KERESZTREJTVÉNY
Tráger Herbert
(10 pont)

Vízszintes sorokt-4: Híres magyar orvos. 11.
Órák- — olaszul. IX- Vonalakat húz. 'T3, Domborműr-iSrVallási közösség. 46, Háború. 18.
Itt volt a ,,Pögányok"-ban a besenyő berény.
*49: Néhány rovar. 20^ Vissza: állóvíz.,21. Tej
termék -33. Vissza: spanyol exkirályné. -34*- Ta
gadószó. 26. Tejtermék, -ax Ásvány névelővel.
^28. Ilyen bútor is van. 29—... gös = rossz
kedvű. -99r Ilyen klíma is van. '93-. így — lati
nul. .35,- Rag. 37, Betű fonetikusan. 39: Hatvanba
való (v = w). 44. Latin rendhagyó ige, inf.ban. 42: Űr teszi az elemiben. 48. .. . iláció =
a növény levelének feladata. 4űrNyíltartó. 46rRag. -47. Német praepositió. 46r Női név (ék.
hiba). -49. Angol egyetemi város. -64. Rang
rövidítés. 152. Háziállat. 53. ... 1 — szigetel. -65.
Verés. -57, Ember — olaszul. -SSL- Kötőszó. -59r
Férfi — latinul. <60, Egyik végvár kapitánya
volt.
Függőleges sorok: 1. Híres költő jelmon
data volt. '2T Ilyen a falevél. ■9: Hő-jelző. 4,- Er
dei állatka. -X- Piaci árús ( K - L ) . ér W. N. •‘K
ö — latinul. 8. Pestkörnyéki major.-X-Ásvány.
40, Híres tudománypártoló gróf a XIX. szá
zadban. 44. Ilyen igék is vannak. 46r H. T. -Vh.
Szarvasfajta. 49. Mesterség. -82r* Orosz dráma
író. 25. Hónap — németül. '34 Rang. 32. Közigazgatási rövidítés. 34- Kopasz. 36. Norvé
giában terjesztette a keresztyénséget. -39. Híres
csata színhelye.-40^Zamata.-44. Mutatószócska.
44r .. . lábúak = az állatok VI. törzse. 46. Gö
rög betű. 5ör Nem húzva (ék. hiba) ói. Enélkül
nincs férfiruha. 54. Állatkert. --55. Nagyobb
edény. -56-. Egy — németül. 68r Kötőszó.

Leventeírók, költők, rajzolók és fényképészek figyelmébe!
A Levente Zsebkönyv szerkesztősége —
többek kérésére — a hosszú szénszünetre és
a diákleventek február végi nagy elfoglaltsá
gára való tekintettel a f. évre leventék részére
meghirdetett II. országos irodalmi-, fényképés rajzpályázat határidejét í. évi április hó
20-ig meghosszabbította.
Részletes pályázati feltételek a Zsebkönyv
ben megtalálhatók.
A nevezési díjjal kapcsolatosan értesíti a

szerkesztőség a pályázókat, hogy a pályázati
feltételekben jelzett nevezési díj fejében min
den pályázó 3 drb Levente Zsebkönyvet kap
ingyen és bérmentve.
A pályázatok az alábbi címre küldendők:
Levente Zsebkönyv szerkesztősége és kiadóhivatala, Alsóság, Vas megye. Szakály Dezső
csapatparancsnok címén.
Leventék, rajta! Jelentkezzetek minél töb
ben a nagy szellemi tornára.
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Gloria
Mint keskeny fénysarló, a holdnegyed
Megáll most sok-sok temető felett.
A névtelenség fedte sírokat
Simítva, fénybetűket írogat.
Fényjeleket egymástól egy araszra,
Fejfára, fűre, zörrenő harasztra.
Fényhimnuszt ír, akiknek nem jutott
Se nagyezüst, se babér, se dalok.
Kik dalolatlan pihennek a sírba
És nincs a keresztjükre mi sem írva.
Mint keskeny fénysarló, a holdnegyed
Megáll most sok-sok temető felett.
Engeszteli a sok-sok drága vért,
Ami kihullott s nem tudta: miért.
Engeszteli, akik mártírként haltak
S nem tudták: a halál mi mélyen altat.
Akiknek nem volt soha semmij ők
S kiknek reménye derékba törött.
Mint keskeny fénysarló, a holdnegyed
Mereng a puszta temetők felett.
Mintha tartozást kén lerónia
S miijó fej körül volna glória.
Reméfyik Sándor.

-
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S U O M I T IT K A
Irta: Turóczy Zoltán ev. püspök.
A cikket és a képeket dr. vitéz Dezséry Endre: Látták című könyvéből
Szeretettel hívjuk fel a könyvre olvasóink figyelmét.

közöljük.

A gondolkodó ember sohasem elég
szik meg a tények tudomásulvételével,
hanem mindig magyarázatot keres rá.
Minél megmagyarázhatatlanabbnak és
titokzatosabbnak látszik valami, annál
inkább izgatja, hogy mi a magyarázata
és titka a tényeknek és eseményeknek.

sem voltak az arányok ily emberileg
kétségbeejtően különbözők!
Mi a titka a finn megmaradásnak?
Az elmúlt félezredév alatt kereken min
den tíz évre egy háború jutott. Micsoda
vérveszteség ez egy kis nép számára!
A nagy háborús esztendők legtöbbjében
is idegen uralom alatt állott, mely nem-

Főzés a karjalai erdő szélén.

Mindennapos istentisztelet.

Finnországgal is így vagyunk. A gon
dolkodó ember nem elégszik meg azzal,
hogy tudomásul veszi, milyen a finn
nép, csodálkozik azon és lelkesedik érte,
hanem keresi Suomi titkát. Minden ott
kint járt, vagy e néppel más úton össze.köttetésbe kerülő emberben felmerül
nek ilyenfajta kérdések.

zeti létét a lelki beolvadás vagy beol
vasztás állandó veszedelmének tette ki.

Mi a titka a finn hősiességnek? Hogy
volt bátorsága ennek a maroknyi nép
nek szembeszállni az orosz óriással, hi
szen a bibliai Dávid és Góliát harcában
-

Mi a titka Finnország külpolitikai
súlyának. Hogy lehet az, hogy egy lélekszámra kicsiny, gazdasági és katonai
erőben — ha azt számokban akarjuk ki*fejezni — a nagy nemzetek mellett je
lentéktelen nép olyan időben, amikor
a nagy nemzetek élethalálharcában el
hanyagolható mennyiségnek tűnnek fel
sokszor a kis nemzetek sorskérdései, ez
a kis nemzet komoly tényezője a nem-
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zetközi politikának s barátságát minden
oldalról keresik.
Mi a titka az általános finn jólétnek?
Hogyan lehet az, hogy egy olyan ország,

Légvédelmi őrtoronyban.

amelynek földje gránitszikla, területé
nek nagy része mocsár és tó, lakosai
nak magasabb átlagos életszintet tudott
biztosítani, mint sokkal kedvezőbb életkörülmények között élő egyéb országok!
Mi a titka a finn nép csodálatos kul
túrájának? Hogyan lehet az, hogy egy
olyan népnél, amelynek lakossági sűrű
sége alacsony, ahol jóformán az egész
ország szétszórt tanyákból áll, ahol a
távolságok mértékegysége a közbeszéd
ben nem a kilométer, hanem a tíz kilo
méter, az iskoláztatás mégis meg van
oldva, az írástudatlanok száma elhanya
golható mennyiség és a nép kultúrszintje magasan felett áll más orszá
goknak,
1' i ’
Mi a titka annak, hogy a finn nép er
kölcsi tulajdonságaiban sokkal jobban
uralkodnak a becsületesség, erkölcsi
tisztaság, áldozatosság erényei, mint
más népeknél, holott az ember ott is
—

ember, húsból és vérből való, eredendő
bűnnel született ember.?
Nem egyedül vagyok abban a meg
győződésben, hogy Suorni titka beljebb
keresendő: a finn nép hitében;. A finn
nép 98% -bán evangélikus. Hitélete nem
elégszik meg az általános vallásosság
gal, hanem különböző mozgalmakon ke
resztül dolgozik azon, hogy a megke
resztelt evangélikusok komolyan akar
janak keresztyének lenni. Suorni titka
tehát a Krisztus. Mert a népben
más népekhez viszonyítva többen van
nak, akik Krisztusnak meghódoltak,
azért más a finn nép erkölcsi szintje,
azért más a közélete s ennek következ
tében más minden, mint másutt. A finn
nép több teret enged Krisztus egyéni
ség- és nemzetnevelő munkájának s ez
látszik meg minden vonalon. Csoda
mindig ott van, ahol Isten nyúl bele az
életbe. A finn nép engedte és engedi,
hogy ez a hatalmas kéz erőteljesen
nyúljon bele az életébe s ezért van finn
csoda.
Érdekesen jelentkezett ez most leg
utóbb is a finn teljes bibliafordítás
megjelenésének 300-ik évfordulója al-

Kislotta munkában.

kaiméból. Ügy érezték, hogy emellett
az évforduló mellett nem lehet szó nél
kül elmenni, még ha sok minden háború
okozta nehézség azt tanácsolná is. Ha
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de szívből jövő és szívhez szóló aján
déknak úgy megörültek a finnek, hogy
a pár nap múlva tartott hatalmas tűz
harcos gyűlésen a tábori püspök külön
be is mutatta az ajándéktestamentumot
s meleg szavakkal köszönte meg a rádió
nyilvánossága előtt az adományt.
Suomi titka Krisztus. Ezt igazolja az
is, hogy minden finn, aki nem a Krisz
tusé, , ugyanolyan, mint más országok
embere. A finn közélet közvélemény
teremtő ereje és társadalmi kihatásai
adhatnak neki más életformát s meg
változtathatják élete felszínét, de lé
nyegében marad az, mi minden népben
egyformán ugyanaz, magának élő, önző,
bűnös ember.
‘
v
Jézus Krisztus mindenütt ugyanaz.
Finnországban és Magyarországon egy
aránt. Suomi titka Magyarországnak is
rendelkezésére áll. Nálunk is történhe
tik finn csoda, ha egyszer az élő Krisz
tus úgy jut szóhoz, mint Finnországban.

talmas ünnpeséggel ünnepelték meg az
ősi turkui székesegyházban a múlt év
okt. 14-én a bibliafordítás jubileumát.
Az egész állam ünnepe volt. A köztársa
ság elnöke, az egész kormány, a hadse
reg, a tudományos és irodalmi társasá
gok képviselete, az egész finn nemzet
színe-java, mind kötelességének érezte,
hogy hálát adjon azért, hogy Krisztus

Szerkesztői üzenetek.
A lotta jelent.

megszólalt finnül is. Olyan nagy dolog
nak érezték a finnek ezt a jubileumot,
hogy a külföldieket is meghívták rá. A
meghívottak között volt Magyarország
is. Magyarország a jubileum alkalmából
2400 újtestamentumot' vásárolt a finn
katonák részére kiadott hadi újtesta
mentumból s azt adta ajándékképpen az
ünnepségen. Minden példányba bele
került egy magyar színekkel díszített
kis ajánlás, amely megörökíti azt a
tényt, hogy az újtestamentumot a ma
gyar rokonok adják közös harcukban
harci fegyverül bajtársaiknak a jubi
leum alkalmából. Ennek az igénytelen,

—

Többeknek. Természettudományi pályáza
tunk eredményét lapunk következő számában
közöljük.
Ütleíráspályázatunk III. díjának nyertese
Antal-Jakab Gyöngyi budapesti tanuló.
Csillag. Csillagok című versed még nem
közölhető. Csak próbálgasd az írást, fogsz
olyant is írni, amelyik megjelenhetik az Ifjú
Években.
T. Z., Debrecen. Beküldött három versedet
elolvastuk, de, bár gondolataid szépek és ne
mesek, a versek formai kidolgozása nem olyan
jő, hogy közölni lehetne őket. Kevés költőiség
van bennük.
Ujtz Ágnes, Városlőd. Leveledre a választ
és a bírálatot levélben fogom elküldeni, mivel
itt nincs elég hely rá, hogy részletesebben
írjak.
Valach János. Köszönöm a küldött diákeseteket. Fel fogom használni őket.
Bartos Margit, Aszód. Beküldött verseid,
bár több szép gondolatot találtam bennük, még
nem közölhetők.
Bakator János. Versedet közölni fogom.
Érdemes a tollat forgatnod, van benned tehet
ség. Csak talán túlságosan is komoly ez az
ódái hang egy ötödikes tanulónak?
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Szekunda ide, szejcuncla oda, bizony
jó dolga van a mai diáknak! Ha elérke
zik a karácsonyi, vagy húsvéti szünidő,
felül a gőzvasútra, aztán repül haza
szeretteihez. Nem fűtik eléggé a vo
natokat? Kit érdekel az, hiszen ilyen
kor tele van a diák szíve olyan forró
sággal, hogy ahhoz képest egy tűz
hányóhegy csak langyos kandalló . ..
Hiszen nemsokára meglátja szüleit, test
véreit, na meg Öt i s . . . azt a nagy
Ö t . . . Bezzeg másképpen volt a mi
időnkben, ennekelőtte vagy húsz-hu
szonöt é v e . . . Az összeomlás szomorú
évei voltak azok, amikor még szeren
csének számított, ha a vonat ütközőjén,
vagy a tetején kaptunk helyet a zsúfolt
vonatokon. Sokkal nagyobb baj volt az,
ha elérkeztünk valamelyik állomásra
és ott egyszerre csak azzal fogadtak
bennünket: innen pedig nincs csatlako
zás. így rekedtünk meg mi is Zalaország fővárosában Kornél barátommal az
Or 1919-es esztendejének egyik böjti
napján . . .
Amikor egy harcsabajuszú vasutas
közölte velünk a lesújtó hírt, más
gyenge lelkek talán sírásra fakadtak
volna, mi azonban „férfiakhoz méltó”
nyugalommal vettük tudomásul és sze
münk előtt megjelentek a görög mithológia hősei. . . Elvégre nem hiába vol
tunk a híres kanizsai gimnázium IV.
osztályának tanulói. . . Mindenek előtt
egy vasúti térképen megállapítottuk,
-

hogy álmaink és vágyaink városa: Alsólendva körülbelül ötven kilóméternyire
van tőlünk . . .
— Csekélység az egész — legyintett
fölényesen Kornél, — az olimpiászokon futva tesznek meg 42 kilométert,
mi pedig kényelmesen gyalogolhatunk.
Nékem ugyan rossz sejtelmeim vol
tak erről a „kényelmes” gyaloglás
ról . . . és szelíden megjegyeztem:
— Gondolod, hogy az olimpiászon
negyedikes gimnázisták futnak? .. .
Kornél azonban már ügyet sem ve
tett az én prózai ellenvetésemre, lelkét
már egészen eltöltötte a kalandos uta
zás megtervezése.
— Add ide az összes pénzedet! —
rendelkezett ellentmondást nem tűrő
hangon, — mert mielőtt elindulnánk,
be kell szereznem a szükséges felszere
lést .. .
Alaposan megijedtem, mert nem tud
tam, mit ért Kornél a „szükséges fel
szerelés” . alatt, azért gyorsan odaadtam
a pénzemet.
— Ez az egész? — kérdezte Kornél,
hangjában utánozhatatlan megvetéssel
és hanyagul a zsebébe csúsztatta az
összes pénzemet, amelyet jó anyám
azért küldött, hogy semmibe se szen
vedjek hiányt.
Kornél tovább rendelkezett.
— Te csak maradj itt a váróterem
ben, én körülnézek a városban, megve
szek mindent, aztán majd jövök.
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Leültem és vártam.
Jó óra múlva megjelent Kornél, ke
zében hatalmas csomaggal.
— A felszerelés! — mondotta spártai
rövidséggel és vigyázva az asztalra tette
a csomagot.
Kibontottam és egyik ámulatból a
másikba estem. Volt ott minden, ami
egy sivatagi expedícióhoz szükséges.
Két pár virsli, kétszersült, iránytű, egy
doboz halkonzerv, riasztópisztoly, ciga
retta, katonai térkép, szilvalekvár, villa
mos zseblámpa, kulacs, kötszer, gyo-

ban az órák, amikor egyet fohászkod
tunk az egek Urához, hátunkra vettük
a testvériesen elfelezett csomagokat és
nekivágtunk a vakolai domboknak . . .
Alig értünk az első falu határába,
megvilágosodott tüstént előttem, mire
szánta Kornél a MUNÍCIÓT. A falu
széléről hatalmas szelindek rohant fe
lénk és bár nem voltam félénk lélek,
mégis tűnődni kezdtem azon: szégyen-e
a futás, vagy hasznos? . . .
Kornél azonban a helyzet magasla
tán volt. Villámgyorsan kibontotta a

O tt v a n a kút!

mór cseppek és jelzősíp. Legvégül pe
dig egy külön zsírpapírba hatalmas
disznómáj feldarabolva.
Megvallom, elismerő tekintettel néz
tem Kornélra, hogy ilyen leleményes
módon gondoskodott a felszerelésről,
nem értem azonban, mit akar a disznó
májjal.
■'— Ez lesz a MUNÍCIÓ! — felelte ti
tokzatosan.
— Mit akarsz vele csinálni?
fir
tattam tovább.
Kornél azonban csak azt hajtogatta:
— Majd meglátod nemsokára! . . .
Tízet ütöttek az egerszegi tornyok-

-

májat tartalmazó csomagot, akarom
mondani a muníciót és kiadós darabot
dobott a dühös kutya elé . . .
Az — mintha mesebeli varázslat tör
tént volna — elkapta a májat és egy
szeriben megszelídülten, nagy farkcsó
válással közeledett felénk . . .
— Látod szép öcsém? — kérdezte
Kornél fölényesen.
Elismerően bólintottam. Valóban Kor
nél mindenről gondoskodott. így ván
doroltunk nagy biztonságban a falvakon
keresztül, nem is volt semmi baj mind
addig, amíg a vásárolt élelmiszer el
nem fogyott. Estefelé azonban kezdtük
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érezni az éhség és szomjúság kínjait.
Éppen N. faluban jártunk, amikor Kor
nélnak mentő ötlete támadt.
— Kopogtassunk be a plébániára,
mondjuk meg, hogy szegény átutazó di
ákok vagyunk és bizonyára jól tartanak
bennünket.
Be kellett látnom, hogy Kornél ismét
fején találta a szöget.
— Őszintén szólva nem szeretem a
pulykahúst — hencegett Kornél és nagy
hangon arról kezdett beszélni, hogy biz
tosan pulykavacsorát tálalnak nekünk
a plébánián.
El is jutottunk a plébánia udvarára,
ott azonban lábunkba szállt a bátorsá
gunk. Nem sok idő múlva piros-pozsgás
asszony lépett ki a tornácra, a plébános
gazdasszonya.
Tisztességgel köszöntünk, aztán Kor
nél rákezdte siralmas' hangon.
— Kérem szépen, szegény diákok
vagyunk, ha megtetszene engedni, hogy
egy kis vizet ihas
sunk . . .

tépelődött és ügyet sem vetett reám.
Elfogott az utcán egy őgyelgő gyereket
megjutalmazta egy tízfilléressel és ezzel
küldte el.
— Menj be a plébános gazdasszonyá
hoz és mondd meg, hogy a diák urak kö
szönik szépen a vizet, de ha Lendvára
jön, mi fizetünk neki egy pohár sört. . .
Máig se tudom, hogy a hírnök átadta-e az üzenetet, csak arra emlék
szem, hogy alig távozott el a gyerek,
csikordult a plébánia kapuja és egy ha
talmas szelindek kíséretében megjelent
a színen a gazdasszony . . .
— No majd a Kornél elintézi — gon
doltam nagy nyugalommal.
Ekkor azonban váratlan fordulat tör
tént.
Kornél siralmas arccal nézett a mű
mön erdők felé, aztán elkiáltotta magát.
— Szaladjunk
MUNÍCIÓ ! ! !

pajtás! Elfogyott a

A gazdasszony ba
rátságtalanul végig
nézett rajtunk, aztán
kimérten csak annyit
mondott:
— Ott van a kút,
csak igyatok!
Kornél olyan siral
mas arcot vágott er
re. hogy bármilyen
éhes is voltam, ne
vetnem kellett.
-— Mi lesz a puly
kapecsenyével ? ...
— kérdeztem kárör
vendve.
Kornél
azonban
már a bosszú tervén

Báró Radvánszky Albert egyetemes felügvelő
k o ro n a ő rré v aló választása.

H Á Z I Á H ÍT A T
Énekeljünk: 89, 93, 94, 96. (Dunántúli Kér. Énekeskönyv.)
Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól'és a Krisztus
Jézustól, a mi Urunktól. Ámen.
/
Olvassuk el a következő szentírás igéket:
M árc. ..14-—2(). Fílippibeliekhez 2:19— 24. v.
Ez az ige ajánlólevél s úgy látszik, Pál igen
fontosnak tartja, mert miatta még (levele
gondolatmenetét is megszakítja. A 2:18. v.
után ugyanis tulajdonképpen a 3:1. versé
nek kellene következnie. De Pál nem sokat
ad az ilyen következetességre, inkább arra
ügyel ,hogy mint Isten engedelmes szolgája
mondanivalójából semmit se felejtsen el s
mivel hirtelen eszébe jutott, hogy Timótheust ajánlania kell, hát nyomban mag is írja
az ajánló sorokat.
De miért van szükség erre, - mikor a so
rokból kitűnik, hogy a filippibeliek már
naglyon jól ismerték Timótheust? ! Miért kell
akkor nekik mégis ilyen melegen ajánlgatni
ezt az apostoli tanítványt? Egyszerű a fele
let, azért, mert még nem becsülték eléggé s
különösen most nem, becsülték volna meg,
amikor őt az apostol a maga képében és maga
helyett akarta Filippiba küldeni. Csalódottan
, tekintettek volna rá, minit olyan emberre,
aki helyett mást vártak, magát az apostolt,
Pált. Ezért iktatja ide Pál ezt a néhány ver
set, hogy a filippibelieket előkészítse a meg
lepetésre s egyben a szíves fogadtatást is
biztosítsa szeretett tanítványa.
Timótheus
számára.
Végeredményben tehát több dolgot tu
dunk meg ebből az Igéből, mint azt első
hallásra gondolnók. Először: megismerjük
belőle Timótheust. Ügy áll előttünk ez a
fiatalember, mint világitó szövétnek a sö
tét éjszakában, amelyet hiába vesz körül a
sötétség, nem tudja elnyelni, inkább még
jobban kiemeli az ő fényes tisztaságát. Az
apostol környezetében senki sincs rajta k í
vül, aki nem a maga hasznát keresné, ha
nem a Krisztus Jézusét, és senki sincs hozzá
hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné
még külön a filippibeliek dolgait is. S
mindez nem szalmaláng lelkesedés nála, ha
nem szilárd, már próbákat is kiállott meg
győződés és magatartás. — Másodszor: meg
ismerjük ebből az Igéből magát az apostolt
is.
Meggyőződhetünk
róla
ismét, hogy
mennyire szereti, a filippibelieket: láthatjuk
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továbbá, milyen végtelen türelemmel viseli
el önző munkatársait (éppen csakhogy egy
kis panaszra nyílik az ajka); végül pedig azt
is megtudjuk, hogy milyen jó szívvel van
a fiatal Timótheus iránt, valóságos atyai
szeretettel viseltetik vele szemben. — Har
madszor: a filippibelieket is megismerjük
ebből az Igéből, csakhogy rájuk nem egé
szen jó fényt vet ez az ajánlólevél. Mintha
a sorok között azt üzenné nekik az apostol:
ne csak engem becsüljetek meg. hanem Is
ten mindani szolgáját fogadjátok szívélyesen.
Mindebből pedig mi a következőket ta
nuljuk meg: 1. ha körülöttünk mindenki
csak a maga hasznát keresi is, mi akkor is
a Krisztus Jézusét keressük; 2. feljebbva
lóinkkal és alattvalóinkkal, a nálunknál
idősebbekkel és fiatalabbakkal, okosabbak
kal és gyöngébékkel is igyekezzünk atya
fiúi viszonyban lenni; 3. Isten minden rendű
és rangú szolgáit tiszteljük és megbecsüljük
V . Márc. . 21— 27. Filippibeliekhez 2:25- 30. v.
Ez egy újabb ajánlólevél. Ügy látszik. Pál
belejött az ajánlóevelek írásába. De nem
csak ezért írja meg ezt is, hogy egy füst
alatt ezzel is végezzen, hanem azért is, mert
ennek a megírására is ez az előbbihez ha
sonló ok késztette. Tudniillik Epafróditust is
meg akarja menteni attól, hogy rosszul fogad
ják odahaza. Filippiben. Epafróditus ugyanis
erre még biztosabban számíthatott, mint T i
mótheus, nemcsak azért, mert ő egyszerű
szolga volt, míg Timótheus mégiscsak már
bizonyos hírnévvel rendelkező tanítványa
Pálnak, hanem azért is, mert Epafróditust
a Filippibeliek küldték Pálhoz, azzal, hogy
fogságában szolgáljon az apostolnak s legyen
segítségére mindenben, amiben szükséges
íg y méltán csodálkozhattak volna azon, hogy
az, akit ők elküldték, egyszerre csak beállít
hozzájuk, s e nélkül az ajánlólevél nélkül
bizony nehezen hitték volna el neki, hogy
nem szökött meg, hanem egyszerűen hazaküldték. Ezért foglalja bele Pál levelébe
ezt a néhány sor ajánlást, közben pedig
arra is megragadja az alkalmat, hogy Epaf
róditus sorsáról a filippibelieket részletesen
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tájékoztassa. Ezután pedig felszólítja a gyü
lekezetei: „fogadjátok őt az Ürban teljes
örömmel” és lelkűkre köti, hogy „az ilyene
ket megbecsüljétek” .
Ebből a részletes tájékoztatásból és végső
felszólításból ismét sok mindent megtudha
tunk, Pálról is, Epafróditusról is és a filippibeli gyülekezetről is; főleg pedig arról, hogy
hogyan kell értékelnünk a kisemberek, a
közlegények szolgálatát. Nem lehet min
denki hadvezér, mint amilyen Pál apostol
volt a misszió terén; tiszt sem lehet min
denki, mint amilyen Timótheus volt; Epafróditusokra, közlegényekre is szükség van
az egyházi munkában. Ha pedig szükség van
reájuk, akkor meg is kei! őket becsülni!
Erre akarja a filippibelieket megtanítani
Pál apostol. Addig ugyanis eljutottak már,
hogy őt, a hadvezért becsüljék s ebben a te
kintetben sokkal előbbre voltak pl. a korinthusbelieknél, akiket még erre is meg
kellett tanítani. De az volt a baj, hogy itt
aztán megálltak s a tiszteket, különösein pe
dig a közlegényeket (még ha aggódtak is
értük és örültek is látásuknak) már sokkal
kevésbbé tisztelték Pál apostolnál. Ezért
hívta fel a figyelmüket az előbb Timótheusnak. tisztjének értékes szolgálataira, most
pedig a közlegénynek és munkájának akar
megbecsülést szerezni. Valósággal védelmébe
veszi ezért Epafróditust s amint a 8. paran
csolat kívánja, még hibáit is (pl. hogy úgy
elfogta a honvágy, hogy nem volt maradása
- Pál mellett) javára magyarázza. Vannak
azonban Epafróditusnak jó tulajdonságai is
bőségesen. Ezeket Pál nem sorolja fel rész
letesen, csak a legfőbbet említi, hogy Krisz
tus dolgáért az életét is kockára tette s
majdnem -halálra jutott. Ezért még mi, késő
utódok, mai keresztyének is, tisztelettel em
lékezhetünk meg erről az egyszerű szolgá
ról és példát vehetünk tőle!
A Márc, 28— ápr. 3. Filippibeliekhez 3:1— 3. v.
Említettük már, hogy a 3:1. verse a 2:18.
versénél abbahagyott rész folytatása. De.
ha nem említettük volna, ezt akkor is
észre kellene vennünk, mert maga az apos
tol figyelmeztet bennünket erre azzal, hogy
a 3:1. v-ben megismétli azt, amit a 2:18. vben már egyszer megírt. Ezzel jelzi azt,
hogy két ajánlólevél
közbeszúrása után
most ott folytatja ismét, ahol a 2:18. v-nél
abbahagyta.
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A 2:14— 18. v-ben már említette, hogy
nekünk egy Istentől elfordult, és elveteme
dett nemzetség közepette kell keresztyének
ként élnünk, de nem részletezte, hogy mi
ben áll ennek a minket körülvevő világnak
az elvetemedettsége. Ezért most erre tér rá
és mindjárt elég kemény szóval kezdi, mert
ebeknek, kutyáknak nevezi ellenfeleinket.
Ez alatt ugyanazt érti, amit mi, amikor va
lakit kutyarossznak minősítünk. Ezért nem
is magyarázza meg kijelentését, hanem egy
szerűen tovább megy s egy újabb elneve
zéssel gonosz munkásoknak titulálja ezeket
az ebeket, nyilván azért, mert nem az Isten,
hanem a Gonosz, a Sátán szolgálatában
állanak.
Vájjon kik ezek a szörnyű emberek? m
is hamar megmondja az apostol: a megme
tél kedés hívei, tehát a zsidók. Már kezdet
től fogva ők a keresztyénség legveszedel
mesebb ellenségei, Krisztust is ők feszí
tették meg, a keresztyének üldözését is ők
kezdték el s amikor látták, hogy az evan
gélium terjedésének nem képesek útját
állni, akkor taktikát változtattak és meg
próbálták a keresztvénséget „elzsidósítani”
Pál apostol idejében ezt olyanformán kísé
relték meg, hogy minden keresztyénre rá
akarták sütni a zsidó bélyeget, a testi kö
rülmetélést, azzal
ijesztgetve a híveket,
hogy elkárhoznak, ha aló nem vetik magu
kat. Az apostolt azonban nem lehetett meg
félemlíteni, mert ő tisztán látta, hogy a körülmetélkedés önmagában nem ér semmit,
ahol pedig megvan már a Krisztusba vetett
hit, ott semmi szükség sincs még körülmetélkedésre is, mert ez a hit már önmagá
ban elegendő az üdvösséghez. Ezért ádáz
harcot indított az ilyen zsidóskodók ellen s
annyiban eredményt is ért el, hogy ma már
mindenki nevetségesnek tartaná, ha valaki
így akarná a keresztyénséget „elzsidósítani” .
De a filippibeliek idejében még élénken
fenyegetett ez a veszély s ezért kiáltja oda
nekik háromszor is az apostol az óvó fi
gyelmeztetést: „őrizkedjetek...” De szól ez
a figyelmeztetés nekünk is, mert ha a körülmetélkedés
nem
is
fenyetgitt
többé
bennünket, a zsidóskodás veszélye azért
még nem múlt el csak új formát öltött és
bennünket, a zsidóskodás veszélye azért,
ha résen leszünk és alaposan megtanuljuk
most, hogy mit jelent zsidóskodni. Világo-
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saw megfelel erre Pál: a testben bizakodni.
Azt azonban már nekünk kell kitalálnunk,
hogy ez máma mit * jelent. Mindenesetre
olyan választ kell erre adnunk, amely v i
lágos, érthető és minden kétséget kizár. Ez
pedig csak egy lehet, az, hogy mindenki
zsidóskodik, aki származása (akár zsidó,
akár , árja. akár magyar, stb.) alapján akar
üdvözölni, mert amint régen nem a körülmetéltség vagy körülmetéletlenség, hanem
a hit volt ebben a kérdésben a döntő, úgy
ma is nem a zsidó vagy nem-zsidó vér, ha-,
nem egyedül csak az igazi krisztushit sze
rezheti meg számunkra az örök élet koro
náját. Es ha valaki* ennek ellenére inkább a
saját zsidó, vagy nemzsidó vérében bizako
dik, mintsemhogy
Krisztus vérébe v£itné
bizodalmát, az az utolsó ítéletkor majd öszszes anyakönyvi kivonataival együtt a po
kolba megy, de nem a mennyországba. Ettől
azonban óvjon meg bennünket Isten Igéje!
Térítsen észhez mindnyájunkat, hogy ne a
saját testünkben bizakodjunk, hanem Pállal
együtt a Krisztus Jézusban dicsekedjünk!
i Apr. 4— 10. Filippibeliekhez 3:4— 6. v. Az
elŐzö-vérsek után azt hihette valna valaki,
hogy Pál azért beszél annyira a körülmetélkedés és a testben való bizakodás ellen,
mert néki magának sincs egészen rendben
a családfája. Ma ugyanis legtöbbször azok
szoktak így beszélni, akiknek „bajuk" van a
származási táblájukkal. Pál azonban nem
azért hadakozik a zsidóskodók ellen. Az ő
családfájában igazán nincs semmi hiba és,
hogy erről a filippibelieket is meggyőzze
elmondja származását. Kétségtelen ezek sze
rint, hogy ha valaki, akkor ő igazán biza
kodhatnék test szerint, de eszeágában sincs

az ilyesmi. Most sem dicsekvésből sorolja
fel őseit, hanem igazolásképpen.
Ez az igazán helyes keresztyén magatar
tás. Előbb vagy utóbb nekünk is el kell jut
nunk ide. — Különben, ha akarunk, ha
nem. Isten eljuttat bennünket erre az állás
pontra, miként Pál apostolt is Ö segítette
el ide. Mivel volt idő, mikor még Pál sem
beszélt így.
azaz így beszélt, ugyanezeket
mondta csak másképpen. Dicsekedve beszélt
egykor ő is az őseiről, míg aztán az Isten
Damaszkusznál meg nem térítette. Ezért, ha
még most csak ott tartasz, hogy őseiddel
hivalkodol s ennek alapján akarod eldön
teni, hogy ki keresztyén, ki nem, ne bízd el
magad és ne mondd, hogy te ugyan sohasem
beszélsz és gondolkodói majd másképpen.
Isten útjai kiszámíthatatlanok s lehet, hogy
csak azért kutattatja most velünk nagyszüleinket és még távolabbi elődeinket, hogy
valamikor majd mi is így adjunk számot
ezekről, miként Pál apostol az ő származá
sáról és múltjáról beszámol. Ezért még jó
is, hogy most mindnyájunknak tisztáznunk
kell származásunkat, mert így legalább kény
telenek vagyunk gondolkozni ezek felől a
dolgok felől. Bármilyen következtetést von
junk is le azonban ezekből magunknak.
Igénk alapján két dologi bizonyos, 1. hogy
nem igazi keresztyén az, aki nem meri be
vallani az őseit épp oly őszinteséggel és
nyíltsággal, mint Pál apostol, de 2. nem
igazi keresztyén az sem, aki ezekkel útonútfélen előhozakodik s mindent, az üdvös
ségét is velük akarja eldönteni.
Őrizkedjél azért ezektől a tévelygésektől,
tedd, amit az Ige kíván, még akkor is, ha
az egész világgal kellene szembeszállnod,
mert ez még mindig jobb, mint az Isten
ellen hadakozni.

Imádkozzunk:
A Te nevedben kezdem el, a Te imádásoddal végzem napomat, jó Iste
nem. Köszönöm, hogy velem voltál, hogy távol tartottál tőlem minden nagyobb
nehézséget s megengedted, hogy elvégezhessem munkámat. H a ,sikerült mindent
jól elvégeznem, azt is csak a Te velem való kegyelmednek köszönhetem. Légy
áldott érte Istenem! Ha pedig mulasztottam, bocsáss meg nekem, mert tudom,
hogy minden kötelességmulasztás Téged szomorít meg. Add, hogy a mai nap
kxnulsága is jobbá tegyen, olyanná, aki öntudatosan készül az életben reá váró
nagy jeladatokra. Most pedig kérlek, jó Atyám, a végzett munka után adj ne
kem zavartalan pihenést. Ámen. (Vidov?zky Kálmán.)
önálló imádság.
M i Atyánk, ki a mennyekben vagy . ■.
Énekeljünk:
Dicsőség mennyben Istennek . . . (Dunántúli Kér.- Énekeskönyv. 1. ének.)
Grünvalszky Károly.

II.
A végtelen orosz mezőkön robogott
vonatunk. Mintha más világban jár
nánk, olyan más Európa vagy még
inkább Ázsia kulturátlansága tárult
szemünk elé. Hatalmas, 2— 3 km hosszú
és 1— 2 km széles, lapos idomok, me
lyek meredeken esnek alá, másutt ha
talmas vízmosások. Sehol egy fasor, egy
rendezett falu, hiányzik a templom, az
istentiszteletre hívó harangszó, hiány

tekintettel az orosz népre — láthatjuk
és megérthetjük.
A hatalmas ország hatalmas arányai,
de méginkább az ott kezdettől fogva ki
fejlődött ázsiai szellem mereven elzár
kózott az európai kultúrától. Hiába volt
Nagy Péter merész álma, hiába volt egy
pár jószándékú orosz zseni kiáltó szava
Európához — a cári diktatúra mereven
elzárkózott a haladástól, a műveltségtől.
Fokozódott ez az elszigetelődés a szov-

M enetelő járőr.

zik minden, ami szép, ami magyar, ami
európai.
Nem győztünk csodálkozni a végte
len orosz mezők egyhangúságán és azon
az alacsony életszínvonalon, amiben ez
a csaknem 200 milliós hatalmas nép élt.
Pedig egyszerű az egész. Ha végigte
kintünk a történelem lapjain, különös
-.1 5 5

jet uralom alatt, ami érthető is, mert
hiszen ha az orosz nép felvilágosodottabb lett volna, nem lehet elképzelni,
hogy a szovjeturalom 25 évig tartani
bírta volna magát. A szovjet mereven
elzárkózott Európától, lezárta határait,
nehogy rájöjjenek a szovjetpolgárok
arra, hogy a szovjet paradicsomon kívül

—

van még más világ is, ahol az embe
reknek van örömük is, van szórakozá
suk is, van boldog családi élet, a becsü
letes, szorgalmas munkának megvan a
gyümölcse stb.
Nem leszek elfogult az orosz viszo
nyok ismertetésében, elmondok min
dent őszintén, hiszen lehetetlen is volna
elképzelni, hogy egy akármilyen rend
szernek, még ha az szovjetrendszer is
ne lennének előnyei.
Egy jó szakmunkás — egy gépésszel
és egy kőművessel beszélgettem — kb

séig, vagy bement egy nagyobb vá
rosba, ez azonban a ruhát nagyon meg
drágította.
A ruhák egyforma szabású típus
ruhák voltak, mind a férfiak, mind a
nők részére. És a legérdekesebb, hogy
oz orosz „Éva“ nem szerette a csínt —
nem hordott kalapot — ez egész isme
retlen szovjetföldön. Még a típusruhá
ját sem nagyon alakította át saját alak
jára, nem igyekezett orosz „Ádám“ jának tetszeni, hanem dolgozott, robo
tolt. Feltűnt nekem, hogy nem talál-

Pihenő csapat.

500— 800 rubelt keresett, ami nálunk
— a mi viszonyunk szerint — kb. a mi
niszteri tanácsosi fizetésnek felel meg.
Ebből szűkösen' csak az élelmezésre
futotta. Ruházkodni csak akkor tudott,
ha egy-két hónapig a ruházkodásra
fordítandó összeget félretette, ami azt
jelentette, hogy családja ezalatt —
mondhatnánk — éhezett. így 2— 3 hó
nap alatt összegyűjtött pénzével a falu
vagy város rendszerint egyetlen árúhá
zába ment, ahol vásárlási igényét már
előzőleg bejelentette. Ha volt ruha —
megvette, ha nem volt, akkor várnia
kellett a következő készlet megérkezé-
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tam pihent, csinos arcú nőket, csak fá
radt, beesettarcú, agyondolgozott típu
sokat, akik egyformán robotoltak fér
jeikkel.
Házát mindenki maga építette fából
és szalmából. Ha valaki csinosabb kül
sejű, tágasabb házat épített, amely tet
szetősségével elütött a többitől, az már
szemet szúrt a politikai biztosnak és
rendszerint elhelyeztette a gazdáját.
Ha a megengedett vagy elnézett te
henén és kecskéjén kívül a nagy családú, szorgalmas és gondos orosz csa
ládfő még egy tehenet vett — ha gon
dosan rejteni nem tudta — elvették tőle.
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Feltűnt nekem a hosszú út alatt, hogy
kilométer számra mentünk és láttunk
bevetett területet, hogy 10— 15 km-re
vannak 200— 300 főből álló falvak,
hogy a falvakban istálló alig van, de
majdnem minden km-re esik egy trak
tor, vagy más mezőgazdasági gép. Am i
kor egy értelmesebb orosszal találkoz
tam és megkérdeztem tőle, rájöttem a
nyitjára. A föld jó, sokat és bőven te
rein, a népsűrűség viszont igen kicsiny,
tehát ezért munkálták a földet gépi erő
vel. Ezért kapcsolódott ki tehát az

arról, hogy hadigazdálkodás szempont
jából az olajnak milyen nagy jelentő
sége van a ma háborúj bán, de gondol
juk meg, amíg a kukorica zsírrá lesz,
annak milyen hosszú az útja. Kényel
mesebben megkapom a zsiradékot nap
raforgó olaj alakjában. Ettől függetle
nül, milyen sokszor rontom el gyomro
mat zsíros ételekkel és Karlsbad sem
virágzott volna úgy fel, ha a közismer
ten nagyon zsíros magyar ételeket
őseink nem kedvelték volna annyira.
Tudjuk jól, hogy a cári Oroszország

K eresztül eg y orosz városon.

állattenyésztés, aminek hozadéka a
trágya. Ez fölösleges volt, mert pótolta
az. hogy a bevethető területnek csak
kisebb hányadát művelték meg, na
gyobb hányada ugaron maradt. Ahol
feltétlenül szükséges volt a trágyázás,
ott mesterséges trágyát használtak.
Nem találtam, csak a Dón partján
disznókat, ugyanúgy kukoricát sem,
ellenben mindenfelé csak olajos mag
vakat, főleg napraforgót. Az orosz nem
zsírral, hanem olajjal főz. Eleinte fur
csa volt, később mi is megszoktuk. Csak
olajat és vajat kaptunk az étkezéshez.
S ha kezdünk gondolkozni, talán ebben
van is valami igazuk. Nem beszélek
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vezetett mindig az analfabéták százalé
kában. Ez bizonyos fokig érthető is.
Gondoljuk meg, hogy ennek a hatalmas,
gyér vasúti hálózattal rendelkező és
inkább mezőgazdasági rendszerű or
szágnak általános műveltségét fokozni,
iskolázottságát emelni — nehéz dolog.
A szovjet azonban megbirkózott vele.
Segítségére jött, hogy iparát, főleg
nagyiparát hatalmas arányokban fej
lesztette. Ez magával hozta a nagyobb
gyárvárosok keletkezését, az ipari köz
pontok csalták be a falu lakosságát.
Mivel pedig legmegbízhatóbb elemük a
gyári munkás volt, annak művelésére
áldoztak, ki akarták belőlük termelni a
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mindenféle motoros járművet vezetni,
kezelni stb. Innen magyarázható, hogy
a hatalmasan fejlődő orosz fegyverke
zési ipar honnan vette szakmunkásait.
Közép- és felsőoktatásuk már igen
gyenge volt, a mienkkel össze sem ha
sonlítható. Beszéltem pár főiskolát vég
zett emberrel és meglepett azoknak
gyenge általános műveltsége, bár egyes
tárgyak tudása (mennyiségtan, fizika,
stb.) meglepetésszerűen általános volt.
Találtam pl. több egyszerű falusi nőt,
aki a logaritmussal, gyökszámításokkal
tökéletesen tisztában volt.

„szovjet intelligenciát". így fejlődött
az iskolaügy, a párt, a rendszer politi
kai eszközévé és először csak a gyár
város körül, majd később mindenhová
eljutott a tanító, akit jól fizettek és ka
tonailag alaposan kiképeztek.
Érdemes volt megnézni egy szovjet
iskolát. Rendszerint a falu egyetlen kő
ből és hivalkodóan vörös bádogtetővel
fedett legszebb épülete. Az iskolán be
lül — nem mint nálunk — a tanítás
körébe vágó képek díszítik a falakat,
hanem az egész iskola tulajdonképpen
a katonai kiképzés szolgálatában áll.

A sárb an seg íten i kell a ko csik at.

Puska-, kézigránát-metszetek, gázálar
cok, a kis háború példái stb. szemlél
tetően mutatják, hogy erre milyen so
kat adtak. Egy tanítónőt megkérdez
tem, milyen fegyvert ismer. „Legjob
ban a kézigránátokat, mert az I. és II.
osztályt tanítottam" — felelte.
Kémiai és fizikai szertárát láttam
egy ilyen falusi iskolának. Mondhatom,
akármelyik középiskolánk örömmel vallaná sajátjának. (Náluk a 8 osztályos
elemi általános.)
Minden kisebb városban volt rend
szerint egy úgynevezett technikum,
amelyben megtanultak a hallgatók
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Teljesen ismeretlen még a műveltnek
mondottak előtt is, történelem, jog,
földrajz, stb.
Higiéniát és tisztaságot az orosz nem
ismer, de még orvosai sem. A férgek
általánosak, még a jobb emberek és
hajlékaik is tele vannak. Gyakori kép
volt a ház előtt ülő orosz család, amint
tetvekre vadászik. Ha dús a zsákmány,
segítségül jönnek a szomszédok.
És most lássuk végül, hogy mi a
képe a jelenlegi megszállott Oroszor
szágnak?
Meg van szervezve — községenként
egy-egy német úgynevezett „Land-
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wirth“ és a maguk választotta „sztaroszta“ vezeti a munkát. Hatalmas
iramú és arányú ipari és mezőgazdasági munka folyik, a vezetés a néme
teké, a munkások helybeliek, foglyok
és idegenből hozottak.
És ezért ‘végzett történelmi munkát
a német nép vezére, amikor szövetsé
geseivel együtt nekilátott, hogy ezt a
borzalmas rendszert megtámadja, ki
irtsa, megsemmisítse egyszer és min
denkorra és megmentse Európát a fe
nyegető vörös ököltől, amely — ha meg
nem előzi — lángbagorította volna
egész Európát!
Hivatást töltünk be tehát mi ma
gyarok is, amikor legfelsőbb Hadurunk
hivó szavára korunk keresztesháború
jában résztveszünk és ezzel jogokat
szerzünk magunknak a győzelmes há
ború után az ifjú népek megújhodott
Európájában ahhoz, hogy ezeréves hiva
tásunkat továbbra is betöltsük.
A most kiontott drága magyar vér
nem fog hiába hullani, áldozatok nélkül
nincs megújulás, nincs jövő — így kell
a ma háborúját felfognunk!
És most ismét abbahagyom elbeszélé
semet, ha legközelebb eljövök, már a
Dón menti harcokról beszélek, ahol be
csülettel állta meg a helyét a magyar
honvéd, hogy megvédje Hazáját, Iste
nét, erkölcseit és mindazt, ami szép,
ami fölemelő földi életünkben.
Tamás.

Magnitogorszk*)
Kínok lángoltak szívemben,
furcsa éj volt, féltem én.
Semmit markoltam kezemben,
mint a többi bús szegény.
Csendesedj, lázadó lélek!
Holt öledbe hull a táj,
zsibbadt ég borul fölébed,
hold fehérük homlokán.
Nagy vihar volt. Minden arcon
a testvért kerestem én.
Nem ismertek, gránátokat
dobtak dühösen felém.
Foglyok jöttek nagy csapatban,
arcukon sötét ború.
Jöttek düllöngő sorokban.
K i fogoly, mind szomorú.
Ősök tűnt nyomát kerestem
térképen, foglyok szemén.
Magnitogorszk — szólt a térkép,
sóhajjal feleltem én.
Elborultak lenn a völgyben
a Don véres partjai.
Szomorúan mosolygott rám
Jurmák és Hasszán Ali.
Kónya Lajos.
* Magnitogorszk orosz város az Ural déli
csücskében. Nevében Magna Hungária rejtőzik.

Mi a frank?

A sírfelirat.

Az igazgató úr látogatásra indul az' első
osztályba. Meg akarja az új fiúkat ismerni.
Különböző kérdéseket intéz hozzájuk. Előkerül
a pénzügy is. A második padban ülő fiútól ezt
kérdezi:
— Tudod-e, fiam, mi a frank?
A fiúcska gondolkodás nélkül kivágja: Kávé.
Farkas János, Budapest.

Német órán Mátyásról van szó. A könyv
említi, hogy a nép száján még ma is járja a
közmondás: Meghalt Mátyás király, oda az
igazság...
A következő mondatot Péter így fordítja
magyarra: Ért-e még meg valaki ennél szebb
sírfeliratot?
C.sekme Pál, Budapest.
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Hadijelentésekatanár-diákfrontról
— Valahol Magyarországon.
S most a harc elébe reménykedve néznek
Ha jön is az ellen, mindhiába fárad,
Aligha veszi be a kitűnő várat.
Csatariadóját hiába kiáltja,
Leesik az álla, ha az állást látja.
Véres lobogókat hiába lobogtat,
Közel jönni nem tud, csak messziről oktat
Hiába rohamoz reggeltől a délig,
Nehéz fegyverei nem jutnak a célig.
Nem tud változtatni semmit a szerepen,
Elvérzik biztosan az előterepen.
Telek

A z idő ép most jár veszedelmes ponton,
A nagy téli csata kezdődik a fronton.
Ámde csapataink nagy vitézül állják,
Sündisznó-állásban a támadást várják.
Megerősítették nagyon köröskörül,
Ha az ember látja, szíve-lelke örül.
Kaktusz-akadályok rajzszöges aknákkal,
Többszörös tüskésdrót Buddha-szobrocskákkal,
Ép vázák, tört üveg, széktorlasz vegyítve
S mindez elektromos árammal telítve.
Mindenre volt gondja két derék vitéznek

A lidiai kő.

DIÁKESETEK
Vallásórán.
A vallástanár úr azt kérdezi az egyik fiútól,
lel tudná-e sorolni az egyes vallások jellemző
egyházi énekeit. A fiú akadozva feleli;
— A reformátusoknál a . .. zsoltár, a kato
likusoknál a . .. gregorián énekek, az evangéli
kusoknál ... a korán (korái helyett).
Kéry János, Budapest.

-

Vegytanórán a kvarc különböző fajtáit kel
lett volna felsorolnia Mártának. Persze nem
tudta, a szomszédok viszont súgták: a lidiai
kő. Márta aztán hasznosította is a súgást a
következő mondatban:
— A kvarcnak egyik fajtája a Urai kő.

160 -

Tertinszky Edit, Pécs

Hatvan szál haja hull ki naponta egy egész
séges embernek anélkül, hogy kopaszodás
állana be. Egy emberi hajszál legfeljebb 6 évig
él, mivel a hajhagymából egyre újabb hajszál
sarjad, a régi pedig elhal.
ötvenöt nyelven készült különleges föld
rajzi szótárt adott ki Bonacker Vilmos német
fegyverkezésügyi miniszter. A szótár 16.800
idegennyelvű földrajzi szakkifejezést tartalmaz.
A kínai írásjelek számát a japán közokta
tásügyi minisztérium 2969-re csökkentette. Az
eddig használt írásjelek száma ugyanis meg
haladta a negyvenezret.
Három francia tudós bejárta az inkák biro
dalmát. A leletek és egyéb maradványok sze
rint megállapították, hogy a délamerikai állam
ban már az inkák előtt is laktak kultúmépek.
150 millió éves gerinces állatok csontvázát
találták meg a teutoburgi erdőkben. A lele
tekre a posidon palarétegekben bukkantak rá.
Ismeretlen őslény csontvázára bukkantak
a norvégiai Bergen közelében. A teljes épség
ben maradt csontváz 18 méter hosszú. Alakja
a krokodilusra emlékeztet. Korát 75 millió
évre becsülik.
A legyek egy francia tudós megállapítása
szerint külön egyensúlyozó szervvel rendel
keznek. A parányi szerv a szárnyak tövében
van elhelyezve. Ha ez a szervük megsérül, a
légy nem tud többé repülni, ha ép is a szárnya.
Francia vegyészek hosszas kísérletezés után
megállapították, hogy a fenyőfa tűleveleibő)
igen alkalmas szövetanyagot lehet gyártani.
A tűleveleket különféle vegyiszerekben alapo
san megfürdetik, azután kiszárítják, összezúz
zák, majd a pépszerű anyagot átdolgozzák,
míg yégül fínomabb-durvább fonalat nyernek.
Ez a pin-tex, Más anyagokkal keverve a pintexből vászonszerű anyagot gyártanak, A tű
levelekből 100 kg elegendő 60 kg pin-tex elő
állítására. A számítások szerint Franciaország
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évenként százezer tonna pin-texet tudna gyár
tani.
Az új műgyanta-üveg számtalan vonatko
zásban felülmúlja a közönséges szilikát-üveget.
Elbírja, a legerősebbfokú. hajlítást is s ezért
hajlított felületek borítására kiválóan alkalmas.
Tűzálló s ezért gépkocsiknál megbecsülhetet
len. Felveszi a versenyt a legnemesebb faféle
ségekkel is, úgyhogy ma már kiváló meste
rek is szívesen játszanak az újfajta üvegből
készült hegedűn.
Csík vármegyében, Tászoktetőn, az elmúlt
nyáron ásatásokat végeztek a csíki tanítóság
részvételével. A Tászoktetőn két hatalmas kö
vet találtak, rovásírással, amelyek 3000 éves
múltat tárnak fel. A köveket Gyergvóhodos
községbe szállították és az ottani iskola udva
rán helyezték el.
A világ legkisebb iskolái a Dániához tar
tozó apró szigeteken vannak. Egy-egy iskolá
nak csak 6— 8 tanulója van.
A világ legkisebb könyvét 1896-ban adták
ki Padovában, a Selmin-nyomdában. A köny
vecske 7 milliméter vastagságú és minden lapja
10 milliméteres. 210 oldala van és Galileo
Galilei egy művét tartalmazza.
P. F.

DIÁKESETEK
Mi a pataria?
Mi volt a pataria? — kérdezi a tanár úr.
Ez tudniillik a középkorban az északolasz
országi polgárok szövetsége volt, kik szembenálltak a pápai állammal.
Jóskának azonban egészen más nézete volt
róluk.: A pataria azok a szegény emberek
voltak, akik a pápától északra terültek el.
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Varga László VI., Békéscsaba.
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BUJÓCSKA
Elbeszélés pályázatunkon díjat nyert.
Irta: Ujtz Ágnes pápai ref. nőnev. int. III. o.
En szívesen játszom még most is búj ócs
kát szüleim nagy örömére. Váltig azt han
goztatják, hogy már nagy lány vagyok, nem
illik hozzám. — Igaz, tizenhat esztendő van
a hátam mögött, egy pár év múlva felnőtt
nek számítok.
De én nem akarok még nagy lány lenni.
Olyan hosszú ideig lehetek még fenőtt, de
kislány már soha.
És milyen jó bújócskázni gondtalanul, v i
dáman, csapondó jókedvvel. Hogy dobog a
szivünk.
amikor látjuk
rejtekhelyünkről,
hogy a hunyó veszedelmesen közeledik fe
lénk. Ilyenkor egy óvatlan pillanatban —
mikor félre fordul — helyet változtatunk.
Vagy hangokat adunk ki úgy, hogy tenye
rünket a szájunk elé tartjuk, és a hunyó
mindig ellenkező irányból hallja a csalogató
kiáltásokat. Boldogan szalad a hang irá
nyába, hogy ott vagyunk elrejtőzve. Mi meg
kuncogunk magunkban, mikor meglátjuk
csalódott ábrázatát.
Ez az ártatlan, vidám gyerekjáték a bujócska. Azt mondják, nem való felnőttnek.
Akkor miért bujócskáznafc mégis az em
berek egész életükön át egymással? Mert
azt teszik. Aki mégi féllabbál benn van a
gyermekkorban, már belekerül ebbe a nagy
bujócskajátékba. Igaz, hogy ez nem is olyan
egyszerű búj ócska, mint a másik. Szomorú,
kegyetlen, lélekölő játék ez.
És jaj annak, aki nem vesz részt benne,
tapasztaltam.

,

#

'

Üj lány jött az osztályunkba. Körülvettük,
meséltünk neki mindenről. Mindegyikünk
maga szerette volna az intézeti élet fontos
mozzanatairól tájékoztatni, és lelkesen, ha
donászva, úgy diákosan adtunk néki tudtára
mindent. Ö — nevezzük Margitnak — állt
a nevető, jókedvű diáklányok között, hol
egyikre, hol a másikra nevetett, de nem volt
a tekintetében semmi diákos lelkesedés, ra
jongás. Hidegen, fennsőbbségesen mosolygott
ránk, úgy hiszem mulattatta ez a hadonászó,
izgatott csoport, amely körülvetta
Én megéreztem ebber a pillanatban, hogy
nem őszinte, vidámlelkű kislány, hanem
kicsinyes, önző, számító. De a másik pilla
natban már leráztam ezt magiamról és igye
keztem valami jót, szépet találni benne.
— Óh, hisz még egészen szokatlan néki ez
a környezet, most van először intézetben és
talán elfogódott. Ezért nem tud a mi diákos
csínyjeinken szívből mosolyogni. Majd egypár nap múlva eltűnik ez az elfogódottság.
És megbántam, hogy mindjárt olyan roszszat gondoltam róla.
Teltek- múltak a hetek és Margit valóban
megszokta az intézeti életet. Résztvett ki
sebb csínyeinkben is. Igaz, hogy nagyon
óvatos volt mindíigj. Szerették a tanárnők is.
komoly, csendeis leánynak hitték. Érdekes, •—
állandó, bizalmas barátnője sohasem volt.
Velem szemben mindig hűvösebb, tartóz
kodóbb volt, mint a többivel, talán érezte,
hogy egy pillanatra a leikébe láttam. Bántott
a hűvös, néha gúnyos modora, ahogy velem
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beszélt, hiszen én nem szolgáltattam ró okot.
Mindig olyan jóindulatúan szeretettel köze1edtűm feléjé, és amit abban az egy pilla
natban gondoltam róla, már régen elfelej
tettem.
De egyszer történt valami. Félév előtt volt.
A z udvarra néző oldalon, a második eme
leti ablakban álltam. Nagyon szép kilátás
nyílik innen a Bakony felé. A puha, fehér
hó csak úgy szikrázott a napfényben. A tá
voli havas hegyek felé mosolyogtam. Es
azok visszakacagtak rám a napsugárral.
Valaki megkapott hátulról. A nyakamba
urott és megcsókolt. Kelletlenül megfordul
tam és a legnagyobb meglepetésemre Margit
állt előttem.
— Kin, vagy min ábrándoztál — kérdezte
pajkos nevetéssel — ugye nem mered el
árulni? Na, n,e tagadd, úgyis tudom, hoigy
valaki járt az eszedbe, hisz mosolyogtál és
nem is vetted észre, hogy jövök. A zt mag
csak nem akarod elhitetni velem, högy ezek
az unalmas,
fehér
hegyek
érdekelnek
annyira? Ugyan lehet, — mondta gyorsan,
mikor elboruló arcomat meglátta — rólad
még ezt is elhiszem, hiszen néked olyan mé
láig szíved van.
És hízelkedve újra átfonta a nyakamat.
Én hüledeztem ezen a hirtelen hangulat
változáson,
de csakhamar belenyugodtam.
Gondoltam, rájött végre, hogy oktalan az
idegenkedése. Szívből örültem neki, hogy
végre szeretettel közeledett falém, bár nem
kívánom, hogy valaki is ennyire hízelegjen
és ilyen hangosan szeressen.
— Nem magyaráznád meg ezt a számtan
példát Editkém? — jött oda hozzám másnap
délután. Nagyon kedves és kérő volt a
hangja.
— Szívesen Margit. Gyere, ülj le ide mel
lém.
Mikor elmagyaráztam néki, hálásan meg
köszönte, és ettől kezdve többször odajött
hozzám a számtanpéldákkal. Néha barátsá
gosan
elbeszélgettünk.
Egészen
megsze
rettem.
Egyik este ott ültem az ágyán és mikor
eloltották a villanyt, megöleltem, mintha
testvérem lett volna. Boldogan, jóleső érzés
sel feküdtem le. Milyen kedves, hű barát
nőre találtam, — gondoltam és molyolyogva
elaludtam.
Másnap este lenn ültem a hálóban a kis
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székemen. Sportkörünk volt és elfáradtam.
Künn lassan! hullt a hó. Bent, a kályhában
békésen duruzsolt a tűz.
Halkan, nyikorogva kinyílt a hálóajtó.
Arra fordultam. Margit jött be rajta Ilonká
val. Körülnéztek, engem nem vettek észre
a félhomályban. Milyen kár, hogy megza
varták ezt a szép télesti csendet! Még jó.
hogy a villanyt nem gyújtották föl. Ennek
örültem, olyan jó itt a sötétedő szobában, a
pattogó tűz mellett ülni. A z ágyamra haj
tottam a fejemet. Talán majd hamar kimen
nek.
— Te, — szólt Margit Ilonkának — tudod
mi történt tegnap? Gyere üljünk ide az
ágyamra, elmesélem. Jót fogsz nevetni rajta.
Leültek. Ha lehet rajta nevetni, én is
meghallgatom, gondoltam. És ott maradtam
a székemen.
— Tudod — kezdte Margit — , hogy mos
tanában
az
Edittel a számtant
együtt
szoktam tanulni. Szeretném, ha abból is
egyesem lenne. Kedveskedtem néki egy ki
csit, hogy ne unja meg a tanítást é s . ez a
hiszékeny csacsi egyszerre megszelídült. Azt
hiszi, hogy nagyon szeretem és valaha is a
barátnője tudnék lenni.
Hangosan, gúnyosan kacagott, avv'al az
erőltetett nevetésével.
Megborzongtam.
— Da ez még semmi, — folytatta — odóig
fejlődött a dolog, hogy tegnap este itt ült az
ágyamon és villanyoltáskor egy testvéri
csókkal és öleléssel búcsúzott el.
Mind a ketten hangosan és csúfondárosan
nevettek.
Összeszorult a szívem és a csalódás ke
serű könnyei égették a szememet.
— Elképzelheted Ilonka, hogy milyen ko
mikus volt ez, — és hangja még mindig el
csuklott a nErvetéstől — hogy éppen engemet, aki a legkevésbbé szeretem, csókol meg
olyan érzékenyen. Talán még a könnyeit is
hullatgatta nagy meghatottságában.
És most az egyszer szívből nevettek, hide
gen és kegyetlenül.
— Nem bircm az ilyen hiszékeny, nyílt,
melegszívű embereket. Hát te?
— T u d ja 'Is te n ,— felelte Ilonka — saj
nálom néha őket. De én magam sohasem
tudnék olyan lenni. Miért? Nem kényelme
sebb, jobb így? Ma már csak az boldogul,
aki óvatos, ravasz, higgadt. Az őszinte,
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nyilt embereket kinevetik, nem hisznek ne
kik és mindenért kétszeresen kell megküz
deniük. — No de gyere, menjünk föl, nézzük
meg mit csinálnak a többiek, unom már ezt
a sötétséget, de ha felgyújtjuk a villanyt,
esetleg meglátja egy néni és kikapunk.

Szonett februárban
Lábam alatt puha, szennyes hő múlik.
Lé csorog sárral csapzottan vegyítve
S lépteimmel fel-fel fröccsenő ívbe
Csobban. Az ember most érzi mint válik

Elmentek. A z ajtó lassan, símán becsukó
dott mögöttük.

Életre minden, mert olvad. Ü j élet
Hírnöke, szent olvadás üdvözöllek:
Végre, hogy itt ragyogsz, végre fellellek
Téged óh fény! Elmúlt im az ítélet.

Csend lett újra. Fáradt, nehéz csend.
Búj ócska . . . , szólalt meg bennem valami.
Bujócska, — suttogtam én is. A zt hittem,
hogy megtaláltam a lelkét, de csak most tu
dom, hogy hamis hang után szaladtam.

Már szomjas szájjal eltikkadt iszákos
Módfára szívom az új érces vágyat,
Nagyratörést, hirdető büszke évszak

Megpattant valamelyik bútor. Szomorú,
kínos recsegést hallatott. Énbennem is meg
szakadt valami.
Es fájt, nagyon fájt.

Dús levegőjét, és huncut diákos
Kedv vesz erőt minden tettemen. Bágyadt
ős ellenségem most: a hideg észak.
Linczényi Adorján
bpesti ev. gimn. V II. o. <1.

Falusi istentisztelet után
Rigók

Még zúg az orgona, még zeng benn az ének,
De már kiballagnak legelöl a vének.
Törődött arcukon megenyhült mosollyal
Békéit pillantással, jönnek hosszú sorral.

Csöpp sárgarigó dalolt a ián ,
víg nótája trillázva csengett,
de, hogy megbolygassam a csendet,
énnekem is füttyre állt a szám.

Most, mikor a kalász kasza alá érett.
Hálaadó imát rebegtek a vének.
„Ki a mennyekben vagy, legyen neved áldva,
Hogy dús lett a vetés körül a határba."

Aztán trilláztunk nyakra-főre.
Ö kérdezett s én válaszoltam.
De elszállt, amikor én vontam
közös sorsunk miatt kérdőre.

Nagy fekete zsoltár remegő kezükben
Egy-egy könnycsepp csillog fakó szemeikben.
„Urunk! ■
— Világ ura! Csak egy még kérésünk
Vérző fiainkat add majd vissza nékünk."

Ez bántott, aztán hazajöttem.
Vén cserfák zúgtak föl mögöttem.
— Ez a ti sorsotok poéták.
Itt olyan társtalan a dalnok.
Ezt a magányt csak a gőzmalmok
tudják átzúgni, meg a vén fák.
Kökény Pál
aszódi Petőíi-gimn. VII. o. t.

Aztán szép sorjában a menyecskék járnak
Nehéz sóhajaik messze-messze szállnak
Oly meleg a napfény, úgy ragyog az élet,
S vájjon mikor lesz az, mikor visszatérnek?
„Mindennapi kenyér megadva már nékünk
De mi, népek ura, még csak egyet kérünk
Piros virágunkat, napsütött arcunkat
Ne hagyd elhervadni, add vissza párunkat."

Magány
Magányos csönd, s csöndes magánv .
Parányi szél sem leng talán,
És nem jár senki sem.
A vízre kék homály borul,
Lassankint már bealkonyul,
S halványodik az ég.
A túlsó part, mint néma vágy . . .
S úgy teng a távol-ködön át,
Mint csöndes, halk mese
Síma tükrén a folyónak
Ring egy üres, árva csónak,

Kacagva, nevetve jönnek a leányok,
Áldóan süt le a meleg napfény rájok.
Dolgos kezeikben egy-egy rozmaringszál
Tábori lapokat rejteget a zsoltár.
Ahogy szétoszlanak, még utánuk nézek,
A hűvös templomban elhangzott az ének
Mintha szívemből egy igaz fohász szállna,
„Halld meg imáikat, s legyen neved áldva."

Es nem vár senkire . . .

Sziliét Márta
bpesti ev. leánygimn. V. o. t.
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Hexendorf Alisz
bpesti ev. leánygimn. V ili

o. I.

Ezeket ugyan hamar elintézték —
gondoltuk magunkban — mialatt gyor
san szedelőzködni kezdtünk. Néhány
perc múlva már rohantunk előre, hogy
mielőbb utolérjük a magyar sereget.
— Alig maradtak el mögöttünk Faenza tornyai — folytatta a lovag — ,
amikor a rettegett Francesco Ordellaffival találkoztunk össze. Tisztelegni
jött a magyar király elé. Laczkfy uram
Imolával és Faenzával jó példát muta
tott — ez jutott eszünkbe — annál
inkább, mert Forliban valósággal egy
másnak adták a kilincset a magas lá
togatók.
A kancellár érdeklődéssel hallgatta
a lo'vag szavait.
— Először Rimini ura, Malatesta, az
után Polentából Bernát úr, majd a vá
rosból való távozás után a Trincik ki
küldöttei Folignoból, végül — bár
mennyire is hihetetlen — a büszke
firenzei köztársaság tíz legelőkelőbb
polgárából összeállított küldöttség sie
tett a királyt örök hűségéről biztosítani.
— Űgylátszik, Laczkfy István ezekre
is alaposan rájuk ijeszthetett — vonta
le a kancellár a végső következtetést.
— A firenzeiek különösen díszesek
voltak — folytatta a lovag. — A kö
—

vetség valamennyi tagja prémmel bé
lelt skarlátruhát öltött. Azonkívül mindenik követet kétszínű, csíkos egyen
ruhába öltözött csatlósok tömege kí
sérte. Nem volt vége- hossza a királyt
magasztaló beszédeknek sem. Tudom,
hogy kancellár uramat érdekli az
ilyesmi. A firenzei Tomasso Corsini
jogtudor úr beszédét sikerült megsze
reznem.
A kancellár tüstént olvasni kezdte:
— „Felséges fejedelem, ki ragyogó,
fényes csillagként veted az egész Itáliára sugaraidat, ki fénnyel minden más
csillogást elhomályosítasz, miként Isten
színe előtt a Nap és Hold a fényét
veszti, a csillagok nem csillognak s nem
ragyognak, hanem
elhomályosulnak:
jelen beszédem, melyet egy ily nagy
király jelenléte miatt ámulatteljes féle
lemmel mondok e l . . .“
• — Hosszú lesz az, kancellár uram —
zavarta meg az írásba temetkezett kan
cellárt a lovag. — Nem várom meg,
amíg a végére ér. Én már indulok is,
hiszen többet úgysem tudok mondani.
Mi ugyanis ezután visszafordultunk, a
magyar király pedig folytatta útját
Nápoly felé.
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IV.

Tarantoi Lajos leplezett szorongása
nyomban fennhéj ázássá változott.
— Ezekkel akarja Lajos a nápolyi ki
rályságot elfoglalni?! Olyan látványban
lesz része egy-két óra leforgása alatt,
amit élete hátralévő részében sohasem
fog elfelejteni! Ha csak nem itt fogja
ő is pályafutását befelyezni, — kiáltott
fel gyűlölettel a tarantoi herceg és sö
tét pillantást vetve a közeledő kunok
elé, megadta a jelt az indulásra. —
A nápolyiak megsarkantyúzták lovai
kat, azután paizsaikat magasra emelték,
hogy a várható nyilzáporral szemben
védelmet találjanak.
Ekkor érte őket az első meglepetés!
A kunok nyílvesszői a helyett, hogy
paizsaikon és a páncélokon kopogtak
volna, egymásután terítették le a lova
gok paripáit. Hullottak az állatok, a lo
vasok pedig tehetetlenül vergődtek sú
lyos páncélzatuk fogságában.

Dicsőség a győzelmesnek.
Lajos király az Ür születésének nap
ját Aquilában ülte meg. Itt várta be a
különböző utakon érkező hadinépeinek
egyesülését is. A z ezerháromszáznegyvennyolcadik esztendő első napjaiban
arról értesült, hogy Capua körül gyü
lekeznek Johannának és új férjének,
Lajos tarantoi hercegnek seregei.
— No, Laczkfy uram, most itt az al
kalom, hogy a rajtunk esett gyalázatos
ságot megtoroljuk!
— Minden előkészületet megtettünk
és csak Felséged parancsát várjuk az
indulásra.
Erre is hamarosan sor került. Január
9-én már nyeregben ült az egész ma
gyar sereg és gyors menetben igyeke
zett Capua felé.
Az első pihenő alkalmával Lajos ma
gához rendelte hadserege nagyjait.
— Hadnagy uraim, nemsokára sor
kerül a döntő ütközetre. Tudnunk kell,
hogy az ellenfél serege nagyszámú, bá
tor páncélos lovagokból áll. Mi keveseb
ben vagyunk, emellett csapatunknak
csak egy részét alkotják páncélos vité
zek; Mindezeket figyelembe véve —
fejezte be a király — , hallgassák meg
türelemmel Laczkfy uraim rendelkezé
seit és a csata folyamán mindenben
ahhoz tartsák magukat.
A lig fejezte be Laczkfy mondaniva
lóit, ‘a király nyomban megadta a jelt
az indulásra. A capuai mezőn találko
zott össze a két sereg egymással. A ma
gyar sereg élén könnyű fegyeverzetű
kun íjászok haladtak.
— Nehéz páncélosok ellen könnyű
fegyverzetű lovasok? — ámultak el a
nápolyiak a közeledő ellenség láttán.

-

— Ördöngős fickók! Nyilazni azt tud
nak, de érjünk egyszer a közelükbe,
ahol a döntő szót a lándzsa, kard és bu
zogány fogja kimondani — villant át a
hercegen a dühödt gondolat. —
Reménye rövidesen valóra vált; de
nem egészen olyan körülmények között,
ahogyan elképzelte.
A kunok — Laczkfy előzetes paran
csa értelmében — adott jelre villám
gyorsan szétugrottak és mire a nápo
lyiak elérték volna őket — , szembentalálták magukat a soraik mögött meg
húzódó magyar páncélosokkal.
Kemény harc keletkezett. Törtek a
lándzsák, csorbultak a kardok és zu
hogtak a buzogányütések. Ott vereke
dett az első sorokban az erdélyi vajda
is. Sok nápolyinak járta át szívét a fehérsárkányos
zászlócskával ékesített
lándzsa.
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Tarantói Lajos végül is kénytelen
volt belátni, hogy megzavarodott se
rege ezt a csatát már nem nyerheti
meg. Ezért, hogy a súlyosabb vesztesé
geket elkerülje — visszavonulót fúvatott.
Most érte a nápolyiakat az igazi meg
lepetés. Ismét felbukkantak a kunok és
halálos biztonsággal lőtték ki a mene
külő lovagok alól paripáikat. A vissza
vonulás vad meneküléssé változott.
Mindenki a saját életét igyekezett men
teni. A nápolyi hadsereg pillanatok
alatt felbomlott. Néhány órai üldözés
után pedig az, ellenség teljesen megsem
misült, mert a nehézkesen mozgó mene
külők nem tudták magukról lerázni a
fürge kunokat.
— Összeterelni az elfogott páncélo
sokat, — rendelkezett Laczkfy.
A foglyok szomorú arccal lépegettek
a gyülekezőhely felé. Csak most derült
ki, hogy milyen sokan vannak.
Lajos király mosolyogva nézte az
eléje táruló képet. A tarantói. herceg
óhaja részben teljesült, mert valóban
olyan látványban volt része a király
nak, amit elfelejteni sohasem lehet: az
elfogottak nagy része ugyanis könnyű
gyapjú alsóruhában ballagott a hahotázó kunok között!
A különös látvány oka kézenfekvő
volt. A nápolyiak, lovaik elhullása után
lázasan igyekeztek mozgást akadályozó
páncéljaiktól megszabadulni, hogy azu
tán gyalogszerrel könnyebben mene
külhessenek.
— Laczkfy uram! Ezeket ugyan el
intézte, — nevetett a király. —
— Felség, a kunoké az érdem, —
igyekezett a vajda elhárítani a dicsé
retet és másra terelni a szót. — Bebi
zonyosodott, amit eddig hittem: nem

-

rossz a páncél, de csak módjával. Mert
ha nem a maga helyén alkalmazzák,
egyik pillanatról a másikra pendelyes
gyerek válhatik a büszke lovagból —
mutatott a kunok által összeterelt szo
morú csoportra.
A capuai diadal el is döntötte a had
járat sorsát. A nagy fekete zászló ár
nyéka ráborult a sötét bűnökkel ter
helt nápolyi királyi palotára.. .
Bár a csata csak alkonyattájt fejező
dött be, éjféltájban már ott állott Jo
hanna királynő előtt a nápolyi sereg
egyik alvezére.
— Űrnőm, bocsásson meg, hogy hí
vatlanul berontottam ide, de nincs egy
pillanat elvesztegetni való időnk sem.
Tudja meg felség, hogy minden elve
szett. Már csak életével rendelkezhet,
de ha nem siet, azzal sem sokáig.
— Vereség érte Capuanál seregünket?
— kiáltott közbe hevesen Johanna.
— Igen most jövök onnan. Saját sze
memmel láttam a fekete zászlót. Az a
zászló veszedelmesen közeledik Nápoly hoz, nincs többé erő, amely feltartóz
tathatná. Én tudom, hogy ott ég min
den magyar szívében a bosszú lángja
és ha egyszer Nápoly falai alá érnek,
ákkor ez a tűz az égig fog lobbanni és
elhamvad benne mindenki, akinek csak
legparányibb része volt András halálá
ban. Meneküljön Ürnőm, könyörgöm,
mert könnyen Felséged szemfedőjévé
válhat az a fekete lobogó. Már min
dent előkészítettem. A kikötőben ráta
lál egy gályára. Ez az egyetlen út. Si
essen Felség!
Johanna tépte a haját, jajgatott, zo
kogott; végül
is reményvesztetten,
kínzó kétségbeeséstől gyötörve titok
ban hajóra szállott és Marseille felé
menekült.
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vezetősége pedig sürgősen megtette az
előkészületeket a magyar sereg ünne
pélyes fogadtatására.

Időközben Tarantoi Lajos veszen
dőbe indult ügye megementésére még
egy utolsó kísérletet tett. Maga köré
rendelte a királyi család tagjait, a durazzoii hercegeket és mindazokat az
urakat, akkiknek valami részük volt a
nápolyi királyság sorsának intézésében.
— Akik nem akarnak mellettem ki
tartani, akik nem hajlandók tovább
harcolni trónomért, azok távozzanak —
szólította meg a csüggedt gyülekezetei.

Lobogtak a zászlók és a bevonuló
magyar sereg lovainak csattogását el
nyomta a tömeg ütemes kiáltozása: Él
jen Lajos, Magyarország, Jeruzsálem
és Szicília királya.

A jelenlevők egymás után emelked
tek fel helyeikről és nesztelen léptek
kel elhagyták a termet.
— Károly te is elhagysz — te, aki
András halálának szintén részese vagy?
Te, aki képmutató üzeneteddel akartad
a magyar király előtt tisztára mosni
magadat? Vesztedbe rohansz aljas Durazzói!
— Király! Isten és a hatalom a ma
gyar király oldalára állott, ott a rhi he
lyünk is, — szólt és mélyen meghajolva
elhagyta a termet. — Mielőtt azonban
távozom, egy jó tanáccsal szolgálhatok.
Menekülj! Minden további ellenállásod
úgyis céltalan. Aki ilyen hadicsellel
meg tudta egész országod erejét egyet
len csatában törni, az szükség esetén
nyilván tartogat számodra még néhány
meglepetést.
— Átkozottak legyetek és legyen át
kozott a magyar király hadvezére, min
den bajnak okozója: Laczkfy!
Kirohant a teremből. Egyenesen a
kikötő felé sietett. Egyetlen rozzant te
herhordó gálya szomorkodott a vízen.
Hajóra szállt., Az evezőket a vízbe vá
gatta és a bárka lassan, észrevétlenül
kisiklott a nyílt tengerre.
Alig távozott Tarantoi Lajos a város
ból, nyomban megjelentek a nápolyi
követek a magyar királynál; a város
-

Lajos lábai előtt hevert az egész
meghódított nápolyi királyság. Ekkor
azonban egy újabb rettenetes ellenfél
bukkant fel a láthatáron; Veszedelme
sebb volt minden eddiginél; Olyan
ellenfél jelentkezett, amelyen nem
fogott a magyarok fegyvere; olyan
ellenfél, amelyik láthatatlan és meg
foghatatlan
volt,
amelyik azonban
annak ellenére sűrűn osztogatta a ha
lálos csapásokat. Borzalmas erejű pes
tisjárvány ütötte fel Itáliában a fejét!
Temetetlen halottak ezrei jelezték a
fekete halál útvonalát.
A magyar sereg is kénytelen volt
meghátrálni a legyőzhetetlen ellenfél
elő. Lajos király magyar őrségeket he
lyezett tehát a meghódított ország vá
raiba aztán seregével együtt vissza
tért Magyarországba.
V.
Kelepcében.
Feltűnő élénkség uralkodott a dévai
várban. A vár minden rendű és rangú
népe lázasan készült a gazda fogadta
tására. Mindenki tudta, hogy Laczkfy
érkezése órákon belül várható. A vár
nagy naphosszat egyebet sem tett,
mint fáradhatatlanul fürkészte a Maros
völgyében kígyózó országutat.
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126, Lászik Mária 125, Lunczer Ágnes 150, Mihály Éva 102, Móritz Péter r150, Novák Ervin
52, Nyíró Károly 125, Ohrenstein Magdolna

Vajda Gizi

96, Ormóshegyi Zoltán 52, Őri Zsuzsa 450, Patócs György 53, Pauló Károly 71, Perl János
146, Pozsonyi Mihály 100, Racskó Sándor 102,
Rusznyák Péter 25, Ruttkay Zsuzsánna 126,
Sarlós Róbert 50, Schulz Nóra 125, Szelecsényi
Eszter 76, Szép Ilona 50, Szépfalusi István 95,
Szigeter Győző 49, Szirmai Olivér 52, Szokolay Mihály 78, Takács Zoltán 116, Tibortz
Gyula 52, Tóth Rózsi 52, Tóth-Szöllős Vilma
100, Trizna János 100, Urai Erika 73, Vájná
Kálmán 101, Valent Béla J50, Varsányi Ottó
102, Hegedűs László 125.

A rejtvényszerkesztő üzenete:
A januári szám pontjait mindenkinek be
számítottuk! — Egy megfejtés ismét aláírás
nélkül érkezett!

SZÓREJTVÉNY
Zeisler György
(2 pont)
B-vel hely, hol adnak-vesznek.
F-fel pecsétje a szennynek.
H-val nincsen élet benne.
S-sel megyénk volt régente.
Végtére maga e szócska:
Bérces Erdély kis folyója.

Az IFJÚ ÉVEK februári számában közölt rejtvények megfejtései:
Ur-lépcső
URASÁG
PURPUR
OGUROK

Keresztrejtvény
NIETZSCHE
ONOD I P TE
RS V E RI K
VERDI P A L I
ÉBENPAALS
QORDOB A Ü
IR AN APAD
ACrAF T Á V
Gr PASC Ö
Ó R I Á S I SÓZ
RÓR A R I Ü
AL Á LLA B Á L

R agura
áhadur

Száíntani rejtvény
Apa
.....................
40 év
A n y a ......................... 39 „
Nővér
............... 13 ,,
Fiú
........................... 8 ,,_________
összesen:
100 év

Betűrejtvények
Kínpad

BUDAPEST, 1943. MÁRCIUS

—

Keresztespók.

—

Páratlan siker
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IFJÜ EVEK. Ifjúsági folyóirat.
Alapította Algőver 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 Jeni,
Békéscsaba, Dr. H. Gaudy László, Budapest, Dr. Kékén András, Budapest, Kimer Gusz
táv, Békéscsaba, Máczay Lajos, Nyíregyháza, Dr. Ruhmann Jenő, Sopron, Dr. Zelenka
Margit, Budapest, vitéz Zerinváry János, Bonyhád.
Szerkesztőség: Budapest, VII., Vilma királynő-út 19.
Kéziratok a felelős szerkesztő lakására, Budapest, VII., Damjanicb-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 ára egy évre 4 pengő; egyes szám ára 50 fillér.
Gnrab József könyvnyomdája, Cegléd.

