító gyalázatba, hogy hűséges, lánglelkű
fegyvertársát kényszerből a saját csapatai

sebezték majdnem halálra, 1867-ben pedig
segélykérésére ismét megjelentek III. Na
póleon csapatai olasz földön és leverték
Garibaldit. Mikor pedig a porosz háború
elszólította Olaszországból a franciákat s
a királyi csapatok 1870-ben a via déllé
Settembrén bevonultak a pápa fővárosába,
eltaszította a feléje nyújtott királyi test
véri jobbot s a pápai csalhatatlanság töm
jénfelhőibe burkolózva, az örök vétó sú
lyos örökségét hagyta utódaira.
Erre vissza kellett emlékeznünk s ezután
a Chigi-palota történelmi aktusa nem a
pápai dicsőség triumfusaként fest többé a
szemünkben, hanem teljes joggal a másfél
ezeréves pápai politika m ea culpájaként.
Jánossy István

Vallási Olimpiász.
Nem tudjátok-e, hogy akik versenypá
lyán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de
egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy
elvegyétek. I. Kor. 9. 24.
A régi Görögországban híresek voltak az
olimpusi versenyek. A győztesnek ékes ko
szorúval díszítették a homlokát. A spártai
király, ha az ellenség ellen vonult, mindig
ilyen megkoszorúzott hősöket vett maga
mellé és a spártainak az volt a legnagyobb
becsülete, hogy a királyával egysoi’ban
küzdhetett utolsó lehelletéig hazájáért,
Spárta nagyságáért. A régi spártaiaknak
ezt az olimpusi versenyeit utánozza ma az
egész sportvilág a megrendezett olimpiászokon.
Minden sportnak, melyet Krisztus lelke
vezérel és szentel meg, ez a jelszava: ép
lélek ép testben! Az első és hangsúlyos: a
lélek; utána következik a test. Nagyon szép
és helyes a sportolás, de sohasem lehet ön
cél. A lélek a test temploma, melyet meg
kell szentelni, meg kell nemesíteni isteni
—

természetűvé, hogy ne az ördögi lélek, ha
nem a Szentlélek találjon abban lakozást.
Mennyire fá jt nekem néhány évvel ez
előtt a napilapoknak az a híradása egyik
világolimpiászról, hogy a kiküldött magyar
csapat az éjszakát tivornyázva, Bacchus
pogány istennek áldozta, míg az északi
evangélikus svédek csapata imádsággal in
dult a versenyre. A magyarok fáradtak
voltak s kidőltek; a svédek győztek. Mintha
csak a Biblia prófétájának szava teljesült
volna be száz százalékban: „Elfáradnak az
ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a
legkülönbek i s ; de akik az Urban bíznak,
erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a
saskeselyűk, futnak és nem lankadnak
meg, járnak és nem fáradnak el.“ Ézs. 40.
30—31.
Ha igaz keresztyén akarsz lenni s az
Evangéliumnak az embere, minden munká
dat, így sportodat is imádságos szellemben
kell gyakorolnod, hogy az is Isten dicső
ségére szolgáljon. Én ma a lélek verseny
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pályájára, a lélek olimpiászára akarom a
figyelmet felhívni. A test a lélek nélkül
meghalt. Ha nincs élő, eleven vallásos lélek
benned, hulla vagy; ha lelked durva, érzé
ketlen, pogányos, szánandó emberroncs
vagy csupán. Vallási olimpiászt hirdetek
én ma néktek és ezen részt vehet mindenki,
sőt kell is, hogy részt vegyen mindegyitek.
Az előkészületeket kezdje mindenki a maga
csendes kamrájában, bibliázó és imádkozó
óráiban és perceiben.
Ily olimpiászra való készülődés megvál
toztatja életedet. Felelőssé tesz minden
percért. Int, hogy ne vesztegess el egy per
cet se, mert percekből áll az élet. Int, hogy
ami jót ma megtehetsz, ne halaszd hol
napra. Eszedbe ju ttatja Titus, régi római
császárt, aki minden este számot vetett ön
magával és ha semmi jót nem tett azon a
napon, ezt írta naplójába: ezt a napot el
vesztettem! A vallási olimpiászra való ké
szülés megóv a sátántól és Isten szolgájává
kötelez. A bűn mocsarába nem süllyedsz,

hanem az erény kristálytiszta patakjában
fürösztöd testedet. Szelídséggel, jólelkűséggel, nemes modorral jársz az élet szoros
útján, mint az Evangélium igazi evangé
likusa. A vallási olimpiász megacélozza
akaratodat, mely nem ismer legyőzhetlen
akadályt.
Nagy ember akarsz lenni? Gyere a val
lási olimpiászra. Boldog ember akarsz
lenni? Indulj a lélek olimpiászára. Kezdd,
végezd minden dolgodat Isten dicsőségére.
A vallási olimpiász megnyerése Isten or
szágának a megvalósítása lesz. Ha a spár
tainak érdemes volt a hervadó tölgykoszorúért küzdeni, mennyivel érdemesebb ne
ked a hervadhatlan koronáért. E világ
csak a vezér, vagy csak egyesek homlokát
övezi babérral, Isten minden Krisztus-ka
tonának mennyei koronát ad. Szívből imád
kozom, hogy ily Krisztus-katona légy te is
és a földi nemes harc után azt mondhassa
néked az Isten: Jó l van, jó és hű szolgám,
kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután!
Gaál Jó z sef

Az imádság ereje.
(Igaz történet Luther Márton életéből.)
1517 október 31-én történt. Luther Már
ton egyetemi tanár kifüggesztette 95 téte
lét a wittenbergi vártemplom kapujára.
Emiatt sok haragosa támadt. Ezek közé
tartozott Eberhard von Erbach gróf is,
aki Miltenbergtől 6 óra járásnyira lakott
várában.
Eberhard gróf, mint derék, vitéz lovag,
megbotránkozva hallotta Luther eretneksé
gét s mivel az oltár előtt megesküdött, hogy
kardját egyháza szent szolgálatának szen
teli, elhatározta magában, hogy katonáival
elfogatja a gonosz eretneket és kiszolgál
tatja a római pápának.
—

Értesülése szerint Luthernek Miltenberg
városába kellett érkeznie egyházi gyűlésre
a hajnali órákban. Katonáit titkos parancs
csal a város közelében lévő erdőbe küldte,
hogy fogják el Luthert, ha majd az erdőn
keresztül a városba érkezik. Katonái egész
éjjel őrt álltak az erdőben, ő maga pedig
a késő esti órákban elment Miltenberg vá
rosába, egy vendégfogadóba megszállni.
Felmegy az első emeletre, bemegy a szo
bájába. Leveti a sisakját, a kardját, a vértczetét és nyugalomra készül, de álom nem
jő szemére. Nyugtalan gondolatok hábor
gatják. Eszébe jut kedves gyermeke, aki
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halálos betegen fekszik odahaza. A grófné
könyörgött néki, hogy ne menjen most el,
ne vállalkozzék e kalandos tervre, mert
közben gyermeke meghalhat, ő maga mégis
elment, most itt van, de álom nem jő.sze
mére.
Egyszerre csak a szomszéd szobából a
vékony deszkafalon át gitárhangokat hall.
Rövid előjáték után valaki lágyan csengő
bariton hangon szép egyházi éneket énekel.
Alajd elnémul a gitárjáték, megszűnik az
ének s az illető elkezd hangosan imádkozni.
-V gróf így imádkozni még sohasem hallott
senkit sem. Mintha csak egy gyermek be
szélt volna az édesatyjával, aki előtt fel
tárta lelkét teljesen.
A grófot annyira meghatotta a bensősé
ges ima, hogy összekulcsolta kezét és együtt
imádkozott az ismeretlen imádkozóval.
„Amen“ , susogta az idegen. „Amen“ ,
susogta a gróf s többé nem háborgatták
nyugtalan gondolatok. Nemcsak küszöbönálló terve, hanem gyermekének halálos be
tegsége miatt sem nyugtalankodott. Lelke
visszanyerte nyugalmát s csendesen el
aludt.
Másnap reggel az egész jelenet megis
métlődött. Az idegen gitáron játszott, éne
kelt és imádkozott.
„Amen“ , suttogó a gróf és keresztet ve
tett. Majd gyorsan felöltözködött és felhí
vatta a vendégfogadóst, tudakozódván tőle
a jámbor férfiú iránt, aki annyira megha
totta.
A nevét nem tudom — feleié a fo
gadós. — Tiszteletreméltó a külseje, bizo
nyára lelkész. Tegnap este érkezett, éppen
a gróf úr előtt. M ár. megreggelizett, ki
fizette számláját , nemsokára tovább utazik.
— Vezessen hozzá! — monda a gróf.
Pár perc múlva a gróf szembenállott az
idegennel, akinek magas volt a homloka,
széles volt a válla s fénylők voltak a sze
mei, A tekintetében volt valami hajlíthatatban szilárdság s egyszersmind szívbéli,
—

nyájas jóság. Barátságosan kezetfogott a
gróffal s kérdé tőle, hogy mit kíván.
— Tisztelendő uram — mondá a gróf —
tudom, hogy útra készen áll, de nem bo
csáthatóm el addig, míg meg nem köszö
nöm azt a lelki gyönyörűséget, melyet teg
nap esti s ma reggeli énekével és imájával
szerzett nekem. Szeretném, ha nékem is oly
erős és vidám volna a hitem, mint az öné.
-— Igen, igen — feleié mosolyogva az
idegen — az imádság Istennek egyik leg
szebb ajándéka. Semmit sem gyűlöl az ör
dög annyira, mint a zenét és az imádságot
és semmi sem képes jobban fölemelni a
nyugtalan kedélyt Istenhez, mint az imád
ság.
—- Tisztelendő atyám — mondá a gróf
— áldjon meg engem, mielőtt eltávozik,
mert Istennek tetsző nagy cselekedetet fo
gok végrehajtani.
— S mi légyen az az Istennek tetsző
nagy cselekedet? -— kérdé az idegen.
— Luther Mártont, a gonosz eretneket
akarom elfogatni. Értesülésem szerint ma
reggel kell neki ideérkeznie. Embereim
tegnap este óta lesben állanak az erdőben.
—•S mit fog vele tenni, ha hatalmába
keríti ?
— Bezáratom váram legmélyebb tor
nyába s mindaddig fogvatartóm, míg a
szent kereszt előtt vissza nem vonja eret
nek tanait.
— S ha nem vonja vissza?
— Rabláncra veretem s Rómába vitetem
és átadom a pápának, hogy teste máglyán
hamvadjon el s lelke kárhozatba jusson.
—- Nos —. feleié mosolyogva az idegen— nem is kell nagyon fáradnia, gróf úr,
mert Luther Márton, a gonosz eretnek én
magam vagyok.
A gróf megnémult a csodálkozástól. Azt
mégsem hitte volna, hogy egy eretnek így:
tud imádkozni.
Luther lelkesedve folytató:
— íme, hatalmában: vagyok, hivassa s^ol
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gáit s kötöztessen meg engem, a védtelen
utast, aki bízván a közbiztonságban, ide
utaztam. Fogasson el csak azért, mert a
lelkiismeretem arra kényszerített, hogy ki
keljek a bűnbocsátó cédulák árulása ellen!
Mikor a lovag magához tért ámulatá
ból, egészen megváltozott, átalakult. Más
lett a lelke, más szemmel nézte az idegent.
Már többé nem az eretneket látta benne,
hanem a reformátort.
Az imádság ereje diadalmaskodott á

gróf előítéletén s meghívta Luthert várába
vendégül.
Otthon e szavakkal mirtatta be a refor
mátort feleségének:
— íme, szerepet cseréltünk, nem ő az én
foglyom, hanem én vagyok az ő foglya.
Mint Saul távoztam hazulról s mint Pál
térek vissza. Készíts ebédet !
„Ma lett üdvössége e háznak.'1
(Dr. Ludwig Sámuel: Lutherstátten
című könyve nyomán.)

Tollheggyel.
— Aforizmák. —
A vers: pirosbetűs napok napló jegyzete.
*

A filozófus öröme: keserűség. Mert mikor
a logikája diadalt ül, összefacsarodik a
szíve.
Minden mély könyv olvasása hegymászás
hoz hasonlít: a könyv végén fáradságunk
jutalmául épúgy bizonyos fajta kilátást
élvezünk, mint a hegytetőn.
#
Ha a szeretet cukor, akkor az udvariasság:
sacharin.
*

Szívesen elfogadunk valakit miniszterel
nöknek, ha ő viszont legalább •
— király
nak elismer minket.
*

A buta embernek sikerül az, ami másnak
nem igen: a maga és mások legnagyobb
megelégedésére tudja leélni az életét.
#

Aki símogatást kap: kevesebbet, aki ve
rést : többet kap, mint amennyit érdemel.
Legszívesebben akkor gratulálunk, ha
gratulációnk rejtett részvétnyilatkozat.
—

a

„Legyetek okosak, mint a kígyó és szelídek,
mint a galambok" — tanítja az írás. Az
emberek be is tartják : Olyan okosak,
mint a galamb s olyan szelídek, mint a
kígyó.
#
„Hamis tanúságot ne tégy a te felebará
tod ellen!" Mellette’: lehet! sőt: néha
kötelező.
*
Ha a tudósok haragszanak: legtöbbször a
tudomány is kikap.
#

„A szemet szemért, fogat fogért" elvét so
hasem tartották be pontosan: mert egy
szemért kettőt szúrtak ki, egy fogért
harminckettőt vertek ki cserébe.
*

Ritka eset, hogy megsímogassák azt a lo
vat, amelyik ledobja a gazdáját. Pedig
néha a lónak is igaza lehet.
*
A pénztelen ember olyan, mint az üres dió:
szívesen földhöz vágják.
t. i.
*
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H árom búcsú
Künn még mosolyg az esti napsugár,
Búcsú van, az egész fa lu mulat.
Benn üldögél a néni egymagán,
Borongva száll a szürke alkonyat.
Künn síp sivít, a vén bőgő zokog,
A hegedű zeng és a cimbalom,
Sarkantyú peng, piros cipő kopog,
A lány perdül szilaj legénykaron.
Ittbenn a néni fon és elmereng,
A ráncos arc simul, kiszínesül.
F ig y el: régmúlt búcsú zenéje zeng,
K örötte bús m agánya népesül.
É s látja, hogy egy büszke, szép legény,
—• Sötét szem fénye perzselő sugár —
K is szőke lánynak int, és könnyedén
Víg táncra röppen el az i f jú pár.
É s látja, hogy a tánc javában áll,
K elet egén a nap ragyogva k é l;
Egym ás tüzén hévül legény, leány,
É s szívet boldogan szívért cserél.
M ajd jött a gyász a víg búcsú után,
— Nem ritka volt akkortájt ily eset —
H onért a nagy búcsún, a szent csatán
K is szőke lány hős i f j a elesett.
É s ú jra hallgat ittbenn a magány,
Vak éjre vál a szürke alkonyat,
A néni elhagyatva sírdogál,
Ism ét temetve boldog álmokat.
Dr. Szigethy L ajos

—
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Istent csupán

.

(Sturm Gyula után ném etből.)
F öldet s eget,
Am ely szeret,
Nem boldog a kebel:
Örök csatán,
Mi rája vár,
Nyugalmat sohse lel.

K i a világ
Üdvére vágy,
Csak bánatot arat.
Mi benne jó,
Gyorsan múló,
Tövise megmarad.

Üdvöt talál,
A ki csupán
Istent imád, szeret,
K iben az ég
Szerelme ég,
É s minden mást feled.
É r. Szigethy Lajos

HÍREINK
A budapesti ág. h. ev. főgimn. Arany
János Önképzőköre 1929 február hó 9-én,
X IV . rendes ülésén, tartotta évi szavaló
versenyét. Az első d íjat (10 pengő) Scholz
1jászló V III. o. t. Reményik: „Kegyelem"
e. költeményének szavalásával, a másodi
kat Jagyúgy Pál V III. o. t (Papp-Váry
Elemérné: „H itvallás") és Szegő György
V II. o. t. (Zalár: „Zizim") nyerték. É r
demkönyvi megörökítést k ap tak : Maklárv Tivadar V II. o. t. (Farkas A .: „Üze
n e t") és Nagy Mihály VI. a) o. t. (S a jó :
„Magyar ének 1919-ben") szavalatai. —
A másik két ülés napirendjén szerepelt
két tanulmány, három novella (érdem
könyvi megörökítést kapott Molnár A.
V III. o. t. ,,M iská"-ja), ezekről négy bí
rálat. Érdemkönyvi megörökítést kapott
Seheiber L. V II. o. t. bírálata, Zsoldos
Ferenc VI. b) o. t. „Komjáthy Jen ő " c.
tanulmányáról és Krajnyák Géza V II. o.
t.-é Remport István VI. b) o. t. novellá
járól, végül pedig Spitz Gábor VI. b) o. t.
szavalata (Arany: Ráchel siralma).
—

A Diák Sport Kör vízipóló csapata a
januárban megkezdett téli vízipóló tor
nán résztvett és az elődöntőig ju tott el,
de a szerencsétlen sorsolás következtében
a további küzdelemtől elesett. — A B K E
rendezésében folyt le a KISO K jéghockeybajnoksága, melyen iskolánk csapata a
következő felállításban vett részt: Wielhelm, — Kürti, Back, — Kovács, Spielberger, Göllner. (Cserejátékosok: Szeke
res és Pintér.) A Kölcsey rg. (3:0) és a
Szent Imre gimn. (1:0) csapatai legyő
zése után az elődöntőben a Berzsenyi
gimn. kiváló csapatától heroikus küzde
lemben, meghosszabbítás után, 3 :1 arány
ban vereséget szenvedett iskolánk együt
tese és így a negyedik helyre szorult, mi
vel a Kossuth fk. elleni meccsen tartalé
kokkal állt fel és kikapott. — A legszebb
sikert vívóink érték el a KISOK bpestkerületi versenyén. A kard egyéni ver
senyben Pálfy Mihály V III. o. t. negy
venhárom induló közül a nyolcadik lett.
A tőrcsapatversenyben iskolánk csapata
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a Kegyesrendi gimn. (9 :3 ), a Toldi reál
(9:0) és a Szent Imre rg. (11:5) legyő
zése után a döntőbe került, ahol a Ke
mény rg. csapatával kétszer mérkőzött;
az első összecsapás eredménye 8 :8 volt
(Árvái 4, Láng 3, Háger 1, Feledi 0 gy.),
a megismételt mérkőzés ugyancsak dön
tetlenül, 8:8 arányban, végződött (Árvái
4, Láng 2, Háger 2, Feledi 0 gy.) és így
Bpest-kerület 1928—29. évi tőrcsapatbaj
noksága a tusarányon dőlt el, ami a Ke
mény rg. csapata javára 6 1 :60 volt. így
csapatunk a második helyre szorult. Az
egyéni tőrversenyben Árvái Béla V III. o.
t., a csapatversenytől kifáradva, csak har
madik lett.
A Sakk-Kör tagjai közül az időközben
elhúnyt Pukánszky Béla V. o. t. a bpesti
középiskolai sakkbajnokságon negyedik
helyezést ért el; a közgyűlés elhatározta,
hogy a jövő-ben Pukánszky-emlékversenyt rendez. — A második félévben kez
dődtek meg a csapatmérkőzések az egyes
osztályok között. (Berthelsen Béla főgimn. V III. o. t., a bpesti ág hitv. ev. főgimn. tudósítója.)
Szarvas. A Vajda Péter Önképzőkör
ben élénk munka folyik. Eddig 10 rendes
ülés volt. Különösen nagy az ifjúság
versíró kedve, de a szigorú kritika meg
ritkította soraikat. Nagy buzgalommal
készült mindenki a március 15-re, melyet
a gimn. a tanítónőképzővel rendezett.
Az Ifjúsági Luther Szövetség hónapon
ként ta rtja üléseit külön a felső- és alsó
évesek számára. A műsor középpontját
Korim vallástanár úr felolvasása és ma
gyarázata képezi Szeberényi L.-nak Lu
ther vagy Loyola? c. művéből. A műsort
bibliamagyarázatok, szavalatok és zene
számok teszik változatossá. Legutóbb a

V II. o. volt a rendező. A műsorból ki
emelhetjük Kelló Gusztáv zongorajáté
kát, aki Liszt II. rapszódiáját adta elő
nagy játéktechnikával és Bohus Samu
mély hatást keltő szavalatát. Az Ifjúsági
Luther Szövetség a megüresedett elnöki
állásra Liska László V ili. o. tanulót vá
lasztotta meg. A kör elhatározta, hogy
minden tagja megveszi a Luther-rózsát.
A Tornakörben serény munka folyt
egész télen át. Az ifjúság nagy buzga
lommal készül a tavaszi versenyekre és jó
hírnévéhez méltóan akar az idén is szere
pelni. (Fecske Pál V ili. o. t.)
Az Ifjú Évek első pályázata. Az 50
pengős humoros elbeszélés pályázatának
határideje február 28-án lejárt. Beérke
zett összesen tizenkét pályamunka. A pá
lyázat eredményét jövő számunkban kö
zöljük.
A pesti konfirmáltak egyesülete. Ez
előtt körülbelül 20 esztendővel alapította
Dr. Raffay Sándor püspök úr a konfir
mált ifjiiság egyesületét, melynek az a
célja, hogy azok az evangélikus fiúk és
leányok, akik hitüket már megerősítet
ték, megtalálják helyüket az egyház tár
sadalmi életében. Pesten, a Deák-téri egy
házban, azóta is szépen működik ez az
egyesület. Vasárnap délutánonként a
leánykollégium szép dísztermében jönnek
össze az egyesület tag jai s a lelkészek
vezetése mellett töltik el kellemesen a va
sárnap délutánt. Az összejöveteleken egyegy órát a vallásos élet mélyítésére szol
gáló előadások, megbeszélések, szavalatok
töltenek ki, a hátralevő részt pedig szó
rakozással, társasjátékokkal, énekléssel
teszik kellemessé. A téli időkben szeretetvendégségek, tavasszal és nyáron kirán
dulások teszik változatossá az egyesület
életét.

lfj. Keliner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V., Csáky-utca 10. — 70205

Keresztrejtvény.
Feladja: MÁRTONFFY ZELMA.

Vízszintes sorok: 1. Téli mulatság. —
4. Olasz város. — 9. Időt jelez. — 12.

Házacska. — 14. Állat. — 15. Női név
becézve. — 17. Tanító teszi. — 19.
Zsemlyét süt. — 21. Igekötő. — 22. Hely
határozó. — 23. Németül: über. — 24.
Vonatkozó névmás. — 26. Ízelt lábú
állat. — 28. Árpádházi király. — 29. Hely
határozó. — 30. Női név. — 32. E télen
meghalt nagy újságírónk. — 35. Juhok
lakják. — 36. Harc. — 38. Öltözet. —
39. Egy magán és egy mássalhangzó
váltakozása. — 40. Az Ifjú Évek egyik
főmunkatársának monogrammja. — 42. Álló

víz. — 43. író teszi. — 44. Nem fő. —
45. A víz is az. — 46. Üzlet, fordítva. —
47. Csodálkozást fejez ki. — 49. Kinek
van szíve, az teszi. — 50. Nemzet. —
52. Kor rövidítés. — 54. Pemetefű cukrot
hirdet. — 57. Épületnél van. — 59. Szobán
van. — 62. Nem kellemes, ha erősen
fúj.— 63. FélszigetÁzsiában. — 65. Szegény
embernek baj, ha nagy . . . . jei vannak.
— 66. Nagyon, németül fonetikusan. —
67. Hangnem, fordítva. — 68. Folyó
spanyolul. — 70. Helyhatározó. — 71.
Hamis. — 72. A nap f e l . . . — 73. Ellen
kező szócska. — 75. Három egyforma

mássalhangzó. — 77. Ugyanaz, mint 23.
vízszintes. — 78. Rag. — 79. Idegen
nyelven: nem. — 81. Kopasz. — 83. Mink,
németül fonetikusan. — 84. Sziget Ázsia
és Ausztrália között. — 85. Ital.
Függőleges sorok: 2. Ugyanaz, mint
71. vízszintes. — 3. Újságnál is van.
— 5. Ugyanaz, mint 2. függőleges.
— 6. Férfinév. — 7. Ha az első betű
o helyett i lenne, mutató névmás lenne.
— 8. Francia névelő. — 9. Erdélyi
folyó. — 10. Sír. — 11. Európai ország.
— 13. Falon lóg. — 15. Időhatározó. —
16. Olaszország másik neve, egy kötőszó
és egy sziget a Földközi tengerben. —
18. Eszes. — 20. Betegség, más szóval.
— 22. Női név becézve. — 23. Alváskor
jön szemünkre. — 25. Iromány. — 27.
Nem jó, ha ér bennünket. — 28. P-vel

az elején, török méltóság. — 29. Vonatkozó
névmás tárgyesete. — 31. Rag. — 33. Falun
vízvezeték helyett van. — 34. Felkiáltás.
— 35. Német prepozíció. — 37. Magyar
írónő vezetékneve. — 39. Hivatalos helyiség.
— 41. Ilyen állat is van. — 43. Női név
becézve. — 48. Bódító szer. — 50. Női
név becézve. — 51. Fegyházban van.
— 53. Francia névmás. — 55. Szamár,
németül fonetikusan. — 56. Vízben élő
állat első és utolsó betűje. — 57. Menyaszszony. — 53. Elönti az arcot. — 60. Rag.
— 61. Egyetemi terem. — 63. Ige és
főnév. — 64. Női névfordítva. — 67. Évszak.
— 69. Ugyanaz, mint 9. függőleges. —
72. Szabad kézzel nagyot rajzolni nehéz.
— 73. Német névelő. — 74. Német
számnév. — 76. Irány, fordítva. — 78.
Személyes névmás. — 79. Biztató szó.
— 80. Tagadó szó. — 82. Tanító teszi.

A 4-ik számban közölt keresztrejtvény helyes megfejtése:
Vízszintes sorok: 2. pap. — 4. lobog.
— 6. jé. — 7. is. — 8. teke. — 9. a
vár. — 11. sír. — 12. ó. — 13. rám.
— 15. wir. — 16.SÓ. — 17. ír. — 18. dám.
— 19. rom. — 21. á. — 22. kik. — 23.
láma. — 25. áraó. — 27. ki. — 29. ár.
— 30. károg. — 33. sok.
Függőleges sorok : 1. baba. — 2. pó.
— 3. pó. — 4. lék. — 5. giv. — 6. jer.
— 8. tirol. — 10. rádió. — 11. sír.
— 14. mák. — 20. mák — 22. kar.

— 26. rág. — 28. irod. — 31. ás. —
32. sok.
Helyesen fejtették meg: Bagyinka Dóra,
Bendl Andor, Csipkay Károly, Dér Miklós,
Brokes Kató, Boncsó Gyula, Czigán llus,
Fülöp István, Holub Pál, Koczor Erzsébet,
Kovács Mária, Mártonffy Zelma, Pataj
Ilona, Podani István, Ruzicska Sándor,
Schulz Richárd, Varga K. János, Varga
Lajos, Virágszál Angéla.
A jutalomkönyvet Ruzicska Sándor,
szarvasi főgimn. tanuló nyerte.
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