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Helyesen kiegészítve ez
igéket, a kezdőbetűk
egy nagy hazafi
nevét adják.
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A betűk úgy helyezendők el, hogy jobbról balra
és felülről lefelé négy női név legyen olvasható.
M egfejtéseket február 28-ig kell beküldeni.
M egfejtők
közt szép könyvjutalmat sorso
lunk ki.
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Ünnep titán
vagyunk. Mert ünnep volt az a két nap, amelyet evangélikus diákok és tanárok
töltöttek el együtt meghitt, családi együttesben. A kánai mennyegzőn lehetett
ilyen meleg hangulat. A nagy tömeg a hegy lábánál érezhetett így, amikor a
Megváltó ajkait szóra nyitotta.
Nem az volt a legnagyobb ezekben a napokban, hogy őszinte áhitat után okos,
bölcs és evangéliumi előadások ostromolták az ifjúság szívét. Nem is az, hogy
egy az átlagon messze fölülemelkedő müvészest gyönyörködtette a megjelenteket.
Ezeket a napokat igazi ünneppé maga az ifjúság avatta. A bizalmas megbeszélé
seken úgy tárult föl leányok és ifjak szíve, mint a rózsa, amikor a Nap csókjára
egyszerre nyitja szét kelyhét. Az ifjúság érezte, hogy a szeretet napsugara csó
kolja szívét és levetve minden félénkséget, minden mesterkélt tartózkodást, egye
nesen és nyiltan lépett elő kívánságaival, vágyaival, problémáival. Nem mondom,
hogy egyik-másik kívánság nem mozgott a szertelenség határán, de ki látott ifjú 
ságot, amely soha a bölcs mérséklet határait túl ne lépné.
Ha ennek a találkozásnak más eredményei nem is lettek volna — aminthogy
voltak — csak az az egy, hogy az ifjúság megnyilatkozott, ezért is érdemes volt
összejönnünk. TJgy-e milyen jól esett fiúk és leányok, a tanár urakat egyszer csa
ládapáknak látni, akik levetették erre a két napra a sokszor kissé rideg katedrái
hangot és nem az iskola fegyelmi eszközeivel, hanem a szülő meleg nézésével kö
zeledtek hozzátok. Ne értsetek fé lr e ! Tanáraitok mindig a szülői szív szeretetét
érzik irányotokban, de az iskola bizonyos fegyelmet kíván, amelyen egyetlenegy
tanár, még a vallástanár sem teheti túl magát. Ezeknek az immáron rendszeresí
tendő összejöveteleknek a lelke a bizalmas, családias jelleg, amely még inkább el
mélyíti azt a kölcsönös tiszteletet és szeretetet, amelynek tanárt és diákot egybe
kell kapcsolnia és amely nélkül közös, hasznos együttmunkálkodás el sem kép
zelhető.
Amire nem is számítottunk, maga a diákság is tanított minket ezen az össze
jövetelen. Megtanított arra, hogy érdemes evangélikus ifjúságunkra jövendőt
építeni. Megtanított hinni küldetésünkben, hinni abban, hogy lelkesedésünk és
fáradozásunk nem esik hiába, hogy az ifjúság lelke pompás rezonátora a mi több
kevesebb rátermettséggel, de mindig becsületes szándékkal kezdeményezett törek
véseinknek. Az ifjúság megmutatta, hogy vágyik az örök élet forrása, a Krisztus
után. Tisztább, nemesebb, evangéliumibb élet után sikoltott akárhány ifjú ajka.
És amennyire megrendített ez, ugyanannyi ujjongó örömmel töltötte meg a szí
veket.
Nem igaz az, hogy a magyar ifjú nem érti misszióját, amelyet egyházunk és
hazánk parancsoló szükségként elé állít. Nem igaz az, hogy a magyar ifjú meg
szédül a különböző eszmeáramlatok ütközőjében. A magyar ifjú kritikai szemmel
nézi a dolgokat és eseményeket és sokszor a megállapodottakat megszégyenítő
biztossággal találja fején a szöget.
Köszönjük nektek magyar evangélikus ifjak, hogy nekünk nehéz küldetésünk
betöltéséhez hitet és önbizalmat adtatok.
( — tó— t.)
—
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T utenkamen sírja.
Irta: Dr. Hittrich Ödön.
1910-ben egyik barátom így szólt hoz
zám : Hogy lehet a mai időkben régisé
gekkel foglalkozni? Hiszen Blériot már
átrepülte a La Manche csatornát! Igaz,
hogy ez a vakmerő pilóta akkor megtette
azt az első merész utat, de tizenkét év
múlva 1922-ben Lord Carnarvon is soha
nem sejtett csodát tárt a bámuló embe
riség szemei elé.
Mikor Blériot első útját tette, miről
gondolkozhatott? Talán évszázadokra, év
ezredekre előre gondolva, lelki szemei
előtt a légijármüvekkel elborított föld
részek képei jelentek meg. Lord Carnar
von mikor először bepillantott 1922 no
vember 26-án egy ismeretlen fáraó soha
sem sejtett kriptájába, nem is gondolta,
hogy oly dolgokat lát, melyek harminchárom század távolából fogják mutatni
az emberiség előrehaladott műveltségét
az ókori Egyiptomban.
Ez az ország természeti és emberkéz
alkotta csodáival már az ókorban is von
zotta az emberiséget. A Nílus hatalmas
áradásai mesés termékenységet idéztek
elő, minek folytán meggazdagodott lako
sainak megvolt a módjuk arra, hogy
szellemi tehetségeiket kifejlesztve a tech
nikai tudományban, történelemben, csil
lagászatban, orvosi tudományban, továb
bá építészetben és műiparban olyan új
alkotásokat teremtsenek, melyek még a
mai, előrehaladott kor emberében is cso
dálatot keltenek.
Ez a nép, mely boldogan élvezte az éle
tet, nem kevesebbet gondolt a halál utáni
életre, mint a földi élet idejére. Király
nak és közönséges embernek legfőbi)
gondja volt, hogy leendő temetését elő
készítse, mert az volt hitük, hogy elte
metett testükkel a lélek, a Ka is tovább
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él s aggodalmas figyelemmel iparkodtak
elérni azt, hogy balzsamozás folytán az
emberi test minél tovább álljon ellent az
enyészetnek. Ha közönséges embernek
ilyen gondja volt leendő eltemetésére,
képzelhető, hogy a fáraó mekkora figyel
met fordított leendő temetkezési helyére,
annak méltó feldíszítésére és évezredekre
szóló biztosítására. A fáraó temetése ren
desen nagy fénnyel és pompával ment
v égb e; ez alkalommal mesés értékű kin
csekkel és drágaságokkal helyezték a
holtat örök nyugalomra. E mesés kin
cseket magukba rejtő temetkező helyek
nagy mértékben foglalkoztatták a sze
gény nép fantáziáját s mindig akadtak
elvetemült lelkű emberek, akik nem ri
adtak vissza a sírrablás szörnyű bűnétől,
íg y éppen a fáraók gazdagsága volt az,
ami előidézte pihenésük szentségtelen
megzavarását, Már az ókorban, még a
legrégibb időkben is történtek sírrablá
sok s maradtak fenn papiruszok, melyek
az elfogott sírrablók vallatásáról és bün
tetéséről szólnak.
H ogy mily mohón vágyódtak az egyip
tomiak élő és holt fáraók kincsei után,
erre vonatkozólag érdekes történetet
mond el Hérodotosz Rampszinitosz király
kincstáráról. Az elbeszélés röviden így
hangzik: A fáraó palotája mellé kincs
tárt építtetett. Ezt a kincstárat egy építő
mester építette, de úgy, hogy külső falá
ból egy követ ki lehetett emelni s így a
kincstárba bejutni. Ezt a titkot az épí
tész halálos ágyán elárulta két fiának az
zal a céllal, hogyha esetleg szegénységbe
jutnának, tudjanak magukon segíteni.
Az apa halála után a fiúk mikor már
szükséget láttak, bizony hozzányúltak a
fáraó kincseihez. Mikor a király egyszer
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bement kincstárába, meglepetve látta,
hogy az ő drágaságait megdézsmálták.
Később, mikor ismételve belépett a kincs
tárba, megdöbbenve látta az újabb hiá
nyokat. Hiába őrizték a kincstár ajtaját,
a rablók egyre folytatták munkájukat. A
király tanácsosai tanácstalanok voltak.
Végre az uralkodó elhatározta, hogy csap
dát állíttat; aminek aztán eredménye is
volt. Mikor ugyanis a két testvér ismét
belopódzott, az egyik testvér éppen a
csapdába került s kétségbeesve kérte fi
vére segítségét s mikor ez nem tudta ki
szabadítani a szerencsétlent, ez arra
kérte, hogy vágja le- fejét, hogy se őt
magát ne ismerjék fel, se családját b a j
ba ne juttassa. Másnap a fáraó csodál
kozva találta kincstárában a fej nélküli
holttestet. Most már azt akarta meg
tudni a király, hogy ki lehet az ismeret
len halott. Végre azt határozta, hogy a
fejetlen holttestet kiakasztatja a város
kapujára ; abban a hitben, hogy az isme
retlennek valamely hozzátartozója majd
csak jelentkezni fog a holttestért, hogy
eltemettesse, mert egyiptomi emberre a
legnagyobb szerencsétlenség, ha holttes
tét nem temetik el hagyományos szokás
szerint.
A fiúk anyját borzasztóan bántotta a
szégyen és gyalázat. Életben maradt fiát
azzal fenyegette, hogy feljelenti a király
nál, ha nem szerzi meg testvére hulláját.
Ekkor a fiú ezt eszelte k i: két szamaruk
ra több borostömlőt kötött s a szamara
kat lassan hajtotta a városkapu felé, me
lyen testvére holtteste függött. A kapu
közelében két tömlőt megnyitott, úgy
hogy a bor két helyen folyni kezdett;
erre kétségbeesést színlelve verni kezdte
fejét, mintha nem tudná, hogy hova kap
jon, mihez fogjon. A katonák megsaj
nálva a bajba jutott embert, odaszalad
tak mindenféle edénnyel, hogy felfogják
a két helyen is ömlő bort; közbe nagyo
—

kat ittak is belőle. A szegény ember há
lából még egy tömlő bort is odaadott a
katonáknak, akik, bár őrségen voltak,
vígan inni kezdtek s a kárvallottat is hív
ták, hogy tartson velük. Késő éjjelig
mulattak, mire az őrök mind lerészegülve
elaludtak s ekkor emberünk ellopta a
holttestet. A leleményes, ravasz embernek
később megbocsátott a fáraó, sőt, a me
sék szokott befejezése szerint, leányát is
hozzáadta feleségül.
Ez az elbeszélés is mutatja, hogy meny
nyire köztudatban volt a fáraók mesés
gazdagsága és mennyire sóvárogtak utána
a nép fiai egyaránt.
Azt mondhatnék, hogy úgylátszik mint
ha Tutenkamen is láthatatlan csapdát
állított volna kincstára bejáratába s a
behatoló kutatók közül első áldozat lett
maga Lord Carnarvon, akit egy moszkitó
nyakán megcsípett s hiába volt az orvo
soknak s hozzátartozóinak minden önfel
áldozó ápolása, 1923 április 6-án meghalt
az egész müveit világ mély fájdalmára és
megdöbbenésére.
Több régi fáraó temetkezési helyét is
merte már előzőleg is a történelem. Tud
juk, hogy a régebbi korban a fáraók
Memphis, a mai Kairó közelében hatal
mas piramisokat építettek maguknak te
metkezőhelyül. De ezek az óriási kőhe
gyek sem nyújtottak biztonságot a rablók
ellen. Később felső Egyiptomban, Thebae
főváros közelében, a várostól nyugatra
levő hegyek között a királyok völgyében
temetkeztek lehetőleg titokban, hogy a
rablók ellen védve legyenek. De itt is
rájuk akadtak a tolvajok, akik már az
ókorban kifosztották az összes királysí
rokat. Éppen ezért az egész világot bá
mulatba ejtette, midőn 1922 november
4-én Lord Carnarvon megtalálta az ed
dig ismeretlen Tutenkámen fáraó krip
tájának első lépcsőjét s nemsokára elkö
vetkezett 1922 november 26-a, a „napok-
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napja” ,, mint Car.ter mondja könyviben,
amely napon először néztek be az isme
retlen helyiségbe, a fáraó kincstárába!
Tutenkámen sírja felső Egyiptomban
van, a régi főváros, Thebae közelében. A
régi, híres város elpusztult, csak hatal
mas templomai maradtak meg. A város
területén ma csak két kis falu van: Lu
xor és Karnak: A várostól nyugatra ott
van a két híres Memnon-szobor s ezeken
túl, szintén nyugatra a királyok völgye,

a thebaei fáraók temetkezési helye, A
kietlen, kopár sziklákba vágott komor
folyosók és halotti csarnokok az ókorban
vadállatok tanyáivá lettek, hol ezután a
krisztusutáni II. és III. században reme
ték húzódtak meg, majd a későbbi idők
ben rablótörzseknek lettek rejtett szik
lavárai.
Itt, ezen a magános vidéken kereste
Lord Carnarvon az ismeretlen fáraó sír
ját, melyet végre sikerült megtalálnia.
( Folytatjuk.)

Evangélikus diáknapok.
Evangélikus diáklapunk az „Ifjú É vek ”
mennyit dolgozott az ifjúság érdekében.
szerkesztősége és a budapesti vallástanári
A mi egyházunk foglalkozott először ko
testület rendezésében az ország evangéli molyan és alaposan az ifjúsággal. Ezt jó
kus középiskolai diáksága adott egymás lesz éppen az ágostai hitvallás 400. évfor
nak találkozót a Sütő-utcai leánykollé dulóján emlékezetbe idézni. A mi egyhá
gium dísztermében. Febr. 1. és 2. történeti
zunk nevelte rá az ifjúságot az egyetemes
dátum lesz csonka hazánk csonka egy papság gondolatára. És az az egyház,
házának történetében, mert ez a két nap amely az ifjúság lelki kimélyülésére anymagvetés volt, annak a magnak elhintése,
nyi gondot fordított, a jövendőben is őrt
amelyből egy országos evangélikus diákáll ifjúsága fölött. Ezért az ifjúságnak
szövetség fája izmosodik elő. Ezzel az másutt nem is lehet helye, csak az egyház
ajándékkal lepi meg majd az evangéli közelében.
kus tanulóifjúság az Augustana jubi
Gáncs Aladár volt a következő előadó,
leumára szeretett egyházát.
aki arról elmélkedett, honnan és hogyan
A találkozó az „Ifjú É vek” -ben jelzett
merít erőt az evangélikus diákság. A pá
program szerint folyt le. Február 1-én d. risi Sorbonne egy régi tanrendje — úgy
u. 4 órakor volt a bevezető konferencia.
mond, — azt mutatja, hogy a régi világ
Közének és Vidovszky Kálmán imája
diákjait hajnali 4 órától be a késő éjsza
után Dr. H. Gaudy László tartotta meg
kába foglalkoztatták.
És mégis a mai
előadását ezen a címen : „H ol van a ma diák elé sokkal nehezebb feladatokat ál
gyar evangélikus diákság helye?” A val lít az élet és az iskola. A diákság túl van
lástanár és a diák viszonyából indult ki
terhelve, de azért az evangélikus diák
és a vallástanárt Pál hasonlatával a fa  napi tanrendjébe még egy új óra beállí
zekashoz hasonlította, aki az ifjú lelkét tását tartja szükségesnek. Ez a csendes
fazékká, a Krisztus evangéliumát hívő
óra, amikor a nap ezer izgató részletkér
szívvel befogadni kész edénnyé gyúrja.
dése eltűnik és a diák mint egész, egész
Az edényt összefogó anyag a vallástanár szívével és leikével marad négyszemközt
szeretete a diákhoz. Példák egész sorával
az Istennel. Ez a csendes óra, amelyet a
igazolta, hogy evangélikus egyházunk
diák imádkozással, a bibliába és önlel—
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kébe való elmerül essél tölt el, az örök
erő és megújhodás forrása számára.
A bevezető konferenciát 6 órakor a
nagyközönségnek szóló műsoros est kö
vette, amelyet Dr. Raffay Sándor bánya
kerületi püspök nyitott meg. Kérdezhetné
valaki, — úgymond — mit keresek én
őszbehajló fejemmel az ifjúság között?
Megmondom. Tovatűnt ifjúságomat aka
rom újra átélni köztetek. A továbbiak
ban a programban feltüntetett tárgyak
ról szólt és hatalmas szózatban adott irá
nyítást az ifjúsági munkára vezetőknek
és ifjúságnak egyaránt. Peskó Zoltán ta
nár Lisztnek egy alkotását adta elő zon
gorán nagy virtuozitással. Dr. Maróthy
Jenő író a cseh megszállás alatt élő diá
kokról olvasott fel egy igaz történetet, a
12 éves magyar diák tragédiáját, akit a
megszállók a magyar nemzeti színű sza
lag miatt a nyilt utcán lőttek agyon. A
novella elején a jóízű, mikszáthi humor
sok mosolyt csalt a hallgatók arcára. A
novella befejezése megrázó hatású volt.
Szem nem maradt szárazon. Éber Olga
cselloszólója az est külön élménye volt.
Dr. Böhm Dezső kolleg. igazgató nagy
hozzáértéssel kísérte. Kendeh Sári koll.
tanuló bájos jelenség volt a dobogón.
Meleg átérzéssel szavalta el Reményűt
Sándor két versét. A műsoros estet Szántó
Róbert zárószavai fejezték be, aki k ifej
tette, hogy a holnap arca, az ifjúság lel
kületűnek mikéntje a felnőttek példaadá
sától függ. — Ennek a meleg ünnepnek
fényét emelte báró Radvánszky Albert
egyet, felügyelő jelenléte.
A februáy 2-án d. e. 9 órakor kezdődő
konferenciát Lamnek Vilmos vallástanár
előadása vezette be, aki az evangélikus
diák egyházhűségéről beszélt. A történe
lemből vett példákkal bizonyította, hogy
a diáknak miért kell törhetetlenül ra
gaszkodnia bibliás egyházunkhoz és .íz
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Augustanában lefektetett igazságokhoz.
Különösen mély hatást váltott ki a ten
ger és a kőszikla párbeszédének példáza
tával, amellyel azt a gondolatot fejezte
ki, hogy a diákság egyházhűsége minden
nel dacoló kőszikla legyen. Ezután csa
ládias, intim, meleg megbeszélés követ
kezett tanárok és diákok között, amelyet
Szántó Róbert vezetett be különböző az
egyházra, a bibliára, az „Ifjú É vek ” -re
és más a diákságot érdeklő kérdésekre
való utalással. Ami ezután következett,
az felejthetetlen marad. Diákok és taná
rok kérdeztek és válaszoltak egymásnak.
Hol a leányok, hol a fiúk táborából állt
fel valaki és olyan értelmesen, világosan,
annyi bibliai lélekkel, egyházszeretettel
és komoly élni és alkotni akarással be
széltek, hogy a jelenlevő vezetők hangos
örömmel szerettek volna ujjongani. Az
evangélikus ifjúság a nyilvánosság előtt
érettségit tett. Ezzel az ifjúsággal lehet
dolgozni, erre az ifjúságra lehet jövőt
építeni.
11 órakor az ifjúság részvételével ün
nepi istentisztelet volt a Deák-téri temp
lomban, amelyen Dr. H. Gaudy László
hirdette az Igét.
Az evang. diáktalálkozót d. u. 4 órakor
szeretetvendégség követte, amelyen Vidovszky Kálmán foglalta össze a konfe
renciák és megbeszélések eredményeit.
Szóltak még az ifjúsághoz Dr. Gaudy
László és Ruttkay Miklián Gyula. A sze
retetvendégség azzal a határozattal zá
rult, hogy a budapesti diákság minden
hó második vasárnapján d. e. 9 órakor
a vallástanárok vezetésével konferenciát
tart. A szeretetvendégséget a Deák-téri
konfirmált leányok egyesülete rendezte.
A diáktalálkozó rendezői lázasan dol
goznak egy orsz. evang. diákszövetség
megteremtésén, amelynek célja evangélizációs munka és egyházépítés.
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Renatus apostol.
A világháború előtt külföldet járt evan
gélikus magyar diákok közül azok, akik a
lipcsei egyetem hittudományi karán foly
tatták tanulmányaikat, kegyelettel emlé
keznek az egyetem egyik legvonzóbb taná
rára, a világháborúban elhúnyt Gregory
professzorra.
Ha igaz az, hogy minden igazán nagy
és szeretetreméltó emberben az Isten maga
magát adja az embereknek, akkor őróla
minden bizonnyal elmondható, hogy az
Istennek az emberekhez való szeretető nyi
latkozott meg benne. Erre utal a megbol
dogultnak keresztneve is: Renatus annyi,
mint „az újjászületett” . Erről az evangéliomszerü életről és jellemről hadd mon
dok el egyet-mást.
Gregory 6 . Renatus bölcsője az amerikai
Philadelphiában ringott, ahol édesatyjá
nak magániskolája volt; édesanyja kvéker
vallású angol nő volt, aki szamaritánusi
munkában tevékenykedett.
A testben és lélekben edzett ifjú Gre
gory először az amerikai polgárháborúban
akart küzdeni a fekete rabszolgák felsza
badításáért, de közbejött a béke s ekkor,
mivelhogy születésekor szülei Istennek
szentelték, teológus lett és amerikai, majd
német egyetemeken a hittudományokat ta
nulta. Mivel tizen voltak testvérek és az
édesapa a vagyongyűjtést Isten akaratával
ellenkező dolognak tartotta, Renatus sze
génységben és igénytelenségben, de tiszta
lelkülettel és derült kedéllyel végezte ta
nulmányait. Bölcsészeti és jogi doktorátust
is szerzett és ezekhez ötszörös díszdoktorság járult, mellyel őt különböző egyetemek
tudományos munkásságának elismerésekép
megtisztelték.
S ez a sokszoros díszdoktor, ez a világ
híres tudós abban kereste és találta gyö
nyörűségét, hogy — szolgáljon, miként
Krisztus tette, embertársainak. Akik csak
—

egyszer is látták az igénytelen, de mindig
barátságos és fürge, állandóan fedetlen
fővel járó (már harminc évvel ezelőtt!)
öreg urat, nem fogják felejteni szeretetre
méltó lényének varázsát.
Egyszer egy ápolónőnek súlyos podgyászát viszi a vonatból a villamos megállóig;
máskor egy éppen arra haladó villamos
után siet, hogy kalauzismerősének egy neki
ígért ritka bélyeget adjon át. Itt gyerme
kekkel társalog és kedves történetecskéket
mond el nekik; amott egy fiatal édesanyán
segít, aki gyerekkocsit tol egy lépcsőn fel
felé! Göröngyöket, üvegcserepeket távolít
el az útból, nehogy emberek vagy állatok
megsérüljenek. Mindenkinek köszön, sőt ő
köszön elsőnek. Mikor egyízben egy sze
gény asszony arról panaszkodik neki, hogy
erőtlensége miatt nem tudja kenyérjegyét
beváltani, Renatus apostol magához veszi
a jegyeket és hosszas várakozás után két
nagy kenyérrel jön vissza és legott eltűnik,
mielőtt a szegény asszony megköszönhette
volna. A villamos vasút didergő váltókeze
lőjének pénzt nyom a markába, hogy a kö
zeli kávémérésben felmelegedjék, miközben
ő maga szakszerűen kezeli a váltót. Midőn
egy tanártársának a felesége súlyosan meg
betegedett, minden reggel friss rózsacso
kor függött a fogason a tanártárs kalapja
alatt — Renatus szedte és hozta kora reg
gel a maga kertjéből. Duzzadó zsebeiben
mindig hordott magával spárgát, kalapá
csot, csavarhúzót, franciakulcsot, szegeket,
ollót és kötőszert, hogy emberen és állaton
segítsen.
Vagy tizenkét tanulmányi utazást tett,
a világvárosok könyvtáraiba, a Sinai, az
Athoshegy kolostoraiba, ahol az Újszövet
ség kéziratait kutatta. Mintegy két tucat
nyelven beszélt és írt. Hajón mindig a fe
délközön utazott, hogy a szegény zarándo
kok és kivándorlók közelében lehessen, vas
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úton negyedik osztályon. Kitűnő gyalogló
volt. Kisázsia földjén akárhányszor a
puszta homokon hál és nem törődik a kö
zelben mutatkozó hiénanyomokkal. Még
hatvanéves korban is gyalog és egyedül
tesz meg egy 300 kilométeres utat Port
saidtól Jeruzsálemig a Sinai pusztán ke
resztül kilenc nap alatt; a rablókat rettent
hetetlen nyugalmával és tekintetének vará
zsával fegyverzi le.
Renatus képesített asztalosmester is volt,
aki otthon a gyalupad mellett is dolgozott,
hogy munkástestvéreihez közelebbállónak
tudja magát; fiát pedig csak akkor en
gedte az orvosi pályára, miután ez mint
műlakatos „remekelt” . Keze a folytonos
és gyakran kemény munkától egész kérges
volt.
Még sokat lehetne róla beszélni, neveze
tesen arról, mint szeretett politikai gyűlé
sekre járni, ahol ugyancsak kifogyhatat
lan volt a szeretetben és türelemben. De
semmiesetre sem hagyhatom el szereplését
a világháborúban.
A lipcsei egyetem körlevélben fordult
tanáraihoz, miként akarnak a hazának se
gíteni. S az ősz professzor 68 esztendővel
a vállán a háború tizenegyedik napján ön
kéntesnek jelentkezik hadiszolgálatra. Köz
legénynek áll b e ; szobát, folyosót söpör a
kaszárnyában, lövőárkot takarít, sáncmun
kát végez és boldog abban a tudatban,
hogy bevonult munkástestvéreivel szemben
nem élvezi az otthoni élet kényelmét. Arra
is gondol, hogy egy idősebb ember önfe
gyelmezése a fiatalabbaknak is megkönynyíti a szolgálatot és fegyelemtartást s
ebben nem is csalatkozott. Gyűlölte a há
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borút, de hazáját, mely őt idegenből ma
gáénak fogadta, érdemesnek tartotta erre
a súlyos áldozatra. Közlegényből csakha
mar altisztté léptették elő s miután Reims
előtt súlyos napokban mint szakaszvezető
teljesített szolgálatot, őrmesterré, majd
hadnaggyá léptették elő s a katonasírok
felügyeletét bízták reá. Mint katona is
mindenkor kész mindenét megosztani bajtársaival ; hol a csillagokat magyarázza
nekik, hol meg a legnehezebb küldetésekre
önként vállalkozik, az egyéves szolgálat
után járó szabadságot nem veszi igénybe,
nem óhajt hazamenni, míg a háborúnak
vége nincs.
S az ősz Krisztustanítvány mindvégig
megőrzi napsugaras lelkületét. Gondosan
vezetett naplójába az általa ápolt vízililio
mok nyílását csak úgy bejegyzi, mint ked
venc lovának gyengélkedését. Margarétákat
szed egyik bajtársa sírjáról és levélben
küldi el az özvegynek. Rengeteg eltűnt
vagy ismeretlen sírt felkutat, számos el
esettet hazaszállíttat és állandó életvesze
delemben végzi a csatatereken a szeretetmunkát. — Egy gyakorlat alkalmával ked
velt lova megbokrosodik és leveti gazdáját,
aki bal térdén súlyosan megsebesül. 1917
március 22-étől április 9-ig betegen fek
szik ágyán, amikor is egy ellenséges grá
nát testébe hatol és Renatus 70 éves korá
ban húsvét másnapján kiszenved.
V ájjon nem úgy hat-e reánk ennek a
krisztusi életnek rajza, mint egy újkori
ötödik evangéliom1? Vajha ti, a huszadik
század kicsi és nagy gyermekei, épülnétek,
okulnátok és igaz keresztyén életre ébred
nétek általa.
Martony Elek.
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A nyugalom.
Máté 8. 23— 27.

Kiknek akarsz te beszélni a nyuga
lom ról!
Csak nem az Ifjú Évek olvasóinak, akik
még az ebédjüket is úgy fogyasztják el,
hogy közben ki van téve eléjük a dél
utáni hittanóra könyve, vagy a Pesti Hír
lap képes melléklete!
A nyári vakáció még messze van. Erre
vonatkozó tanácsaid még koraiak len
nének.
De hisz én épen arról a nyugalomról sze
retnék beszélni, amelyet nem lehet a nagy
vakációban magunkba valahogy elraktá
rozni, hogy azután az iskolai tíz hónap min
den napjára teljék abból.
Nem nagyobb, de nem is kisebb nyuga
lomról van itt szó, mint arról, amiről az
Ifjú Évek első kedves konferenciáján esett
szó. A csendes óra nyugalmáról!
Hogy a nyugalom milyen nélkülözhe
tetlen része a mi világunknak, ezen érde
mes elgondolkozni. Két kérdésünk lesz. Mit
köszönhetünk a nyugalomnak! S minek
köszönhetjük a nyugalmat!
A nyugalom nagy szerepet játszott már
a teremtés alkalmával. Nem csupán a te
remtés után, hanem már a teremtés köz
ben is. Ezt sejteti a Biblia, amikor ar—

ról beszél, hogy a teremtés nem egyfoly
tában ment végbe. Hat napra tagozódott
az. Ennek a nyugalomnak köszönhetjük
Földünk belsejének legdrágább kincseit.
Nem tudnánk ma vasútra ülni, ha a vas
ércek rétegei nem aludhattak volna év
ezredeken keresztül a nyugalom csendes
bölcsőjében. S szenünk sem lenne s gáz
nem égne a rezsóban, ha a hatalmas ős
erdők elöntött fái tovább is úgy izegtek
volna, mint ahogy izeg s mozog sok diák,
ahelyett, hogy lelkét hagyná csendben meg
termékenyülni.
Valahányszor villamosra ülsz, gondol
hatsz arra, hogy nem ülhetnél fel reá, ha
valahol az érc is, meg a szén is becsület
tel ki nem töltötte volna a maga nyu
galmi idejét!
Még inkább így van ez az élő termé
szeti világban. Csak ott rövidebb nyu
galmi idő folyton váltakozik egy bizonyos
munkaidővel. Teremhetne a magyar róna
búzát, ha ősztől tavaszig nem lenne neki
háborítatlan nyugalmi ideje? Ha valaki
folyton szántaná, vagy egy iromba nagy
kotrógéppel folyton kotorná a Duna-Tisza
áldott medencéjét? S mikor már az asz
talodon van a puha, omlós kenyér, akkor
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is példát láthatsz magad előtt a nyugalom
nélkülözhetetlenségére, — mert úgy-e,
hiába gyúrnák-dagasztanák, sohasem kelne
meg a kenyér, ha a maga nyugalmi ide
jét ki nem szolgáltatnák néki.
Ideges, kapkodó, türelmetlen vagy na
gyon is blazírt emberek jönnek ottan létre,
ahol a testnek és léleknek egyaránt nem
adatik meg a nekik megfelelő igazi nyu
galom. Nem tapasztalhattad már ezt? Na
gyon sokat akartál csinálni, sajnáltad az
idődet még arra is, hogy elmenj a temp
lomba. Neked egy nagyon sürgős magyar
dolgozatot kell megírnod! Agyon hajszol
tad magadat, csakhogy mennél több for
rásmunkát hordj össze hozzá. S aztán le
ültél. Elkezdted háromszor is a bevezetést.
Nem tudtál megnyugodni, hogy legalább
harmadszorra most már jó, amit írtál. Kis
testvéred az asztalod közelében motoszkált.
Reá mordultál, hogy bizonyosan azért nem
megy neked a dolgozatírás! Ahelyett, hogy
magadra mordultál volna, hogy miért nem
csendesedtél le előbb, mint nagy dolgod
hoz fogtál, miért nem kértél erőt attól, aki
nem csak azt várja, hogy mi folyton sürögjünk, forogjunk, mint Márta, vagy mint
a Jóna fia, hanem azt is, hogy minden
napunkkal, dolgunkkal első sorban Ő eléje
menjünk.
Rá lehet ismerni azokra az emberekre,
akik ezt megteszik. Azok napközben is
sokkal csendesebbek. Azok tudnak türel
mesek, kedvesek lenni másokhoz. Nem es
nek kétségbe, ha valami váratlan dolog
jön közbe.
A nyugalomnak azonban nemcsak az
ideje, hanem a helye is ki van rendelve
a mi világunkban. Az arany és ezüst a
földnek és kőrétegeknek sok százméter vas
tag dunnája alatt találhatja meg azt, amit
a búzaszem a paplannál is vékonyabb
földréteg alatt. A gyöngy számára az
óceán mélyén lévő kagyló zárkája az a
hely, ahol a nyugalom ezerszeresen nye
—

reségévé lehet. Az emberi lélek számára
pedig Isten szent színe s az Űr Jézus lá
bainál való időzés jelenti ezt a helyet.
Kissé merész dolog lesz, amit most mon
dani fogok, de hiszem, hogy megértitek. A
tanítványok a hajón azért vesztették el a
nyugalmukat, mert nem tartották meg az
nap igazán a csendes órájukat. Velük volt
Jézus a hajóban, minden figyelmeztethette
volna őket arra, hogy most egy nagy
próbatétel előtt állnak. De akár az, hogy
ők nem vették észre: „íme, most próbáltatunk k i” , — akár az, hogy a próbát
nem tudták kiáltani, nem fordulhatott
volna elő, ha ők azzal indulnak el e na
pon: „Uram, Te légy velem !” „Uram, én
tudom, hogy velem leszel” . Mi más dol
gok bontakozhattak volna ki ugyanezen
tengeri utazás kapcsán, ha az Űr magá
tól ébred fel s gyönyörködhetik tanítvá
nyai nagy nyugalmában s biztonságérzésé
ben, miközben a hullámok egészen bever
nek a hajóba? Egy dicső fejezettel lettszegény ebb a mi Bibliánk, csak azért,
mert a tanítványok nem használták fel a
nyugalmi időt, míg a tenger csendes volt
s míg az Űr ébren.
Számunkra azonban így is gazdag fe
jezetté lehet a Bibliának ezen fejezete, ha
azt értjük meg belőle, hogy nem szabad
egy napunkba sem belemenni anélkül,
hogy ne időzzünk csendben az Isten színe
előtt s az Űr Jézus lábainál. Mert az a
nyugalom, ami a kikeményedő gyémánt
számára a Föld mélye, az a nyugalom a
mi számunkra a mi Teremtőnk, Urunk és
Királyunk felséges trónjának zsámolya.
Boldogok, akik itt elfoglalhatják helyüket!
Hogy sokszor kell oda elmennünk, hogy
sokszor érezzük szükségét a csendes órá
nak, az ám nem szégyen! Ez még senkit
sem tesz az Űr előtt kishit-űvé.
A történet azzal végződik, hogy lön
nagy csendesség s az emberek elcsodálkoz
tak, hogy mily nagy hatalom adatott Jé
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zusnak. Ez követi ma is azt az em
bert, aki nem vonja ki s nem fosztja meg'
magát a számára Istentől elrendelt nyu
galmi idő és nyugalmi hely alól. Csendes
és nyugodt lesz minden napod a legna
gyobb munkaforgatag és nehézség között
is. S előbb Te magad, azután veled kap
csolatban mások is elcsodálkoznak azon,
hogy mily nagy hatalommá lehet Jézus
azok életében, akik nem sajnálják az időt
és elmennek naponként Hozzá a Biblia és
imádság ösvényén, a csendes óra hídján.
Azért, ha eddig még nem tetted volna,
mától kezdve tartsd meg minden napon, a
te csendes órád! Mi lett volna, ha a vas,
a szén, a gyöngy és a búza szem kivonta
volna magát a neki kiszabott csendes óra
alól. Csak nem engeded, hogy körülötted
minden jobban megtegye e tekintetben a
magáét, mint Te magad?
Gáncs Aladár.
A Biblia az élet könyve. Diáktalálko
zónkon sok szó esett a biblia intenzívebb
tanulmányozásáról. A „csendes óra” vi
tájával kapcsolatban az egyik diák kije

lentette, hogy ő egymaga képtelen a bib
lia mélységeibe hatolni, mert tengersok
nehézséggel találkozik, amelyeket alapo
sabb előtanulmányok híján nem tud írt
jából elhárítani. Ő tehát a csendes órát
úgy képzeli el, hogy egész' szűk társasá
gok (öt-hat diák) bibliaköröket alakíta
nának és egyesült erővel mélyednének el
a Szentírásba. Az ötlet nem rossz, de ez
a megoldás semmiesetre nem pótolhatja
a csendes órát, amikor az ember mint
egész áll szemben és négyszemközt az
istennel. A bibliakörök sürgősen megalakítandók, de a csendes órát, az imád
kozás és bibliaolvasás óráját ezen felül is
meg kell tartani. H ogy ezenközben nehéz
ségek merülnek fel? Ezen is segíteni aka
runk. Gáncs Aladár vallástanár vállalko
zott arra, hogy lapunk hasábjain minden
diáknak a bibliával kapcsolatos kérdései
re röviden válaszol. Akinek tehát a bib
liaolvasással kapcsolatban nehézségei tá
madnak, forduljon levélben a szerkesz
tőséghez; minden levélre, minden kér
désre megadjuk a választ.

Halálos csönd.
Ifjúsági kis regény.
I. FE JE ZE T.
E gy darab élet a megszállók között.
Barcza nagy tiszteletű úr a vasárnapi
epistola fölött elmélkedett csöndesen,
amikor az irodaajtón kopogtattak. Nem
is volt az kopogtatás, csak olyan halk,
bocsánatkérő neszezés, mint amikor a kis
egér végzi első próbakaparásait a fáslá
dában.
Kis, félénk, sápadtarcú fiúcska próbál
gatta a kilincset. Üvegajtó volt és a nagytiszteletű lír jó l látta a bátortalan vívó
dást, de hát gondolta, ebadta, tanuljon
bátorságot a gyerek. És elmélyedt írá
saiba.
—

Végre megnyílt az ajtó.
— Kezeit csókolom !
—• No mi az nebuló?
,
—- H á t. . . csak azt akarom . . . jelen
teni . . . , hogy . . . történelemből és föld
rajzból . . . hogy . . . hogy . . .
— Megbuktál?
— Ne tessék haragudni. . . nem megy
ez a tudomány a fejembe. Nem tudom a
nyelvet és hát nem is akarom . . .
— Mit nem akarsz, te senkiházi?
A kis fiú sápadt arcán lassan tűzrózsák
jelentkeztek. Nagy, fekete szeme lángolt.

170

—

Dacosan hátraszegte fejét. Elmúlt a fé 
lelme.
— Nem akarom ezt a történelmet, ezt
a földrajzot tanulni. Mondjon engem há
látlannak, verjen meg tisztelendő bácsi,
de én nem tudok ott jó szívvel tanulni,
ahol azt mondják, hogy Nyegus nagyobb
volt, mint Mátyás király és Brankovics
volt Hunyadi János esze. Én nem tudom
azt megtanulni, hogy Crni Jovan hős had
vezér volt és Török Bálint gyáván bu j
kált előtte. Én nem akarom azt mondani,
hogy a Bácskát magyarok rabolták el a
szerbektől cs hogy Beográd hazánk fővá
rosa. Szabad nekem azt tanulnom, amire
földrajzkönyvünk tanít, hogy a magya
rok csúnya, mongol faj, metszett szemek
kel, lelógó ajkakkal, alacsony homlokkal
és hogy a műveltség rendkívül alacsony
fokán állnak? Szabad nekem ezt tanul
nom, tisztelendő bácsi kérem?
Barcza nagy tiszteletű urat ez a 13 éves
gyermek zavarba hozta. Dorgálja meg a
bukásért? Mondja neki azt, hogy szor
galommal és lelkesedéssel tanulja tovább
ezeket a badarságokat? Tartson neki in
telmeket arról, hogy új hazája történel
mét kötelessége megtanulni? Vagy báto
rítsa olyan cselekedetre, amely jövőjét
derékon törheti ketté? Cáfolja meg ezt
a gyermeket, amikor igaza van, amikor
ujjongó örömmel szeretné dacos, sírásra
görbülő száját megcsókolni? No, ilyen
helyzetben sem volt még életében. Pedig
amióta a bocskoros hódítók ebbe a K á
naánba bevonultak, de sokszor hárította
el a vihart kedves hívei és magyar népe
egéről, de sokszor tartotta oda inkább
maga meztelen mellét és fogta fel az üté
seket, amelyek másoknak szóltak.
A kisfiú némán állt, mintha érezné
lelkiatyja viaskodását. Szemei hol csodálkozón, hol bocsánatkéréssel simogat
ták a szeretett papot. Barczát végre meg
kapta egy gondolat.
—

— No és mi lesz így veled, fiam? Öz
vegy édesanyád mire nevel föl majd, ha
eltávolítanak az iskolából? Mert eltávo
lítanak, kidobnak onnan előbb-utóbb
ilyen gondolkozás és ilyen tanulás mel
lett !
— Megszököm, átmegyek hazánkba.
Ahol olyan sokan vannak édes, jó test
vérek, ott talán egy falat száraz kenyér
nekem is jut.
— Szerencsétlen gyermek, ítéletidők
gyermeke, te át akarsz menni a nyomorú
ságot szaporítani? Hát volna szíved sze
gény anyádat a kétségbeesésbe kergetni?
Nem, nem, ebből semmisem lesz.
Az anya említésénél eltörött a mécses.
A gyötrődő gyermek sírva borult a ka
napéra. Valósággal rázta a sírás! Barcza
is szétmorzsolt nagy hirtelenséggel pár
kövér könnycseppet arcán, azután így
szólt a gyermekhez:
— Jól van, fiam. Ember vagy a talpa
don. És hogy igazán emberré légy, arról
majd én gondoskodom. Sok a gondom,
sok a terhem, de majd szakítok napon
ként egy órácskát magamnak. Kiveszünk
az- iskolából. Idejársz majd ezután hoz
zám. Beléd öntöm a tudományt úgy,
ahogy mi tanultuk boldog békevilágban.
Jó lesz fiam? Hic, haec, hoc! No ne bőgj
már, aranyos mákvirágom!
A gyermek könnyei között mosolygott.
Óh, hogy beszéltek ismét ezek a szemek.
Az egész diadalmas magyar jövendő ra
gyogott bennük. Azután szíve túláradó
érzelmeivel odarohant a paphoz és meg
csókolta kezét. A lelkipásztor szeretettel
vonta keblére a fiút és az üldözött sas és
a fióka sokáig így maradtak.
Köröskörül halálos csönd volt, csak a
szívek dobogtak hangosan. Ettől az órá
tól kezdve a gyermek mindennapos volt
a lelkésznél. És Erőss Károly hálás tanít
ványnak bizonyult.
(Folytatjuk.)
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ZSEN GÉK.
Péntek, 13.
Irta és rajzolta: Macskássy Gyula.
Cibere a VI. b) büszke tagja kimászott testi
porhüvelyével az ágyból, mely tudvalevőleg
ezeknek a porhüvelyeknek ideiglenes nyughelye.
(A z öreg, ugyancsak kis porhüvelyü Csöppi, á
filozófia tanára nevezi így szerény magunk
testét). Mondom ép kimászott, midőn két szeme
megakadt valamin, amitől háta minden szó nél
kül borsodzni kezdett.
Amin Cibere szeme megakadt s amitől szintén
ez úr háta borsodzni kezdett, nem volt más, mint
egy naptár.
—- Péntek, tizenhárom! — üvöltött föl — Oh
irgalom atyja, ne hagyj e l! . . .
— És éppen ma fogok felelni! B r r r .. . P i
rula múltkor már a B betűig eljutott a feleltetésb e n . . . és most jön a C, és nekem végem. Pén
tek . . . tizenhárrrom!
S a földi porhüvely már ugrált dühében.
Mikor azonban meglátta az asztalon a hatal
mas karéj kenyeret s a párolgó kávét, kissé, le
csitult mérge.

—

— Ha így kell lenni, legyen így! Belenyug
szom a sors akaratjába — és ezt olyan átszel!1.1
hlülten s oly vértanúi arccal. mondta, hogy a kis
Kocka, ha itt lenne, rögtön sírva fakadna. (Kocka
már azért is sírt, ha a dolgozatfüzetében az
egyes alatt egy picurka kis kettes lapult meg
csendesen.)
Cibere pedig, mintha az lenne a sors akaratja,
szépen megragadta az egyik kezével a kávésfindzsát, másikkal a karéj kenyeret és eg y ! . . .
kettő! . . . egy! . . . kettő! . . . (mint a tornatanár
úr a tornaórán) hol az egyik kéz, hol a másik
tömte porhüvelye kenyérlesőjét', míg szépen elfo
gyott minden az utolsó cseppig, morzsáig.
Így már jobban érezte magát. Összepakkolta
könyveit s elindult az iskolába. Útközben még
fütyülni is megpróbált, de belül valami folyton
ezt kalapálta: „Péntek, tizenhárom! . . . Péntek,
tizenhárom! ’ ’
Ami itt az osztályban fogadta, azt látni és
hallani kellett volna. Mindenki a péntek tizen
háromról beszélt. Tanulni nem tanult senki.
— Úgyis hiába!
A sorsot nem lehet kiját
szani! — lehetett hallani mindenütt.
M ég K ocka is, a színjeles, csak a körmét
rágta a megszokott óra előtti magolás helyett.
Nagyon be volt gyulladva.
Egyesek „lazító ’ ’ beszédeket tartottak:
— Igazán rettenetes! . . . Ilyenkor is kell is
kólába jönni! . . . Az ember hiába ta n u l... Gye
rünk haza!
— M ajd egy órakor édes fiaim! . . . Úgy Iá
tóm ma nagyon sokan akarnak felelni — ezt már
a belépő Pirula, akarom mondani Tóthváry tanár
úr (majd mindjárt meglátjuk, miért nevezik a
nebulók így) mondta s Cibere hátán Végigfutott
a hideg, mikor ez véletlenül rátekintett. Közelgő
vihar előszelét érezte.
Pirula meg leült szépen az asztalhoz, előszedte
pirulás dobozát, kiemelt egyet mutató- és hüvelyk
ujjával a tartalmából s berakta a szájába oly át
szellemült arccal, mint egy Ínyenc, például egy
nem tudom hogy elkészített vakondokszem-pástétomot nyelne le.
Szegény Pirula gyomorbajos volt s szerinte
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ültetni, ledűlt magától

csak a pirulák tartották benne a lelket. Innen ne
vezték el a huncut diákok Pirulának.
Azután felcsiptette evikkerjét, előszedte vihar
vert papírlapjait, melyre a névsor volt írva, öszszeállította ahogy kell, tanulmányozta vagy há
rom percig, majd hirtelen rábökött egy névre s
már hívta is az illetőt:
— Kocka 1 . . . Maga még nem felelt!
A megkönnyebbült lélekzés, mely felszállt a
többi melléből, szinte elfújta Pirula lapjait.
Most, hogy túl voltak a közvetlen veszélyen, va
lami érdekesebb foglalkozást kerestek, mint a
felelés-hallgatást. Egyik olvasni kezdett, másik
rajzolni, a német leckét leírni. Firnájsz nagy buz
galommal folytatta a tegnap abbamaradt padvésést. Már ennyi megvolt: „M A R IS ” . Belékezdett a K betűbe is.
Cibere barátunk is olyan megkönnyebbült ké
pet vág, hogy öröm ránézni.

az

irtőztatő katasztró

fától.
Tessék elképzelni, egy színjeles, egy Kocka
négyest kap! Először, mióta iskolába jár. Ez
rémes! . .. Fölfordult a világ?
A többiek elhülve néztek rá. A babona
ím . . . beteljesedik. A tisztajeles négyest kap,
hát mi lesz ő velük?!
Pirula már citálta is ki a következőt.
— Kerekes!

— Na most már egész biztos nem felelek. . .
Pirula sohasem megy visszafelél — azzal ő is
benyúlt nyugodtan a padba s kiemelt egy Wallace-regényt, „A fogvicsorgató halálfej ” -et s neki
kezdett olvasni, a könyv címének megfelelően,
fogvicsorgatva.
Éppen a Kocka után következő Kondor ku
porgott az előtte ülő háta mögé s magolt nagy
kézgyurások közepette.
Csak a felhívott Kocka állt bután és zavartan.
— Péntek, tizenhárom, — futott át agyán a
gondolat s már görbült a szája, mikor arra a né
gyesre gondolt, amelyet kapni fog. — Hát ki tud
e napon felelni?! .. . Lehetetlenség! . . . És ép őt
hívják ki . ..
— Egy perc és K ocka bőg! — súgta K ovács
szomszédjának.
S csakugyan, a kicsinek mindig jobban és
jobban görbült a szája, úgyhogy mire a tanár
úr kikereste, hogy mit is kérdezzen tőle, az már
bőgött is.
Pirula csak nézett, nem tudta miért sír a
színjeles.
— M i az? . . . Miért sír? . . . K i bántotta? . . .
— majd eszébe ötlött valami —
V agy talán
nem készült? .. . Hát szomorú . . . szomorú . . .!
K ocka ezt azért már igyekezett megcáfolni.
— Én, én nem készültem?! . . . Mert ezt mondja
Pirula.
— Tan . . . tanár . . . úr . . . aé . . . ké . . . rein!
— Jó csak hallgasson, hiába jön elő k ifogá
sokkal . . . Szomorú . . . szomorú . . . Szégyelje ma
gát! Hová ju t u n k !? ... Üljön le. Négyes.
Nem is kellett ekkor már a kis K ockát le

—

A meglepetés újabb moraja zúg végig az
osztályon. Pirula visszafelé megy a névsorban!
Kerekes a biztos négyes tudatában állt fei.
— Ha a Kocka bepöcizik, nekem is szabad.
— Mondja el a verset! — szólt a tanár, de
mikor látta, hogy az ipse meg se mukkan, felhor
kant :
— Mi az? Maga sem t a n u lt ? ...
Na mi
lesz? . .. Szekunda édes fiam ! . .. Hatos!
Ez felállt, de egyébként néma csend.
— N a ? . . . Hát mi van magukkal? Négyes!
Firnájsz, bár dobogott egy kicsit a szíve,
hogy hátha ő következik most, igyekezett a leg
nagyobb flegmával folytatn i munkáját. Már
az utolsó betű hiányzott csak a „M A R IS K Á ” ból, ép most véste az A tetőjét, mikor mint a
menny kő csapott le Pirula:
Firnájsz, na kedves fiam, talán, maga fog ja
elmondani a verset!
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galommal tanulmányozni, olvasni, hogy az egész
iskola elszaladhatott volna tőle.
Cibere meg csak várt behúnyt szemmel egy
percig, két percig . . . négy percig, egész addig,
amíg csöngettek. A berregés fölébresztette P i
rulát is, hirtelen felkapta fejét, gyorsan be
dugta zsebébe az ujságlapot.
—- K i volt ez? Cibere?! Látom fiam, hogy
készült! Csak tanuljon továbbra is ily szorga
lommal! . v. Kimehetnek! — s beírt Cibere neve
mellé egy kettest s rohant, mintha puskából
lőtték volna ki.
Cibere pedig e nem várt fordulat hallatára
előbb csak eltátotta a száját a többi fiúval
egyetemben, majd nagyot ugrott örömében s
odavetette társainak:
-— Ja fiaim, így jár, aki tanul s nem ijed
meg a péntek tizenháromtól!
H ogy mi volt azon az ujságlapon, ami Cibe
rét megmentette, sőt egy kettest is szerzett
neki, nem tudták a fiú k megállapítani.
De sejtették, hogy az újságban valami új,
az eddigieknél is hatásosabb piruláról lehetett
szó.

Ez olyan zavarban volt, hogy ha meg
kérdezték volna, hogy hívják, Mariskát mon
dott volna. Még makogni is elfelejtett.
— Maga új kapu előtt álló borjú! Leülhet!
Nem kapott jelest, afelől nyugodt lehet!
Cibere, bár egy kis öröm is érte, beszckundázott kedves, gyűlölt ellensége, Firnájsz, szörnyülködvo vette észre, hogy rohamléptekkel kö
zelednek felé a névsorban. — Még egy valaki
és én jövök ! .. . íg y is lett.
— Na Cibere! Maga biztosan nagyon ké
szült, látom a szeméből — Pirula már viccelt a
sok nemfeleléstöl — Na mondja el édes fiam,
maga a verset!
A verset? Azt sem tudja milyen versről van
szó'. Cibere behúnyta szemét, hogy ne is érezze
magát itt ezen a föld i világon s várta, hogy
mikor ülteti le a tanár úr, hogy mikor kiált rá
is, hogy maga csirkefogó, maga sem készült,
maga is borjú! — de nem így lett.
Pirula tanár úr abban a pillanatban, hogy
Ciberét felhívta, fölfedezett valamit, valami
ujságdarabot az asztalon s ezt kezdte oly buz

Németországban jelenleg kerekszámban 4000
örtálló evangélikus lap jelenik meg, összesen
15,609.796 példányszámban.
A nagyfilmszlnház-tlpus egyre több tért hó
dít Berlinben, ahol jelenleg 57 ezérhelyes és
110 hatszázhelyes mozi van.
A 80 legnagyobb elektrotechnikai vállalat
Amerikában az 1929. év első negyedében 340
millió dollár értékű megrendelést kapott.
Egy amerikai órás 3 évi munkával elkészí
tette a világ legkisebb villamos motorát, amely
alig nagyobb egy jó l megtermett légynél. A mo
tor súlya 100 gramm; 58 alkatrésze aranyból,
ezüstből és sárgarézből készült.

—

A düsseldorfi fémvizsgáló intézet új eljárást
dolgozott ki, amelynek segítségével a fát férnesíteni lehet. A fémfa tulajdonképpen magyar
találmány, amit Behr Menyhért budapesti műasztalos már 1928-ban szabadalmaztatott.
Kína 1927-ben 5 millió paplrernyőt exportált.
A britt világbirodalom területe 35.8 millió
négyzetkilométer, azaz a szárazföldnek közel
negyedrésze. A birodalomnak csupán egy szá
zaléka fekszik Európában, 32%-a Amerikában,
22%-a Afrikában, 24%-a Ausztráliában és
16%-a Ázsiában van. Ebben a birodalomban 450
millió ember él; a Föld lakosságának negyed
része és tízszer annyi, mint az anyaország la
kossága.
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A tokiói Fides ügynökség jelentésé szerint
az elmúlt év húrom első hónapjában Japán la
kossága 370.000 fővel gyarapodott. Évente egy
millió japán gyermek születik. Japán lakossága
ma 70 millió.
A nemzetközi Statisztikai Intézet népszám
lálási irodájának legújabb adatai szerint a Föl
dön ezidőszorint kétezermillió ember él. Húsz
esztendő alatt 400 millió volt a szaporodás.
Naplemente a Holdon. A californiai Mount
Wilson obszervatórium film felvételt készített a
Napnak a Holdon való lealkonyodásáról. A fe l
vétel olyan kamarával történt, amelynek 250
centiméteres teleobjektívje van. A Holdon a
nap 650 óráig tart. A naplemente tehát nagyon
lassan megy végbe.
Tetuan közelében egy Dinosaurus csontvá
záira bukkantak. A 10 m hosszú és 2 m széles
csontváz korát több mint 300.000 évre becsülik.
A lelet megvizsgálására szakbizottságot küldtek
ki Madridból.
A keleti Jordán tartományban egy város
romjait ásták ki. A régészek azt hiszik, hogy a
romok helyén Sodorna városa állott. A z ásatá

sok
során megállapították hogy az egykor
nagykiterjedésű város óriási tűzvésznek esett
áldozatul.
A hawai-i szigetek vulkanológiai intézetének
igazgatója Dr. Thomas Jagger szerint a tenger
víz sótartalma legnagyobbrészt a Föld 485 mű
ködésben levő tűzhányójától származik, amelyek
évente .100 millió tonna sósavgőzt bocsátanak
ki magukból. A gőzöket az eső a tengerbe
mossa, ahol a víz nátriumjával konyhasót al
kotnak,
Hága közelében 1500 karát súlyú citrom
sárga gyémántot találtak. Az eddig talált leg
nagyobb gyémánt súlya 971 karát volt, a „K ohinoor” ered eti. súlya 672 karát.
A tehéntej víztartalma átlagosan 87%, zsírtartalma 2.7— 4.3% között ingadozik.
A Föld legmélyebb hasadéka a Jordán völ
gyében tátong; mélysége 394 méter.
A „Carnegie ’ ’ kutatóhajó a Csendes Óceán
fenekén egy 3000 méter magas hegyóriást ta
lált.
F. F.

HÍREINK
Sántha K ároly síremléke. A z ,jlfjú E v e k ”
szerkesztőségéhez a következő levél érkezett:
Nagytiszteletű Szerkesztő Ür!
Az 1929. évi egyetemes közgyűlésen napirend
előtt felszólalt Jánossy Gábor, országgyűlési kép
viselő úr, néhai Sántha Károly költő-pap sírem
lékének felállítása érdekében. Ugyanebben az
ügyben felterjesztés is érkezett az egyetemes köz
gyűlés elé a dunántúli egyházkerület részéről. Az
egyetemes közgyűlés kimondotta, hogy Sántha
Károly emlékének megörökítését kegyeletes köz
egyházi kötelességnek tekinti és a síremlék létesí
tését a maga részéről is támogatja.
Ennek a támogatásnak erkölcsi részét hivatvák elintézni ezek a sorok, amelyekben azt a ké
rést van szerencsém Nagytiszteletüségedhez in
tézni, szíveskedjék a szerkesztésében megjelenő
lap olvasóközönségét adakozásra felhívni s az

—

adományokat összegyűjtve, azok végösszegét 1930.
évi május hó 31-ig az egyetemes pénztárba bekül
deni. Sántha Károly énekein és imáin híveink
ezreinek a lelke épül szerte e hazában. Az lenne
méltó az ő emlékéhez, ha síremléke főkép az általa
épült lelkek adományaiból létesülne.
Hitrokoni szíves üdvözlettel
Báró Badvánszlcy Albert
egyetemes felügyelő
Amidőn evangélikus ifjúságunk
tudomására
hozzuk, hogy Sántha Károly síremlékére megin
dult az országos gyűjtés, felkérjük olvasóinkat,
hogy iskolánként rendezzenek gyűjtést az ifjúság
és a szülők körében és a gyűjtött összegeket küld
jék be szerkesztőségünk címére.
Budai Ifjú sági Belmissziói K ör alakult Bu
dán 1930 január 9-én, R eif Pál és Hüttl Ármin
hittanárok tanítványaiból. Az első, alakuló ülésen
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Reif Púi ismertette a kiír céljilt, majd n. tiszti
kart választották meg. Elnök: Macslcássy Gyula.
Alelnök: Kováts Győző. Titkár: Tomcsányi T i
bor. Jegyző: Ziegler Wermecher Gusztáv. Pénz

táros: K ori7.' Lajos. A kör minden hónap első és
harmadik csütörtökjén tart összejövetelt. Ebben
az évben a 400 éves Ágostai hitvallással foglal
koznak behatóbban.

SZERK ESZTŐ I ÜZENETEK.
E. V. Miskolc. „Lesz-e feltám adás?” c. írá
sodat a „Z sen gék” rovatban legközelebb hoz
zuk.
Tomy. M egfigyeléseid találók, de úgylátszik
a magyar nyelvvel még hadilábon állasz. Sorai
dat olvasva eszembe ju t az a németajkú III.
clemista kisleány, aki a macskáról a következő
dolgozatot írta: „ A macska fijá ja által szapo
rodik, amelyek kilenc napig nem láthatók, ak
kor kapnak szemet. A kis cicák nagyon-nagyon
hercig és a cérnakompolyaggal szoktak ját-

szani. Asztán tanulnak eggcrct fogni, miközben
a karmuk alig hallani. A fülük éles és a sötét
ben hegyes,
hogy joppan
tudjanak eggcrct
fogni. A macska mindenféle prémmel van be
vonva, villanyos lesz, ha nekimennek. Hátul ta
lálható a farka és mindig vékonyabb lesz és a
végén megszűnik. A karmai által kapaszkodik
a fára és szabálja a madarakat. A macska
ügyes állat, ha leejtik, mindig a földre esik. Ha
agyonütik, sokáig él, mielőtt meghalna” .

Az „Ifjú E vek ” kiadóhivatala szeretettel kéri a lap megrendelőit, hogy az
1929— 30. évre szóló előfizetési díjakat legkésőbb április 15-ig fizessék be. A lap
zavartalan előállítása miatt van szükségünk arra, hogy az előfizetési díjak pon
tosan folyjanak be.

IFJÚ ÉVEK. Ifjúsági folyóirat. Alapította: A lg ő v e r A ndor.
Felelős szerkesztő és kiadó: RU TTK AY-M IKLIAN GYULA.
Főszerkesztő: SZÁ N T Ó RÓ BERT.
Szerkesztőbizottság: Dr. Böhm Dezső, Dendely Károly, Gaál József, Dr. Gaudy László,
Geyer Zoltán, vitéz Dr. Kendeh—Kirchknopf Gusztáv, Kimer Gusztáv, Korim Kálmán,
Lamnek Vilmos, Lehoczky Egyed, vitéz Magassy Sándor, Máczay Lajos, Micsinay Péter,
Dr. Oravecz Ödön, Pap Ferenc, Dr. Remport Elek, Dr. Szigethy Lajos, Szlovák Miklós,
Szuchovszky Gyula, Dr. Szuchovszky Lajos, Dr. Zelenka Margit.
Lapunk minden hó közepén és végén jelenik meg a tanév folyamán.
Előfizetési ára egy évre

4 pengő, egyes szám ára 30 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Deák-tér 4, II. emelet.

Nyomatott Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. — 72402

A 7— 8. számban közölt számrejtvény he
lyes m egfejtése:
„M agyar hazánk feltámadása a magyar ifjú 
ság magatartásán m úlik” .
Helyesen m egfejtették harmincegyen. A ju 
talomkönyvet Tóth Ilona Budapest nyerte.

*
A 15 kérdésre adott helyes válaszok:
1. Kacsóh Pongrác.
2. Sárszentlőrine, Pest, Aszód, Selmecbánya.
3. Weimar.
4. Balázs Árpád, Fráter Lóránt, Murgács
Kálmán stb.
5. A társaság legidősebb tagját, Homéros
egyik alakjáról.
6. Arany János.
7. Francia protestánsok.
8. Hunyadi.
9. Svájc.
10. Elsősorban Madách és Arany János.
11. Szonetteket.
12. M egégették Húsz Jánost.
13. Poprád, Dunajec, Olt.
14. Aszód, Bonyhád, Budapest, Békéscsaba,
Kőszeg, Nyíregyháza, Sopron, Szarvas.
15. Tudományos Akadémia,
Lánchíd, Vas
kapu stb.
A kérdésekre igen kevesen adtak helyes vá
laszt. A kevés közül a könyvjutalmat sorshúzás
útján Szabó Laura Pápa nyerte.

*
A 9. számban közölt rejtvények helyes meg
fejtése:
1. Ember, küzdve küzdj és bízva bízzál.
2. Spártai kényszer.
3. Délután.
Helyesen
m egfejtették
huszonheten.
A
könyvjutalmat Németh Ilona Budapest (Leánykollégium) nyerte.
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