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Egy hitetlennek
Egy másikat mögém vetett
valaki és nem ért szilánk.

hálálkodni és bizonykodni
Isten felől s akárkinek
megmondhatom, hogy engem holmi
mosolyok nem szédítenek.

Egy harmadik, ahogy lebújtam
gödrömbe, épp arcom elé
csapott, arasszal. Feljajdultam:
jaj, a szemem ! . . . S nem telt belé

Golyó fütyült s gránát csapott,
halál emelte homlokát,
de nékem mindig rést hagyott
és csak futottam én tovább.

öt perc és — láttam. Csak a föld
vakított meg s a fájdalom
is elmúlt rögtön, kitörölt
szememből. Nékem van jogom

Szerencsém volt — mondom nevetve,
de láttad volna, itt kinek
lett volna még nevetni kedve,
akinek nem volt Istene!
Kónya Lajos.

Egy gránát épp mellém esett —
s nem robbant, futottam tovább.

—
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Uj tantárgy: A honvédelem
Az első pillanatban vérkarikák lobognak a szemedben: éppen csak ez
kellett! Megint új tantárgy, amikor a szaktudósok sercegő tollal hadakoznak
a túlzsúfolt középiskola ellen: és ebben a hadakozásban vele harsog az egész
diákhadsereg. A kötelező mozi még csak elüti, de a több tornaóra, az egész
ségtan, a művészettörténet után minek még egy új tantárgy. Délelőtt 5— 6
órát melegíted az iskolapadot, délután jönnek a különórák: meg van tehát az
ezeregy ok, hogy feldohogj: Elég már a tantárgyakból; torkig vagyunk a tan
anyaggal!
Aztán előveszed higgadtnak vélt eszedtokját és kiráncigálod belőle az
igazságot: az iskola mindig honvédelem volt, mert tudományt, erkölcsöt, vallá
sos világnézetet sugárzott beléd. Minek tehát új tantágyként fejünkhöz vágni
új órák új gyötrelmének szükölését.
Aután lélektani igazságok után kapkodsz, (akkor is ha a lélektant fejed
búbjától a cipőd sarkáig útálod) és azt mondod: Minden tantárgy megkese
ríti önmagának italát, ha egyszer felelni kell belőle. Imé: ,,Az új földesurat” a
régi örökségből kivonatoltad, „A rajon gokat” elolvastad volna, ha nem kel
lene ezt is kivonatban benyújtani és majd így jársz a Honvédelem új tudo
mányával is.
Elhiszem, hogy van némi igazad, de most hadd beszéljek.
Éneklő diákokat hallgattam a múltkor. Sötét volt a vonat és a sötétség
nagy áruló. Előjöttek a Rádióból belétek mételyezett slágerek: A cini-cinifélék, aztán a „magyar” -nak gajdolt műdalok. Mit gondolsz, tanultak ezek a
diákok honvédelmet?
A napokban egy kimondhatatlan nevű szabó jön a segéd-lelkészemhez
mintát venni a Luther-palástról, X. Y. nála varratja. Mit gondolsz tanították
ezt a papot valaha parasztbölcsőtöl — egyetemi
kathedráig igazi, minden
napi harcban élő honvédelemre?
Tovább megyek. Évmegnyitó után végignézem a bevásárló diákokat.
Hemzsegnek az idegen boltok retikülös és vászonszatyros mamáktól, diákok
tól és alig lézeng egypár pápai kollégista a becsületes, magyar boltokban.
Mit gondolsz, ha bármennyit hallottak is ezek a fiúk a hétköznapi honvéde
lem élet-halál fontosságáról a tanár urak ajkáról, megtanulták ezek, hogy mi
a honvédelem?
Most megmondom Kedves Húgom és
Édes öcsém,
hogy én is
csak annyit tanultam, amennyi elég volt a régi világ középiskolájában. Tanul
tam pántlikás és nemzeti kokárdás hazafiságot és szavaló versenyeket nyertem
a Simon Judittal. Évekig cigányprímás voltam az iskolában, a pesti kávé
házban gyártott „magyar” nótákat ríkattuk
legszebben
a hegedűkön. . .
és csak 38 éves
koromban tanultam meg, hogy az Isten szó finn-ma
gyar eredetű, hogy az Ukk és Tápió szerepelnek a Kalevalában és a magyar
településben és csak akkor tanultam meg, hogy néha-néha, Rádió elé en
gedett Ádám zenetanár az
igazi magyar dallal a megdermedt magyar
lelket akarja életre csókolgatni. . .
...m o s t pedig csak jajgasd tovább — kedves jó magyar testvérem, —
hogy nincs szükség a Honvédelemre!
Bácsi Sándor.
-
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Csengey Gusztáv
A múlt század végének legismertebb
költeményei közé tartozott Csengey
,,A fogoly lengyel” című balladája,
melyet 1860-ban írt. Koszciuszkónak
férfias alakja ideálként állott különö
sen ifjúságunk előtt, mert a hazasze
retet lángját találóbban költő nem fe
jezte ki. — Ez az egy költemény elég
lenne arra, hogy kegyelettel emlékez
zék meg a magyar ifjúság költőjéről.
Azonban még egy olyan műve van,
mely el nem múlik soha: a „Ballag
már a vén diák“ szövegét is Csengey
Gusztáv írta. S ha nem is eredeti ez,
hanem egy német diák-nóta sikerült
átdolgozása, ki gondol ma másra mint
a magyar szövegre? Ezt énekli még
most is a magyar diákság, s minden
erőlködés, hogy kiszorítsák, meddő:
vissza-visszatér hozzá, mert olyan jól
énekelhető.
Most az teszi időszerűvé e sorokat,
hogy Csengey Gusztáv születésének
századik évfordulója alkalmával Mis
kolcon
mellszobrot
emeltek
neki.
Evangélikus egyházunk, a miskolci
jogakadémia kezdeményezte és haj
totta végre ezt a nemes munkát,. Hi
szen Csengey evangélikus volt, az
aszódi
evangélikus
gimnáziumban,
majd 1886-tól az eperjesi evangélikus
teológián működött. S mikor az Mis
kolcra volt kénytelen menekülni, Mis
kolc városában élt az öreg költő, s
1925-ben halt meg 83 éves korában.
Minket ne is érdekeljen egyéb mun
kálkodása, hogy politikai regényekben
jellemezte kortársait,
hogy nemes
egyénisége vezető példa lehet közöt
tünk, hogy családja ősi evangélikus
család, s utódai között hű munka
-

társai vannak egyházunknak: mi gon
doljunk a szabadsághős költőjére, ol
vassuk el ezt a balladát, s szavaljuk,
mert hálás feladatra vállalkozunk. A
százéves Csengey Gusztáv örökéletű
lett általa.

Levél a szerkesztőhöz
Októberi számunk elején egy megható köl
teményt talál az olvasó. A költeményt régi
kedves rajzoló- és költő-munkatársunk, Kó
nya Lajos zászlós küldte az alábbi levéllel az
orosz harctérről. Mint egy másik, későbbi
költeményéből láttuk, azóta már ő is se
besülten fekszik egy tábori kórházban.
Kedves Tanár Ür!
Talán évek óta először jelentkezem, talán
kissé különös körülmények között. Odakint
géppuskák ropognak még, utóhangjai egy
visszavert orosz támadásnak, s idebent egy
petróleumlámpa halvány világánál írok, va
lahol a Don partján. S most mindenre és
mindenkire gondolok, ami Magyarországot
jelenti. Sokat szeretnék mesélni, de erre sem
idő, sem hely nincsen. Majd ha elül a harci
zaj. Szeretettel köszöntőm Tanár urat, kö
szöntőm az Ifjú Éveket — és szeretettel kül
döm ezt a pár verset, néhányat azok közül,
amelyek Oroszországban születtek.
Kónya Lajos.

DIÁKESETEK
Az alapszabályok.
Dolgozatírás van számtanból. Egyik bará
tunk a jól elkészített puska segítségével meg
is csinálja a dolgozatot. Már éppen csak át
akarta nézni, mikor ott terem a tanár úr s
rámutatva a puskára, kérdezi:
— Hát ez meg micsoda?
Nem lehetett kitérni a felelet elől, azért
Jóska hidegvérrel mondja:
— Kivonat az alapszabályokból.
Kelemen Tamás, Bpest.
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A Kisalföld termékeny rónáján bí
borfényét árasztotta a lenyugvó nap
sugár. Forró, júliusvégi délutánra lassan-lassan bealkonyodott. Kint a mező
kön csak itt-ott ballagott néhány meg
késett hazatérő. Elnéptelenedett földe
ken kévékben pihentek termelésünk
kincse, acélos gabonánk. Behordása
javarészben másnapra maradt, körü
lötte éber szemmel őrködött a környék
fiatalsága.
. . . Mert az ördög sohasem alszik,
különösen itt, a határ közelében, —
mondják — és jobb a túlzott óvatos
ság, mint baj után a siralom!
Péter türelmetlenül járt fel-alá őr
helyén. Figyelőnek osztotta be okta
tója, a gyujtópalackos léggömbök tűz
veszélyének elhárítására. Majd félórát
késett felváltása, — ami még nem for
dult elő — így nem tudta mire vélni a
dolgot. Igaz ugyan, őrhelye a legtávo
labb fekvő volt, ma délután jelölték ki
ide először.
.. . Talán csak nem feledkeztek meg
róla? Vagy Vados Pista, a felváltója
elkószált valamerre? Aligha! Pista ko
moly fiú, lelkiismeretesen végzi köte
lességét . . . Vájjon mi történhetett?
Szeméhez emelte távcsövét, körül
kémlelt. Megkönnyebbülve lélegzett fel,
messze az utón hazafelé igyekvő gaz
daembert pillantott meg. Legalább
izenhet vele, ha közelebb é r . . . Majd

—

odakiált neki, vagy leszalad hozzá a
gyalogösvényen. Űjra falujának sze
gezte távcsövét. Csak hazatérőket lá
tott, kifelé senki sem jött. Jó ideig
nézelődött, várta a felváltását. De az
őrszem csak késett. . .
Örömére szomszédjuk rokonát, And
ris bácsit ismerte fel a közelgő gazda
emberben, akivel esténként gyakran
elbeszélgetett. Kiáltozására az öreg
meggyorsította lépteit. Odaérve bőbeszédűen kezdte mondókáját.
— No mi baj öcsém? Ügy kiabálsz,
mintha fejed fölött égne a ház! Pedig
ma sem jöttek azok a repülő palackok,
vagy hogy is hívják azt a micsodát,
amit éjjel-nappal lestek! Én már reggel
tudtam, hogy hiába lesitek, mert a szél
innen, mitőlünk fúj a határ felé . . .
Pipaszárával mutatta a szél irányát.
Péter nem hagyta tovább áradozni.
Gyorsan elhadarta kérését, sürgette
az öreg indulását.
— Siessen Andris bátyám, keresse
meg az oktató urat. . ., ha kilép, még
ott találja a levente otthonban. . .
Mondja csak meg, Pistát alighanem baj
érte útközben . . . Küldjenek ki vala
kit a fiúk közül helyembe és kutassák
fel Pistát. . . No, menjen már . . .
Andris kényelmesen pipára gyújtott.
— Ugyan öcsém, nem olyan égető
dolog ez! Mondom, mitőlünk fúj a szél,
ma nem jöhet a repülőpalack . . .
28
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— Dehogy nem jöhet! Mindig jö
het.. .
Az öreg legyintett:
— Á, az csak olyan beszéd! Oko
sabban tennéd, ha velem hazajönnél!
Péter ráförmedt:
— Azt kívánja, elhagyjam őrhelye
met? Hogy beszélhet ilyet katonaviselt
ember létére? Talán elfelejtette a szol
gálati szabályzatot?
— Azt én megtanultam öcsém az én
időmben és tudom ma is! Csakhogy te
még nem vagy katona! Pista barátod
nak nyilván több esze volt, mint ne
ked! Ki se jött ide, mért látta, honnan
fúj a szél! Téged meg itt hagytak, mint
szamarat a hegyen!
A fiú lefékezte indulatát. Ismerte jól
kötekedő szomszédjukat, más húrokat
pengetve, mosolyogva fordult hozzá:
— Pedig adnék szívesen egy jó
csomó dohányt. . . Éppen pipára vágott
dohányt. . . Otthon szárad a padlá
son .. . Jobb az íze, mint amit most
füstöl. . .
Andris bácsi egyszerre kötélnek állt:
— Hát jól van, fiam . . ., elmegyek
az oktató úrhoz, átadom az üzenetet. . .
Tudod, megszolgálom, amit ígértél. . .
Azt a kis dohányt. . . Hiába, öreg a
lábam, azután mitőlünk majd egy fél
óra járás a levente otthon . . .
Nagy sietve megindult a falu felé.
Péter visszament őrhelyére végig távcsővezte a sötétedő eget, nézegette a
' fel-felbukkanó csillagokat. Az idő las
san telt, leült a kazal tövébe.
. . . Andris már beérhetett a faluba
— gondolta — , ha kerékpáron jönnek
ki, nem is kell sokáig várakoznom . . .
De ez a Pista! Igazán különös! Hiába,
sohasem tudhatjuk, mi lesz! Pillanatra
megpihent e gondolatnál. . . Ügy, úgy,
—

nem tudhatunk előre semmit! Bölcs
berendezés, mert ha előre ismernénk
sorsunkat. . .
Hirtelen felugrott ültéből, — maga
sem tudta miért, — a nyugati égbol
tot kémlelte.
Körülötte csendes minden, hallgat
még a tücsök is, elnémul a békák tá
voli zenebonája . . . Szeméhez kapja
messzelátóját, újjá gyorsan forog a be
állító csavarján . . . Azután szabad
szemmel nézi, majd újra látcsövével...
Szíve csaknem kiszakad melléből, kiál
tani szeretne, de mint végtelennek tűnő
lidércnyomásos álomban, — nem jön
hang torkából. . . Minden porcikája
remeg az izgalomtól, végre szája moz
dul, alig hallhatóan suttogja:
— Ejtőernyősök .. ., ejtőernyősök. . .
Három pontocska úszott a levegőben,
majdnem egymás mellett, a repülőnek
semmi nyoma . . . Lassan szálltak alá,
alakjuk egyre növekedett.
Péter idáig csak képen látott leeresz
kedő ejtőernyősöket, a nem minden
napi esemény érdekessége lenyűgözte
figyelmét. Hát hogyne! Gyújtópalackos
léggömböket vártak és élő ellenség ér
kezett! Érezte a pillanat nagyszerűsé
gét, személyének fontosságát. Mert
most tőle függ minden, gyors és lele
ményes cselekedetétől. Izgalma már el
múlt, tiszta aggyal átgondolta a hely
zetet. Azonnal értesíteni kell a csend
őrséget, fellármázni a falut, ártalmat
lanná tenni őket, mielőtt kárt okoz
hatnának! Talán mások is látják a leereszkedőket, talán nem, — mindegy!
Neki indulni kell! Már rohant is volna,
de pillanatra visszahökkent.
Nagyra nőtt a három ejtőernyős, ott
jöttek alá közvetlen közelében. Alig
száz lépésnyire előtte, meg tőle jobbra
29
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. . . Nyilván bomba — gondolta — ,
ami gyújtózsinórra robban, ha valaki
kíváncsiságból ki akarva bontani a
csomagot, meghúzza a szíjat.
Szorosra kötött csomagjaikkal meg
indultak a kazalok felé. Egyikük hátán
keresztbe vetett kézi gépfegyver volt.

és balra, kőhajításnyira. Néhány má
sodperc, — -és majdnem egyszerre föl
det ért mind a három! Távozásról szó
sem lehet, bármerre menne is, meg
látnák azonnal. Három ember ellen
fegyvertelenül ugyan mit tehetne?
Egyelőre nincs más hátra, mint elrej-

Néhány pillanat és az ejtőernyős földet e r ...

tőzni előlük. Mélyen befúrta magát a
kazalba, csak figyelő nyílást hagyott.
A három földre szállt ember — mint
három gép —-, szó nélkül, hihetetlen
gyorsasággal összehajtogatta ejtőernyő
jét. Péter jól látta, amint egy-egy hen
geralakú kis bádogdobozt helyeznek el
a göngyölegben. A dobozok tetején
zsinór fityegett, amit hozzá erősítettek
a göngyöleget leszorító szíjhoz.
—
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Összehajtott ejtőernyőjüket elrejtették
a kazalokba, oda került a gépfegyver is.
Csendesen beszélgettek, Péter nem
értette. Lélegzetvisszafojtva várta a
fejleményeket.
. .. Csak már távoznának előle! Vagy
jönne a felváltás! Ha a gépfegyvert itt
hagyják, itt akarnak maradni a kör
nyéken. Talán a vasúti hidat szeretnék
elpusztítani, vagy az áramvezetéket. . .
—

No, abból ugyan nem lesz semmi!
Egy darabig még tanácskoztak, né
zegették a vidéket. A gépfegyveres
hirtelen lemutatott az útra. Egy pilla
nat alatt mindhárman levágódtak a
földre, gyors kúszással elrejtőztek a
legközelebbi kazalokban.
Az úton, — hol az előbb Andris
bácsi feltűnt, — lovas csendőrjárőr
közeledett. . . Péter szeme felcsillant.
Nagyszerű fogás lesz! Messzelátójával
nézte a közelgő járőrt, időnként a ka
zalokat figyelte.
. . . Gyerekjáték az egész! Ha ide ér
a járőr, leszalad hozzájuk az útra. Jól
megnézte a kazalokat, amelyekbe elrej
tőztek, egyenként kiszedik őket. Két
csendőr, meg ő csak elbir három bol
sevistával!
Számítása azonban dugába dőlt. Az
útkereszteződésnél a járőr elkanyaro
dott dél felé, a szomszéd faluba. . .
Hiába futna, utol nem érné őket, kiál
tozását sem hallanák meg, csak az el
lenség figyelmét vonná magára. Pedig
figyelmeztetni kell őket, ha törik, sza
kad! De hogyan? Tépelődése közben
eszébe jutott a kézi gépfegyver . . . Ott
fekszik előtte tíz lépésnyire a kazalba
rejjtve. Ha megindítja, ropogását ok
vetlen meghallja a járőr és ide vágtat.
Csak értsen a kezeléséhez .. .
Óvatosan kibújt rejtekhelyéből, oda
kúszott a másik kazalhoz, magához
vette a géppuskát. Két könyökére fek
tetve jó darabot kúszott előre. Mármár elhagya ereje, az árokpartnak sze
gezte; fegyverét, megindította a tüzet. . .

úton. A falu felől kerékpáros közele
dett, Pados Pista, a felváltója. Lekapta
sapkáját, feje fölött körben forgatva
jelezte a járőrnek az ellenséget.
A többi ment, mint a karikacsapás.
A járőrrel egyenként húzták elő a ha
lálsápadt ejtőernyősöket, kiszedették
velük a csomagokba rejtett bombákat,
összekötözték őket.
Pista igazolta késését, a szomszéd
faluban voltak a fiúk, ahol tűzoltásnál
segédkeztek.
Megindultak a foglyokkal a falu felé.
Péter diadalmasan vitte a zsákmá
nyolt géppuskát, Pista őrhelyén ma
radva, irigykedve nézte a menetet.

Összeborulnak. . .
Kísértenek az arcok, sárga
mosollyal — mervnyi arc!
Kiáltanék, de már hiába,
elmúlt a szörnyű harc.
Már nem támadnak fel a holtak.
Halott a sok vogul
s a mordvinok is elaludtak,
szemükre csend borul.
Cseremiszek, komik, tatárok
jöttek a Donon á t...
Ne sírjatok, szegény virágok,
nem történnek csodák!
Minden a régi. Régi példa
e csúf, konok jelen:
testvér testvérnek martaléka.
Ó véres küzdelem!
Ó szörnyű sors! Szeszélyes végzet!
Hogy magyar és vogul,
áthágva egy-két ezredévet,
itt egymásra borul.

Éles puskaropogás verte fel a mező
csendjét. Maga sem tudta, mennyi
ideig nyomta fegyvere gom bját. . .
Szívszorongva felegyenesedett. A jár
őr már visszafordult, ott vágtatott az
—

Összeborulnak, úgy mint otthon,
q, csárda közepén,
villogó szemmel, rossz boroktól
két kis magyar legény.
Kónya Lajos.
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H Á Z I Á H ÍT A T
Énekeljünk: 36, 272, 360, 463, 425. (Dunántúli Kér. Énekeskönyv.)
Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a Krisz
tus Jézustól, a mi Urunktól. Ámen.
Olvassuk el a következő szentírási igéket:
Okt. 11—17. Filippibeliekhez 1:12. v. Ez az
Ige azt üzeni, hogy az én dolgaimnak az
evangélium előmenetelére kell szolgálniok! S

lium előmeneteléért légy az Isten országának
a munkása!

l V Okt. 18—24. Filjppibeliekhez 1:13. v. Most
Nem elég tehát, ha munkámmal csupánvgjyismerjük meg pontosabban _Pál apostol kö
csak a saját előmenetelemért küzdők; pl.
rülményeit: fogolyként él a praetoriumban,
azért, hogy az iskolában meg legyenek velem
a császári testőrség kaszárnyájában, ahonnan
elégedve, .a tanárok és később az életben is
a rabokat mindenhova egy-egy katonához
megálljain a helyemet s lehetőleg sokra is
láncolva szokták elkísérni. Most tudjuk meg,
vigyem. Az sem elég, ha családom boldogu
hogy mi az az új missziói terület, amely ép
lásáért dolgozóm s az a célom, hogy a tár
pen a fogság által nyílik meg az apostol
sadalmi
ranglétrán..feljebb
emelkedjem,
előtt: a római katonaság legelőkelőbb alaku
mint ameddig az apám eljutott^ úr legyek,
latának, a praetoriánus gárdának az otthona,
ha ő csak paraszt volt, nagyúr, kegyelmes
9 testőrség háza, amely különben örökre zárva
úr legyen a nevem, ha őt még csak nagysámaradt volna előtte, mert ide az idegenek
gozták vagy egyszerűen csak X. Y. úrnak
nek tilos volt a bemenet. És most tudjuk
hivták. Még az sem elég, ha nemzetem ja
meg, hogy miként vált az. evangélium elő
váért munkálkodom s azért harcolok, hogy
menetelére az apostol nehéz helyzete- a ka
ismét nagy legyen a magyar s viruljon ez
tonák között terjedni kezdett a Krisztusiul
a szépséges, kies Magyarország. Mindezért:
szóló örömhír, nyilván azért, mert Pál ezt
magamért, családomért, nemzetemért, naprólbátran hirdette.
napra fáradoznom kell, de munkámmal az
És most eszembe jut az a panasz, amit
Isten csak akkor lesz megelégedve, ha egy
szeptemberben szülőktől is és diákoktól is
szersmind az evangélium ügyét_is szolgálom
- többször hallottam; t. i., hogy a.. légoltalmi
s ennek előmeneteléért is vnasRődörn.
szolgálat alatt sokszor olyan társaságba keEz alól _pedig niMseii_kiJ)úp^ Ezt akkor
i ültetek, ahol jobbára csak a trágár beszéd
látjuk be, ha ezt a 12. verset az eredeti gö
járta és időtöltésül erkölcstelen története
rög szöveg szerint pontosan lefordítjuk s ,,az
ket meséltek egyesek. Szomorú körülmény
én körülményeimről” vagy „az én helyze
és nehéz helyzet ez egy jóérzésű, fiatal, ke
temről” beszélünk. Pál apostol ezzel a maga
resztyén, magyáF^aiak~'s2ámáfaT-_talán. még
fogg^gár^ céloz s. mintegy azt mondja, hogy
nehezebb és és szomorúbb, mint amilyen a
még ez sem vált hátrányára az evangélium
felnőtt és erőshitű Pál apostol számára a
ügyének, amelyet ő szolgál, inkább előnyére
római fogság volt. És naggis áldott alkalom
lett. Nem úgy történt, ahogyan talán a filippiés új missziói lehetőség ez a számodra azért,
beliek is várták, hogy ez a súlyos és nehéz
hogy :>z evangélium előmenetelén munkál
körülmény vagy helyzet lehetetlenné tette
kodjál. Egészen "biztos, nogy a római~katővolna az apostol számára az igehirdetést és a bák sem válogatták meg kezdetben szavaikat
missziót, inkább ennek új lendületet adott
az apostol előtt, talán ki is csúfolták őt, de
éiTúj területet nyitott meg. Mert nincs olyan
végül mégis betörtek s szinte másról se tudnehéz helyzet, amelyet az Isten a maga—fa-- ^ták már beszélni, mint erről a különös fo
vára ne fordíthatna, és nincs olyan kedve
golyról, Pálról, és Krisztusról, akiről az aposzőtlen körülmény, amelyben mi az evangé
1ol prédikált nekik. Ügy, hogy még mások
lium ügyének szolgálatáról lemondhatnánk.
nak is elmondták a dolgot, amint erről az
Ezért vágd sutba á kifogásaidat s az evangé
apostol a filippibelieknek beszámol.

-
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Ehhez én még csak azt fűzöm hozzá bátorí
tásul, amit Jézus nem egyszer mondott, hogy
eredj el azért és te is ekképpen cselekedjél!
I nirt
—Filippibeliekhez 1:14. v. Azt
látjuk itt, hogy egy jó példa száz másikat
terem.
■
lu

1

1"

*

meg egy igehirdetőt, mert mindenki azt hallgn®atjar-ftkit--éppen akar. Azután az evan
géliumot is több oldalról mégvilágítva~hallhalják, merf~l?étségtetem Tiogy~mmden lel
kész más és más módon fejtegeti és hirdeti
az egy, örök, isteni igazságot, stb. De az ilyen
előnyök mellett megvan a több-papos gyüle
kezeteknek a maguk hátránya is. Az, hogy
maguk az igehirdetők is eppen olyan gyarló
és bűnös emberek, mint a hívek, és ezért
szinte ritkaság, ha egymással egyetértenek s
nem civakodnak. A legtöbb helyen, bizony
úgy vSn^ "amint Rómában volt már Pál apos
tol idejében. Versengés és irígykedés folyik

Pál apostol ugyanis megírja itt, hogy a
testörség házában végbement nagy változás
nak mi volt a' hatása az atyafiakra, azaz a
római kér. gyülekezet tagjaira. — Először
hnuv magpjjmfindtak Pál apostol felől,
nem féltették többé. Ez még jobban kitűnik
akkor, ha az eredeti görög szöveget így for
dítjuk magyarra: „és az atyafiak közül töb
ben megnyugodva az Ürban az én fogságom
még akadnak, akik tiszta lélekkel és jóaka
felSTT'na’gyobb bátorsággal merik szólani az
ratból fürdetik á" Kl'iszlUsU_ Pál apostolnak
Igét". Ebből egyúttal azt is kideríthetjük,
"IsT valószínűleg—eg szolgált vigasztalására s
hogy megnyugvásuk nem onnan származott,
ez minket is megnyugtathat. Annyi évszázad
mintha már biztosra vették volna az apos
után, hogy Pál apostol ilyen visszás dolgo
tol peres ügyének kedvező elintézését és a
kat tapasztalt Rómában, vannak még az evan
fogságból való kiszabadulását, , hanem „az
géliumnak tiszta szívű hirdetői. S imádkoz
Ürban” bíztak és nyugodtak meg, mert látzunk ezen a hétén azeTt;— hogy ezeknek a
ták7"hőgy övéit nem hagyja el. — Másik ha
^száma napról-napra növekedjék!
tása a praetoriumban bekövetkezett fordu- *
I Nov. 8—14. Filippibeliekhez 1:18. v. Talán
n latnak az volt, hogy az atyafiak nagyobbj
'égy klisé "Tuícsán hat ránk az, amit itt az
' része újra megbátorodott. nem félt. M ert''
apostol mond, mert nem érezzük eléggé szi
bizony, amiKtír Fait letartóztatták, akkor
gorúnak szavait. Elvégre apostoli jogánál
mindnyájan megfélemlettek, mivel nem tud
fogva megtehette volna, hogy a versengő igeták, hogy most mi következik rájuk. Még
hidetőket egyszerűen eltiltja a további prédimost sem bíztak mindnyájan; de a legtöb
kálástól. Sokak szerint bizonyára ez is lett
ben azért már visszanyerték bátorságukat. —•
volna a helyes, Pál azonban máskép gondol
Harmadik hatása Pál híressé vált fogságákodik. Még nem látja szükségét az ilyen
.. nak az volt, hogy ismét bátran h^ e U é k az
kemény ítéletnek, mert ha megtévedtek is
atyafiak az igét.
a prédikátorok közül egyesek és nem tudtak
íme, így terem egy jó példa száz másikat!
uraivá lenni a maguk önző, kicsinyes érzé
Te is, ha nehéz helyzetekben Pálhoz, Luther
seinek, még nem feledkeztek meg egészen
hez hasonlóan megállód a helyed, megnyug
magukról és_ hg színből is, azaz hátsó gon
szanak azok, akik miattad különben aggód
dolatoktól kísérve, de a Krisztust prédikálnak. Nem féltenek többé, sőt maguk sem fél
tnk~Biztos, hogy Pál is jobban örült volna,
nek. S mind többen lesznek azok, akik fé ” ha ^mindenki őszintén, szívből szolgálja az
lelmet nem ismerve, növekvő bátorsággal
ügyet, de ha már nem így történt, ennek is
merik mindenkor és mindenütt szólni az
cirül: az ügy puszta diadalának. Mert neki
Igét.
csak ez volt fontos, az ügy: az evangéliúm, s
j Nov. 1—7. Filippibeliekhez 1:15—17. v. A
az, hogy ez akár így, akár úgy, terjedjen.
' római gyülekezet, úgy látszik, ebben az idő
S számunkra is ennek kell egyedül fon
ben már elég nagy lehetett, mert sok prédi
tossá válnia! Tanuljuk meg ezért Pál apos
kátora volt. Amolyan több-papos eklézsia n toltól, hogy miként lehet még személyes sér
számba ~frteift, amilyen ma is sok van nálunk
téseket és bántalmakat is feledve, igaz szív
is, de a reformátusoknál és a katolikusok
ből szolgálni a Krisztust. Ha pedig erre még
képtelenek vagyunk, akkor legalább színből
nál is.
szolgáljunk a mi Urunknak s tanuljuk és
Az ilyesminek mindig megvan a maga
hirdessük az ő igéjét!
előnye. Pl. az, hogy a hívek nem unhatnak

-
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Imádkozzunk:
Urunk, Istenünk! Igédben harcra szólítasz bennünket a Sátán ellen, a Te
ügyedért, az evangéliumért. De nehéz hívásodnak eleget tenni, mert velünk
született bűnünk elválaszt Tőled. A Sátán ellen való küzdelem nehéz ifjú
hitünknek, mivel sokszor elfog a kétség, vagy-e egyáltalában, kezedben tartod-e
a világ sorsát, amelyben, úgy tűnik, a Sátán diadalmaskodik. Urunk, a Sátán
és szolgáinak harcizajában elhal csendben hívogató szelíd szavad, s ifjú lel
kűnk sokszor hiába keres. Olyanok vagyunk, mint a fény után tapogatózó vakEngedd azért, hogy szemünk megnyíljék! Add, hogy azok közé tartozzunk, akik
meghallották hívó szavad! S adj erőt nekünk, hogy Érted bátran harcoljunk, vége
zetül pedig elnyerjük az örök élet koronáját! Ámen. (Zulauf Richárd, Bp. Év_
Gimn. Vili. o. t. tanuló.)
Önálló imádság.
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy . ..
Énekeljünk:
Dicsőség mennyben Isten n ek... (Dunántúli Kér. Énekeskönyv. 1. ének.)
BIBLIAI KÉRDÉSEK

Október havi bibliai kérdéseink:
1

1. Hol van ez megírva: „úgy viaskodom,
mint, aki nem levegőt vagdos?”
0- Hol mondja Pálnak egy magasrangú
római katona azt, hogy: „bolond vagy te,
Pál! A sok tudomány téged őrültségbe visz”?
3. Hol van ez megírva: „mert nem féle
lmemnek lelkét adott nékünk az Isten”?

4, Ki mondja és hol ezt: „aki nincs elle
nünk mellettünk van”?
(J y Hol fenyegetőzik Pál azzal, hogy igen
szigorú lesz, ha megjelenik, azért, mert azt
mondják róla: „a levelei ugyan súlyosak éskemények; de a maga jel^nvolta erőtelen és
beszéde silány” ? f
, iX -u Y "
0
\0
Beküldési határidő: október 25.

Szeptember havi bibliai kérdéseink megfejtése:
1. Kétszer: Ap. Csel. 16:12—40., 20:6., vagy
háromszor: Ap. Csel. 20:1—2.
2. Legalább ötször: Filippiben: Ap. Csel.
16:24., Jeruzsálemben: Ap. Csel. 21:33., Cezáreában: Ap. Csel. 23—26., Rómában: Ap. Csel.
27—28., Efezusban: I. Kor. 15:32.
3. II. Kor. 11:16—33.
4. Harag napja (Zsolt. 110:5—6.), Ür napja
(Ézs. 2:12—13., I. Thess. 5:2., Jel. 1:10.), Sö
tétségnek, homálynak, felhőnek, borulatnak
napja (Jóéi 2:1—8.), Az Ö eljövetele napja

Pontversenyünk állása (bibliai):

5.

János evangéliumában és leveleiben.
Grünvalszky Károly.

DIÁKESETEK
Mi a hiba?

Berkes István 5, Boytha György 7, Csekme
Pál 7, Dömötör Tibor 5, Hegedűs László 7,
Kasper Egon 7, Lefkovies Frigyes 2, Markovits Pál 5, Móritz Péter 9, Patay István
10, Ruttkay Zsuzsanna 6. Tráger Herbert 7.
—

(Mai. 3:2.), Ember Fiának eljövetele (Dániel,.
Mát, 24., Márk. 13., Luk. 21.), Isten igaz:
ítélete kijelentésének napja (Róm. 2:5.), Ama
nap (I. Kor. 3:13., II. Tim. 4:8.), Krisztus Jé
zus napja (Fii. 1:6.), Vőlegény megérkezése
(Mát. 25:10.), Babilon leomlása (Jel. 18.),
Krisztus megjelenése (Jel. 19.), Sátán meg
kötözése (Jel. 20.), Utolsó ítélet (Jel. 20.), stb.

Magyar órán a tanár úr felírja a táblára:
Eltudjuk érni. Mi a hiba ebben? — kérdezi.
Nagyon jelentkezik valaki, erre felszólítja.
— Az, hogy német, t-vel van írva.
Szórády István, Gyula.
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Az iparvidékek a háborúban
A hadi jelentésekben mindnyájunk
érdeklődése elsősorban a keleti harc
terek eseményei felé irányul. Ez
természetes, hiszen ott drága magyar
vér is hull. Nincs magyar család, ahol
valakiért ne aggódnának. Az anyaor
szágok ipartelepein azonban e mellett
lázasan folyik a munka, hogy a küzdő
katonákat el tudják látni hadianyag-

nítsunk, amelyek arról számolnak be,
hogy milyen várost támadtak meg az
ellenség nagy hatósugarú bombázó
gépei. Ezek a front mögé surranó re
pülőgépek bizonyára inkább azt a fel
adatot kapták, hogy az ipari centru
mokat semmisítsék meg, mint a pol
gári lakosságban tegyenek kárt, bár
tagadhatatlan,
hogy
lakónegyedek

Gépágyús osztag az ipartelepen.

rombadöntése is napjaink háborújának
kíméletlen eszközei közt szerepel.
Sokat hallottunk a Westwall-ró\.
Tudjuk, hogy annak az a jelentősége,
hogy a szövetségesek sokat emlegetett
esetleges „második arcvonalát” tartóz
tassa fel. Nézzük meg, hogy az ipar
vidékek védelmét hogyan dolgozták ki.
Így jutunk el a háború katonai képe
kiegészítéseként a háború gazdasági ol
dalának egyik igen fontos kérdéséhez:
hogyan védik az iparvidékeket?

gal. Az ellenség nagyon jól tudja, hogy
a harcot nem csak a frontokon kell
megvívnia, hanem az anyaország ipar
vidékeinek a megsemmisítése van olyan
fontos, mint a hadászati sikerek. Ezért
kell minden hazafinak arra törekednie,
hogy az ország belterületén belül fenn
akadás nélkül haladhasson a lázas
munka a végső győzelem érdekében.
Éppen ezért nem érdektelen, hogy a
hadijelentésekben azoknak a közlemé
nyeknek is nagy jelentőséget tulajdo—
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Többszörös légvédelmi gyűrű óvja a
nyugati ipari centrumok munkáját a
meglepetésszerű ellenséges légitámadá
sok ellen. A Westwall előterében nyer
tek elhelyezést a figyelő állomások, a
Westwall légvédelmi ágyúi fogadják
elsőnek az ellenséges repülőt. Mögöt
tük helyezkednek el a nyugati légvé
delmi övezet széles gyűrűi. A nehéz,
közepes és könnyű ágyúknak szaka-

rűn vannak felállítva az egyes ütegek
egymás mellett és egymás mögött, hogy
szórásuk egymást gyakran négy-, öt-,
sőt helyenként még többszörösen ke
resztezi. Az ellenséges támadó a nehéz
bombateherrel tehát ilyen „vasfüg
gönynek” rohan. Annak a lehetősége,
hogy élve átrepüli, majdnem semmi.
A nehéz légvédelem gránátjai ugyanis
a legnagyobb magasságban is elérik a

Légvédelmi ágyú tüzelőállásban.

datlan láncolata alig enged át egy-egy
támadót itt a tűzfüggönyön. Ha pedig
egyeseknek mégis sikerülne ennek a
védő övezetnek a gyilkos tüzén át az
ország belsejébe törni, azt az utolsó
gyűrű fogadja: a minden várost, min
den egyes veszélyeztetett ipari cent
rumot körülvevő légvédelmi ütegek
nehéz lövegei, amelyeket a háztetőkre
és magas épületekre elhelyezett könynyű ágyúk egészítenek ki. Annyira sű-

-

támadókat és ha az első gyűrű tüze el
is hibázná őket, akkor még a mögötte
levő gyűrűk sűrű tűzövezetén kell át
repülniük. Azt a gépet pedig, amelyik
mélyrepülésben akar a légvédelmi
állások fölött tovasiklani, a mindenütt
szétszórt könnyű és közepes légvé
delmi ágyúk lövegei fogadják, ame
lyek sűrű csoportokban a nehéz üte
gek láncát egészítik ki. Mint említet
tük, ezen kívül még van egy kis védő36
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gyűrű a városok és az iparvidékek kö
rül. Ha eddig eljutottak volna a táma
dók ép bőrrel és nem tartották szüksé
gesnek a visszafordulást, az egyes cél
pontokra irányuló támadásokat, —
amely alig képzelhető el életveszély
nélkül — a tornyokra, háztetőkre he
lyezett könnyű tüzérségi tűz hiúsítja
meg.

Kórházban
Betegek. Csend. Ködös napok.
Fekszem, járok, botozgatok.
Szívemen sóhajok ülnek,
fészket raknak, felrepülnek.
Egyre hosszabbak az árnyak,
bealkonyul már a nyárnak.
Napok mennek, napok jönnek,
foga van már az időnek.

A légvédelmi ágyúk hatalmas sere
gének átütő erejét még csak növeli az
a lehetőség, hogy minden egyes egysé
get, legyen az nehéz, közepes vagy
könnyű, meglepően gyorsan lehet új
pontokra tüzelő állásokra bevetni,
hála az e: fegyvernem minden egysé
génél megvalósított gépesítésnek, amely
rendkívüli rugalmasságot jelent! Egy
üteg sincs helyhez kötve! Már a len
gyel hadjárat megmutatta, hogy a mo
torizált légvédelem milyen hatásosan
avatkozhat be a harcokba éppen moz
gékonysága miatt.
Ilyen előfeltételek mellett az anya
ország nyugodtan végezheti munkáját!
Azzal a biztos tudattal foglalhatja el
a helyét minden munkás az üzemben,
hogy ellenséges támadás alig érheti.
Ha pedig a merész támadó mégis meg
kísérelné az üzemek munkájának meg
zavarását, az ott dolgozók tudják,
hogy
élve
aligha
térhet
vissza
hazájába.
— yó

Köröskörül, reggelente
ködök szállnak, elmerengve
nézem őket. Szeptember van.
Otthon járok gondolatban.
Megfájdul az ember szíve . ..
Mint egy fészekalja csibe,
csipognak ők, cseng a lárma.
Mennek éppen iskolába.
Kedvesek, barnák, mosolygók,
jönnétek, táskás zsibongók!
Két karom tárnám felétek,
engem nagyon szeretnétek.
Ügy mint régen. Ragyogjatok
dicsőséggel, régi napok!. . .
Itthon vagy-e hidasmester? —
játszunk-e még együtt egyszer?,...
Az udvaron motor berreg,
jaj, de óvatosan áll meg:
Sebesültekkel van tele,
Kinek lába — kinek keze ...
Imbolygók csak, mint egy árnyék,
bennem is van két szilánk még.
Ó hordágyak, vér, kötések! ...
Erről nem mesélnék néktek.
Kónya Lajos.
zönsége. Üj regényében
legjelesebb értékei
csillognak újra. Két osztály ..modern” pár
viadalát meséli el a futballozástól a geszte
nyegyűjtésen át a szociális értékű cipőgyűj
tésig. Tele van kiapadhatatlan humorral és
kedvességgel, kacagtató és komoly helyze
tekkel. Jóízű szórakozással tanít, s tanításá
nak aranyos derűje könyvének mindegyik
lapját telehinti a felnőtt olvasók számára is
figyelmeztetésekkel, hiszen a magyar diák
hoz szól, az ő lelkűket csiszolja és erősíti.
A könyv a népszerű Könyvbarátok Ifjúsági
Könyvei sorozatában, a Királyi Magyar
Egyetemi Nyomda kiadásában jelent meg.

KÖNYVISMERTETÉS
Szegváry Mihálv:
KITÖRT A HÁBORÚ
Szegváry Mihály, a legnépszerűbb ifjúsági
író. Pontosan tudja a diák igényeit, tud nyel
vükön beszélni, belelát lelkűkbe, ismeri
problémáikat. Maga is nagy diák, aki nem
cvikkeres pedagógiai tanításokkal közelít ol
vasóihoz, hanem
pajtáskodó barátsággal.
Első regénye, a Szekandairtó Rt., páratlan
sikerének ez a titka. Ezért várja mindegyik
új könyvét lelkesült figyelemmel olvasókö
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Pirospöttyös kisasszonyok
Kik ezek? — kérdezed, csodálkozó
olvasó. Dalos ajkú, dolgos kezű, „úri“
kisasszonyok, akik a nyári vakációzás
helyett már a hatodik éve paraszti ud
varokban, fizikai munkával és lelki ne
veléssel bizonyítják hazaszeretetüket
és munkakedvüket. A legtöbbje télen
az iskola és az egyetem mellett zsúrba,

Pirosbabos munkaruhát öltöttek és út
nak indultak. Áldó imák kísérik ezeket
a 16 és egynéhány éves leányokat. . .
Az ő munkájukról szólnak a követ
kező sorok . . .
Házról-házra járunk a faluban. Így
ismerjük meg ezeknek a munkaszolgá
latos diáklányoknak színes életét. Egy

A r a t n i is t.u d n a k

Fonni tanul a pirospöttyös.

tánciskolába, bálba járt. Napokig tár
gyalták az ottani színes, felszínes tör
téneteket, korcsolyáztak és síztek. El
járták az uszodába, isjnert mozicsilla
gok fényképeit gyűjtötték, a nemzet
Közösségi munkájában nem vettek részt
és egy napon rádöbbentek, hogy ez az
élet nem elégíti ki őket. Élményisko
lába vágyódtak . Nemzetvédelmi szol
gálatra jelentkeztek az Egyetemi Hall
gatók Önkéntes Munkaszolgálatánál.
-

kis lány szalad el mellettünk. Nyolc
éves forma.
— Lukács Erzsikének hivják —
mondja a kísérőm. Éppen az ő házukba
készülünk.
— Hová viszed az almát? — kérde
zem a kislánytól.
— A kisasszonynak — suttogja szé
gyenlős hangon.
— A pirospöttyösnek?
— Annak.
38
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megtanított egy-két oláh mondatra,
többek között a „cse lukru jescse“ , „mi
van munka" kérdésre. A gazda dühös
morgással fogadott piszkos viskójában.
Az ajtóból szólt ki, hogy nem kell a se
gítségem. Gyereke kint játszott az ud
varon. Ápolatlan kisfiú. Az udvar kútjából vizet merítettem az ott heverd
teknőbe. Megmosdattam a gyereket. A
bentiek az ablakból figyelték. Később
kimerészkedett a nagyobbacska lány is
az udvarra. Öt megfésültem. Meséltem
a gyerekeknek, bár szavamat nem ér
tették, símogatásom mégis tetszett ne
kik. Kijött a gazda is. Nem vette le a
kalapját és nem köszönt, csak nézett.
— Cse lukru jescse? — kérdeztem
újra. Megértette. Eszébe jutott a bíró
szava, aki kidoboltatta, hogy jövünk és
segítünk. Elmosolyodott, levette a ka
lapját. Magyarul köszöntött: megnyer
tem a csatát.
Szeretik ezeket a kis kisasszonykákat,

— Miért viszel neki almát?
— Mert szeretem! — és újra megcsuklik a hangja.
— Miért szereted?
— M ert. . . m ert. .. tanít!
Aratni is segítenek. Egyikük igy

Gyermekmosdatás.

mondja el az első aratási nap történe
tét:
Már az első nap elvittek a hegyre
gazdáim. Nagyon szegények, kellett a
segítség, de nem tudtak senkit sem fo
gadni. — Isten küldött — mondták. Na
gyon ritka a búzájuk, sok a gaz benne,
burjános. Sarlóval aratnak. Hamarosan
elvágtam a kezemet. Kibuggyant a vé
rem, bekötöttem és tovább dolgoztam.
Gazdám mindjárt megállapította:
— Errefelé az a lány, aki első nap
elvágja a kezét, de tovább dolgozik, jó
arató lesz.
Ma már versenyt aratok velük. Itt
mindenki maga aratja, köti a kévéket,
rakja a kalangyákat. Ök naponta hatvanat-hetvenet, én negyvenet. Ök há
romkor kezdik a munkát, de én csak
hétkor. Földjük nagyon messze van,
három hegyet kell megjárnom, amíg
kiérek a munkahelyemre. Erősen szá
mítanak rám, az kellene csak, hogy egy
nap ne menjek . . .
Oláh faluban voltunk. Táborvezetőnk
—

A krumplihámozás tudománya.

akik naphosszat fáradoznak gyereke
ikkel, mosnak, vasalnak, sütnek, főz
nek, állatot etetnek, kévét hordanak,
csépelnek, beteget ápolnak önként, da
los ajakkal. . . . vi1 <z Dezséry Endre.
Részlet dr. vitéz Uezséry Endre: Piros
pöttyös kisasszonyok című könyvéből. Kap
ható a Kókai könyvk reskedésben Ára 1.50 P-
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Mák Pista riportjai

mint én. Legjobban tetszettek a következők:
Piszkos Fred a villanykörtében, A zsebretett
erőd, Csendélet Texasban (a csendet a col
tok okozzák), Az emberarcú sakál anyósa, A
vidám hasfelmetszők az Operában, Bili a
majomember táncolni tanul. Mondom, sokat
lehet tanulni belőlük. A múltkor is meg
dicsértek a ligetben, hogy milyen művelt
vagyok. Ötvenegy kötetes könyvtáram van
belőlük. Kettőt elkobzott a magyar tanár úr.
Nagyon féltem őket, nehogy megtalálja a
papám. Ö nem szereti.
Vakarcs Pál VI. gimn. tan.

Mit szól a ponyva eltörléséhez?
Kis Misi III. o. elemi isk. tan.
Én szeretem a ponyvát. Nyáron sokat szok
tam hemperegni rajta. Jó volt. Nem is értem,
miért kell eltörölni.
Molnár Peti I. gimn. tan.
Én mégcsak Mackó-könyveket szoktam ol
vasni, meg az Utolsó mohikánt. A ponyvairodalom nem érdekel, pénzem, sincs rá. Ha
van, akkor sportújságot veszek, vagy medve
cukrot. Egyszer akartam venni, mert szép
volt a címe: Vikend a pokol előszobájában.
Csak nyolc fillérem volt és nem adták oda.
így aztán megmaradtam a medvecukornál.
Én nem bánom, hogy eltörölték.
Kincses Edit III. o. leánygimn tanuló.
Nem1 szoktam olvasni. A múltkor Manci
hozott egyet az iskolába. A címe ez volt:
A hatlövetű makaróni. Német óra alatt bele
néztem, de éppen ott nyitottam ki, ahol Pisz
kos Fred, a mezítlábas seriff, makarónicső
vel szitává lőtt egy áramvonalas mozdonyt.
Hideg futott végig a hátamon, izgatott let
tem és kaptam egy beírást a nénitől, hogy
figyelmetlen és nyugtalan vagyok. Csak tö
röljék el!

Vannak köztük jók is. Izgalmasabbak, mint
a Zord idő, vagy Cicero. Persze, én megválo
gatom, melyiket olvassam.. Kár eltörölni,
mert a művelt ember úgyis ki tudja válasz
tani az értékeset, a műveletlen meg úgy sem
olvas. Csak húszfilléreseket olvasok, azok
már nem is mennek ponyva számba. Igen
érdekes jelenetek vannak bennük, pl. mikor
Ghadanes, a kokaincsempész találkozik egy
udvari bálon Késnyelő Dömével és bemen
nek egy mellékterembe a coltokkal szóra
kozni. (Ez, tetszik tudni, revolver.) Ha eltör
lik őket, akkor ráfanyalodom a Zord időre.
Piros Mici VII. o. leánygimn. tan.
Az unokábátijám, aki egyetemista és iro
dalmi szakember, megtiltotta, hogy olvas
sam őket. Nem olvasom.
Szegő János VIII. o. gimn. tan.
Csak a latin órán olvastam néha. Akkor is
felváltva az Aczél-féle puskákkal. Ezekután
megmaradok az Aczél-könyvek mellett. De
azért tudok egy helyet, szerkesztő úr, ahol
még kapni. Eláruljam?

DIÁKESETEK
Nagy Lajos özvegye.
Történelemórán vagyunk. A diák a Nagy
Lajos utáni időkről beszél. Sűrűn emlegeti
Nagy Lajos özvegyét, de óvatosan kerüli a
nevét. Erre a tanár úr érdeklődni próbál:
No, hogy hívták Nagy Lajos özvegyét?
Súgás nem jön, a fiú egy darabig áll aztán
merészen kivágja:
— Özvegy Nagy Lajosné.
Szeider Imre, Mezőberény.

Major József IV. o. polg. isk. tan.
Én sajnálom, hogy eltörölték. Ugyanis le
het belőlük tanulni, főleg kézügyességet és
földrajzi ismereteket. Azonkívül az érdeket
is feszítik. Texasról meg az afrikai idegen
légióról a földrajz tanár úr sem tud annyit,
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Jelentések a tanár-diákfrontról
Valahol Magyarországon.
Mivel a szép őszi napok sok jó napfényt hoztak,
Vidám kedvvel harcol újra a fényszórós osztag.
„Szaladj Pista, — mondta Bandi — de ahogy birsz, futsz ám.
Jelentsd a parancsnoknak, hogy ellenség az utcán.
Eltüntetni álcázását gyorsan a tükröknek,
Hadd emlegessék meg, hogy a mi utcánkba jöttek.”
Több se kellett, a legénység az ablakhoz tódult,
Az apró Gömböc Misi is szintén odalódult.
Kinyíltak az ablakok és kezdődött az attak,
A gyanútlan ellenségre hirtelen rácsaptak.
A fénycsóvák jobbról balról kerülgetik őket,
S gonosz öröm deríti a ravasz tükrözőket.
Mit tehet mást az ellenség, elkezd menekülni,
Az iskola tájékáról mielőbb eltűnni.
Sajnos, a fényszórók dolga mégsem jól sikerült,
Mert egy gonosz ellenség a hátuk mögé került.
Piros notesz a kezében, ceruza a markán
S villogó szemmel állt meg az osztályterem sarkán,
így a szegény fényszóróknak lön kegyetlen veszte,
Az osztályfőnök úr őket mind lefegyverezte.
telek

—
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Faruk király saját költségén ásatásokat
■végeztet a királyi birtokok közelében lévő
Heluan városa határában. A vidéken ugyanis
még az első egyiptomi uralkodóház idejéből
származó temetőváros nyomaira bukkantak.
Az ásatások a vasútvonal és az útvonal kö
zött körülbelül 5 kilóméternyire folynak Heluantól északnyugatra, három kilométer hoszszúságban. Már az első kísérleti ásatások
során számos alabástrom és kőedény, sok ér
tékes kerámia került napvilágra, amelyek
minden kétséget kizáróan az első egyiptomi
királyok idejéből származnak. Remélik, hogy
Heluanban megtalálják az említett időből
származó magasabb állami tisztviselők és
nevezetesebb személyiségek temetkező he
lyeit is.
A zoelandi Kalundborg közelében óriási
medvecsontvázat találtak. A kopenhágai ál
lattani múzeum megállapítota, hogy a hatal
mas hím medve csontváza már 9000 éve he
vert a tőzegtalajban.
Dániában, Helsingör közelében érdekes
régi leletre bukkantak, amelyek azt bizonyít
ják, hogy Európában már ezer évvel ezelőtt
is hajtottak végre agyműtétet az akkori or
vosok. A Skindesö-mocsárvidéken egy átlyuggatott koponyát ástak ki, amelynek ko
rát a tudósok 1000 évre becsülik. A koponya
alapos megvizsgálásával megállapították, hogy
a lyukakat rajta sebészeti eszközökkel ütöt
ték és ez a koponya nem más, mint egy
viking-korabeli agyműtét fennmaradt bizo
nyítéka.
Az egyik sziléziai városkában azon fára
doznak, hogy városi múzeumot létesítsenek.
A lakossághoz is felhívást intéztek és min
denkit felkértek, hogy a városi múzeum szá
mára értékes, régi darabokat ajándékozzanak.
Ilyen módon került azután napvilágra egy
rendkívüli értékű, az 1440 és 1500 évek kö
zötti időből származó ősnyomtatvány. A könyv
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címlapja bőrrel behúzott tölgyfa. A páratlan
értékű könyvet egy 75 éves özvegy ruhásszekrényében találták. A könyv Pommerius
latin nyelvű szentbeszédeit tartalmazza. Az
özvegy azt hitte a könyvről, hogy az a Szent
írást tartalmazza és emlékezett még arra,
hogy már a szülei is nagy tiszteletben tar
tották az általuk is Bibliának gondolt köte
tet, annak ellenére, hogy elolvasni nem
tudták.
A múlt hónapban emlékezett meg a német
nép a 400 év előtt, 1542 szeptember elején
elhunyt nürnbergi lakatosmesterről, Henlein
Péterről, aki az emberiséget a zsebórával
ajándékozta meg. A zsebóra formája kezdet
ben hasonló volt a már meglevő, dobalakú
asztali órához. Később Henlein Péter „órács
káját” az akkor rendkívül kedvelt musko
tályaiméba építette be. Ezek gömbalakú,
aranyozott, mintegy 3 centiméter átmérőjű
fémszelencék voltak, amelyekben egyébként
pézsmával itatott szivacskát tartogattak.
A legújabb kutatások szerint a Föld leg
hidegebb pontja a szibériai Oimekon, ahol
gyakran 71 fok hideget is mérnek. A hely
ségnek mindössze száz lakója van, akik házi
állataikkal együtt rendkívüli módon alkal
mazkodtak az éghajlathoz.
Többezázéves vízvezetéket fedeztek fel a
norvégiai Salör községben, építkezési mun
kálatok során. A vízvezeték csövei fenyő
fából készültek, amely tudvalévőén igen
vízálló.
Japánban új selyemhernyófajt tenyésztet
tek ki. Az újfajta selyemhernyó 26 nap múlva
bábozódik és gubója fehér. Előnye, hogy
igénytelen, mert nem csupán eperfalevelet
eszik, hanem bármilyen fa levelével megelég
szik. Az újfajta selyemgubókból készült se
lyemfonal olcsóbb, de rosszabb minőségű a
régi japán selyemnél.
P. F.
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Kirándulás a csúzi erdőbe
Jutalmat nyert útleírás.
Irta: Kiss Rózsa, a szarvasi ev. tanítónőképző V. o. növendéke.
Csöndes, békés vasárnap délután. Szellő
sem rezdül, mintha minden aludna a termé
szetben. Még a nap is megpihen egy pilla
natra az égen és betekint a völgybe. így
könnyebben végigsímogathatja sugaraival a
kis felvidéki falu házikóit. Vagy talán valami
szépet lát ott lent a hegyoldalban? De ott is
hallgat minden.
Egyszerre csak ütemes, vidám énekszó veri
fel a csendet:
„Csengjen a dal az ajkon, lelkek dala
Munkára lelkesítsen minden szava.”
Három barnárasült arcú, pirospöttyös egyen
ruhás leányka kanyarodik ki a faluból. Mun
kaszolgálatosok. Ruganyosán lépkednek in
dulójuk ütemére. Hófehér ingválluk virít a
napfényben. Ügy zeng ajkukon a munkatáboros induló, mintha már régóta énekelnék'
együtt, pedig alig néhány napja ismerik egy
mást. Az ország különböző vidékéről valók.
Kató Erdélyből, Mária az Alföldről és Vilma
a Dunántúlról.
— Gyerekek, — kezdte Mária — bevallom,
még most is csalódásfélét érzek, amiért nem
valamelyik erdélyi táborba, hanem ide
Csúzra kerültem. Igaz, hogy még nem voltam
a Felvidéken sem.
—■ Mit gondolsz, hány kilométer ide Érsek
újvár? — kérdezte Vilma.
— Te Mária — kérdezte Kató — meddig
van kimenőnk?
— Fél nyolcig.
— Nagyszerű! Akkor felmehetünk a csúzi
erdőbe szamócát szedni. A falubeli gyerekek
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szerint fönn a hegyen szamócától piróslik a
bokrok alja.
— Meglátszik, hogy alföldi vagy Mária,
csipkelődött Kató. Alig mentünk öt percig
fölfelé ezen a kis lejtőn s már lihegsz. Mi
lesz, mire elérjük az erdőt?
Mária gondolatban éppen a pusztát hason
lította össze a hegyekkel.
— Azért pillanatnyilag mégis szerencsésebb
helyzetben vagyok, mint te. Nekem élmény,
ha egy lankás hegyoldalt látok, míg a te
havasokhoz szokott szemed észre sem veszi
őket.
Hullámzó búzatáblák és haragoszöld kuko
ricások között vitt az út tovább. Amott az
út szélén dohánytábla levelei tapsolnak szél
karmester vezényszavára.
Kató és Vilma egyszerre pillantanak tenye
rükre. Bizony kérges az, de még hólyagos is.
— Nos, kapatárs, holnap is kapálunk? —
kérdezte a szemük.
Kisebb facsoport után — ezek a fák már
az erdő előőrsei — közvetlenül a hegy mellé
érnek. Tarka virágok integetnek le a hegyen
levő bokrok közül. Itt-ott felbukkan egy-egy
fatönk; buja, sötétzöld hajtásuk erdőirtásról
beszél. A hegy lábánál ösvény csalogat az
erdőbe. A keskeny út kiszélesedik.
— Nini, ez friss kocsikeréknyom! Gyere
kek, menjünk ezen a nyomon, meglássuk
merre vezet, — indítványozta Kató.
— De ki kell ám lépnünk, mert különben
lekésünk a napiparancsról. Énekeljünk, úgy
könnyebb a járás, felelte Vilma.
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S már hangzik is:
Kis kút, kerekes kút van az udvarunkban,
Szőke, barna kislány van a táborunkban.
Csalfa szemeimet rá se merem vetni, (mert)
Szigorú a parancsnoka, nem hagyja szeretni.
•
Egymásután következnek a szép tábori nó
ták, míg Mária el nem kiáltja magát: állj!
Letér az útról, be a sűrűbe. A másik kettő
érdeklődve követi.
Nézzétek, ez már szamócainda! Gyümölcs
még nincsen rajta, de ha beljebb megyünk,
biztosan találunk. — Félrehúzva az ágakat,
kémlelik a bokrok alját. Kató előremegy,
Mária Vilmával tart. Alig mennek néhány
lépést, a finoman csipkézett levelek közül
kikandikálnak a piros szamócaszemek. A lá
nyok indástól együtt szedik, hamarosan egész
csokorravaló piroslik a kezükben.
Kató utolérhetetlen. Mindig megy, hol itt,
hol ott fehérük az ingválla. Végül megáll.
Na nézd — codálkozott a másik kettő
— ez mennyit szedett.
— Pedig alaposan megdézsmáltam már.
Üljünk le egy kicsit, majd azután végig
járhatjuk a terepet, — indítványozta Vilma.
A másik kettő is beleegyezett. Leültek egy
kidöntött fatörzsre.
Érdekes, — kezdte Mária — ebben az er
dőben nem hallatszik a madárcsicsergés. Váj
jon csakugyan nincs itt madár?
Ebben a pillanatban megmozdult a fű Kató
lábánál. Nini, szarvasbogár! kiáltották egy
szerre. Kató két kis gallyal óvatosan felemelte
és Mária zsebébe csúsztatta. Menjünk már,
türelmetlenkedett Vilma . . . Vidáman törtet
tek előre. Mária csokorra kötött fejkendője
beleakadt egy csipkebokorba, sőt az ujját is
megsebezte.
Itt még a vadrózsa is jobban szúr, mint
máshol, jegyezte meg. Óvatosan haladtak el
a rózsaágak mellett. Erre már szemmelláthatólag magasabb volt a fű, egészen bozótos.
A bozót közül sötétlila harangvirágok bólintgattak feléjük. Jaj, de szépek! s a következő
pillanatban egymás elől kapkodták el őket.
Kiértek a bokrok közül. Itt hirtelen emel
kedett a hegy s haragoszöld bükkerdő vette
el a kilátást. Egy pillanatra megállották. A
kivagdalt fák helyén majdnem derékig ért a
fű, teleszórva hófehér margarétával. Akár
merre mentek, mindenütt csupa-csupa marga

—

réta. Pár perc múlva akkora csokrot szed
tek, hogy potyogott kezükből a virág. A sza
mócák mint rubintszemek píroslottak ki a
fehér fejecskék közül.
Kató felkuporodott egy farakás tetejére. —
Mária, vedd a gépedet és örökíts meg — tré
fálkozott. Akkor is ette a szamócát, mikor a
gép elkattant.
Vilma szimatolva nézett körül. Figyeljetek
csak, valahol a közelben tűz van. Erre hozza
a füstöt a szél.
Biztosan valami kirándulók. Nézzük meg!
Elindultak fölfelé a hegyen, más-más
irányban. Kató és Mária hamarosan össze
találkoztak. Alig mentek néhány lépést, íny
csiklandozó sültszalonnaillat ütötte meg or
rukat. Tovább haladva, jól látszott a tűz,
körülötte kis kiránduló társaság, fiúk, leá
nyok. Egyik nyársat kiegyezett a szalonnának,
a másik kenyeret pirított. Kató egyszerre
éhesnek érezte magát.
— Bár már hazafelé mennénk — mondta.
De hol van Vilma?
Hal-ló! hallatszott messziről. Ez ő, néztek
össze.
A következő pillanatban lehasaltak a puha,
vastag fűbe.
Ne szóljunk, hadd keressen, mondta a sze
mük. Hal-ló Má-ri-a! hangzott újból. Semmi
nesz. Kató felemelte fejét. Ne kukucskálj!
De Vilma már meglátta őket, hiába lapultak.
Egyenesen feléjük tartott.
—- Hol jártál báránykám? — kérdezték
nevetve.
— Zöld erdőben, asszonykám — felelte ta
lálóan Vilma. Fölfedeztem egy mesebeli kis
völgyet, ahonnan gyönyörű ■a kilátás. Körös
körül sötétzöld fákkal koronázott hegyek,
jobbfelől szűkülő búzatáblákon túl idelátszik
a falu két templomtornya. Szemben a Kása
hegy szélhordta, meredek oldalán fehér
kecskegidák kapaszkodnak fölfelé anyjuk
után.
Ki tudja meddig szemlélődöm még, ha a
fák pirosló csúcsa visszatérésre nem int. Sies
sünk haza, mert ha elkésünk, máskor nem
lesz kimenőnk.
Felnyalábolták a földről letépett virágaikat.
A harangvirágok már hervadoztak. Sötétlila
fejeckéjük csilingelve hullott le a fűbe.
Elindultak a falu felé. Mária mosolyogva
kezdett bele egy dalba:

44

-

Végigmentem a nagycsúzi utcán, kacagtak a
[lányok.
Azt kacagták, hogy csak magam egyedül,
[legény nélkül járok.
Hej! ti csúzi lányok, ne járjon a szátok,
Ha meglátnátok az otthoni babámat, sírva
[fakadnátok.
A nap is visszanéz még egyszer a látóhatár
pereméről. Búcsúzik. Utolsó sugaraival megsímogatja a hazatérőket, a kis falu házikóit.
Most ér a falu fölé. Látja, hogy a levente
otthon előtt „pirospöttyös kisasszonyok” so
rakoznak napiparancsra táborzászlójuk kö
rül. A zászló tövében Magyarország kőből és
mohából kirakva. A kettős kereszt büszkén
emelkedik a hármashalom fölé. Csend. Jön
a táborvezető!
Vigyázz! Tisztelegj!
A táborzászlót felhúzzák, negyven kéz váll
magasságba lendül s negyven torok zengi
egyszerre: „Áldásos munkát!”

Sume superbiam Melpomene!
A versem ócska síneken zötyög még.
(Lesz mit szégyelni tíz év múlva majd.)
De fent az ormok már süvöltve jelzik
A völgyre omló, csattogó vihart.
Kitárok szívet, lelket és vitorlát.
Ha jő a szent roham, mely elviszen;
Ha árbócf reccsen, dől a régi korlát,
S szabad hajóm táncol szabad vizen.
Addig ... Nehéz fejem mellemre csuklik,
S a semminek feszül vad homlokom.
S álmodva szörnyű álmokat, magamról,
A létpatak csorgását hallgatom.
Beásva félig, önmagamba nézek;
Mély völgytorokban rejtve hangtalan.
Tűnődve hallgatom, hogy nő a szárnyam.
S hogy omlik a perc meddő magtalan.
Idomtalan vad álmaim csomóját
Kiszórom a bozótba szerteszét;
Hideg kígyókként a port hogyha róják.
Sziszegnek szívfagyasztó rémmesét.

A nap ebben a pillanatban bukott le az
égről s nem látta, amint a táborvezető jóságoskomolyan visszaköszönt:
„Áldásos munkát!”

Hökkent, homályszemű, idomtalan rém,
Ocsúdni vágyón meg-megborzadok.
De még etetnek mákonyos falattal
Homálybaomló magtalan napok.

Kereszt jelében
A kereszt jelében új dalt énekelve
új, szent rohamokra buzdítom magam.
A kereszt jelében megújhodtan élve
új, nagy tüzet szít ifjodott szavam.

Vagyok magányos, bús balek, de mindegy!
Ez áldott, szent viharnak jönni kell!
.Elet, Halál, Titok ha rámszakadnak,
Ez a jövő mindennek megfelel.

A kereszt jelében elembe tárulnak
soha nem látott isteni csodák,
a „régi” újak szürkévé fakulnak, —
hallod-e ósdi, tépett sóhaját?

Kopott padokban míg bambán borongok,
Egy piszkos spongya jól képen talál.
És mégis: fenn a ködlő, szűzi ormok
Rám várnak: Isten, Elet és Halál!

Óhamut hintek a gyönge múltra,
s táplálni igyekszem az új szent tüzet,
hogy izzón forró új éneket zúgva
új igét hintsen, új dalt, új hitet!

Edénye lettem szellemek szavának.
(Ne irigyeld, mert nem nagy élvezet.)
Ott fenn a csúcson engem kínra várnak,
S utam halott virágok közt vezet.

Szent, új harcot hozzon e dallam,
perzseljen, izzón és könnyt fakasszon
az újhodott magyar szemében:
„A kereszt jelében!”
Szelényi Zoltán,
Miskolc.

Borzadva sejtem
Hol minden bús
Csak szívem ég,
Tüzes híd ember
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borzasztó jövőmet,
homályba öltözött,
mint árva hullócsillag,
és Isten között! *
Fehér Gábor VII. o. t.
Nyíregyháza.

I.

Túl a hegyeken.
A sátor belsejéből a tanácskozásra
meghívott urak élénk beszélgetésé
nek hangfoszlányai szivárogtak ki.
Bogárfia Márton szilágymegyei ispán
nagy buzgalommal rázta éppen egy
keménynézésű, napbarnított arcú ifjú
izmos tenyerét.
— Éltesse Isten, Laczkfy öcsémet és
engedje meg, hogy még néhány hasonló
diadalt arasson. Mert el kell ismerni,
hogy derekasan kifüstölte a minap ke
gyelmed Szörény várából a havaselvi
vajda seregeit. Ügy az inukba szállt a
bátorságuk, hogy vissza sem mertek
nézni mindaddig, amíg Argyas várának
kapui be nem csukódtak mögöttük. Bár
— tette hozzá némi gúnnyal — , máskor
lehetőleg keményebb ellenfélen pró
bálja ki, öcsémuram, a szablyája élét.
Ez a hitvány népség igazán nem ér
demli meg, hogy egy ilyen derék lovag,
mint kegyelmed, kezébe vegye miattuk
buzogányát.
— Igaza lehet, ispán uram. Azonban,
hogy mégegyszer ne ismétlődhessék a
dolog, meg fogjuk kérni Király Urun
kat, hogy — amennyiben á jövőben
-
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Bassaraba vajdával ismét vitás ügye
támadna — semmi esetre se éppen ke
gyelmedet küldje Tirgovistbe. Mert eb
ben az esetben — tette hozzá huncut
pillantással — ismét csak nekünk kell
lóra ülni, hogy jóvátegyük azt, amit
ispán uram követi minőségben elhibá
zott.
Bár a diplomáciai tehetségére büszke
ispánt legérzékenyebb pontján sebezte
Laczkfy vágása, mégsem volt hajlandó
feladni a megkezdett harcot.
— Ügy látom, kegyelmed, még a jó
baráttal szemben sem könyörületes,
sőt orvul igyekszik keresztüldöfni ellen
felét — vágott oda a lovagias gondol
kozásáról közismert Laczkfynak.
Egy pillanatig élvezte a sikert, azu
tán laposat pislantva, hozzátette:
— Még azt is szükségesnek tartom
megemlíteni, hogy, tudomásom szerint
Visegrád várában gyengéd kezek már
készítik azt a jutalomtárgyat, amivel
hazatérésünk után a havaselvi kecske
pásztorok rettegett ellenfelét fogják
kitüntetni.
A közelükben állók mosolygó ábrázattal figyelték a parázs szócsatát és
és mivel nagyon jól tudták, hogy a fe
nekedésnek semmi komolyabb alapja
-

nincs, Ők is igyekeztek szítani a tüzet.
— Nem oda, uraim — vette át a
szót István, a királyi udvar jegyzője. —
Komoly dologról esik itt szó. Olyan
sértések szennyezték be a két tiszte
letreméltó lovag becsületét, hogy azt
csupán páros viadallal lehet tisztáramosni. Mielőtt azonban erre sor ke-

dult a kigyulladt arcú Bogárfia felé —
ispán uram is fején találta a szeget,
amikor megállapította, hogy a havasi
pásztorok fölött kivívott diadal nem
szokta öregbíteni a lovagi hírnevet. Hol
keressük tehát ezek után az igazságot?
Tudták ők mindnyájan, hol kell azt
keresni. Tisztában voltak azzal, hogy a

A következő pillanatban belépett a sátorba a király.

rülne, döntsük el közösen, hogy a vitat
kozók közül kinek van igaza. Laczkfy
uramnak igazsága lehet annyiban, hogy
alkalmasabb követet is küldhettünk
volna az oláh vajdához, olyat, aki bele
lát a fondorlatok nagymesterének gon
dolataiba és meghallja a legtitkosabb
suttogásokat is. Ezzel szemben — for-

vajdához menesztett magyar követséget
Márton uramnál alkalmasabb férfi nem
is vezethette volna; tudták, hogy nem ő
volt az okozója annak, hogy az oláh vaj
dától minden alkalommal üres ígére
tekkel megrakodva voltak kénytelenek
eltávozni. Ö valóban nem tehetett arról,
hogy a vajda hazugságok özönével akart
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kibújni a Szörényi bánság azonnali ki
ürítésére vonatkozó jogos magyar kö
vetelés végrehajtása alól.
Jól ismerték tehát az ispánt, ismer
ték azonban Laczkfyt is. Hiszen ország
szerte eleget beszéltek ennek a fiatal,
derüstekintetü lovagnak tüneményes
emelkedéséről, aki néhány esztendővel
ezelőtt még ismeretlen nevű, egyszerű
lovag volt, ma ellenben, az Űr ezer
háromszázharmincadik
esztendej ében
mint királyi főlovászmester, az uralkodó
legbizalmasabb környezetének tagjai
közé tartozik! Mindenki tisztában volt
azzal is, hogy tüneményes emelkedését
nem hitvány hajbókolásnak, hanem
egyéni rátermettségének és rettegett
kardjának köszönheti. Tudták ezt azok
a kobzosok is, akik az udvarházak öszszesereglett népe előtt az utóbbi időben
már Laczkfy tetteit is megénekelték.
A jelenlevők közül tehát mindenki
tisztában volt azzal, hogy Szörény várá
nak (ma Turnu-Severin), ennek az ősi
magyar erősségnek elfoglalását nem is
bízhatta volna a király alkalmasabb fér
fira. A hosszúra nyúlt várakozás idejét
azonban ennek ellenére további évődéssel igyekeztek megrövidíteni.
— Kinek az oldalán bujt meg az
igazság? — folytatta István úr. Jól vés
sük emlékezetünkbe, hogy Király
Urunk parancsolata az vagyon, hogy az
igazság kiderítése ezentúl istenítélet
helyett csakis tanúvallomás vagy per
döntő párviadal segítségével történhes
sék. Mindezek alapján, tekintetbe véve,
hogy Laczkfy uram kardja ellenfeleivel
szemben rendszerint barátságtalan ma
gatartást szokott tanúsítani, úgy vél
ném . ..
Hirtelen elhallgatott.
Lebbent a függöny, az urak tisztelet
tudóan félrehúzódtak, a következő pil
-

lanatban pedig belépett a sátorba Ma
gyarország királya, Károly Róbert.
— Azért gyűjtöttem egybe uraimékat, — jártatta végig tekintetét a mar
cona hadfiakon — hogy havaselvi vaj
dánk követeinek jelentkezése alkalmá
val jelen legyenek és azután tanáccsal
szolgáljanak.
Már jöttek is a vajda emberei. Sunyi
tekintettel ódalogtak a király emelvé
nye felé.
— Felséges Király Űr, — hajbókolt
vezetőjük — mélységes alattvalói hó
dolattal nyújtom át Havaselve minden
kor leghűségesebb vajdájának őszinte
tisztelettől áthatott üzenetét.
Lepecsételt pergamentlapot húzott elő
kaftánszerű ruhája zsebéből.
A király beletekintett, azután át
nyújtotta István jegyzőnek.
A nótárius fennhangon olvasni kezdte:
„Minthogy Te, Uram Királyom, fá
radtál sereged gyűjtésével, ezen fárad
ságodat hétezer márka ezüsttel fo
gom kárpótolni. Szörényi tartományá
val együtt elfoglaltad és bírod, miattam
bírjad békével, valaminthogy a köteles
adót, mellyel koronádnak tartozom,
pontosan meg fogom fizetni évenkint.
ezen felül fiaim egyikét átadom neked,
éljen udvarodban saját költségén és
szolgáljon neked: csak térj vissza bé
kességben. “
A király intett, a követek kisompolvogtak.
—- Ügy látszik, elintéztük a dolgun
kat Urak. Sikerült a vajdát észretéríteni. Ügy nézem, hogy Szörény várának
elvesztése óta nagyon inába szállt
őkelme bátorsága.
(Folytatjuk)
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SZAMREJTVÉNY
Csekme Pál
(5 pont)
18; 21 = Az „ABC" két utolsó betűje
7, 19; 9; (1 = r) = Ebben is lehet halászni, f T
12; 29; 1; 22; 27 = íráshoz szükséges eszköz.
3;
8; 11; 16; 26 = Mikes is ez v o l t . f j ^ M £ V
15; 23;
4; 20; 10; 5 = A régi emlék az. ü g Ó S E S
25; 14;
6; 28; 2; 24 = Kötőszó. CS>Í*K
Vak betűk: 17 = n, 30 = n.
1—30. Idézet egy nagy magyar drámából. — .

13,

1. Beküldendő a fenti idézet. 2. Beküldendő, hogy ki mondta.

BETÜREJTVÉNYEK.
(2—2 pont)
ő ri Zsuzsa

Csermely^gon

PONTVERSENYÜNK ALLÁSA:
Csekme Pál 24, Glazewski Melitta
Göllner G abor^i-H arbach Gyula 22, Hege
dűs László 24, Herrstein Gyula 24, Hugyecz
Gabriella 4,'lCasper Egon 24, Kelemen Tamás
24, Kesjár Mária 14, Kéry János 22, Koch

l
Reményi Éva

ísWán 24. -Kovács Kató 24^ Kriegler János
24, ÁLászik Mária 14, Lunczer Ágnes 14,
Móritz Péter_ 24, Nyíró Károly 24. Őri Zsuzsa
24, Perl János" ~22, Ruttkay Zsuzsanna 12,
■tsáőulz Nóra 14, Szépfalusi István 24—Tihortz
Gyula 6, Valent Béla 24, Varsányi Ottó 24,

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Zsoldos János, Somorja. Köszönjük az Ifjú
Évekről írt elismerő szavait s még inkább
a laphoz való ragaszkodását, amelynek bi
zonyságaképpen érettségije után már a har
madik évre rendeli meg'. Ez az őszinte ra
gaszkodás megerősít bennünket abban a hi
tünkben, hogy jó úton igyekszünk járni s
kötelez bennünket, hogy minden erőnkkel
igyekezzünk a célunkat .elérni. Szíves szere
tettel üdvözöljük és kívánunk hivatali pá
lyáján sok elismerést és sikert.
Pályázóinknak. A pályamunkák közül már
több megérkezett, reméljük, a többi is szor
galmasan készül. Egyúttal felhívjuk figyel
meteket a most hirdetett, újabb pályázatra.

Szórády István, Gyula. Levélben válaszol
tam.
Lászik Mária: A keresztrejtvény nem volt
megfejthetetlen.
Rejtvénymegfejtőinknek. Aránylag nagyon
kevés megfejtés érkezett. Panasz is érkezett
hozzám, hogy nagyon nehéz volt a keresztrejtvény. Ezért úgy döntöttem, hogy aki min
den szám rejtvényeit beküldi ezentúl, annak
a pontszámaihoz az első szám keresztrejt
vényének pontszámát hozzáadom. A tavalyi
legszorgalmasabb megfejtők jutalomkönyvei
ket hamarosan megkapják.
Jelentkezzék, aki nem írta rá nevét a szep
temberi megfejtésre!

Pályázat.
Az Ifjú Évek szerkesztősége a lap egyik elhunyt jóbarátjának, Dr. Losonczi Zoltánnak emlékére pályázatot hirdet. Olyan írásművet kérünk (lehet
bármi), amely vagy Pozsonnyal, vagy a Szepességgel foglalkozik. Lehet szemé
lyes élmény, de lehet más is.
Beadási határidő: 1942. dec. 1.

Pályázat.
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület elnöksége a következő pályázatot hirdeti:
I. Vers. Jutalom: I. díj 10 P, II. díj 5 P, III. díj jutalomkönyv.
II. Rajz (ceruza-, tussrajz, linóleummetszet). Jutalom: I. díj 15 P, II. díj 10 P, III.
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. — Alsóosztályosoknak (polgáristák, gimn. I—IV.). I. d j
10 P, II. díj 5 P, III. díj jutalomkönyv.
IV. Útleírás. I. díj 10 P, II. díj 5 P, III. díj jutalomkönyv.
A pályázatban résztvehet a lap minden előfizetője. A pályaműveket aláírni nem sza
bad, hanem jeligével kell ellátni. A nevet borítékban kell ugyanolyan 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., Damjanichutca 28/b.

Az IFJÚ ÉVEK «zeptemberi számában közölt rejtvények megfejtései:

KERESZTREJTVÉNY.

BETÜREJTVÉNYEK.

C S ILLA G TŰ N TFE L
S EÁÉL É L I Á S P
ÁR ZALA T L NÉ
NÁT ZAMA
PEN
KMHÁ BATH IGOY
AOMA TY O UTE
Ö RÚNA ARGÓ TS
JO LNEO TÉMA C
LÁZ A MO RÁMÁS
E Z I N MODE ROMI
F I T T TOMI RUL
NS Túr L I B A RL
E L9KÉ NA C A
BLETPANAERREMG

Borban az igazság. Növény. Minden.
KOCKAREJTVÉNY

TELEKI
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Leány 19.
A n y a : 38.
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IFJtJ EVEK. Ifjúsági folyóirat.
Alapította Algöver Andor.
Laptulajdonos- az Országos Evangélikus Tanáregyesület.
Főszerkesztő: Dr. Bánkúti Dezső. Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Remport Elek
Szerkesztő bizottság Arató István, Kőszeg. Dr. Blázy László, Budapest. Dr. Czinkótszky Jenő
Békéscsaba, Dr. H. Gaudy László, Budapest, Dr. Kékén András, Budapest, Kimer Gusz
táv, Békéscsaba, Máczay Lajos, Nyíregyháza, Dr. Ruhmann Jenő, Sopron, Dr. Zelenkt
Margit, Budapest, vitéz Zerinváry János, Bonyhád.
Szerkesztőség: Budapest, VII., Vilma királynő-út 19.
Kéziratok a felelős szerkesztő lakására, Budapest, VII., Damjanich-u. 28/b, III. 22. küldendők
A kiadóhivatal vezetője: Ruzicska László, Budapest, XI., Váli-út 4, II. 2.
Postatakarékpénztári csekkszámla: 26.111.
A lap havonként jelenik meg.
Előfizetési óra egy évre 4 pengő; egyes szám ára 50 fillér.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd.

