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vitéz nagybányai Horthy István hősi halála
Augusztus 20-án, István király ünnepén vállalkozott önként szolgá
lati repülésre vitéz Horthy István repülőfőhadnagy. Huszonnégy légi
harctéri út után a huszonötödiken gépe felmondta a szolgálatot, és aki
indiai repülőútját csodálatos pontossággal hajtotta végre, aki számtalan
szor ura volt a gépnek, most a gép áldozata lett.
Mély gyászba borult az ország, de főként annak ifjúsága: hiszen 3,
kormányzóhelyettessé megválasztott Horthy István az ő vezére, példa
képe volt; tőle remélhette az eljövendő békében irányítását. Most
mindez a remény semmivé lett, s négy református püspök búcsúszava
hirdette Isten vigasztaló igéjét és vezetett mindannyiunkat Horthy.
Miklós kormányzó úr elé, aki reményünk és oszlopunk. A Mindenható
nagyon megpróbálta őt és hitvesét családjában, de azért szilárdan áll az
otrantói hős katona, és éreznie kell, milyen szeretet és bizalom él iránta
minden magyar szívében. Isten segítségével méltó helyettest talál orszá
gunk. Támogatásával Horthy Miklós még bevezeti szegény magyar
népünket az ígéret Földjére és naggyá is teszi.
A Magyarok Istene segítse őt és nemzetünket!
(= )

Most kezdődik a tánc!
Ne tessék mosolyogni! A magyar ember, ha igen nehéz dolognak
gyürkőzik, akkor szokta mondani: Most kezdődik a tánc!
Most kezdődik
a új iskolai év s bizony ennek is neki kell feküdni. Kétféle érzéssel szokta
az ember kimondani ezt a vén csatakiáltást.
Először megérzi, hogy amibe belevág, az nem gyerekjáték, hanem
izomroppantó feladat.
Édes öcsém, légy újröptű mujkó, szecska vagy maturandus, tudd
meg, hogy érdemes életre csak kemény munkában edződik az ember. Lehetsz
vastagbetűs, vagy \kínos osztályvizsgák akadályveregető gátfutója: ne feledd
el, hogy érdemes beleizzadni a munkába.
A minőség forradalmát csak azokban pezsdíti meg az élet, akik a meg
unt, hétköznapi kötelességekbe hősök szerelmével tüzesednek bele. Mi lenne,
ha a jövőszülétés kínjában a magyar életmező csak egyezer olyan evangéli
kus diákra számíthatna, akik nekilendülnek a kötelességharcban kemény
hetykeséggel az új iskolai évnek: Most kezdődik a tánc! A második érzést a
munka forrósága kelti ki bennünk. Megérezzük, hogy állni a sarat: gyönyö
rűség. Van olyan gyönyörűség megoldani egy keserítő számtanfeladatot,
mint nyújtón megcsinálni az óriásforgást. Nagyobb gyönyörűség kitermelni
magamból — szomszéd segítsége nélkül — egy házi feladatot, mint pl. földhözvágni az osztályunk legnyurgább példányát. — Legény kell mindenhol
a gátra! Hát még az agyonostromolt, rozoga és félig kész magyar gátakra .. .
Elemistás korunkban milyen belevastagodott nyakkal fújtuk: Félre, aki nem
közénk való!
Hát igen! Aki ma magyar diák mer lenni, hogy pillére és betonja
legyen az élet-halál kérdéseket rejtegető magyar sorsnak, az ember legyen a
talpán! Hiába húzódozunk tenyércsontosító és idegszakító terhektől, most
kezdődik a tánc, most kezdődik ezerévek harca a holnapért. Ez a holnap
pedig a tiéd öcsém: magyar diák. Olyan átok, — vagy áldáskenyeret éget ki
a mának tüzes kemencéje, amilyenlángolással és izzadással akarsz az új
élet egész embere lenni. — Most kezdődik a tánc! Fenyegető feladat és csá
bító gyönyörűség munkába vágni. Gyerünk csak szépöcsém, magyarságom
sarja, mert csak hősök életére érdemes vállalkozni!
Bácsi Sándor.

OLA S Ó INKH OZ!
amelyet lapunk iránt eddig tanúsítottatok s
ami a nyáron kapott levelekből és máris be
küldött megrendelésekből kitűnik. Egyben
szeretettel közöljük, hogy új és érdekes regé
nyünket következő számunkban kezdjük el
közölni. Reméljük, hogy sikerül még érdeke
sebbé tenni a lapot s minden számát kedves,
régi ismerősként fogadjátok.

Az iskolai év kezdetével újra bekopogtat az
Ifjú Évek nálatok. Amint emlékeztek rá, az
utolsó években leszállítottuk lapunk előfize
tési díját. Szerettük volna ezt a jövőben is
fenntartani, legnagyobb sajnálatunkra azon
ban a jelenlegi viszonyok miatt vissza kell
térnünk a rendes előfizetési díjunkra, az évi
négy pengőre. Reméljük, hogy ez a körülmény
pem fogja csökkenteni azt a ragaszkodást,
-
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Szeptember
Gyerünk gyerekek iskolába!
Kemény pad és fekete tábla
ne legyen nekünk idegen.
Csak integessen a szabadság,
vidám játék, hangos mulatság,
át a nagy ablaküvegen.
Mi üljünk csendben, üljünk rendben,
legyünk nagyon szorgalmasak,
s csodaország titokkapui
hamar megnyílanak.

Gyerünk gyerekek iskolába!
Oda is, ahol nincsen tábla! . . .
— Iskola sok van ám nagyon —
Ahol az Ür Jézus a mester,
s ahol az ősz öreg se restell
gyermekként ülni a pádon.
Vár az Úr Jézus iskolája.
Tantárgy: hit, remény, szeretet.
Iratkozz be. Add oda néki
gyorsan a szívedet.

Neves betűirodalomban
most biztosan nagy vigalom van.
Találni ott csodát, sokat.
Komoly tanító bácsik, nénik,
— hogy kinek adják, nem is nézik —
osztogatják a kulcsokat.
Számország is tréfás egy ország,
oda is bekukkanthatunk,
Ha figyelünk, miénk a kulcsa,
s lehet sok jó napunk.

De jó lesz mindig vele menni,
mindent az ő kedvére tenni.
De könnyű lesz az életünk!
Ha nehéz is lesz majd a lecke,
ki gyáva még, hogy megijedne:
ott a Mester! Segít nekünk!
Ö ad erőt és ő ad áldást,
hiányunk nem lesz semmiben,
Csak rá figyeljünk, vele járjunk,
s kövessük őt híven.
Túrmezei Erzsébet.

—
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Stefancsuk veszedelme és megmaradása
Irta: Gyallay Domokos.

Stefancsuk a Kárpátokban került a
huszonegyes honvédezred enyedi zász
lóaljához. Egy napon csak ő is odaállt a
mozgókonyha mellé és csajkáját oda
tartotta a szakács nagy kanala alá.
Senki se-m firtatta, hogy közös baka
létére mit keres a honvédek között.
Megszokott állapot volt ez akkor. Fel
őrlődött ezredek maradványait ide-oda
osztották be, magukra maradt és elté
vedt katonák annál a csapatnál jelent
keztek, amelyikkel leghamarabb talál
koztak.
•
De étkezés végén mégis csak
lett kérdezni Stefancsukot. Ez az elő
írás. Mindjárt kiderült, hogy ez nem
könnyű feladat, mert a fiú egy szót
sem tud magyarul. Ki tudna értekezni
vele? Az enyedi tisztek büszkén adták
az ezred tudomására, hogy az ő zászló
aljukban ilyen ember is akad. Visky;
önkéntes szakaszvezető bizonyosan szót
tud érteni Stefancsukkal.
Előhívták Visky önkéntest.
De az ifjú vitéz már a szembekerü
lés első pillanatában vereséget szenve
dett nyelvtudásával. Könyből tanult
szavai és mondatai nyomtalanul pat
togtak le Stefancsuk mosolygó ábráza
táról. Kínos próbálgatások után mind
össze annyit tudott az önkéntes meg
állapítani, hogy Stefancsuk galíciai
fiú, továbbá, hogy ízlett neki a gulyás
—

és szívesen itt maradna, ha felvennék
az ezred listájára.
Az ezredes Viskyhez fordult:
— No, önkéntes, mit szólsz hozzá?
Beosztom a szakaszotokba, nyelvleckét
fogsz venni tőle.
— Ezredes úrnak alázatosan jelen
tem bizonyosan sokat tanulnék tőle,
—mondotta az önkéntes.
— Hát írjátok bö — parancsolta az
ezredes. — Az ezred mindenesetre
nyerni fog a legénnyel. Majd odaát
Galíciában tolmácsnak fogjuk hasz
ki kel
nálni.
A számvevő altiszt létszámba vette,
a szolgálatvezető őrmester honvéd
nadrágba bujtatta és előírásosan fel
szerelte, a szakasz parancsnok pedig
nagyság szerint
szakaszba osztotta
Stefancsukot. Törpe, zömök legény
volt, majdnem a szakasz végére került.
Az új puska szíjját is ugyancsak meg
kellett rövidíteni a számára.
Az ezred még aznap állásba került a
Kárpátok egyik gerincén. Stefancsuk
eltűnt! szem elő. Az ezredirodában,
ahol a hírek és pletykák összefutnak,
úgy tudták, hogy Visky önkéntes szor
galmasan tanulja a galíciai ruthének
nyelvét, Stefancsuk pedig magyarul
kezd gagyogni. Közben Viskyt had
apróddá léptették elő s ki lehetett
4
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volna más a tiszti szolgája, mint Stefancsuk?
E közben a hegycsúcsok fagyában,
völgyek sártengerében dühösen folyt
a kárpáti nagy csata. S tavasszal, mi
kor a patakok nekiszilajodva kezdtek
alázúgni a hegyekről, a magyar csapa
tok is megindultak a lejtőkön Galícia
felé. Seperték maguk előtt az oroszo
kat, mint, a, sebes, szél a barna felhőket.
Már messzevoltak a nagy hegyektől,
bent Galícia lankás területén. Egyszer
éjszaka megállotlti a huszonegyes ezred.
Jelentés jött elölről, hogy az oroszok
megállották és beásták magukat a
folyó túlsó partján. A tisztek össze
gyűltek és a kis villanylámpák fényé
nél megnézték a térképeket, kijelölték
az ezred vonalát.
Visky hadapród szakaszának egy
dombtetőt kellett megszállnia. Az éjítszaka leple alatt fedezéket ástak, az
előterepet átkutatták, az összekötte
tést megteremtették. A hadapród Stefancsuknak megparancsolta, hogy az
ő számára az árok fejében csináljon
fedezéket. Majd az embereihez ment.
Pitymallott már, mikor megint vissza
került megnézni mit csinál Stefancsuk.
A legény működött s műve tetszett a
hadapródnak. Ezután együtt nézték
meg, milyen széttekintés esik a sza
kaszra és a vidékre. Amint nézelődnek,
tanakodnak, egyszercsak Stefancsuk
nagy fennszóval felkiált:
— Gospodin pomiluj, hiszen ez az
enyém falu, mutatott le a völgybe.
— Mit beszélsz te? — álmélkodott a
hadapród.
— Bizony Isten, úgy van, pan had
apród!
— Mi a falud neve?
— Jelentek alásan, Zagorce!
A hadapród megnézte a térképet.
—

— Ügy van, Zagorce. No nézzük
csak. Milyen érdekes véletlen! Itt szü
lettél, Stefancsuk?
Akkorra már úgy megcsordult a
könny Stefancsuk
szeméből, hogy
alig győzte félöklével törülgetni.
— Ott lakik az édesanyám, ahol azt
a nagy almafát látsz, — mutatott a
falu derekára. Szalmát látsz a ház
tetején.
A hadapród egy darabig mosolyogva
tátotta száját a falu felé a szalmafödeiles házra. Majd a legényéhez fordult,
csak úgy csillogott a szeme.
— Tudod mit, Stefancsuk? Meg fo
god látogatni az édesanyádat! Be fogsz
toppanni hozzá.
.
— Lehetne azt! megcsinálni, pan
hadapród? — szipogott a legény re
ménykedve.
— Módját ejtjük! — hunyorított a
hadapród. — Majd én eligazítom.
Most még nem tudjuk hányadán állunk
az orosszal, de estére tisztázódik a
helyzet. Ha ma éjtszakára ittmaradunk,
akkor ezen az árkon leereszkedel a
faluba és bekopogtatsz édesanyádhoz.
Stefancsuk kezet akart csókolni urá
nak, de az erélyesen elhárította a pró
bálkozást.
Délutánra tisztázódott a helyzet. Az
ezrednek itt kell maradnia, amíg a
hadosztály többi csapatai fölfejlődnek
a szárnyakon. Visky hadapród estefelé
magához intette a legényét. Mi a terve,
hogyan fogja az útat a faluig meg
tenni?
No nem lesz nehéz a falut elérni,
bizonygatta Stefancsuk. Az árokban jó
messzire el lehet jutni. Igaz, hogy a
falu közelében sei jobbról, se balról
nincs partja az ároknak, de szükség
esetén ott a temető, abba be lehet ug
rani.
5
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Nem lett volna szabad elengednie a
legényt, vagy meg kellett volna vár
niuk, amíg egészen besötétedik. Ki
hitte volna, hogy olyan hamar meg
teszi az utat? Stefancsuk a hibás, miért
bújt ki a napvilágra az árokból?
Az utólagos bölcselkedás azonban
nem segít Stefancsukon. Mentésére
kell indulni, még pedig szaporán. Ste
fancsuk dolgát bölcsen elhallgatván,

— Hát indulj el Stefancsuk — bíz
tatta a legényét a hadapród. — Mire
kiérsz az árokból, jórészt besötétedik,
akkor aztán a lapályon is nyugodtan
mehetsz. Tisztelem az édesanyádat.
Stefancsuk fölkapta a hátizsákját s
beállott az árokba. Most az egyszer
nagy hasznát vette törpe, zömök em
ber voltának, mert jóformán le sem
kellett guggolnia, az árok partja szépen

Amint porozni kezdett az orosz gép fegyver, usgyé, neki a temetőnek...

jelentést küldöttt zászlóaljának, hogy
az erdőszélen ellenséges csapatok tűn
tek fel. — Engedélyt kért, hogy egy
járőrrel személyesen deríthesse föl a
falu szélét. Az engedélyt meg is kapta
s eigy rajjal elindult Stefancsuk nyo
mán. A lapályon rajvonalba állította
embereit. Lépésről-lépésre tüzetesen át
vizsgálták a helyet, minden göröngyöt
megnéztek, minden barázdát végigta
pogattak. Mindhiába, Stefancsuknak
nem akadtak nyomára. Visszafordul
tak és a temetőben is mindent megnéz
tek. Stefancsuknak itt sem lelték nyo
mát.

eltakarta az oroszok szeme elől. A had
apród látcsővel figyelte Stefancsuk
előrejutását. Még napvilágnál elérte
azt a pontot, ahol az árok partjai la
pályba simulnak. Nem habozott, kilé
pett a lapályra. Alig tett azonban né
hány lépést, egyszerre az erdő szélén
kattogni kezdett ögy orosz gépfegyver
s golyóival olyan port vert föl Stefan
csuk körül, mint a förgeteg. A had
apród dermetten nézett alá: várta,
hogy a por eltisztuljon. Stefancsuk
holtan vagy sebesülten ott fekszik
valahol a porfelhő alatt. Marcangoló
önvád nehezedett a hadapród lelkére.
—
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máris az oroszok? Alkalmasint látták,
hogy Stefancsuk beleugrott a sírba s
most nyakon akarják csípni.
Közben a falu szélén csakugyan meg
jelent egy kis csapat. Éppen a temető
felé tartottak. Ennek fele sem tréfa.
A hadapród halkan parancsot adott
embereinek. Ezek félkörben fejlődtek
a temető szélén: el kell fogni az oro
szokat. Kitűnő fogás volt ez a front
bizonytalan helyzetében. Csak jöjjenek,
egy sípszó s a honvédek közrekapják
őket.
A síp már ott volt a hadapród szá
jában. De mi lelte, nem fújt bele, sőt
kivetta a szájából. Még idejében észre
vette ugyanis, hogy nem orosz járőr
az, hanem temetési menet. Stefancsuk
most is ott gubbasztott ura mellett'.
— Halottat meghoznak. .. ebbe az
új gödörbe! — súgta oda.
— Menj elébük és szólj hozzájuk,
ne ijedjenek meg tőlünk.
Stefancsuk felállt, megköhögte ma
gát, aztán lelépett az út partján. A me
net megállóit. Stefancsuk beszédbe bo
csátkozott a falusiakkal. A hadapród
ezalatt felvilágosította embereit, hogy
miről van szó.
Hirtelen nagy jajszó hangzott fel a
gyászmenet körül. Stefancsuk hangja.
De már jött is nagy zokogással.
— Pan hadapród, az enyim édes
anyám! Az enyim édesanyám meghalta,
bozse moj . . ., az enyim édesanyám!
A hadapród keblére ölelte a lelke
vesztett legényt.
— A te édesanyád . . . micsoda vá
ratlan csapás, Stefancsuk. Ez aztán
szomorú találkozás .. .
A gyászmenet a sírhoz érkezett. A
honvédek körülállták a sírt, levették
sapkájukat, majd göröngyöt dobtak a
koporsóra, ahogyan odahaza szokták.

— Most már be kell menni a faluba,
a legény szülőházához, hátha mégis
sikerült hazajutnia?
De mindent meg akart próbálni s
mielőtt a falu felé fordultak volna, szólintgatni kezdte a legény nevét:
— Halló, halló Stefancsuk!
A katonák is felvették a szót s itt is,
•ott is felhangzott a nyújtott kiáltás.
Egyszerre pisszenés támadt, megállot
ták s a temető széle felé kezdtek
figyelni. Valaki megismételte: Halló,
halló Stefancsuk!
— Jelen — hangzott a felelet vala
honnan kísérteties tompa hangon.
A sötétben botorkálva végre nyitott,
frissen ásott sírra bukkantak, hát an
nak a fenekéről felelget Stefancsuk.
Körülállták a sírt, faggatták a le
gényt, hogyan került ebbe a jó fede
zékbe. Hát ő bizony úgy, hogy amint
porozni kezdett az orosz gépfegyver,
usgyé, neki a temetőnek és beleugrott
a nyitott sírgödörba. A fedezék nagyon
jó volt, sőt: igen is jó volt. Könnyű
volt beleugrani, de nehéz kikászmálódni belőle. A kis, zömök Ste
fancsuk nőm tudott megkapaszkodni a
sír szélében s kivetődni a föld színére.
A legények nevettek Stefancsuk dol
gán — róka koma a kútban. Majd a
hadapród parancsára kettan benyújtot
ták kezüket s kirántották a gödörből.
— Most aztán siess be a faluba és
köszönj édesanyádnak — biztatta a
hadapród a legényét. Még éjjel gyere
vissza, nehogy elfogjon valami orosz
járőr. Stefancsuk összecsapta a boká
ját, tisztelgett, hátzsákja után nyúlt.
Azonban alig lépett párat, a hadapród,
álljt parancsolt neki.
A falu felől ugyanis halk zörrenés,
léptek, ütődések nesze kezdett a temető
felé szűrődni. Vájjon, nem jönnek
—
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mondotta el. Akkor már hadnagy volt,
sok medáliás, edzett, keményszívű ka
tona. Az átélt szenvedések azonban
nem irtották ki leikéből a fiatalos kép
zelő erőt. Szeretett a jelenségeknek és
eseményeknek költői színezetet adni.
Váltig magyarázta, hogy Stefancsuk
esete az anyai szeretet csodálatos előreérzését, mérhetetlen nagyságát pél
dázza.
Stefancsuk édesanyja meghalt, hogy
sírgödrével megmenthesse fia életét. ..

A falusiak felhantolták a sírt, aztán
hazakészülödtek. A hadapród biztatta
a legényt, hogy tartson ő is a falubeli
emberekkel, menjen haza és nézzen
szét a szülői házban. Futja még az éjtszakából. De Stefancsuk megrázta a
fejét és azt mondta, hogy nincsen már
neki senkije, akit úgy szeretne, mint
a pan hadapródot, hát inkább velemegy a fedezékbe.
*
Nekem ezt a történetet maga Visky

Hébe-fürdő: a magyar Karlsbad
szik vagy sír a kis pufók képű gyerekecske.
Bőrmellényes,
hosszúinges,
nagykalapos oláhok gereblyével, ka
szával vállukon pompás, tarka, virágos
háziszövésű tarisznyával, hajtják a te
henet s az öt-hat juhocskát.

Tizenkétórás gyorsvonatozás után,
Bethlen állomáson átszállva, megérke
zünk Budapestről Oláhszentgyörgyre.
Kissé aggódva nézünk körül. Egy oláh
cigánynak látszó Juon ugrik oda hoz
zánk az állomáson s kapkodja ki cso
magjainkat a kezünkből. Csak arra ad
juk oda, hogy ő mondja lakásunk cí
mét, amit még Pestre megírtak: „Máriaüdülő“ .
Egy-kettőre fönt ülünk egy kocsikán
s poroszkálunk be, a hegyek felé, Hébefürdőre. Mindössze másfél km-nyi
utunk van, de annyinak sem látszik,
úgy lefoglal a sok látnivaló. Jellegze
tes oláh faluban vagyunk. A házak kikiszögellve,
rendszertelenül egymás
elé, mögé építve. A legegyszerűbbön is
sok furcsa faragás, erkélyek, agyondí
szített ablakok, kékre, lilára mázolva.
Utunk a patak mellett vezet. Ez az
utca igen népes. Tarka katrincás, bő,
fehér ingvállas asszonyok, mentükben
is pörgetik az orsót. Fiatal anyák, hátu
kon függ a kis háncsból, fából össze
tákolt bölcső. Egyenletesen ring az aszszony járásának ütemében, benne ját
—

Színes kép ez, de nagyon idegen. Ti
tokban sóvárogva gondolunk vissza in
nét, a Radnai-havasok aljából, a Har
gita vidékére, ahol olyan boldogan hall
gattuk a székely-magyarok ősi tiszta
ságú, szép beszédét. Itt a „bona sara“ ,
,,bona sua” járja, Macedónok és Silviák
futkosnak az utcán. Első esténket ve
gyes érzelmek töltik el. Maradjunk?
Tovább menjünk? Hát, majd meglátjuk,
mit tartogat számunkra Hébe a korsó
jában.
Másnap reggel körülnézünk a fürdőtelepen. Magas hegyek veszik körül a
fürdőt. Mint az újonnan kiadott gyö
nyörű, Radnai-havasokról készült tér
kép is mutatja, a Nagy-Szamos meden
céje terül el a két havas közt: északon
a Radnai-havasok gerince vonul, dél
ről, kissé távolabbról, a Kelemen-hava
sok húzódnak. Itt-ott fenyvesfoltok, de
8
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fák hűvös árnyékában kártyáznak,
„passziánoznak“ . Egy medvevadásznak
tisztelt öregúr vadászkalandjainak va
lódi vagy csak képzelt élményeit me
séli.
De hát, mi ez? Megállt itt az élet?
Vagy Csipkerózsika álmát aludta Hébe?
Nem! Csak kiesett az a 22 esztendő,
mely alatt idegenek terpeszkedtek el
itt, idegen nyelvükkel, szokásaikkal,
erkölcseikkel. S most ott folytatódik
Hébe-fürdő élete, ahol akkor annak a
szörnyű békeparancsnak a következté
ben megszakadt. Elgondolkozva sétál
gatunk: menjünk hát, vagy maradjunk?
Hiszen itt, a fürdőben már megint ma
gyar élet virul. Erdély és egész Ma
gyarország legtávolabbi városainak kö
zéposztálya pihen, üdül, gyógyul itt.
Az oláhok kiszaladtak, leszögezett ab
lakok merednek vakon a világba. Egy
kori gazdáiknak bizonyára volt okuk
arra, hogy meneküljenek Erdélyből.
És ni csak! Juon, akit mi ijedtünk
ben oláhcigány fiúnak néztünk, úgy
kiált rá egy kis bámészkodóra, hogy:
„Vigyázz!" Egy kis bocskoros oláh úgy
köszönt, hogy „Szebb jövőt!" A kis
óvodások meg verset mondanak: „Isten
hozta vendégeinket!" És messze észa
kon ott őrködik ezen az egész vidéken
a Horthy-csúcs, mintha csak fölülemel
kednék a maga komoly méltóságával
22 év minden szomorú emlékén, min
den magyar szenvedésre a feledés kö
dét borítaná és újra egységbe foglalná,
a béke jegyében, ezt a népet is Erdély
magyarjaival.

nagyobbrészt letarolt hegyek, hiszen
a pásztorkodó népnek legelő kell. Ér
dekes, ismerős geológiai alakulat tűnik
fel a fürdő mellett: az öt forrásból fa
kadó gyógyvíz ősidők óta rakja le szí
nes ásványtartalmát s alkot belőle lép
csőt, teknőt, melyről egyre árad le az
áldott gyógyvíz. A Margitszigeti hőfor
rás mesterséges vízesésének környéke
jut eszünkbe, vagy az Aggteleki-cseppkőbarlang egyes részei.
Jellegzetes századvégi és századeleji
hangulat lep meg a fürdőtelepen. Ódon,
fafaragásos, kiugrásos, hagyományos

Hébe fürdő.

fürdőépület, de benne pompás sós-, ké
nes-, lythiumos-, szénsavas, rádiumos
víz. Szinte újjászületünk a fürdőjében.
Az öt forrás ontja kifogyhatatlan su
garakban ezt a pompás vizet. S ott sé
tálnak körülöttünk az ivógyógymódot
folytató betegek, pohárral a kezükben,
óvatosan kortyolgatva ezt az áldásos,
de erős hatású nedűt. Két öreg úr
Ferenc József idejét tárgyalja, egy öreg
nénike tréfálkozva támaszkodik 13— 14
éves kis „komorná“ -jára. A „kúrszalon" még (vagy már?) zárva van, de
régi Anna-bálok keringőiről álmodik.
A fürdőiroda falán még egy oláh nyelvű
térkép szégyenkezik, de már annyi je
lentősége sincs, hogy valaki levenné. A
—

Boldogan maradunk most már, hi
szen ujjongva érezzük, hogy ez is 1000
éves magyar hazánk egy darabja.
Dr. Zelenka Margit.
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H Á Z I Á H ÍT A T
Énekeljünk: 492, 457, 442, 496., (Dunántúli Kér. Énekeskönyv.)
Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és Krisztus
Jézustól a mi Urunktól. Ámen.
Olvassuk el következő szentlrási igéket:
Szept. 13—19. Filippibeltekhez 1:1—2. v..
Ebben az évben a házi áhítatot a Fii. levél
kezdjük, jobban mondva folytatjuk ott, ahol
júniusban abbahagytuk. A Fii. levél ugyanis
egy csoportba tartozik a tavaly áttanulmá
nyozott Ef., Kol. és a Filemonhoz írt leve
lekkel. Testvérük nekik, csak nem ikertestvé
rük, bár szintén Rómában és ugyanabban az
időben írta az apostol ezt is, mint azokat,
Kr. u. 61—63 között, de mégis valamivel
előbb, vagy valamivel utóbb, s így sokban
különbözik amazoktól, Annyira, hogy egyesek
szerint nem is Rómában, hanem Efezusban
írta Pál apostol Kr. u. 55—57 között. De ha
ez az állítás lenne is az igaz, akkor is együtt
kellene tárgyalni az Ef., Kol. és Filemonhoz
írt levelekkel, mert fogságban volt itt is az
apostol, miként Rómában. Mindenképpen
megegyezik tehát a négy levél egymással
abban, hogy mind fogságban írattak. Ügy is
szokták őket tárgyalni, mint „fogsági” vagy
„fogságból írt levelek”.
Ebből a két versből azonban még nem
tűnik ki, hogy fogoly az apostol, csak annyit
állapíthatunk meg biztosan, hogy a levelet
Pál írta és hogy vele van Timótheus is. De
mindjárt feltűnik, hogy milyen rövidre szabja
Pál a bemutatkozást. Ügy értem ezt, hogy
nem említi meg apostolságát, sem elhivatott
ságát, mint pl. a Róm. levél elején. Miért?
Mert a filippibeliekkel igen jóban van -—
ezt mutatja az is, hogy a gyülekezetekhez
írott levelei közül, amint majd látni fogjuk,
ez a legközvetlenebb hangú —, s így nem
érzi szükségét a hosszadalmas, hivatalos jel
legű bemutatkozásnak. E nélkül is tudják,
hogy kicsoda és tisztelettel s szeretettel tekin
tenek rá. Amint mi is tudjuk, hogy ki volt
Pál apostol és Timótheusról is legalább hal
lottunk már. Egyet azonban nem szabad
elfelejtenünk még ilyen bizalmas közelségben
sem, azt t. i., hogy Pál és Timótheus is Jézus
Krisztus szolgái. Éppen ez a tisztük és hiva
tásuk adja meg az értelmét annak, hogy hívő
alázattal olvasgassuk ezt a levelet, nemcsak
-
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mint egy ember írását, hanem mint az Isten
Szentlelkétől ihletett művet. Mert mit jelent
ez a cím és rang, hogy Jézus Krisztus szol
gája? 1. Azt, hogy Pál ismeri az igaz Istent.
2. Azt, hogy Isten kiválasztott eszköze az
apostol. 3. Azt, hogy Isten munkása az apostol
és azon fáradozik, hogy mi is megismerjük az.
Istent. — Ügy olvasd tehát estéről-estére az
apostol levelét, hogy minden sora elérje nálad
a célját: igazán megismerd az Istent s Krisz
tus szolgájává légy, mint Pál, és szentté, mint
a filippibeliek. Ehhez kívánok én is kegyelmet
és békességet Istentől, a mi Atyánktól és az
Ür Jézus Krisztustól.
Szept. 2Ú—iüi. Filippibeliekhez 1:3—6. v.
Biztosan voltak közöttetek sokan, akik mikor
ideértek ehhez a rovathoz, a házi áhítathoz,
gyorsan tovább lapoztak s magukban azt
mondták: „majd holnap”, vagy: „csak a kö
vetkező héten kezdem el”. Az ilyenek most.
elszégyelhetik magukat, mikor itt azt olvas
sák, hogy a filippibeliek „az első naptól
fogva” figyeltek az Igére.
Olyanok is akadnak majd közöttetek bizo
nyára bőven, akik most nagy akarattal neki
fognak a bibliaolvasásnak, de egy idő múlva,
majd meglankadnak s ki tudja, talán fel is
hagynak vele. Az ilyen hajlamúaknak legyen
idejében szóló figyelmeztetés a mostani Ige,
mely szerint a filippibeliek nemcsak nekikezdtek a keresztyén életnek, hanem abban,
ki is tartottak, amint Pál írja: „az első naptól
fogva mind ez ideig”. Ami pedig legalább
10 évet jelent, mert Kr. u. 51-ben járt Pál
először Filippiben s 61—63-ban írja levelét.
Olyanok is vannak közöttetek, akik csak
úgy ímmel-ámmal olvassák az Igét, hébe—
korba imádkoznak, nyűgösen járnak a temp
lomba s valóságos pogány módon élnek, de
azért keresztyéneknek vallják magukat s azt
hiszik, hogy ez már elég. Az ilyeneknek jó
lesz meghallani, hogy a filippibeliek „reszt
vettek az evangélium ügyében” s aki igaz
keresztyén, az ma ís így cselekszik. Résztvesz az evangélium ügyében, azaz a filippi-

—

beliek példájára örömmel hallgatja az igehir
detést s hálából az Istennek szenteli életét
és ha kell, áldozatoktól sem riad vissza.
Olyanok is akadnak, akik mindezeket ol
vasva most azt hiszik, hogy nekik kell min
dent végbevinni s nagy erőlködéssel keresz
tyének akarnak lenni. De az ilyesmi nem
sikerülhet, üzeni az Ige. A filippibeliek azért
lehettek igazán keresztyénekké, mert ráhagy
ták magukat az Istenre s engedték, hogy az
Űristen kezdje el bennük a jó dolgot, ö k
egyebet se tettek, minthogy hittek és enge
delmeskedtek. De ezt az első pillanattól az
utolsóig megtették. Tehát nem magukban,
hanem az Istenben bízva cselekedtek és élték
a maguk buzgó keresztyén életét. Éppen ezért
reméli Pál, hogy nem fog elakadni köztük
a hitélet, hanem dicsőséges véget ér majd.
Ezek után mi a mi tennivalónk? Vala
mikor régen Filippiben Pál egy börtönőrnek
hasonló kérdésére így felelt: „Higyj az Űr
Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te,
mind a te házadnépe!” (Ap. Csel. 16:30—31.)
Bölcsebb feleletet ennél kérdésünkre ma sem
találhatnánk és bölcsebb módon a börtönőr
nél és filippibelieknél mi sem járhatnánk el,
akik tényleg hittek és mielőtt valaki kérdezte
vagy kérte volna, már is jót cselekedtek.
Szept. 27—okt. 3. Filippibeltekhez 1:7—8. v.
Valóságos szerelmi vallomás ez a két vers. Lám,
ilyen forró szeretetre gyulladnak a Krisztus
hívétr~ Először Is megtanulják egymást Be
csülni. Nem számít, hogy az egyik apostol,
a másik pedig csak egyszerű hívő, szeretetük
áthidalja ezeket a különbségeket s igazi test
vériséget teremt közöttük. De ennél még
nagyobb nehézségeken is átsegíti őket. Mert
ahol valóban Krisztus szolgái és szentjei a
keresztyének, ott nemcsak a társadalmi kü
lönbségeknek (úr—paraszt, tanár—diák, stb.)
hullik ki a méregfoga, hanem ennél még
fájóbb ellentétek is összehangolódnak. Mert a
segítés szelleme lesz úrrá mindenkin. Olyan
formán, amint itt is látjuk, Pál apostol és a
filippibeliek viszonyában. Megosztják egy
mással, amijük van, a jót is, a bajt is, a
kegyelmet; is, a fogságot is, s így annak elle
nére, hogy egyiküknek sincs valami különö
sen jó dolga, mégis boldogan élnek. Leg
feljebb egy szomorúságuk van, a szerelmesek
szomorúsága, az, hogy el vannak szakítva
egymástól, nem láthatják egymást s ezért
igen-igen
vágyakoznak
a viszontlátásra.
—

Milyen őszinte módon és milyen roppant
erővel tör ki az apostolból ez a vágy a 8.
versben! Ennek ellenére valószínű, hogy
mégsem teljesülhetett a kívánsága, nem
jutott el még egyszer Filippibe. Legyen ez
intő példa számunkra, hogy amíg időnk
van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltkép
pen pedig a mi hittestvéreinkkel. S legyen
ez vígasztalás is, ha esetleg nekünk is távol
kell élnünk szeretteinktől, vagy ha tőlünk is
megtagad valamit az Isten, ami pedig na
gy on-nagyon jól esne.
Okt. 4—10. Filippibeliekhez 1:9—11. v.
Év elejére való tanévnyitó imádság és kíván
ság ez. Jól teszi, aki megfogadja s egész
évben ezen az úton jár és esténként ezért
könyörög az Istenhez. Az igazán nevelkedni,
növekedni fog ebben az esztendőben.
De miben is kell nekünk gyarapodnunk?
1. A szeretetben! Helyesebben a szeretünk
nek kell még jobban bővölködnie ismeretben
és értelmességben. Ugye furcsán hangzik ez
neked? Mert a szeretetet mi nem igen szok
tuk párosítani az ismerettel és az értelemmel,
hanem csupán csak az érzelemmel. Az Isten
nek azonban az ilyen szeretet nem kell, mert
ezt jobbára csak a pillanatnyi benyomások, a
szív változó érzései s a vér hullámzó lüktetése
irányítják és ezért sokszor kegyetlen és
majdnem mindig részrehajló. Sokszor nem
ismer és nem ért meg se Istent, se embert,
mert egyedül csak a szíve és a vére hajtja
s bizony olykor romlásba is dönti. Különösen
az ifjúságot fenyegeti ez a veszély. Ezért
mondja az Ige, hogy a mi szeretetünk mindig
jobban bővölködjék ismeretben és minden
értelmességben, hogy a hiábavaló veszélyek
től megmeneküljünk és szeretni tudjuk mind
nyájan egymást, úgy szeretni, ahogyan az
Isten kívánja: tiszta szívből, igazán.
2. A helyes ítéletben! Nem is gondoljátok
talán, hogy ebben ma milyen elmaradottak
vagyunk. Nagyon. Évekkel ezelőtt egy híres
tudós, Huizinga, könyvet írt korunk kultúrális
bajairól s ebben egyik legaggasztóbb nyava
lyánknak az ítélőerő általános gyengülését
jelöli meg. Holott ennek éppen fordítva
kellene lennie, mert az ember sokkal jobban
ismeri önmagát és világát, mint valaha. De
„hiányzik ■— mondja — a magábaszállás és
az áhítat. Pedig nem szabad hiányoznia a
saját mélységekhez való magábaszállásnak és
a csendes pillanatok áhítatának abból az
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emberből, aki kultúrát akar”. íme, a tudós
világosan látja a hibát és az okot, csak te
is lásd, mikor most az Igét olvasod, s először
magadban lásd meg és csak aztán kutass a
másikban, s először magadat orvosold és csak
aztán akarj a másikon is segíteni. (Mát.
7:1—5.)

3.
Tisztaságban és az igazság gyümölcsei
ben! Egyik a test, másik a lélek ékessége.
Vigyázz, hogy soha el ne veszítsd egyiket
sem. Ha pedig már elbuktál s paráznává és
hazuggá lettél, itt az alkalom, hogy kigyógyulj
belőle. Ne félj, a Krisztusnak van hatalma
ahhoz, hogy belőled is embert faragjon az
Isten dicsőségére és magasztalására!

Imádkozzunk:
Öh Uram Isten, jóságos Atyám, cselekedd, hogy igéd mellett és szolgála
tunkban ébren és lelkendezve, buzgón és állhatatosan kitartsunk. Ne legyünk
elbizakodottá, restté és tétlenné, mintha már mindent elértünk volna. Külön
ben váratlanul ránk tör a gonosz ördög, ismét elrabolja tőlünk drága igédet
vagy széthúzást, szakadást idéz elő köztünk, avagy más módon visz bele testi
lelki bűnbe, bajba. Mindez ellen te adj erőt, bölcsességet Lelked által, hogy a
gonosznak hősiesen ellenálljunk s diadalt arassunk. Ámen. (Luther Márton.)
önálló imádság.
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy . ..
Énekeljünk:
Dicsőség mennyben Istennek .. . (Dunántúli Kér Énekeskönyv. 1. éniek.)
BIBLIAI KÉRDÉSEK
5.
Hol esik még az Üjszövetségben oly
.Szeptember havi bibliai kérdéseink:
sokszor szó az ismeretről és a megismerésről,
í^ H á n y s z o r volt Pál Filippiben és hol van
mint Pál apostolnál?
ez megírva?
Beküldési határidő: szeptember 25.
(zT/fcfányször és hol volt Pál fogságban?
sorolja fel Pál a szenvedéseit?
Grűnvalszky Károly.
4.
Hányféle elnevezéssel beszél a Biblia a
világ végéről és hol?

Igy dalol a kés
Jó álmodni becsukva
A meleg mellényzsebben,
Hol nem háborgat gyermek,
Sem gyilkoskedvű ember.

Öröm nekem, ha dolgos
Kezébe vesz a varga,
Ha kard lehetek: munkás,
Hétköznapoknak kardja.

Jó ragyogni kinyitva
Vidám napot tükrözve,
S forró szerelmes kézben
Szivet vésni fatörzsbe.

Öröm, ha gondos asszony
Vajat ken velem lágyan,
Öröm dúskálni édes
Gyümölcsök friss húsában.
*

De legnagyobb öröme
Akkor van a szivemnek,
Ha rongyos éhezőnek
Velem kenyeret szelnek.
Bódás János

Öröm rózsákat nyesni
Míg elborít az illat,
Es ceruzát hegyezni,
Amivel verset írnak.
—
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A TŰZKERESZTSÉG
(Egy önkéntes naplójából.)
1941. július hó 2-án verőfény e;s déli
napsötésben, a Tatárhágó szerpentin
jein dübörgött az utolsó motorunk is,
az oszlop eleje már átgördült a hatá
ron és idegen földön, a titokzatos
Orosz —- földön nyelte a kilométere
ket. A hágón túl az első útkanyarban
feltűnt az; orosz határőrség laktanyaépülete. Csodálkozva néztük, mert ez
volt az első orosz alkotás amelyet lát
tunk. Szerettem volna megnézni, hogy
milyen helyen és hogyan éltek a bolseviki hadsereg zsoldosai. Kívánsá
gom csakhamar teljesült is, mert e
pillanatban lendült magasba a kapi
tány úr kezében a piros tárcsa, jelezve,
hogy az oszlop szabályos távközökre
zárkózzék fel és álljon meg. Meg
álltunk, leállítottuk a motorokat és
vártuk a további parancsot. Egyszerre
csak felhangzott a parancs: „Gépkocsi
ról, csajkát fogj; ebédhez készülni!”
Két órát töltöttünk a hágónál, ami
éppen elég volt ahhoz, hogy miután
megebédeltünk, szétnézzek egy kicsit
az orosz kaszárnyában. Csak óvatos
körültekintéssel tudtam bejutni, mert
az út, amely bevezetett, alá volt ak
názva és állandóan vigyázni kellett,
hogy azon a keskeny folyosón halad
jak, amelyet a mi utászaink jelöltek
ki apró kis táblácskákkal az akname
zőn keresztül. Szerencsésen bejutot
tam a házba, hol nem én voltam az
egyedüli látogató, mert már ott szem
lélődött néhány tiszt és egy -karpaszományos kollégám is. Amit bent
láttunk, abból kitűnt, hogy a musz
káknak nagyon sietős lehetett a dol
-
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guk, mert még arra sem volt idejük,
hogy mindent összetörjenek. A be
rendezés legnagyobb része; ottmaradt.
Nagyon sok ép ágy, asztal, pad, lő
szer maradt ott, sőt még a vízvezeték
is teljesen ép volt. Kint az ulvaron
egy földbevájt gödörben burgonyát és
egy hordó sósuborkát találtunk; ez
utóbbi a nyomorúságos életmód foly
tán nemzeti eledelük lehetett a musz
káknak, mert a későbbiek során a sok

Páncélosaink a határon.

orosz faluban, városban, melyeket el
foglaltunk), mindenütt találkoztunk a
soísuborkával és ugyancsak hordókba
elrakott félig rothadó sóshallal. Miu
tán mindent átnéztünk, az egyik zász
lós úr azt mondja: Gyertek fiúk, men
jünk fel a hágóra és intsünk búcsút a
mi szép hazánknak, mert ki tudja,
látjuk-e még valaha?
Visszamentünk a tetőre, ahonnét
gyönyörű kilátás nyílott a mély völgy
ben fekvő Kőrösmezőre és a távolabbi
hatalmas csúcsokra, melyek csillog
va verték vissza a júliusi nap perzselő
sugarait. . . Mindannyian némán néz
tük az elénk táruló kárpáti panorámát
-

és gondolataink áthatoltak a 2.000
méteres havasi csúcsokon, le a magyar
rónák pirosfedelű házaiba, ahol talán
éppen most kondul meg a déli harang
szó; a föld munkásai leteszik a kaszát,
kapát, a gyárakban megállnak az esztergályozógépek és a magyar munkás
nyugodtan lát hozzá ebédje elköltésé
hez. Bár mi, katonák itt állunk a há-

dig ahol a patak partja nem volt na
gyon meredek, átgázoltunk a harcko
csikkal a vizeken. Délután 5 óra felé
beértünk egy kisebb városkába Tatarow-ba, ahol erős harcok nyomai vol
tak láthatók. Határvadász alakulatok
kal találkoztunk itt, akik már a har
cokból jöttek vissza, fáradtak voltak
és éhesek; éppen akkor ebédeltek. Ök
már megtették a maguk kötelességét,
mert amint mondták a hegyekben már
nincs orosz, kiverték a síkságra, onnan
majd nekünk kell tovább szorítani.
Elhagytuk a várost és eljutottunk a
Pruth festői folyásához. Közben le
szállt az este, parancsot kaptunk a tá
borverésre. örültünk, hogy itt a Pruth
völgyében húzódó fenyvesben verhet
jük fel sátrainkat, ahol kellemes hű
vös levegő volt. Másnap reggel korán
indultunk; híd hiányában, (a muszkák
felrobbantották) átgázoltunk a folyón.
Sikeresen átjutott az egész század és
utána teljes sebességgel haladtunk ki-

A magyar bomba hatása a kolomeai
pályaudvaron.

ború küszöbén, mely nem tudni, mit
hoz számunkra, életet, vagy halált,
mégis hálát adtunk magunkban, hogy
a mi hazánkban nyugalom és rend
van, nyugodtan arat a magyar föld
népe, mert nem nálunk dörögnek az
ágyúk és nem zúgnak a magyar lég
térben idegen bombavetők motorjai.
Végül is sapkánkhoz emeltük kezün
ket, tisztelegtünk utoljára
hazánk
felé és lementünk az oszlopokhoz, ahol
már induláshoz készen jártak a moto
rok. Majd megindult a parancsnoki
kocsi és mozgásba jött lassan az egész
motoros kígyó, lefelé, a Kárpátok lej
tőin, befelé a titokzatos és ismeretlen
vörös birodalom felé.
A Kárpátokban még meglehetősen
lassan haladhattunk, mert az összes
hidak fel voltak robbantva és az árkászaink, utászaink által épített szükséghídakon kellett átmenni, vagy pe
—

72 tonnás orosz tank.

felé a Kárpátokból. Robogtunk dél
után 4 óráig egyhuzamban, amikor
leértünk Kolomeába, egy rendesebb
kis lengyel városkába. Itten voltak
többen is, akikkel tudtam beszélni né
metül; megkérdeztem, hogy mikor
mentek el az oroszok, azt válaszolták,
14
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egy napja, hogy kivonultak a városból,
tehát hamarosan elérjük őket. Másnap
szept. 4-én egész nap menetben vol
tunk. Estére kelve megérkeztünk Horodenka (kisebb mezőváros) elé, ahol
előkészültünk éjtszakai táborozáshoz.
Holdvilágos éjjel volt, kelet felöl már
hallatszott az ágyúdörgés mégpedig
elég erősen, tehát elértük az orosz se-

A sárba ragadt tank.

regeket és az élcsapataink már harc
ban állanak, onnan hallatszik az ágyú
szó. Megkezdtük az előkészületeket a
pihenéshez, de csakhamar abba kellett
hagyni, mert ismét folytattuk a mene
tet. Reggel felé beértünk egy kis len
gyel faluba, ahol azt mondták, hogy
kb. már csak 30 km-re vagyunk a
Dnyeszterhez és onnét hallik az ágyú
dörgés. Itt a faluban megálltunk, meg
ittuk a reggeli fekete kávét és egy kis
izgalommal vártuk a parancsokat,
Egyszerre csak hívják a szakaszpa
rancsnokokat a százados úrhoz; el
ment mind a négy parancsnok. Fél
óra múlva minket rajparancsnokokat
hívtak. Mi is megkaptuk a tájékozta
tást és a parancsokat és ismét kocsikra
szállt az egész század. Megindultunk
tehát a nagymúltú Dnyeszter folyó
felé, ahol már apáink is sokat
küzdöttek.
—
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Az ágyúdörgés mind közelebbről
hallatszott és mind jobban erősbödött.
Közben a motorok egyhangú, álmosító
zúgására elaludtam a kocsiban és mi
kor felébredtem, elémtárult a harcmező . . .
Egy vasútállomás
előtt
álltunk,
jobbra tőlünk egyik kerékpáros egy
ségünk fejlődött föl egy hatalmas
búzatábla mögött. Az orosz időzített
gránátok már nem messze robbantak
zöldes-piros fénnyel. Mi is megkaptuk
hamarosan a parancsot. A gabona
tábla fedezete mögött fejlődtünk táma
dáshoz, a folyópart irányába. Amint
benyomultunk a búzába, a túlsó par
ton megszólaltak az orosz géppuskák,
golyószórók. A lövedékek ott fütyül
tek a fejünk felett és mögöttünk csa
pódtak be, úgylátszik a muszka ma
gasra vette az irányzékot. Tőlünk
jobbra egy kerékpáros század hú
zódott
jobbszámyunk
biztosítására.
Balra tőlünk egy-egy sűrű bokros terü-

Dnyepropetrovszk romjai

leien gyülekeztek páncélosanik táma
dásra. Előttünk hömpölygőit a Dnyesz
ter ezüstös habokkal, széles, magas
partú medrében. A túlsó parton fehér
lett egy szép kis lengyel város Zalescziky városa.
Már a magyar ágyúk gránátjai
-

robbantak benne, a város keleti része
pedig füst és lángtenger volt. Termé
szetesen az orosz sem nézte ölhetett
kezekkel, hanem a város mögötti dom
bok mögül küldözgette ágyúgránátjait
közénk, a gyalogsága pedig részben
a városból, részben pedig a folyópart
járól géppuskázott és géppisztolyozott.
Mindenfelé dübörgőt! a föld, tüzérgrá
nátok robbantak a közelben, géppuska,

célbavenni bennünket, mert tüzéreink
állandóan tűz alatt tartották őket.
Tankjaink már-már elérték a hidat,
gyorstüzelő puskákkal lőtték a túlsópartról géppuskázó ellenséget. Egy
szerre csak pokoli robbanás rázta meg
a levegőt; levegőbe repült a híd kö
zépső része és hatalmas robajjal zu
hant le a zúgó folyóba. Hídon tehát
már nem tudunk átjutni a túlsó

r■

]

A Dnyepr sellői.

golyószóró lövedékek vijjogtak a fe
jünk felett. Egyszerre csak páncélo
saink is megindultak rejtekhelyeikről
és egymás után tűntek fel a hullámok
síkságon. Irány a vashíd! Tüzéreink
ontották a gránátot a híd túlsó ré
szére, hogy harckocsink előrejutását
megkönnyítsék. Megszólaltak az oro
szok páncéltörői is; egymásután rob
bantak a lövedékek a harckocsik kö
rül, de nem tudott az orosz nyugodtan
-

partra, más eszközökhöz kell folya
modni. Tüzérségünk és az összes gya
logság ontották a tüzet az ellenségre.
Gépesített gyalogságunk is szépen ha
ladt előre a sűrű búzatáblában. Hama
rosan meg is lett az eredménye táma
dásunknak. Az oroszok harcikedve
alábbhagyott, úgy látszik megijedtek
a gránátesőben támadó honvédeinktől.
Elhallgattak az ellenséges géppuskák,
golyószórók, már csak a tüzérségük
16

-

küldözgette gyilkos gránátjait, de azok
is ritkábban jöttek. Tehát megkezdte
a muszka a visszavonulást. Ekkor tör
tént egy véres eset az egyik szakasz
nál, mely a búzatáblában támadott:
Négy elszánt bolseviki katona a sza
kasz oldalába lopakodott észrevétle
nül a magas gabona fedezete alatt és
alig 20 méterről belepuskázott honvédeinkbe. Először nem tudták az embe-

azután egy szakaszvezető, aki fel
ismerte a helyzetet, gyorsan a négy
muszka hátába került és egyiket puskttussal fejbecsapva a másikat lelőtte,
a többi kettő pedig megadta magát.
Természetesen ezután átfésülték az
egész búzatáblát, de több orosz nem
volt benne.
Lassan azután elértük a folyópartot,
ahol találtam egy 1918-ból visszama-

A dnyeprosztóji duzzasztómű.

radt síremléket, mely egy világhábo
rúban elesett kadett-nek volt a sírjára
állítva.
Emlékezetes
szép feliratot
találtam rajta, mely a következően
hangzik:

rek, hogy ki tüzel, azt hitték talán
tévedésből a távolabb levő kerékpá
rosokból lőtt rájuk valaki. De' a rajparancsnok, egy őrvezető észrevette,
hogy a puskadörrenés és a sivítás más
képpen hangzik, mint a magyar pus
káknál és ő is visszalőtt. Ekkor már a
muszkák még közelebb lopakodtak és
közvetlen közelről halálosan megse
bezték az őrvezetőt. Most már észre
vették a mieink, hogy oroszok kapták
őket oldalba és visszatüzeltek. Ekkor
—

„Itt nyugszik L.........ssy Zoltán kadett
Meghalt 1915. április 16-án
Meghalt a hazáért, magyarok tavaszáért,
Itt indult a hadak útján, megtört testben
Ifjú lánggal égő lelke
Élt az igazságért; és becsületért."
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A vezeték névben a hiányzó betűket
valószínűleg az ütközet alatt egy puska
vagy géppuska golyó kivágta.

nagy veszteségeket okoztunk az orosz
nak mind emberben, mind anyagban és
mindenünnen hajtottak foglyokat is.
Megverve vonult vissza az orosz ez
elől a kis magyar sereg elől-, amely
először próbálta meg erejét 20 év után
az Európa hódításra indult vörös sere
geken. Önbizalmat és fokozottabb bá
torságot szereztünk ebben a csatában.
Itt a Kárpátok tövében a Dnyeszternél indultunk mi is az új magyar nem
zedék, a hadak útján és számtalan
csatában és harcban emeltük és gyara
pítottuk apáink hírnevét hirdetve a
magyar dicsőséget, a Kárpátok büszke
bérceitől végig a végtelen orosz pusz
tákon egészen a Donec folyásáig . . .

Délután 7 óra felé járhatott, a nap
lemenőben volt, már csak pirosán, hal
ványan szórta bágyadt sugarait a zúgó
Dnyeszterre. Az ütközet, amely szá
munkra a tűzkeresztséget jelentette,
befejeződött. Elhalt az ágyúdörgés
és a géppuskaszó, megszűnt a puska
ropogás. Egyes egységek már átkeltek
a folyón csónakokkal és kutatták át a
várost. A magyar seregek többi része
pedig gyülekezett a parton, a parancs
nokok számbavették veszteségeiket, az
emberek pedig elfáradva, kimerülve
beszélgettek a lefolyt harcról.
Győztünk tehát az első csatában,

Magast Lajos

Mosolygó kémia.

DIÁKESETEK

Tanár: Hogyan nyitjuk ki egy ciánhidrogénes szoba ablakát?
Diák: Egy kővel betörjük és úgy elillan
a gáz.
Kéry János,
Budapest.

Az őskori réteg.
Ásványtanórán arról van szó, hogy az ős
kori réteget a föld felszínén csak a Svéd-paj
zson és a Colorádó völgyében találhatjuk
meg. A tanár úr ismétlésképen megkérdi:
— Tehát hol maradt meg az őskori réteg
a föld felszínén?
A gyerek rövid habozás után rávágj a: — A svéd Colorádón.

*

Szegény farkas!
Magyar irodalomórán a Ferenc-legendát
olvastuk, illetve ennek egyik részletét. „Az
fordolt farkasról” szóló szemelvényt. Az óra
végén megkérdezte a tanár úr az egyik diák
tól, mit olvastunk? „A felfordult farkasról”
— válaszolja megelégedetten az rája.

Horovitz Endre, Bpest.

*

Négyessy Béla,
Békés.

A Monté Cassino.
Wladimirnek jelest akar adni a tanár úr
hittanból, tehát vallatja erősen. — Hol alapí
tott Nursiai Benedek kolostort? — A felelő
nek nincs fogalma róla, tehát a tanár úr segí
teni próbál: Voltál már kaszinóban? Csend.
— Nem tudod, mit jelent latinul hegy? Gon
dolkodj egy kicsit! Erre már rémlik valami
és kivágja: A Mont Blancon.

A melléknevek fokozása.
Házifeladatnak egy-két latin melléknevet
kellett fokozni. Egyik barátnőnk a következő
ritka szép példát találta fel: gradus, a, um
lépcső, s lett a közép és felső foka ilyen
képen: gradior, ius lépcsőbb, gradissimus,
a, um, leglépcsőbb.
Lunczer Ágnes.

Csekme Pál, Bpest.

—
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Hadijelentések a tanár-diákfrontról
Csapatunknak azért oly derűs az arca:
Üj fegyvereket kap a kezdődő harcra.
Könnyű, nehéz fegyvert bőséges tömegben
Cipelnek az őszi, ijesztő melegben.
Hónuk alá veszik apraját és nagyját,
Nem is jegyre mérik és szívesen adják.
Hogy sorba kell állni egy kicsikét érte,
Nem baj, az új „puska” igazán megérte.
Csak aztán a nagy harc vígan sikerüljön
És nehogy a „puska” visszafelé süljön!
Bár azt hiszem, nem kell aggódással telni:
Minden ügyes harcos jól tudja kezelni.
Telek.

Kossuth Lajos.

DIÁKESETEK

Történelemórán a tanár úr felszólítja az
egyik kislányt, hogy beszéljen Kossuth Lajos
ról. A kislány elkezdi: A szabadságharc egyik
másik kiemelkedő hőse Kossuth Lajos volt.
A befejezés a következőképen sikerült:
Kossuth a szabadságharc leverése után Tö
rökországba, Angliába, Amerikába, végül Torinóba menekült, ahol élete végén meghalt.

Hittanórán.
A tisztelendő úr svájci utazásairól beszél
s elmondja, hogy ott él a legjobb barátja,
kivel leginkább el tud beszélgetni. Erre fel
ugrik az egyik fiú és kíváncsian kérdezi:
— A tisztelendő úr tud svájc nyelven
beszélni?
Porosa Sándor,
Csurgó.
—

K. L, Bpest.
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Mák Pista riportjai*

fejére. így bizony, csak hajadonfővel járt,
csak rossz időben kötöttem fel neki turbánt.
Három levelezőlapot is írtam a nyáron.
Egyet Babos Bözsinek ,a barátnőmnek, egyet
az osztályfőnöknéninek és egyet a Szeleczky
Zita színésznőnéninek. Csak a Bözsi vála
szolt.

#

Gömböc Pali, IV. o. gimn. tan.

Ki hogyan töltötte a vakációt?
Pocok Mihály I. o. polg. isk tan.
Én legfőképpen a magyar helyesírást gya
koroltam, mert hármasom volt magyarból.
A papám mindig két fillérrel jutalmazott, ha
sikerült három sort hiba nélkül leírni. Te
hát nagyon szorgalmas és figyelmes voltam.
Nyertem is a nyár folyamán 13 fillért. Azért
jött ki páratlan szám, mert egyszer nem tud
tunk dönteni, hogy miképpen kell a szót írni
s az Akadémia válasza még nem érkezett
meg. Ha nekem lesz igazam, megkapom a
hiányzó fillért. Továbbá még indiánosdit ját
szottam és zacskóba töltött porbombával meg
vadítottam két tehenet. A szekér, amelyet
húztak, összetörött.

Én igen jól töltöttem a vakációt: egész
nap ettem. (Éjjel nem, szerkesztő bácsi!) Mi
vel nehezek a viszonyok, nem illik válogatni,
tehát én sem válogattam, hanem éretlen szil
vára levest, mákos csíkra uborkasalátát kajszinbarackkal egyformán megettem. Ennek
ellenére csak hatszor kellett hívatni a dok
tor bácsit gyomorrontás miatt. Tavaly még
kilencszer. Mondta is, hogy az idén jobbak
az egészségügyi viszonyok és kevesebb a jár
vány, amint nálam is látható. Szilvásgombóc
ból sikerült 18-at megennem. Tulajdonképpen
19 volt, de egybe elfelejtettek szilvát tenni s
így a bátyám megóvta az eredményt, merthogy
az nem volt szabályszerű szilvásgombóc. Azt
hiszem, sok vitamini lehet a gombócban, mert
a nyáron nyolc kilót híztam.

#
Ugri Panni, V. leánygimn. tan.

#

A nyarat úszással töltöttem el. Most ta
nultam meg. Nem volt nagy kedvem hozzá,
de a mamám megígérte, hogy kapok egy szép
strandruhát. Erre elvállaltam a feladatot. A
ruhám nagyon szép, szebb, mint a Midé,
pedig eddig az övé volt a legszebb az osz
tályban. Az úszás igen hasznos sport, mert
edzi a testet és szép strandruha jár hozzá.

Virág Zsuzsi, III. o. leánygimn. tan.

*

Mi nyaralni voltunk és magammal vittem
az Erzsi babát is. Varrtam neki a nyáron
négy ruhát, amelyeknek mintáit kinéztem a
a mamám leánykori divatlapjából. Nagyon
jól sikerültek. Kalapot is akartam neki csi
nálni, de nem sikerült. Olyant akartam, mint
a mamámé, de ha arányosan megkicsinyí
tettem, akkor nem maradt semmi a baba

Pető Frigyes, VIII. o. gimn. tan.
A latin tanár úr igazságtalansága miatt
az Aeneist és a nyelvtant tanulmányoztam.
Ezenkívül írtam hét lírai költeményt. El is
vittem a Karakószörcsoki Hírlaphoz, de a
szerkesztő azt mondta, hogy az olvasói csak
harctéri híreket akarnak olvasni. Most az
Ifjú Evekhez küldöm be. Ott a szerkesztő úr
szigorú ember s az olvasóknak azt kell ol
vadniuk, ami a lapban van. így talán mégis
nyilvánosságra jutnak. A javítóvizsgán át
mentem.

* Mák Pistát megkértük, hogy írjon ripor
tokat a diákokról. Ö, részben lapunk iránti
szeretetből, részben a jogi tanulmányok kevésbbé érdekes volta miatt szívesen vállalta
a feladatot s belépett a munkatársaink közé.
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A világ népessége a legújabb kimutatások
szerint 2110 millió.
A most közzétett adatok szerint Olasz
ország lakossága — a jelenlegi háborúban
hozzácsatolt területek nélkül — 45 millió 416
ezer lélek. Róma lakossága 1,437.000.
A vasmegyei ásatások legújabban árpádkori sírok egész tömegét hozták napvilágra.
A Nemzeti Múzeum ismert régésze, Nemes
kéri tanár Sorokpolányban rendkívüli becsű
történelmi leleteket tárt fel.
A világ legnagyobb vízirepülőgépe most
készült el a Marseille melletti Marginane
repülőgépműhelyben. 73 ülőhely és 40 fekvő
hely van rajta. Működési sugara 6000 .km,
tehát könnyen bonyolít le forgalmat Párizs
és New-York között. Súlya 68 tonna, szárnyszélessége 52 méter. Hat, egyenként 1500 ló
erős motor hajtja és sebessége 280 km órán
ként.
Űj hanghullámot fedezett fel dr. Heríord
egyetemi tanár. Az újonnan felfedezett ú. n.
szívó hanghullámok sokban különböznek az
eddig ismert közönséges hanghullámoktól.
Az újfajta hanghullámmal való sugárzás ál
tal a szilárd szövetek folyékony anyagok tu
lajdonságait veszik fel.
Ehrenhaft és Banev német természettudó
sok megállapították, hogy ibolyántúli suga
rakkal mágnesezést lehet végezni. A föld
felületére merőlegesen elhelyezett nem-mág
neses darabokat hosszabb besugárzással mágr
nesességgel telíteni is lehet.

üveggyapjúból készült ú. n. oltógát egy mé
ter hosszú. Tűz esetén egymás mögött két
gátat helyeznek el. Előzőleg az erre a célra
alkalmazott üveggyapjút a tűzoltásnál jól
ismert „Tutogen” anyagba mártják. Ez az
anyag az üveggyapjút állandó nedvességben
tartja és teljesen légmentes falat alkot, amely
meggátolja a tűz terjedését. E tulajdonságát
a Tutogenbe mártott üveggyapjú évekig
megtartja.
Az üvegi'onál szívóssága felülmúlja a
szerves anyagokból való fonalak, sőt az acél
drót szívósságát is. A lenfonál például saját
magából 24.000 m hosszú fonalat bír el sza
kadás nélkül, míg, az üvegfonál szakadás
hosszúsága'120.000 méter.
Külföldi kiskertészetekben végzett kísér
letekből kiderült, hogy a természetben gya
kori a növények önvédelmi szövetkezése. Ezt
a jelenséget a kertészetekben főleg a főzelék
termelésben használják fel. Ha például a
sárgarépát és a póréhagymát külön ágyakba
ültetik, akkor a sárgarépalégy, illetve hagy
ma légy tesz bennük károkat. Egy ágyba ül
tetve azonban a két növény megvédi egy
mást ezektől a kártevőktől. Kelvirág egyma
gában ültetve, sokat szenved a kápasztalepke pusztításaitól, paradicsommal és zel
lerrel párosítva azonban megmenekül a ká
posztalepkétől.
Dohányvirágból parfőmöt sikerült előállí
tania a pforzheimi dohánykutató intézetnek.
Az új illatszer alapanyagát vegyi úton állí
tották elő a dohány virágjából.
A napsugárzás évente 13.000 millió ton
nányi szenet segít felhalmozni a növények
nek.
A világgömb sugara 1068 millió fényév.
A fényév 9.46 billió kilométer.
P. F.

A felsősziléziai Beuthen bányamentőállo
máson érdekes kísérleteket végeztek az
üveggyapjúval. Ez az új anyag ugyanis rend
kívül alkalmas bányatüzek megakadályo
zására. A kísérletek bebizonyították, hogy az
üveggyapjú a tüzet rövid időn belül telje
sen elfojtja. Az új anyag rendkívül könnyű,
éghetetlen, raktározható és szállítható. Az
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Falusi élmények
Tavalyi nyári pályázatunkon első díjat nyert.
Irta: Sziller Márta V. o. t., Budapest.
Az idei nyaram egyik legkedvesebb sza
kasza az a hét, melyet Zalátán, Baranya
legdélibb sarkában töltöttem el. Zaláta igazi
ormánsági falu. Lakosai kivétel nélkül mind
magyarok és református vallásúak. A dióés almafák között rejtőzködő házacskák úgy
sorakoznak a falu egyetlen temploma köré,
mint békésen pihenő nyáj a pásztor lábainál.
Azt hittem, mikor a poros utakat, a nagy
melegben álmosan bóbiskoló eperfákat meg
láttam, hoigy unatkozni fogok, holott még
sohasem szálltak el felettem ilyen gyorsan a
napok, mint éppen itt. Pedig milyen korán
keltünk és már nemcsak az esthajnalcsillag,
hanem valamennyi társa ott ragyogott az
égen, mikor végre sikerült bennünket az
ágyba kergetni. Reggel még alig pirkadt,
mikor a kakas harsány kukorékolására sza
porán ugrottam ki a sok, tarka virágokkal
hímzett tollas párna közül és szaladtam a
kúthoz. Mert nincs ám arrafelé fürdőszoba,
mégis milyen jól felüdültem a friss tiszta víz
től, melyet egyenesen a gémeskút vedréből
öntöttem a mosdótálba. Árpád bátya közben
tréfásan kergetett az itatóvályú közelségéből,
nehogy egy cseppet is belelocskoljak, mert.
akkor a lovak meg nem isszák többé. Ezen
nagyon elcsodálkoztam, hiszen a hátam me
gélt a malacok igen jóétvággyal szürcsölték
a moslékot, nem sokat törődtek vele, sáros-e,
mocskos-e, nagy mohóságukban majd fel
borították egymást. Árpád bátya, megmagyalázta, hogy nem minden állat egyforma. A ló
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valamennyi között a legkényesebb, legtisz
tább. Igazi nemes állat. De szereti is a ma
gyar ember, még saját magánál is jobban.
Ezt beszélgettük Árpád bátyával, s míg mi
így tereferéltünk az udvar közepén, addig
Juli néni már megfejte a tehenet, hozta a
friss habos tejet, az illatos kalácsot. Amíg
jóízűen falatoztunk, megérkezett kis zalátai
pajtásom, a hat éves, kékszemű Juliska. Ra
gaszkodott hozzám és mindenfelé együtt men
tünk. Az ő kedves kis lénye hozta hozzám
közel a falut. Most is ott ült mellettem és
figyeltük, mi történik körülöttünk. Először
jött a csordás. Szép tarka, piros foltos tehe
nünk méltóságteljesen kiballagott a kapun.
Elnyújtott bőgőssel üdvözölte nagy tömeg
ben cammogó társait, aztán sűrű porfelhőbe
burkolózva, békésen baktattak a legelő felé.
A malacok már sokkal neveletlenebből visel
kedtek. Sűrűn pattogott a kondás ostora, a
Bodri is előszedte legerélyesebb vakkantásait, mégis jó sok időbe tellett, míg nagy
visítások és nyargalászások után kívül vol
tak a kapun. Míg mi a tejet kanalazgattuk,
Juli néni már javában dagasztotta odabenn
a konyhán a pereceket. Mert bizony ezek a
perecek falusi ember házatáján nagy-nagy
ünnepeket jeleznek. A gazdaasszonyok csak
akkor sütik, ha valami egészen nagy ese
mény teszi ünnepélyessé a napot. Mikor a
kicsi Jézus születésére emlékezik, mikor meg
szólalnak a húsvéti harangok, mikor lagzira
készül, vagy mikor, mint éppen most is,

—

egész évi nehéz munkájának nyeri el jutal
tek, a méhecskék is behúzódtak a kaptárok
mát, szóval mikor a cséplésre készül.
mélyére, mikor megkondult az estéli harang
szó. Az áhítatos csendben úgy borult reánk
Még sohasem láttam, cséplést és csillogó
az este, mintha Isten kiterjesztette volna a
szemmel, türelmetlenül vártam a gép érke
falura oltalmazó meleg tenyerét.
zését. Jött is már a masina, csak úgy ren
A következő napok is bővelkedtek látni
gett a ház, amikor az ud'varra befordult. Tövalókban és vidám élményekben. Egyik dél
fögve, szuszogva kanyarodott a sárgakonyelőtt fürödni mentünk a Drávára. Zaláta kö
tyos buzakazlak elé. Egyszerre benépesedett
zel fekszik a Drávához. Gyalogosan alig egy
a ház környéke. Jöttek a szomszédok, asszo
órajárásnyira és gyönyörű virágos réteken
nyok, leányok, komoly tekintetű férfiak, vál
lukon a háromágú favillákkal. Nem pénzért visza az út odáig. Juliskával nagyon szeret
tünk ezen az úton szaladgálni. Zalátát magas
segítenek ezek a gazdának, hanem „kütöltés veszi körül, hogy a Dráva áradásától
csönbe”.. így mondják ezt errefelé és z anymegvédje, mikor aztán fürödni mentünk, leg
nyit jelent, hogy kölcsönösen segítik egymást,
ezen a töltésen
indultunk
míg az 'egész falu gabonája a szérűbe nem szívesebben
útunkra.
Itt
a
töltés
körül,
különösen
a gá
kerül. Mi se maradhattunk ki a nagy mun
kából, mikor aprajának, nagyjának akadt taknál, rengeteg liba és kacsa tanyázott. Mi
lyen nagyokat kacagtunk, mikor sikerült szétdolog bőven. Zúgott a gép, szállt a levegő
szalasztani egy-egy falka libát, vagy a vízbe
ben a törek aranysárga pora, pergett a zsá
dobált eperszemekkel forradalmi lázba hoz
kokba a kövér buzaszem. Micsoda öröm volt
nézni Isten gazdag áldását. Bomlott a sok hattuk a kacsatársadalmat. Háromfa-pusztánál megbámultuk a cigányokat és a kenderkéve, nagyokat sivított a cséplőgép gőzsípja,
áztatónál a derékig vízben dolgozó asszonyo
nevetgélve tréfálkoztak a jókedvű kéveoldó
kat. De a legszebb élmény mégis maga a
leányok az etetővel, Árpád bátya meg bol
nagy,
szélesmedrű folyó, a lustán és fensé
dog büszkeséggel méregette ujjai között a
ges
nyugalommal
hömpölygő
víztömeg.
friss gabonaszemeket. Mi ketten Juliskával
A Dráva. Nem győztem betelni a szépségével.
először a pelyvahordóknak segítettünk, de
Csillogó ezüstös hátán szikrázott a napsugár
aztán nagy bátran felmásztunk a szalmaés a partjait fűzfaerdők koszorúzták. Pom
kazalra és onnan csúszkáltunk le a hullott
pás volt fürödni a hűs vízben és élvezni a
szalma közé. Mire Juli néni a kemencében
napot homokos partján. Fürdés közben gyö
szép pirosra sült pereceket kihordta, a búza
kazlak már el is fogytak. Megállt a gép és a nyörködtünk a halászok munkájában, ahogy
fáradt emberek pihenőt tartottak. Juli néni . a csónakról kivetették nagy hálóikat.
bőségesen megvendégelte őket és míg jó ^ Szép volt ez a pár nap, melyet itt töltöt
ízűen ettek, a fiatalabbja már rákezdett a tem el a falusi emberek egyszerű körében
és fájt a szívem, mikor búcsúzásra került a
nótázásra:
sor. Sohase fogom elfelejteni ezeket a bol
„Kútágasra szállott a sas,
dog békés napokat. Sohase fogom elfelejteni
Engem rózsám ne csalogass . ..”
Juliskát, a Drávát, a kukoricaföldek hara
Aztán egyik dal követte a másikat, ám a gos zöldjét, a rétek illatát, és nem fogom el
felejteni a tanulságot, melyet a faluról ma
nagy jókedvnek a gépész hamarosan véget
gammal hoztam.
vetett. „Munkára embörök”, adta ki a jel
szót harsányan és alig pár perc alatt már
A falu tanított meg arra, hogy az agyagos
mindenki a helyén állt ismét.
földbe merülő ásó, a Dráva habjai felé len
Alkonyodott, mire a zabbal is végeztek.
dülő halászháló, a kévét oldó sarló mind em
Árpád bátya és Juli néni szíves szóval kö
beri sorsunk, a munka jelképe. De azt se
szönték a segítséget és ahogy a sok munkás felejtem el, hogy láttam a zsákba peregni
szerteszéledt, egyszerre elcsendesedett az ud
a gazdag buzaszemet, láttam a gazda szemé
var. Megjöttek szép sorjában az állatok is,
ben felvillanó örömet és hallottam az estéli
Árpád bátya elővezette a lovakat és meg
harangszót. Arra is a falu tanított meg, hogy
itatta őket. Juli néni indult a fejőkével az
minden emberi munka mögött ott van a
istálló felé, mi meg kiültünk a ház elé, a jutalom, az Isten áldása.
nagy diófa alá. A madarak már mind elül
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Akarom

Rímek az őszí falevélhez
Hulló falombok, mit susogtok
Az elmúlásról énnekem?
Ne bántsatok, hisz’ én az ősznek
örök panaszát úgyis érezem.
A távozó madár dalában
A nyár üzen — tudom — nekem,
Egy messzetünő más világról,
Amelynek öblét el nem érhetem.

Elmúlt álmok kísértő árnya
Fel-felsír a telkembe zárva.
Elsiratom, ami már elmúlt
De nem panaszkodom, mert
Így akarom!
ÍJj álmok hívnak új tusára,
Űj célokért jött el az óra,
Törtető, vad, lüktető láza
Mint a vihar, tépi. rázza
A lelkemet harcos riadóra!

Rég volt nagyon ... Ott jártam egyszer,
S a boldogságom ottmaradt:
Es minden órán visszavágyom,
Amint az évek évre omlanak.
Fátylat lendít felém a távol.
Szólítanak kéklő hegyek:
Költözz tovább te őszi vándor;
A boldogságod itt meg nem leled.

Újult erővel nekivágok,
Ha szenvedés érne, vállalom.
Vissza nem lépek, meg sem állok,
Vésszel, veszéllyel szembeszállók,
Es boldog leszek, mert
Akarom!
Vályi László V. o. í
Budapest.

Unott napok fakó ködén túl
örök tavasz ragyog, tudom'
Mégis fáj, hogy vaksors kezében
Prédára ömlik drága sok napom.
S míg álmodom jövő tavaszról,
Bús ködben elfoly életem ...
Hulló falombok mit susogtok
Az őszi elmúlásról énnekem?!

Első döbbenés
Rohannak a napok
Rohannak az évek,
Régi szép emlékim
Vissza-visszatérnek.

Fehér Gábor VII. o. t.
Nyíregyháza.

Feltárul egy világ
Örömmel és bajjal,
Telve sok sírással,
De még több kacajjal.

*

Pásztortilínkó

Boldogan dúskálok
E sok emlék között,
Míg szállnak az évek
Ifjú fejem fölött.

Az alkony már szürkeségbe öltözött,
messziről már integet felém az est. ..
Az égre szép, csillogó bíbort fest
a nap, a vén szunnyadó hegyek között.

Örszigety Frigyes
rg. Vili. o. t.
Bonyhád.

Tölgyfahídon kolompolva jön a nyáj,
a puli néha mérgesen felugat
és a birkák biz’ szedik a lábukat.
A vén juhász tilinkóját fújva jár ...

*

Szeptember

Öreg hársak hallgatják a gangokat
s a nótára felsírnak a vén füzek
s állnak, mint meghajlott őszhajú szüzek,
csak a szélnek osztogatnak bókokat.

Az utcákon köd szitál,
Csípős szellő fújdogál,
Szeptember jött ridegen,
Ködösen és ridegen,

Ő már bizony nagyon régen járhat ott
s régen fújja tilinkóját cifrázva,
mert folyton csak azt reméli, hogy hátha
megértik az évszázados bánatot!
Kökény Pál, Vili. o. t.
Aszód.

—

Színesedik erdő, rét,
Veszi tarka köntösét.
Tertinszky Edit
Pécs.
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BETÜREJTVÉNYEK.
(2—2 pont)

Hursán Pál
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KOCKAREJTVÉNY.
Hesp Ede
(4 pont)
Volt miniszterelnök.
Tejkrém márka.
Női név.
Ede becézve.
Kicsinyítő képző.
Magánhangzó.

SZÁMTANI REJTVÉNY.
«
Harbach Gyula
(4 pont)

Egy leánytól azt kérdezte valaki: „Hány
éves vagy?” A leány így felelt: „Én annyi,
amennyi, anyám mégegyszerannyi, apám öt
tel több, mint az anyám, összesen százévesek
vagyunk”.
Hány éves mindegyik?

Kéry János

Pályázat.
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület elnöksége következő pályázato
kat hirdeitá:
*
.1. Vers. Jutalom: I. díj 10 P, II. 5 lP, III. díj jutalomkönyv.
II. Rajz (ceruza-, tussrajz, linóleummetszet). Jutalom: I. díj 15 P, II. díj
10 P, ü l. díj jutalomkönyv.
III. Elbeszélés. Különválasztva felső és alsó osztályosok számára.
Felső osztályosoknak (V—VIII. tanítóképzősök, más középfokú iskolások).
I. díj 15 P, II. díj 10 P, III. díj jutalomkönyv. Als?óosztályosoknak (polgáristák,
gimn. I— IV.). I. díj 10 P, II. díj 5 P, III. jutalomkönyv..
IV. Űtleírás. I. díj 10 P, II. díj 5 P, III. díj jutlalomkönyv.
A pályázatban résztvehet a lap minden előfizetője. A pályaműveket alá
írni nem szabad, hanem jeligével kell ellátni. A nevet borítékban kell ugyan
olyan jeligével mellékelni. írja rá minden pályázó az elbeszélésnél, hogy alsó-,
vagy felsőosztályos műve-e? Beküldési határidő 1942. nov. 15; cím: Dr. Remport Elek felelős szerkesztő, Budapest, VII., Damjanich-u. 28/b.
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