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A Kormányzó Űr Ő Főméltóságának
rádiószózata a leventeifjúsághoz
1943. március 15-én.
Március 15-e közel egy évszázad óta a fiatalságnak, a megindulásnak, a
fakadó életnek az ünnepe. Az ma is. Mégis most, amikor az ifjúsághoz szólok,
első szavam nem a Tiétek, hanem azé a — sajnos — sok ezer magyar életé,
amely a hazáért, mint annyiszor ezeréves történetünkben, újra áldozatot ho
zott. Március 15-én, amikor a nemzeti megújhodás, a nemzeti jövő áll gondo
lataink élén, szálljon minden szeretetünk, tiszteletünk és elismerésünk azok felé,
akik már nem élnek, vagy hadifogságban vannak, vagy kórházi ágyon szenved
nek itthon, vagy rokkantán kerültek haza. Ök a mai idők nagy magyar köte
lességteljesítői. De minden szeretetünk és gondoskodásunk azoké is, akik apát,
testvért, gyermeket, élettársat veszítettek el.
‘
Magyar Leventék!
Az ország egész fiatalsága mellett elsősorban Tihozzátok szólok, mert
Rátok nagy feladat vár. A március 15-i ifjak helyébe kell lépnetek. Nektek is
ugyanolyan lelkesedéssel kell felsorakoznotok a nemzet nagy ideáljai és céljai
mellé. Ma Ti vagytok hazánk reménysége, a magyar jövő valóraváltói. Legye
tek mindig méltók nagy őseitekhez, állítsátok ifjú erőtöket épp olyan lelkesedés
sel a haza szolgálatába és teljesítsétek éppoly híven kötelességeiteket. Töre
kedjetek mindig arra, hogy életetek példaadás legyen. Ti járjatok elől a vallás
erkölcsi életben, a becsületességben és a hűségben. Szolgáljátok mindenekelőtt a
nagy magyar célokat, mert kivált ilyen nehéz időkben kell, hogy a nemzet ér
dekei minden egyéni érdeket megelőzzenek.
A nemzeti élet egyik legfontosabb alapja, a fegyelem. Az összetartás, a
belső rend fenntartása, a belső front ereje ma az ország számára a lét, vagy a
nemlét kérdése.
Szálljatok mindig keményen szembe a társadalombontó
törekvésekkel.
Ezek rendszerint válogatás nélkül mindennel szemben a tagadást hirdetik. Pe
dig még az egészséges reformokat sem szabad, hogy a demagógia sajátítsa ki
magának, mert az szem elől téveszti az adott lehetőségeket, túlkiabálja az ész
szerű jóakaratot és háttérbe szorítja a komoly munkát. Az újítás is csak akkor
lehet egészséges, ha az élet józan követelményeihez simul.
1848-ban március 15-ének lelkesedését nem lehetett valóra váltani. Ma
ehhez minden rendelkezésünkre áll. Országunk független és önálló, megvan a
törvény előtti teljes egyenlőségünk. Ha ekeket megőrizve egységben, fegyel
mezetten, keményen dolgozva haladunk és megtartjuk
erkölcsi tisztaságban
országunkat, méltók leszünk őseinkhez és a ma magyar harcának szent áldo
zataihoz.
Legyetek felkészülve, hogy ha ránk köszönt a napsütés, ősi erővel sarjad
jon az ifjú magyarság élete.
Bízom a mai fiatal magyar lelkek egészséges életerejében, amely meg
hozza a szebb jövőt.
-
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Élet
Négy betűből álló rövid szócska. Né
hány tollvonással leírhatom s legtöbb
ször nem is gondolok arra: mi mindent
jelent ez számomra. Most azonban ma
gam előtt látom a pufók arcodat, kifeszí
tett mellkasodat, vas-izmaidat, ■ragyogó
szemedet és az osztályodat, amelyben
te vagy a legmozgékonyabb. Folyton
recsegteted a padot, folyton türelmetlen
vagy, se vége, se hossza a nyugtalanko
dásodnak. Ez az élet. Ugye, büszke is
vagy rá? Talán nem teszed azt az élet
szóval, amit mi tettünk hajdan a vaká
cióval. Talán nem írod fel betűnként a
táblára s hátulról előre nem betűzöd ki
a nagyvakáció előtt; azt azonban biz
tosra veszem, hogy így tavasszal, amikor
erősebben süt rád a nap és jobban átjár
az élet illata, még erősebben feszítesz s
boldogabban olvasod ezt a szót, hogy
é 1 e t. A fiúkat titokban meg is kérdem:
hány évesek vagytok? Mennyit éltetek
idáig? S már valami hetyke legényke
majdnem lenéz, amíg válaszol a kérdé
semre s azt mondja nagy kegyesen: 15.
Hát nem mondom, én is szeretnék még
egyszer tizenöt éves lenni! . . . Azonban
lassan csak a testtel! Nagypéntek és
húsvét hónapjában* ne nagyon büszkél
kedjünk ezzel a szóval, hogy: élet. Ez
a hónap valahogyan olyan érzésekkel is
eltölt, amilyeneket a szertárban érez
tünk. Akkor, amikor először mutatták
meg nekünk a valódi ember-csontvázat.
Most sokat fogunk hallani sírról, halál
ról, temetésről, búcsúzásról. S noha nem
a mi halálunkról van szó, mégis meghökkenünk egy-egy órára s a madáchi
boldog hallelujázás helyett: „Ah élni,
élni, mi szép, mi dicső!" mi fiatalok is
el kell, hogy mondjuk Pál apostollal:
„Naponként halál révén állok". (I. Kor.
-

15:31.) Nemcsak aggastyánokat temet
nek el a sírkertekbe, hanem diákokat is
s valami borzasztó látvány egy diáktemetés! ..
El ne keseredj azonban barátocskám!
Ne pityeregj és ne veszítsd el életkedve
det! Meg akarlak vigasztalni azzal, ami
nagypénteken éá húsvétkor történt. Va
laki, aki Téged is nagyon szeretett, ifjú
életét szörnyű keresztfára adta, önként
letette, mert látta, hogy amit mi életnek
nevezünk, az nem élet, csak virágzás.
Utána hervadás következik. Ő minden
diáknak, aki nagyon örül ennek az élet
nek, éppen halálával megmutatta az
igaz, az el nem múló életet. Ő maga
sem maradt a halálban, hanem feltáma
dott, sőt zsengéjük lett mindazoknak,
akik már „elaludtak".
Ebben a hónapban azért, ha erre a
szóra gondolsz, hogy élet, tudj nagyon
komolyan a z É l e t U r á r a i s tekinteni.
Ő néked és nékem, mindnyájunknak
örök életre vezérünk. Hogyan is zeng
Róla a húsvéti szent ének: „Jézus, én
bizodalmám, örök életre vezérem . . .“
Pásztor Pál.

Virágvasárnap
Csak hulljatok virágok, pálmaágak,
csapongjon a pirosszárnyú öröm
s higgyétek, hogy Dávid utóda jön
szabadságszerző, győzelmes királynak!
Ö — látja már, hogy messze, mint a íelleg,
fekete átkok varjúraja vár
és szárnyra kap sehogy nemsokára már
káromkodnak, akik most énekelnekI
ö — tudja már, hogy egyedül lesz s hitvány,
ijedt szívvel fut szét a sok tanítvány,
nem marad bennük se remény, se hit. —
. . . S egy la a messze álmodó erdőbe,
mintha tudná, hogy kereszt lesz belőle,
borzadva rázza a lev eleit...
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Husvét
Ki mozdította észrevétlen el
a nagy követ, noha poroszlók lesték?
— Az élet győzelmes ereje! mely
egy íűszállal is sziklákat repeszt szét!
Az élet kelt ki, bilincsét levetve
a sírból, hol a halál maradt halva
s mennyei fény hull a megéledett testre,
melyen, halálnak nincs többé hatalma.
A megnyílt sírból élet-illat árad
s ma is, bár elsuhant sok hosszú század,
rémíthet száz halál, ezer csapás,
angyali szó zeng biztatón belőle
s milliók kapnak tőle új erőre:
— Ne csüggedj ember, van ieltámadás!
Bódás János.

jeligéjű pályamunkák között. Az előbbinek
szerzője Hoszpodár Zsuzsánna, a budapesti ev.
leánygimn. VII. o. tanulója, az utóbbié SelTíz kiváló magyar természettudósról kellett > mec zy Valéria, ugyancsak a budapesti ev.
leánygimn. VII. o. tanulója, az utóbbié Selrövid jellemzést írni. A bíráló bizottság a mun
Edelényi Endre Ágfalva és Takáts Sándor,
kák átvizsgálása után úgy döntött, hogy a dí
Budapest.
jat megosztja a Sand jeligéjű és az Archimedes

Beszámoló a természettudományi
pályázatról.
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DÖBLING
Irta: Baranyai Béla.

\
Ezernyolcszázhatvan április 8-án tör
tént, Döblingben .. i
Magyarországról jött a nagyasszony,
mély gyászban, gyorspostán . . . Ott állt
az intézet igazgatója előtt, látogatási en
gedélyt k é rt. . .
— Kegyed rokona a gróf úrnak? —
kérdezte az igazgató.
— Nem, — de látogatásom célja jó
val több a rokoni érdeklődésnél. . . En
gem a nemzet óhajtása hozott ide .. .
Az igazgató gyorsan felkelt asztala
mellől.
— Ah úgy?!' tehát politika! Nem,
asszonyom! szó sem lehet róla! Intéze
tünkben a szabályok megtartása szigo
rúan kötelező! A betegeknek elsősorban
nyugalomra van szükségük . .. különö
sen a gróf úrnak!
A nagyasszony mosolygott:
— Ugyan-ugyan! A gróf úr nem is
beteg!
— Kérem, ennek elbírálása igazán
nem kegyedre tartozik! Hónapok óta
súlyos beteg . . . nem tud számot adni
arról, ami környezetében történik . . .
— Várjon kérem . . . Most eszembe
jutott valam i. . . Nemrégiben megjelent
egy kis könyv. Üsse fel bármelyik olda
lát, olvassa el. Aki így ír; az nem őrült!
Az igazgató remegő hangon válaszolt:
— Hónapok óta rettegtem attól, ami
most bekövetkezett! Engem tesznek fe
lelőssé, hogy a gróf úr kézirata eljutott
az apgol kiadóhoz. A legfelsőbb helyről
többízben érdeklődtek a gróf úr kézira
tainak sorsa felől.
A nagyasszony halkan megkérdezte:

— Ugye, most elismeri. . . a gróf úr
egészséges?
— Egészséges volt, mikor ide jö t t . . .
Családja kívánságára történt... A gróf
úr súlyosan kompromittálta magát a
forradalmi mozgalmakban . .. így nem
volt más Választása . . .
— Igen, tudom! Azért kellett Döbbng, hogy megtartsa őt egy boldogabb
korszak számára, amikor ismét a cse
lekvés terére léphet.. .
— Asszonyom, ez sohasem következhetik be! A magyar nemzetre boldogabb
korszak hajnala virradhat, de a gróf
úrra, — soha!
A nagyasszony felemelte hangját:
— Ugyan kérem! Legyen nyugodt,
nem veszíti el állását! Direktor úr, az
én küldetésem mentesíti önt minden
következmény alól! Beszélnem kell a
gróf úrral!
— Bocsásson meg, — csak egy pillan
tást vetettem a levélbe, amit az előbb
beküldött. . . Azt se tudom . . . tulajdon
képen kegyed, asszonyom ...
— Azt akarja tudni, ki vagyok? Egy
magyar asszony, semmi több! Egy ma
gyar asszony, aki szereti hazáját. Csak
egy magyar asszony, amilyen ezer és
ezer él a Duna-Tisza mindkét partján.
Omladozó parasztviskókban, pompás
kastélyokban egyaránt! Akik, akár ron
gyokban, akár bársonyban járnak, szí
vük egyszerre dobban a nemzeti újjá
születés gondolatára!
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— Senkisem kívánja, hogy azt meg
szegje! Biztosíthatom, a legfelsőbb hely
véleménye megváltozott! Nemzeti moz
galom indult meg Magyarországon . . .
A gróf úr átveszi belső ügyeink veze
tését .. .
— Lehetetlen . . . és amíg én utasítást
nem kapok, nem változtathatok a jelen
legi helyzeten!
— Ezzel azt akarja mondani, hogy
nem is beszélhetek vele?

Az igazgató a szék támlájába fogódz
kodott:
— Node asszonyom! ez valóságos. . .
Nekipirult arcával vágott közbe a
nagyasszony:
— Direktor úr! Más szelek fújnak a
Lajta túlsó partján, A magyar nép ra
gaszkodik ősi földjéhez, nem tűr meg
bitorlót ezeréves portáján! Ha ideigóráig le is gyűrik — a végén össze
gyűjti erejét és lerázza a rabigát!

Azonnal indulok a kabinetirodába

— Az Istenre kérem, hallgasson el!
A tanácsos úr minden pillanatban jö
het . . .

— Akkor indulok azonnal a- kabinet A nagyasszony pillanatok alatt határo
zott:

— Nem félek a tanácsos úrtól! Di
rektor úr! a mi véreink százával pusz
tultak a bitófán, évekig raboskodtak
Kufsteinben .Josefstadtban! Mi hordtuk
a keresztet, megjártuk a magyar szabad
ság tövises útját! Várva-vártuk az időt,
mikor újra a cselekvés terére léphetünk!
Ez az idő most bekövetkezett! Ezért ne
féltse ön az állását! Ön marad, — csak
egy beteggel lesz kevesebb!
— Mit mondott?! Asszonyom, én hű
ségesküt tettem a császárnak!

— Akkor azonnal indulok a kabinetirodába . . . A gróf úr könyvét termé
szetesen magammal viszem . . .
Feltárult az ajtó, kövér, pofaszakál
las császári hivatalnok rontott be. Orrcsiptetője remegett, lángbaborult arccal,
egy könyvvel a kezében sietett a direk
tor elé. A nagyasszonyt észre sem vette.
— Direktor úr, — kiáltotta, — így
vigyázott ön a grófra?! Egy rebellis ma
gyar lázító írásait így kiengedte a vi
lágba?! Tudja, mit jelent ezt?!
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— Most várhat a fegyelmi eljárásra,
a nyugdíjazásra, talán az elcsapatásra . . .
—■ Vagy a kitüntetésre . . . — szólalt
meg mögötte a nagyasszony.
Mint kígyómarásra, fordult meg a
tanácsos.
— Mi az, kérem . . . Ön . . . ön . . . ki
csoda ön, asszonyom és milyén ügyben
jár itt?
— Ugyanabban, amelyikben ön, ta
nácsos ú r . . .
— Mit jelentsen ez? — fordult a di
rektorhoz, — mit óhajt a hölgy?
— A gróf úrral szeretne beszélni . . . •
— Asszonyom, hivatalos minőségben
kérdezem, ki küldte önt ide és mit
akart volna a gróffal közölni?
A nagyasszony kiegyenesedett:
— Hogy mit akarok vele közölni?
Tanácsos úr, a mi szivünkben lángot ve
tett a nemzeti újjászületés diadalmas
tüze! Ezt a tüzet nem oltja ki a bécsi
udvar! A nemzet várja hu fiát, várja,
hogy hazajöjjön és átvegye ügyeink ve
zetését! Ezt akarom a gróf úrnak meg
mondani, ezt üzeni legnagyobb fiának
a magyar nemzet!
— Úgy!? Akkor hallja most a legfel
sőbb hely parancsát!
Az igazgatóhoz fordult.
— Ami megtörtént, többé nem ismét
lődhetik meg soha! Nem tudom, mi lesz
a fegyelmi vizsgálat eredménye, de
addig is úgy vigyázzon a grófra, mint a
két szemére! Hozzá egy lélek se ki, se
be! Még a legközelebbi hozzátartozóit
sem fogadhatja, — érti!?
— A kezelőorvost azonnal le kell vál
tani! Az ápolókat, a szolgákat is! És egy
sor írása sem mehet ki az intézetből!
Éppen úgy sem levelet, sem üzenetet
nem kaphat! Ha pedig nem boldogulna
vele szépszerivel, veresse láncra, adas
-

son rá kényszerzubbonyt és vigyék a
hideg zuhany, alá!
Hangosan fakadt ki a nagyasszony:
— Igen, — ez az önök receptje! Em
bereket és nemzeteket láncra ve rn i. . .
De miért? Hogy a saját, kicsinyes cél
jaikat szolgálhassák. De legyen nyugodt,
a láncraverésből nem lesz semmi! Azon
nal indulok és megteszem a szükséges
lépéseket!
A tanácsos felpattant:
— Asszonyom, ön még fenyegetni
merészel?! Nem tudja, kivel beszél?
— Nagyon is jól tudom! A titkos kamarilla tagjával!
— Engem őfelsége küldött. . .
— Csak a minisztere! Aki az ural
kodó és a nemzet közös érdekei ellen
munkálkodik! De őfelsége már belátta,
hogy a széthúzás csak gyengíti a biro
dalmát! Le fog törni mindent, ami a
kiegyezés útjában áll! Most megyek . . .
ha kell, egyenesen őhozzá . . .
Az ajtó felé indult, az igazgató utána
sietett. A tanácsos fölényesen odaszólt:
— Csak hagyja . . . hadd menjen . . .
mehet! A gróf úr itt fog raboskodni. . .
elrettentő példája lesz a lázadóknak . . .
Csengessen kérem!
A belépő inashoz fordult:
— A hölgy távozni óh ajt. . . vezes
sék le .. .
— Parancsára . . . Direktor úr, Radvándy császári és királyi kamarás úr
őkegyelmessége van i t t . . .
Huszárezredesi attilában lépett be
Radvándy, kézcsókkal üdvözölte a nagy
asszonyt, fejét biccentette a tanácsos
felé.
— Kedves Radvándy, — soha jobb
kor nem jöhetett, mint m ost. . . Kép
zelje, még nem beszélhettem a gróf
ú rral. . .
Radvándy előre lépett, kihúzta ma
gát:
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— Uraim! Őfelsége parancsára jöt
tem ide! Őfelsége sürgősen tudni óhajtja,
hogy a gróf úr hajlandó-e átvenni a
magyar nemzet belső ügyeinek vezeté
sét? . . . Ismétlem, a válasz sürgős és
halaszthatatlan!
Kérem,
intézkedje
nek . . . Őkegyelmessége, — mutatott a
nagyasszonyra, — s iet. . .
A direktor meghajolt:
— Igenis, kamarás úr! Johann, —
fordult az inashoz, — a gróf úr lakosz
tályához! Parancsoljon, kegyelmes aszszony . . .
Az inas nem mozdult.
— Na mi lesz?! — türelmetlenkedett
az igazgató.
— A gróf úr . . .
Tétován nézett körül, elhallgatott.
A direktor odaugrott hozzá:
— Mi történt vele?
Arca elváltozott, amint az inas sutto
gását hallgatta . . . Megrendülve tört fel
belőle a szó:
— Lehetetlen! írószer sem volt a szo
bájában, nemhogy pisztoly!
— Mi? pisztoly? — figyelt fel a ta
nácsos.
— Igen . . . Kegyelmes asszony . . .
kamarás úr . . . szomorú hírt kell közöl
nöm . . . Széchenyi g r ó f ...
— Meghalt? — riadt fel a nagy
asszony.
-— Igen . . . főbelőtte m agát. . .
— Óh Istenem . . .
— Nyugodjék meg, kegyelmes aszszony . . . Sajnos, nem segíthettünk, a
halál azonnal bekövetkezett. . . Hóna
pok óta beteg v o lt . . . búskomorságba
esett. . . így az öngyilkosság ténye két
séget kizárólag megállapítható . . .
— Kérem, csillapodjék . . . A legjob
ban tenné, ha nem folytatná ú tjá t. . .
Megértem a fájdalmát, megértem a ma*gyar könnyeket. . .
-

— Fájdalom . . . könnyek . . . Megta
nítottak, hogy a bánatot és gyászt ne
kifelé mutassuk, hanem belül visel
j ü k .. . négy évszázad alatt megtanul
hattuk . . . De most, most máskép lesz!
Megölték, vagy öngyilkosságba kerget
ték? nem ez a lén yeg. . . Az ítélet egy
kor elhangzik a bűnösök felett. Elmúlik
a lidércnyomásos álom, — és az elnyo
matás letargiájából ébredő nemzetünk
az „Ő “ útján halad előre! Az ,,Ő“ művei
évszázadokra irányt szabnak nemzeti
fejlődésünknek! És én határozottan tu
dom, Magyarország vissza fogja nyerni
önállóságát! Gróf Széchenyi István, a
legnagyobb magyar alkotásai biztosít
ják ezt! ...
Hallgattak . . .
— Tanácsos úr, — kezdte a direktor,
— végtelenül sajnálom. . . Önnek kül
detése teljesítésében ilyen bonyodalma
kat kellett okoznunk . . .
— Óh, kedves direktor úr, semmi bo
nyodalom . . . Ez a tragikus esemény
nagyon egyszerűvé teszi az én feladato
mat . . . Természetesen, ön ellen sem
kell eljárást indítanom . . . Hanem, én
végeztem i t t . . . jöjjön kérem velem!
Mélyen meghajolt a nagyasszony
előtt.
— Elnézésüket kérem . . . Nagyaszszony, kamarás úr . . .
A direktor utána csinálta a hajlongásokat, az inas feltárta előttük az a jtó t. .
A nagyasszony fej emelte fejét:
— Radvándy . . . elmentek?
— Jgen . . .
—- Akkor . . . akkor m ost. . .
Kitörő zokogással borult az asz
talra . . .
A huszárezredes melléje lépett:
— Gróf Széchenyi István örökké élni
fog . .. Beteljesülnek nagy prófétánk
jósigéi: Űj élet és virágzó korszak vár
a magyar nemzetre!
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H Á Z I Á H ÍTA T
Y Énekeljünk: 181, 184, 210, 212, 213. (Dunántúli Kér. Énekeskönyv.)
Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a Krisz
tus Jézustól a mi Urunktól. Ámen.
Olvassuk el következő szentírási igéket:
r. 11— 17. Filippibeliekhez 3:7— 11. v. SokalTázt tartják, hogy okos ember nem lehet jó
keresztyén és nem lehet hivő. Én is ismerek
jónéhány embert s van egypár diákom, akit az
esze tart vissza attól, hogy Krisztusban higyjen.
De majdnem mindenkiben bírókra kél egyszer
az ész a hittel s kedvesebbnek tűnik fel neki
ekkor az Istennél a világ, a keresztyénségnél
egy más vallás vagy bölcselkedés s az Isten
és a Krsiztus ismereténél e világ dolgainak tu
dása és ismerete, mert ezek talán színesebbnek
és gazdagabbnak látszanak a mi hitünknél. Kü
lönösen ifjú korában küzködik az ember ezzel
a kísértéssel.
Pál apostol nem szégyenli bevallani, hogy
ő is átesett ezen a válságon. Egy időben ö is
többre tartotta a zsidó hitet mint a keresztyént,
Mózest mint Jézust, ’ a törvényt mint az evan
géliumot. De amikor ezeket a sorokat írja,
akkor már régen túl van ezen a nyavalyán,
mert, amint maga mondja, „amelyek nékem
egykor nyereségek valának, azokat a Krisz
tusért kárnak ítéltem". S semmi kedve ahoz,
hogy újra visszaessen ebbe a betegségbe,
amelyből már vagy harminc esztendeje kigyó
gyult. Most is, mint egykor, kárnak ítél min
dent s azon töri a fejét, hogy még jobban meg
ismerje Krisztust, az ő feltámadásának erejét
s egészen hasonlóvá legyen őhozzá, hogy el
jusson ő is a halottak feltámadására.
De miért beszél akkor mégis régi bűnéről,
hitetlenségéről, ha ennyire felépült belőle?
Azért, mert a filippibelieket éppen akkor fe
nyegette az a veszély, hogy tévtanítók áldoza
taivá lesznek és hitükben meginognak. Ezért
látja szükségesnek, hogy kiálljon, saját múlt
jára utaljon s bútor hitvallásával az esetleges
tévelygésnek gátat vessen. Igazán megkapó ez
a hősiesség és fölemelő az a vallomás, mely itt
az apostol ajkáról elhangzik Bárcsak mindnyá
junkat magával ragadna; a kételkedőket azért,
hogy hitükben megerősödjenek, a hívőket pe
dig azért, hogy merjenek akár egy osztályban,
akár egy iskolában s általában mindenhol és
mindenkor az életben vallást tenni. Nektek,
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ifjúságnak, különösen csábító az apostol pél
dája, mert azt veti el és mondja kárnak és
szemétnek, amit ti sem szerettek, a törvényt.
De azt is figyeljétek meg, hogy mit fogad el
és iktat helyébe. Nem a féktelen szabadságot,
hanem a Krisztust, a hitet, stb., tehát az igazi
szabadságot. (Ján. 8:31— 36.) Erre a szabadságra
vágyakozzatok ti is!
,Ápr. 18—24. Filippibeiiekhez 3:12— 76. v.
A hívőket mindig fenyegeti az a kísértés, hogy
magukat másokhoz mérten tökéletesnek tart
sák s az a vészély, hogy mások őket, ha maguk
ezt egy szóval sem mondják, ilyeneknek vél
jék. Pálra is könnyen rásüthették volna az
előzők után, hogy biztosan így vélekedik ma
gáról. De az apostol, mielőtt bárki is szóhoz
jutna s ilyen váddal illetné, tiltakozik az ellen,
mintha ö magát tökéletesnek tartaná vagy bárki
is a hiVek között ilyesmivel dicsekedhetnék.
Kereken megmondja: „nem mondom, hogy már
elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, ha
nem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg
is ragadott engem a Krisztus Jézus". A hívek
nek pedig azt tanácsolja, hogy ugyanilyen érte
lemben gondolkodjanak. Igaz, hogy a 15. v.-ben
mégis csak kijelenti, hogy „tökéletesek va
gyunk", de magyarázatul nyomban hozzáfűzi,
hogy ezt a fentebbi értelemben kell felfogni.
Végeredményben tehát ' a tökéletesség egy
távoli cél, amelyért azonban mindnyájunknak
küzdenünk kell. Ezt már Jézus is megparan
csolta, mondván: „legyetek azért ti tökéletesek,
miként a ti mennyei Atyátok tökéletes." (Kdát.
5:48. v.) Ezért Pál ezt már meg sem említi,
hanem mindjárt arról számol be, hogy ö miként
igyekszik ezt a célt elérni.
Igen egyszerű a dolog, mindössze két részből
áll, vagy ha nagyon katonásan akarunk be
szélni, akkor háromból. Az első így hangzik:
hátra arc! A második: irány az Istennek a
Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása
jutalma ( = az örök élet koronája)! A har
madik: indulj! — Talán könnyűnek tetszhetnek
ezek a parancsok-, különösen a ti vezény
szavakhoz szokott füleiteknek, de valójában f
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mégis nagyon nehezek. Az első azért nehéz,
mert a múltnak, bűneinknek, elveinknek, szo
kásainknak hátat fordítani, tőlük mindörökre
búcsút venni bizony nem könnyű dolog. A má
sodik azért, mert ez a cél igen messze van,
ebben az életben elérni nem is lehet, mi pedig
elsősorban itt a földön szeretnénk megvetni a
lábunk s ezért inkább az olyan küzdelmeket
szeretjük, amelyekért gyors, jutalom jár. Amint
a közmondás is mondja: „jobb ma egy veréb,
mint holnap egy túzok" A harmadik pedig
azért nehéz, mert az Isten ügyéért mi igencsak
nehezen mozdulunk Könnyebb egy sportkört
szervezni, mint egy bibliakört és nincs semmi
ben annyi lemaradt ember, mint a hitben. Van,
aki már az elemi iskola ütán „leáll", mások a
kamaszkorban maradnak el, sokan egészen az
érettségiig bírják az iramot, de ugyan hány van
olyan, aki mindvégig kitart s Krisztushoz
mindhalálig hű marad. Nehéz dolog ez, de akár
milyen nehéz, teljesíthető! Pál esete a bizony
ság erre. Ezért, ha most éppen kátyúban volnál
is, imádságoddal a Krisztusba fogódzva indulj
újra útnak ha peidg még menetelsz, vagy már
újra úton vagy a szent cél, az örök .élet koro
nája felé, akkor célegyenest igyekezz csak to
vább az apostol nyomdokán. Ne hátra nézz, ha
nem előre, mert „aki az eke szarvára veti
kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten
országára". (Luk. 9:62.)
>Apr.25— mái.
Filippibeliekhez 3:17— 19. v.
MSr a múlt heti áhítatot is azzal végeztük,
hogy mi is szegődjünk az apostol nyomába s ]
így mi is célegyenest igyekezzünk az Istennek
a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása
jutalmára. Pál azonban csak most mondja meg
egészen nyíltan, hogy ö tényleg ezt akarja,
hogy az ő követői legyünk. De mintha csak
ismerne benneteket, vagy legalább is sokakat
közületek és tudná, hogy többen a házi áhítat
ban éppen azt nem szeretitek, hogy majdnem
mindig ezzel végződik: vegyünk példát az apos
toltól, kövessük őt, legyünk olyanok, mint ő,
stb. Ezért nemcsak magát állítja oda példa
képül, hanem másokat is, számunkra már isme
retlen embereket, de az ismerősök közül is
mindazokat, akik úgy járnak, mint ö. Ezért
példaképül másokat is választhatunk, legfőbb
példánk nekünk úgysem ő, hanem maga Jézus
Krisztus. Válasszuk hát például Öt magunknak,
és ha rajta kívül még más valakit is szeretnénk
példaképünkké tenni, akár a szüléink, roko
naink, ismerőseink, barátaink, osztálytársaink
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közül is választhatunk. A legszebb az lenne,
ha valamennyien olyan jó keresztyének len
nénk, hogy mindenki mindenkinek példaképül
szolgálhatna. Sajnos azonban, ma is olyan a
helyzet, mint régen volt. „Sokan járnak más
képpen". Ezek közül három különböző csopor
tot meg is említ az apostol. Az elsőt az jel
lemzi, hogy Istenük az ő hasuk. Nem tudom,
közöttetek vannak-e ilyenek? A második cso
portnak a tagjai azok, akiknek dicsőségük az
ő gyalázatukban van. Ezek azzal dicsekesznek
pl., hogy nagyszerűen tudnak káromkodni,
diszriólkodni, mocskok s ráadásul az osztályban
még ki is teregetik a maguk és mások szenynyesét. Sajnos, több ilyen diákot ismerek. A
harmadik csoportot pedig azok képezik, akik
mindig a földiekkel törődnek. Szorgalmasan
tanulnak, a tudományokban, sportban járta
sak, talán a baráti és lányos-fiús összejövetele
ken is feltalálják magukat, de ennél többre
aztán nem lehet rávenni őket. Isten, Krisztus,
egyház, imádság, stb. nem komoly „ügy" az ő
számukra. Ezekből is van közöttetek éppen
elég. Bőséges tehát ma is, köztetek is a Krisztus
keresztje ellenségeinek a száma, mert ezek mind
azok. Nem kell ugyanis éppen kommunistának
lenni ahoz, hogy valaki a Krisztus keresztjének
ellensége legyen. Ezért vigyázzatok s ha m g
akartok állni a hitben, példát ne ezektől vegye
tek, hanem a Krisztus igaz követőitől, a ré
giektől és a mostaniaktól, akik közöttetek van
nak, mert, hála Istennek, azért ilyenek is lé
teznek!
>
Máj. 2—8. Filippibeliekhez 3:20. v. Az előzök
után joggal megkérdezhetné valaki: de hát
miért nem elégedhetünk meg mi azzal, hogy a
hasunkat jól tartsuk; miért ne lehetnének ne
künk is „kalandjaink" és miért ne dicseked
hetnénk el mi is azokkal; miért nem törőd
hetünk mi is folytonosan csak a földiekkel?
Hiszen millió és millió ember él a földön s
közülük a legtöbbnek egyébre sincs gondja
ezeknél; miért éppen csak nekünk nem szabad
ezekbe a dolgokba belemerülnünk? Azért,
mondja az apostol, mert nekünk országunk van
a mennyekben, azért, mert mi a megtartó tlr
Jézus Krisztust is várjuk!
Nyilvánvaló ebből, hogy csak az veszhet el
közülünk az életben, aki ebben nem hisz. Ezért
ezek az „utolsó", vagy „eschatologikus" dolgok
létfontosságú kérdések. Figyeld meg, hogy az
Ige ezeket mindig ilyen összefüggésben be
széli el A szempontja ugyanaz, mint a tied:
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praktikus, gyakorlati. Seholsem csak a tanon
lovagol, hanem mindig ennek az élettel való
kapcsolatára ügyel. Ezért ne fitymálódj, ha a
Bibliában ilyen részekhez érsz, vagy a vallás
órákon, a templomban, stb. a mennyek orszá
gáról, Krisztus visszajöveteléről, az utolsó íté
letről, halottak feltámadásáról, stb. hallasz és
ne mondd: ez engem nem érdekel. Bizony rossz
útra téved előbb-utóbb az, aki így cselekszik,
vagy tán már azon is jár s azért viseltetik
ellenszenvvel a4 eschatologikus dolgok iránt.
De lehet, hogy valaki hisz ezekben, csak az
összefüggést nem látja még köztük és a min
dennapi élet között. Az tanulja meg most, hogy
mi a kapcsolat a kettő között. Lássa meg hogy
igazi keresztyén életet itt a földön csak azok
képesek élni, akiknek van országuk a menny
ben és várnak az Úr Jézus Krisztus visszajövetelére. Ha pelig akadna olyan, aki a saját eszé
nek jobban hisz, mint az Ige szavának, az te
kintsen szét maga körül, vagy nézzen magába s
meggyőződhetik róla, hogy csak azok törődnek
pusztán a földiekkel, csak azok élnek, beszél
nek gyalázatosán és csak azok vannak mind
untalan a gyomrukkal elfoglalva, akik mesé
nek tartják a világ végéről szóló történeteket.
A.dja Isten, hogy te igaznak vedd mindegyiket
_s- bennük bízva megtisztítsd az életedet.
. ,)Máj. 9— 15. Filippibeliekhez 3:21. v. A diák
nak legtöbb galibát a teste okozza. Sok már
elsős, másodikos korában elkezd babrálgatni és
ostoba élcekben gyönyörködik. Később pedig,
a kamaszkorban, valamennyiteket megkísért ez
a veszedelem. Végül is nagyjából három cso
portba oszoltok szét. Az egyik elzüllik, a másik
a sport bolondja vagy a tanulás rabja lesz,
a harmadik pedig úgy, ahogy egyensúlyba
hozza egymással a testét és a lelkét.
Az Ige most azt mondja el nekünk, hogy

mit akar Jézus csinálni ezzel a mi nyomorúsá
gos testünkkel, amely egész életünkön át foly
ton csak kísért bennünket. El akarja változz
tatni, mondja az apostol. Hasonlóvá akarja
tenni az ö dicsőséges testéhez. S ha Pál egyéb
leveleiből, vagy csak az I. Kor. levélből ki
keresünk most egy-néhány verset, akkor azt is
megtudjuk, hogy ez mit jelent. I. Kor. 6:13.
szerint pl. ez azt jelenti, hogy a paráznaságtól
akar először is megszabadítani minket Jézus.
I. Kor. 6:19. szerint Krisztus a bennünk lakozó
Szentlélek templomává akarja átalakítani a tes
tünket. I. Kor. 15:44— 54. szerint pedig az érzéki
testből Jézus végül is lelki testet formál a
feltámadáskor. Mindebből kétségtelenül kitű
nik, hogy nemcsak a lelkünkre tart igényt az
Isten, hanem a testünkre is. S ha minden ide
vonatkozó helyet figyelembe veszünk, vagy
legalább a Bibliánkban e vers alatt apró betű
vel megjelölt részeket átnézzük, akkor arra is
rájöhetünk, hogy testünknek ezt az átalakítá
sát Jézus nem akarja elvégezni a mi segítsé
günk nélkül. Ezért hangzik fel itt is, ott is
örökösen a biztatás: szánjátok oda a ti testei?
teket, a testnek kívánságát véghez ne vigyé
tek, stb. Mostani Igénkből azonban az is ki
derül, hogy, bárha egyéb Igék tanúsága szerint
minket is sorompóba állít Jézus a testünk le
győzésére, végeredményben azért csak tőle
függ az, hogy 'diadalt arathassunk. Neki van
csak egyedül akkora ereje, hogy zablát vethet
vágyainknak, megfékezze azokat és a diadalt
biztosítsa nekünk. Ezért, ha kísért a tested, ne
magadban viaskodjál, hanem a Krisztussal
együtt vívj ellene. Ö, aki egykor az egész
világmindenséget a Sátánnal együtt majd maga
alá veti, olyan erőt kölcsönözhet neked is, a
tes't ellen is, hogy tiszta maradhatsz. Csak
imádkozzál!

Imádkozzunk:
Szerető mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy minket mindeddig
megtartottál, minden bajból kimentettél. Köszönjük, hogy szent Fiad által m in
ket is megváltottál és szeretetedbe visszafogadtál.
Kérjük,
tégy
méltókká
bennünket felbecsülhetetlen nagy kegyelmedhez. Segíts, hogy életünk folyá
sát a Te kívánságaid szerint irányítsak. Adj erőt nekünk a Sátán elleni harcra,
s azoknak, akik már az ő karmai közé kerültek, adj világos értelmet, hogy be-~.
lássák tévedésüket. Kérünk, segítsd meg népünket,
szövetségeseinket
nagy
ellenségeink, a zsidóság, a pogányság, a bolsevizmus ellen. Vezesd győzelemre
hős katosáinkat. Áldd meg hősi halottainkat, áldd meg hazánkat, vezetőinketr
szüleinket és tanárainkat. .Végül kérünk, hogy legnagyobb ajándékoddal, kegyelr
—
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meddel koronázz meg minket és a bűn hatalmát vedd el rólunk. Szent Fiad,
a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg imádságunkat Ámen. ■
—
(Varga László, Bp. Ev. Gimn. VII./A. o. tan.)
Önálló imádság.
Mt Atyánk, ki a mennyekben vagy . . .
Énekeljünk:
Dicsőség mennyben Istennek . . . (Dunántúli Kér. Énekeskönyv 1. ének.)
Grűnvalszky Károly.

Bibliai kérdések:

A „bombaétvágyú" cápa
Izgalmas, de szerencsés kimenetelű
kalandot élt át nemrégen egy délame
rikai parti őrhajó legénysége. A legény
ségnek az volt a feladata, hogy bizonyos
parti vizeken mélységméréseket végez
zen. Erre a célra a szolgalatvezető tiszt
egy körülbelül kókuszdiónagyságú idő
zített bombát dobott a tengerbe, hogy
a robbanás hangja alapján a szokásos
méréseket elvégezhesse. A véletlen
azonban úgy hozta magával, hogy a
bombát egy közelben ólálkodó cápa ész
revette, nyomban utána eredt és iziben'
bekapta. Ez még magában véve nem lett
volna szerencsétlenség, a cápa azonban
nyilván újabb kövér falat reményében
semmiképen sem akart a hajó közeléből
tágítani. A rozoga kis - hajó legénysége
rémülten számlálta a perceket, amikor a
hajószakácsnak az utolsó pillanatban
mentőötlete jutott az eszébe: a konyha
készletéből egy tyúkot ragadott fel és
messze ívben a tengerbe hajította. A
cápa természetesen tüstént a rémületé
ben egész repülési tudományát össze
szedő szárnyas után vetette magát, ez
alatt pedig a teljes sebességgel mene
külő hajócskának sikerült ,,lőtávolon kí
vül" kerülnie. Alig érte el a hajó a biz
tos távolságot, a bomba a falánk állatot
ezer foszlányra szaggatva felrobbant.
(MN) :

—

Február havi bibliai kérdéseink megfejtése:
1. Jel. 21.
2. Zsolt. 121:5.
3. Zsolt. 144:12.
4. Róm. 12:5.
5. Róm. 2:29.
Április havi bibliai kérdéseink:
1. Hol van szó versenyfutásról az Újszövet
ségben?
2. Hol van szó katonákról az Újszövetségben?
3. Hol van ez megírva: „Nem a gyermekek
tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, ha
nem a szülök a gyermekeknek'?
4. Hol van ez megírva? „Jó a férfiúnak, ha
igát visel ifjúkorában?"
5. Hol van szó arról Pál apostolnál, hogy
„nékem megfeszíttetett a világ?"
6. Hol magyarázza meg Jézus Krisztus fel
támadása után tanítványainak a felőle szóló
ószövetségi próféciákat?
7. Hol beszél Krisztus arról, hogy példát ad
a tanítványainak?
Beküldési határidő: április 25.

Pontversenyünk állása (bibliai):
Berkes István 45, Boytha György 37, Csekme
Pál 27, Dömötör Tibor 33, ifj. Götze Árpád 10,
Grynaeus Péter 4, Hegedűs László 13, Herrstein
Gyula 20, Hybl Klára 20, Kasper Egon 41, Lefkovits Frigyes 40, Liptay Béla 18, Markovits
Pál 45, Móritz Péter 44, Ruttkay Zsuzsánna 28,
Szokolay Mihály 20, Takács Sándor 10, Tráger
Herbert 7, Valent Béla 20, Patay István 5CV

DIÁKESETEK
Mi van a galambtojásban?
A házigalambról van szó. A tanár úr meg
kérdezi, hogy mi van a galambtojás sárgájá
ban? Jani barátunk jelentkezik s aztán nagy
bölcsen felel: A galambtojás sárgájában vari
a csíra, melyből a meleg hatására kis csirke
kél 'ki.
1 Mékis János,' Békéscsabá.
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esett tőlünk, de károkat nem okozott.
Kéthetes menetünk alatt, —• ez így volt
mindig, amikor* pihenő helyünkre ér
tünk, bár akkor már 25— 30 km a lá
bunkban volt — első gondunk a lég
védelmi fedezékek megásása volt. Ez
olyan nagy gödör, amiben egy-két em
ber teljesen elfér, így a bombaszilánkok
semmi kárt nem tehettek bennünk.
Bomba telitalálat ellen természetesen

m.
„Bizonyára csodálkozol, hogy eddig
még harcról, amiért tulajdonképen ki
mentünk — nem is beszéltem. Pedig
egyszerű.
Ahhoz, hogy megértsük a Dón partján
őrt álló, vagy a végtelen nagy orosz
erdőségekben orvvadászok ellen harcoló,
vagy a vasútvonalat biztosító magyar
honvéd harcát
szükséges az orosz

Pihenő

táj, nép és a különleges szovjet viszo
nyok ismerete.
L é g i t á m a d á s t igen sokat kap
tunk, de mind magasból, öt-hatezer mé
ternél alacsonyabban rendszerint soha
sem szálltak és bombáikat tervszerűtlenül dobálták le. A z volt az érzésünk,
hogy nem mernek lejjebb jönni, viszont
meg kellett bombaterhüktől szabadulni.
A legközelebbi bomba kb. 300 méterre

nem védett, de ez ellen védő fedezék
építésére időnk nem volt, hiszen ez na
pokig is eltartott volna. Ilyet csak a
Dón partján építettünk.
Egyik menetnapon egy zászlós baj
társam valami fényes ceruzafélét látott
a földön. Felemelte, próbálta a szerke
zetét megismerni, az felrobbant. Bajtár
sam sok egészen apró szilánkot kapott
A ceruza célját elérte, egy magyar tisz
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tét két hónapra kikapcsolt a harcból.
Sok-sok ilyen apró tárgyat, „csecsebe
csét" dobáltak le a szovjet repülők, arra
számítva, hogy felveszi valaki s akkor
azt megsebesíti. K i is oktattak erre az
után bennünket és többé nem is fordult
elő. ,
Eleinte — míg meg nem szoktuk — ,
kellemetlen volt a repülő, később meg
szoktuk, mindennapivá vált.
Kíváncsi vagy bizonyára, hogyan él
tünk odakint. Megpróbálom egy nap

védeni állították, mert tudta, hogy min
den verejtékcsepp egy-egy magyar vércseppet takarít meg. Az orosz pedig tá
madt. Nem volt nap, amikor meg ne
próbálta volna állásaink felderítése cél
jából egy-egy vállalkozással rést ütni
védelmünkön. S ilyenkor a honvéd le
tette ásóját, kézbe vette puskáját, kézi
gránátját és harcolt, kúszott, ellentáma
dást hajtott végre, hogy ezután újból
kezébe vegye ásóját és dolgozzék to
vább.

Magyar lövész

keresztmetszetében egy honvéd életét
elmondani.
Kevesen voltunk nagy területen és
hogy minél erősebb ellenséges támadás
ellen meg tudjuk állni a helyünket, be
ástuk magunkat a földbe, drótakadálylyal, aknazárral erősítettük meg állá
sainkat.
Hosszantartó, nehéz munka volt ez.
Tudtuk, hogy életünket menti — csinál
tuk. Este, mihelyt besötétedett, kezdő
dött a munka s tartott virradatig. A hon
védek zömének, eltekintve a biztosítást
végző kisebb egységektől, egyik kezé
ben az ásó, vagy más műszaki szerszám,
másik kezében a puskája és ásott, verej
tékével áztatta a földet, hová hazáját
—

Mire kivilágosodott, rövid pihenő után
újból munkára indult a honvéd. Egy
része ott maradt az állásban, hogy biz
tosítson, figyeljen, másik része ásott
ott, ahová az ellenség nem látott be,
tehát a fedezővonal mögött. Este foly
tatta elölről másnap reggelig, s csak 48
órai teljes munka után mehetett hátra a
fedezővonal mögé,. ahol azután — ne
künk szerencsénk volt, mert. két falu
volt a védőállás mögött — megmosako
dott, kimosta ruháját, megtisztította
fegyverzetét, szerelvényét és alhatott
pár órát nyugodtabban, — hacsak az
orosz repülő, vagy tüzérség meg nem
zavarta.
Ilyenkor elővette ceruzáját, levelező
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lapját, és írt haza. Ha már itt tartunk,
szóljunk pár szót a tábori postáról is.
Hetenként kétszer érkezett meg a
posta, aminek jövetelét boldog örömmel
vártuk. Leírni nem lehet azt a szorongó
érzést, amivel fogadtuk és vártuk, mikor
ejtik ki nevünket, s a boldogságot, ami
kor a várt hírt megkaptuk. Voltak, akik
sokat, voltak, akik keveset kaptak. Ha
valakinek kevés volt a postája, az el
csendesedett, látszott, hogy fáj valami,

Marhahúst és burgonyát kaptunk vacso
rára gulyás formájában. A honvéd harc
ban rendszerint csak egyszer kap meleg
ételt, reggelire feketét, ebédre rendsze
rint vajat, vagy mézet, lekvárt, vagy
különböző hús- és halkonzerveket kap
tunk. Ez a mi legénységünknek —
amely mint már emlétettem — Buda
pest és környékéről került ki, — ízlett,
de a falusi legénységnek nem nagyon,
mert otthon egészen más étkezést szo-

Földeken bujkáló szovjet katonák elfogása

a másik boldog volt, és se vége, se
hossza az örömnek, tréfálkozásnak. Volt
egy hadapródunk, akinek ritkán jött
postája és egyik nap kaptunk egy lapot
,.;egy hadapródnak, aki ma nem kapott
postát*' címmel. Odaadtuk. És most a
nagy nyilvánosság előtt köszönöm meg
annak a magyar kislánynak, hogy oly
nagy örömöt szerzett szomorú barátom
nak. Ettől kezdve ott állt velünk együtt
és izgatottan várta a most már nem is
meretlen lányka sorait. Azóta szabadsá
g a volt, bizonyára meg is ismerte és
az álmukat szövik tovább.
Étkezésünk bizony az elején, amíg a
rossz orosz utak és vasutak (sínek át
helyezése) miatt az utánpótlás lassab
ban, működött tt- eléggé egyhangú volt.
—

kott meg. Igen hiányzott a szalonna.
Később kaptunk, ennek örültünk.
De a magyar honvéden nem lehetett
kifogni. Találékonysággal segített ma
gán. Amikor pihenője volt, a szabadban
csinált magának kis tűzhelyet, s ha más
nem volt, krumplit sütött, kukoricát
főzött magának, sőt néha-néha még
szárnyas is főtt az evőcsészéjében. Nagy
divat volt nálunk a ,,csencselés“ . Ez kü
lönleges harctéri kifejezés, amely csere
kereskedelmet jelentett a honvéd ciga
rettája, megmaradt kenyere és a lakos
ság tyúkja és egyéb megmaradt földi
javai között. A cigaretta nagy kincs volt
odakint, a visszamaradt orosz lakosság
viszont dohányhoz csak ilyen módon tu
dott hozzájutni.
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De nemcsak a mának éltünk, hanem
gondoltunk a holnapra is. Megszervez
tük gazdaságilag is harcterületünket. És
itt tűnt ki, hogy a tisztnek nemcsak a
harcvezetéshez kell értenie, hanem min
denhez. . Learattuk a gabonát, házilag
kicsépeltük, majd megőrültük részben
őrlőgéppel. Találtunk tököt, de nem volt
gyalunk, csináltunk. A krumplit felszed
tünk, vermeltük, szóval igyekeztünk mi-

arccal, kigyulladt szemekkel lestük a
hazai híreket. A hazai földdel így kap
csolt össze bennünket, az éter hullámain
keresztül, a rádiónk!
Hetenként egyszer az Isten szolgája
is megjelent közöttünk és lelki vigaszt
nyújtott a kételkedőknek, összekapcsolt
bennünket az Úrral. Felséges kép volt a
harcban megedzett honvédeket nézni,
amikor hivatásukból egy órára kikap
csolva, ajkukat az ég felé emel
ték és zsoltárt zengve kérték a
mindenhatót,
hogy
segítsen
minket harcainkban, segítsen
otthonmaradt családunkon és
áldó kezével fonjon össze min
den magyart. Nem kellett az
áhítatot prédikálni, mi tudtuk,
éreztük legjobban, hogy ott vol
tunk a legközelebb Őhozzá.

Nagy szövetségeseinkkel —
a németekkel és olaszokkal —
gyakran találkoztunk. És érde
kes, hogy a közös sors, a közös
Páncéltörő tüzelőállásban
cél, a közös érzések mennyire
nál változatosabbá és magyarosabbá összekapcsoltak bennünket annak elle
nére, hogy nem értettük egymás nyel
tenni étkezésünket.
De emellett gondoltunk a szelle vét. De azért megértettük egymást.
miekre is. Szerencsénkre a harctérre Megható bajtársiasságban küzdöttünk a
segítettünk
egymáson,
való indulásunk előtt kapott minden győzelemért,
ahol
csak
lehetett.
Más
nyelvtudás
nem
század egy-egy rádiókészüléket, ame
lyen az esti órákban a budapesti rádiót volt akadály, egy-két német szót ismert
a legénység és így csakhamar melegis tudtuk hallgatni.
És ilyenkor összegyűlt — ha az ellen katona-bajtársi viszony fejlődött ki kö
séges helyzet engedte — a század zöttünk.
De most látom csak, milyen későre
parancsnok harcálláspontján minden
jár
az idő.
szakasztól egy-egy honvéd és az éter
hullámain keresztül megjelent előttünk
meseszép fővárosunk. A hazai hírek a
messze, 2000 kilométer távolságból úgy
hatottak, mintha csak mi is otthon vol
nánk családi körünkben. Lázban égő

Be is fejezem hát emlékezéseimet.
Mielőtt lejár a szabadságom, még egy
szer eljövök, addig keresgélek harctéri
emlékeim közül egyet-mást és akkor
búcsút is veszek tőled".
Tamás
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AFelségesmegmentett
Részlet D. Kapj Béla Olthatatlan fáklya című regényéből.
Az

ellenreformáció kiűzeti Bornemissza Péter
superintendenst Semptéről.

. . . Julius gróf szíve vérzik felettébb
szeretett prédikátoráért, de azért el
küldi parancsát: Bornemissza Péter csa
ládjával, cselédjeivel együtt azonnal tá
vozzék Semptéről.
Most már igazán mindenki ellene
van. Körültekint barátai, ellenségei, hí
vei és prédikátortársai között s keserűen
mondja: Nagysokan mindenfelől reám
felüték száj okát. A hívek közül miatta
nejeik pironkodának, és elszomorodának.
Az ellenkezők kapának rajta, sokképen
kacagának, de elegy farkasnevetéssel.
Némelyek az hirdették, hogy megbolon
dultam, némelyek, hogy magam elhit
tem, némelyek pedig csak faágukban
forgatván gondolták, honnan indultattam azokra.
Költözésének napját megállapítják.
Rosszakarattal híresztelik, papiszék íté
letét s Julius gróf kegyének elveszíté
sét. Esküdt ellenségei kárörömmel ör
vendeznek s titokban elpusztítására ké
szülnek.
Vásározó néppel idegen emberek szüremkednek Semptére. Parochia körül
kódorognak. Lesegeteik a könyvnyom
tató műhely táját. Éjtszaka házajtót
döngetik s asztagot próbálják felgyúj
tani. Napok múlva már nappal is házig
tolakosznak, ököllel fenyegetőznek, szi
dalmakat kiabálnak.

evangélikus

Egyik sötét este superintendensék bizodalmas embere hírül hozza, hogy nagy
erővel készülnek rájuk törni. Jönnek is
már, messzünen hallatszik zajuk.
. Superintendens gyorsan nagy kendőbe
takarja két kicsiny gyermeküket. Egyi
ket felesége hátára kötözi, másikat ma
gához öleli, azután kisurrannak a parochiáról. Elől megy a superintendens.
Mögötte Erzsébet asszony, utána a cse
lédlány. Kertek alatt az országúira jut
nak. Futnak jókora darabot, mikor a
parochiáról üvöltés hangzik utánuk.
Lóbálkozó lámpák fénye imbolyog, ma
gasra tartott fáklyák rőt lángja szalad
gádorukon, istállójuk és cselédházuk tá
ján. Ordítás veri hátukat: Elszöktek! . .
Utánuk! . . .
Bornemissza hátrafordítja fejét, az
után hirtelen megáll. Néhány szót szól
Erzsébet asszonynak s egy keskeny gya
logösvényen befordultak az erdőbe. Öszszecsapódnak mögöttük az esővert bok
rok. Fatörzshöz lapulva mozdulatlanul
meghúzódnak.
A rohanó emberek kiérkeznek az
országútra. Hallatszik már dobogó szaladásuk. Hideg szél esőt ver arcukba.
Fáklyájuk hátracsapódó lángja meg
világítja dühtől torzított arcukat. Gyan
tás füstje felhőként úszik mögöttük.
Midőn elrohan előttük üldözőik csa
pata, lassan elindulnak az erdőségben.
Süvítő szél hajlongatja a fákat, der-
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Erzsébet asszony, hirtelen hangosan
felsikolt. Nekivágódó ág felhasítja arcán
a bőrt, a fájdalom megtántorítja lábait.
Félaléltan összeroskad.
— Nem bírom tovább! . . . Inkább
pusztuljon életem! . . .
Bornemissza gyorsan a cselédlánynak
adja át gyerekét, felsegíti feleségét. A z
után vállára teszi készét és keményen
megrázza:
— Nem hitvány magunkért! . . . A jö
vendőért! . . . A jövendőért! . . .

mesztő hideg eső zuhog rájuk. Botor
kálva, kezükkel tapogatózva botladoz
nak. Vizes ág csapódik arcukba. Gyö
kérben akad lábuk. Tövises bozót ága
ruhájukat tépi. Hideg keszkenőnek ér
zik az arcuknak verődő esőt. Ázott ru
hájuk testükre tapad. Keblük zihál, lélélekzetük hördülve szakad belőlük.
Erzsébet asszony nyögve összeroskad:
— Nem bírom!
Superintendens lábra állítja, kemény
szóval biztatja:

Örák hosszat mennek elfulladó lélekzettel

,— Gyermekeid vannak!
Percekre megállanak,- hogy lélekzethez jussanak. Megnézik, megigazgatják
a kis csecsemőket, a kendők türemléséből kirázzák a vizet. Azután tovább
botorkálnak, a zúgó, ólmos esővel vert
erdőségekben.
Órák hosszat mennek zihálva, elful
ladó lélekzettel. Ázott ruhájuk ólom
nehézzé lesz testükön. Arcuk perzselő
tüzét a hideg eső sem tudja kioltani.
Szemük erőltetett nézéstől ég. Tapogatódzó kezükön fájdalmasan sajog a
galagonyabokor töviseinek véres ma
rása.
—

Fatörzshöz támaszkodva pihennek
kissé, azután tovább vonszolják magu
kat.
Reggel erdőirtáson gyalogösvényre
érkeznek. Bornemissza távoli, kicsiny
kunyhóhoz siet, azután visszatér és
nyugtató hangon szól:
— A Felséges megmentett!
Elcsendesedő vihar után megállnak a
felhőtakarón halványan átszűrődő nap
fényében. Erzsébet asszony ruhája ron
gyokban lóg, csapzott haza rátapad
vérző arcára. A cselédleány lógó fejjel,
karral, mint egy vízből húzott aléldozik.
A superintendens hajáról, szakálláról
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csepeg a víz, arcán horzsolások véres
nyoma, kabátja ujján sebként táruló ha
sadás. A két kicsi gyermek a kendők
börtönéből kiszabadulva, friss levegő
vel szíjjá tele tüdejét s nyitott szájjal
az anyaemlő felé fordítja fejét.
Superintendens kulcsolt kezét ma
gasba emeli:
-— Jó reggel hálával köszönjük, Fel
séges Atyánk a reggelt, a mát, a hol
napot, az életet!
Könyvébe később ezeket a szavakat
jegyzé: Hideg, fagyos esőben, féleszten
dős kicsi szoptatós gyermecskéimmel
cselédestül űzettem ki oly városból, ki
nek hat esztendeig híven szolgáltam,
azért, hogy nem kedvezhettem senkinek
a bűnnek megfeddésében.

Mák Pista riportjai

Benkő Péter III. gimn. tanuló.
Erre a kérdésre nagyon , nehéz íelelníf
Ugyanis még a papám és a mamám sem tudtak
megegyezni, hogy melyik legyen a legkedve
sebb. A mamám azt kitogásolta csak, hogy ma
gaviseletből miért nincs egyesem. A papám meg
kérdezte, hogy hittanból miért hoztam haza
hármast. A többiből négyesem volt, tehát ne
kem csak ezeket a tantárgyakat kellene sze
retnem. A többire hcaagszom. De így még ezek
közt sem tudtam választani.
Savanyú András IV. o. gimn. tanuló.
A legkedvesebb tantárgyam a rajz. Rajzóim
mindig szerettem. Már egészen kicsi korombat telerajzoltam otthon az ebédlőnk ialát. Szí
nes ceruzával. Jutalmat is kaptam érte. Ennek
ellenére tovább rajzolgattam, de most már a
lépcsőházban. Ekkor a házmester bácsi kerge- >
tett meg a seprűvel, Az elemi iskolában is raj
zoltam. Krétával a tanító bácsi kabátjára.
Akkor intőt kaptam magaviseletből. A gimná
ziumban is szeretek rajzolni. A múltkor a táb
lára felrajzoltam tízperc végén az osztályfőnök
urat. A szemüvegéről bizonyosan magára is
merhetett, mert a fiúk mondták, hogy jó a rajz
De még sem leheteti vele megelégedve, mert
ielhívott felelni és addig nyaggatott, míg meg
kaptam a dacit. Hát érdemes szeretni vala
melyik tantárgyat?
Víg Boriska IV. Ieánygimn. tanuló.

Mi a legkedvesebb tantárgya?
Szekfű Vera I. Ieánygimn. tanuló.
Nekem mindegyik kedves, mert apuka és
anyuka azt mondták, hogy mindegyikei egylormán kell szeretni. Továbbá azt is mondták,
hogy a spenótot is kell szeretni, meg a kel
káposztát is. Tehát a tantárgyakban sem sza
bad válogatni.
Zsíros Mátyás II. polg. isk. tanuló.
Nekem a legkedvesebb tantárgyam a szép
írás. Sajnos, azt eltörölték és újat még nem
talállak ki. Így most várakozási állásponton
vagyok.

—

A legkedvesebb tantárgyam a német. Ugyanis
a német néni öltözködik a legszebben. Sokat
lehet tőle tanulni. Múltkor is olyan szép zöld
ruha volt rajta, hogy mindjárt elmondtam anyu
kámnak. Meg is ígérte, hogy ha a hármasomat
kijavítom, olyant csináltat nekem. A frizurája
is olyan érdekes a néninek, csak neki — vala
mivel világosabb a haja, mint az enyém.
Cserjés András VII. gimn. tanuló.
A kérdésre csak úgy nyilatkozhatum, mint
egy politikus, mert hátha a tanár urak is el
olvassák az Ifjú Eveket. Tehát: A kérdést még
eddig nem tettem megfontolás tárgyává s a
dolog nem érett a döntésre. Annyit azonban
elárulhatok, hogy egy széplelkű nősimerősöm a
magyar irodalmat szereti, különösen a költé
szetet. Én is azt művelem, — főleg neki.
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A Föld legnagyobb csatornája a 14. szá
zadban épült Császár-csatorna, ' amely olyan
hosszú, hogy Eúrópába áthelyezve, a Keleti
tengert összekötné az Adriai-tengerrel.
A világ első hidegvízgyógyintézetét kerek
100 esztendővel ezelőtt alapította Priessnitz
Vince, egy egyszerű sziléziai paraszt, szülő
falujában: Gráfenbergben. Neve azóta foga
lommá vált.
Franciaországban most ünnepelték meg a
villamosvasút feltalálásának százéves évfor
dulóját. Az első villamos ugyan New-Yorkban
indult meg, de feltalálója francia volt: Loubat.
A Kína belsejében járó utazóknak feltűnik,
hogy mennyi hidat látnak mindenfelé. Krisztus
előtt 2500 évvel Yao császár rendelte el elő
ször a hídépítést és utódai csakhamar külön
útminisztert tartottak, akinek a hídépítés irá
nyítása és kötelessége volt. A kínai hidak fel
építését a türelem és takarékosság jellemzi.
Legnagyobbrészt fából készülnek és .csak ott
használtak követ, ahol az időjárási viszonyok
nem kedveznek a faépítésnek. A kőhidak úgy
készültek, hogy egymásra rakták a kellően ki
faragott köveket, minden vakolás nélkül. A
hídépítést külön céh végezte. A legújabb ada
tok szerint Kínában kb. két és félmilli óhíd
van. amelyek csaknem kivétel nélkül több
száz esztendősek.
A milánói dómtéren légvédelmi óvóhely épí
tésére irányuló földmunkálatok közben a régi
Sancta Tecla-baziüka oszlopmaradványain kí
vül ismeretlen korú sírok, illetve szarkofágok
kerültek elő. Valószínűnek tartják, hogy ezek
a leletek a longobárd kor utáni időkből szár
maznak.
A kübekházi országút mentén (Szeged kö
zelében) korábbi ásatások során avar sírokat
találtak, míg •a most feltári részeken gepida
sírok kerültek felszínre. Valamennyi sír na
gyon gazdag volt történelmi leletekben.

- -

Frisk své'd orvos új szulfon-amid készítmé
nyeket állított elő, amelyek hatását gyakor
latilag kipróbálta. Harminc különféle készít
ményből legalább tíznek nagy jövője lesz a
fertőző betegségek terén.
Ha valaki repülőgéppel akarna a Napba
utazni, akkor óránként 200 kiloméetres se
bességgel haladva, kerek 85 évig tartana az
útja. A fény ezt az utat 8 perc alatt teszi meg.
Egy dán hajógyárban a múlt hónapban
(márciusban) készült el a világ első gázgene
rátorral hajtott motoros hajója és rendkívül
kielégítő próbaútja után szolgálatba is állí
tották. A hajó, amelynek rakodóűrtartalma
3000 tonna, 1250 ióerejű hathengeres fagáz dieselmotorral van ellátva, ezenkívül három
250 lóerős segédmotorral is rendelkezik. A
négy generátort fával táplálják, amelyet a mo
tor hajtásához szükséges gázt szolgáltatják.
Próbaútján a hajó 11.5— 12 csomó sebességet
ért el, tehát jóval túlhaladta a tervező részé
ről szavatolt 10.75 csomós sebességet.
Egy hollandiai rádiógyár a trópusi rádióforgalom számára újrendszerű ultrahullámú
adó- és vevőberendezést készített. A készülé
kek 4 méteres hullámhosszon dolgoznak és
mindössze 40 wattos adóteljesítménnyel 50—
100 kilométer távolságot hidalnak át, tehát ős
erdőkön keresztül, vagy két sziget között ké
nyelmesen lehet velük telefonálni.
Német tudósok újfájta irányított sugarakkal
végeztek kísérleteket. Hír szerint sikerült meg
lehetősen egyszerű módon az energiasugarakat
összegyűjteni és ezzel nagyobb energiatömegek
átvitelét lehetségessé tenni.
Az egyik francia természetrajzi múzeum igaz
gatója saját számításai alapján kijelentette,
hogy az úgynevezett házi rovarok évente 11#
milliárd franknyi kárt okoznak Franciaország
ban. A nagyobb állatok közül a patkányok
okozzák a legtöbb kárt. Párisban 800 tonna kü
lönböző árút pusztítanak el évente.
P. P.
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Péterke és a fánk
Irta: Kovács Kató
Alsós

budapesti ev. leánygimn. III. o. t.

elbeszéléspályázatunkan első

Kerekes Péterke szülei nagyon szegények
voltak. A családban öt kisgyermek volt, leg
idősebb Péter. Olyan szegények voltak, hogy
ennivalóra is alig jutott. Elhatározták tehát,
hogy Péterkét inasnak adják a szomszéd hen
tesmesterhez. Péternek ezentúl egy kicsit jobb
sora volt. Néhanapján a mester még húst is
adott neki, hogy vigye haza. Egyszer aztán
Péternek eszébe jutott, hogy farsang van. De
jó lenne egy kis fánk! De mit csináljon?
Anyuka nem süthet, nagyon kevés a zsír. Hir
telen egy rossz kis ördög ezt súgta a fülébe:
„Vigyél haza innen egy kis zsírt! A mester
nem fogja észrevenni!" Péterke lelkiismerete
megszólalt: „Kérj inkább tőle, biztosan ad!"
„Eh — gondolta a kisfiú — minek kérjek? El
viszem és kész. Űgysem tudja meg." — Most
azon gondolkodott, hogyan vigye haza? Zsebre
nem teheti, mert kiáll és meglátják. Hopp, egy
jó ötlet! A sapkája alá, a fejére teszi. —
Estefelé, zárás előtt a mester elment. Hétkor a
segédek is elmentek. Péterke még ott maradt,
kitakarította a műhelyt. Persze, a zsírról sem
feledkezett meg. Becsomagolta és mikor ki
takarított s elindult haza, a sapka alá tette.
Ahogy kifelé ment, vígan fütyörészve, a kapu
ban találkozott a főnökkel. Ö is víg volt, jó
vásárt csinált. Péterke tisztelettel köszönt. A
mester barátságosan viszonozta a köszönést, de
feltűnt neki, hogy a fiú nem veszi le a sapká
ját. Máskor olyan alázatos volt, mi történt hát
vele? Jobban megnézte és látta, hogy a sapka
kidudorodik. Péternek pedig vérpiros lett az
arca, mikor a mester ránézett. — „Gyere csak

-

díjat nyert.

a szobámba, fiam! Akarok neked mondani va
lamit". — Mit volt mit tenni, a kisfiú bement
vele a szobába. „Tedd le Péter a kabátod, s ülj
oda a kályha mellé!" — Péternek szinte égette
a sapka a fejét, de nem vehette le, mert alatta
volt a zsír. A mester meg leült az asztal
mellé és számadásokat csinált. Péter várta, mit
akar a főnöke mondani, hogy aztán sürgősen
mehessen. Mert bizony a kályha mellett a
sapka alá tett zsír kezdett olvadozni. Csurgott
kis cseppekben a gyerek arcán. Péterke rémül
ten felugrott és e l, akart menni, de a mester
szelíden visszanyomta' a székre: „Maradj fiacs
kám!" — Uram, Teremtőm, mit tegyen? A zsír
már sűrűn csurgott végig a megszeppent kis
fiú arcán. És a mester még nem mondta meg
a mondanivalóját, így hát még nem mehetett
el. Végre a főnök így szólt: „No, elmehetsz
fiam". És — Uram ne hagyj el — megveregette
Péterke fejét. A megolvadt zsír a barátságos
veregetés után ömleni kezdett a sapka alól.
A kisfiú se látott, se hallott, úgy elrohant.
A mester meg jóízűen kacagott. — Másnap
Péter nem mert elmenni a műhelybe, úgy szégyelte magát. Azt mondta anyjának, hogy roszszul érzi magát. Persze, az előző napon tör
téntekről egy szót se szólt otthon. — A mes
ter mindjárt sejtette, mi az oka Péter „rosszullétének". Elküldött egy segédet érte, hogy jö j
jön el. Ha valami baja van, akkor majd haza
mehet. Péter mit tehetett mást, elment a mű
helybe. Mikor a gazdája előtt irulva-pirulva
megállott, az nem bántotta. Csak ennyit mon
dott: „Fiam, ne szégyeld magad. Megbántad,
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amit tettél, megbocsátok. Legyél becsületes,
jóravaló ember!" Ügy is lett. Évek múlva Péter
hentesmester lett. Hét vármegyében sem volt
olyan becsületes ember, mint ő. De valahány
szor fánkot evett, mindig elpirult.

Könyv és kenyér
Irta: Szórády István, Gyula.
A könyv és kenyér fogalma édestestvér
egymással. A könyv is az élet kenyere.
Szellemi kenyér és szükséges minden idők
ben. A kenyér meg az élet könyvig, amely
ből, ha törünk, minden morzsája az örök
életet, újraéledést, erőt sugározza felénk. —
A születésük is hasonló. A kenyér az elve
tett búzamag gyermeke. A könyv is magve
tésből — isteni talentom-adományozásából
sarjadt szellemi kenyérré az ihletadó tűzben.
Könyvre és kenyérre is szükség van. Hogy
a kenyérre miért van szükség? Minek ma
gyarázzam? Hiszen mindannyian, minden
nap imádkozunk „a mindennapi kenyérért” .
Kenyér nélkül nem lenne testi élet, testi
élet nélkül szellemi sem, megállna az élet.
Viszont: ha . a könyv, a szellemi táplálék
megszűnne, nem lenne Ige, Írás, Tudomány,
a szellemi életünk,
kultúránk,
nemzeti,
egyéni kultúréletünk és az egyéniségünk
maga válna puszta vázzá: lélektelen testté
Ezért a Miatyánk idézett soraiban nemcsak
a testi, de a lelki „mindennapi kenyér” is
kell, hogy könyörgésünk tárgya legyen.
A lelki kenyér méltó arra, hogy fo g la l
kozzunk vele. Nem minden sajtótermék
könyv, a szó nemes értelmében, ha alakja
kötésig, kivitele az is. A könyvben Eszme él
A könyv az Eszme hírnöke és nélküle üres
festékes lappá válik az írás, Magábamfog-.
lalja a kenyér tulajdonságát: táplál, erősít
Van-e erre kiválóbb példa, mint a klasszi-t
kus vagy újabb magyar irodalmi értékek?!
Van-e nagyobb célja, volt-e nagyobb célja
könyvnek, mint a leigázott magyarság felrá
zása a soraiban lángoló Eszme útján? A
nyelv bora mellett — az Élet bora mellett —
az írás az, amely étket ad. Amiint a magyai
kenyér friss illata magában hordozza sok-í
sok dolgos kéz munkáját, erejét, formáló,,
használniakaró erejét, addig a könyv is’
egyént és közösséget dörög magyar és kér
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resztény nyelven” ... (Móricz Zs.) — A régi
régi
cipók „hétköznapot-szentelő”
ízével
szájában gondol az Ember a lelki kenyérre
„lelki kenyér-inség id ején . . . ” ('Áprily) Az
erdélyi magyarság szellemi vezére: Reményik Sándor egyik verseskötetét (1932) „K e
nyér helyütt” adja az ébredező erdélyi ma
gyaroknak. És büszkén vallja az Igét: „Nem
csak kenyérrel é l az em ber. . . ”
A lelki és testi kenyér szent hivatást
betöltő rokon-fogalma a legnemesebb egy
szerűségbe olvadt dicsőséges, reménytadó
csodás egésszé: az oltáron. A legelső Könyv,
a legfőbb lelki eledel: a Szentírás mislett ott
fekszik Krisztus teste: a testi eledel alakjá
ban.
De csodás összhang csendül bennük, is
teni harmónia: mindkettőben Isten hajol le
hozzánk a Könyv és Kenyér formájában és
ha egyik egyszerű ostya, a másik meg —
látszatra — más könyvhöz hasonló egyszerű
fekete kötet, de mindkettőben
„ . .. benne van az újrakezdés magja,
benne van a harchoz új erő
és benne van az é le t . . . ”

Ragasztó
Piros üvegben állsz az asztalon
kis kanállal egy papírlapon.
Utálom a nyálkás természeted
s elgondolom, milyen rossz lehet
egy csöppnyi víztől is megdagadni
s mindig, mindenhez úgy ragadni.
Kökény Pál
aszódi ev. gimn. VII. o. t.

Szerkesztői üzenetek.
Sch. O. Sárospatak. Verseidben vannak né
hol jobb részletek,#de egészében egyik sem
megfelelő. Legjobb az Üt éjjel című. A rit
musra jobban ügyelj s igyekezz magadat minél
tömörebben kifejezni. Arra is vigyázz, hogy az
értelmet ne áldozd fel a ritmus kedvéért.
Ferenc Eszter Rákosszentmihály.. A küldött
diákesetet közölni fogom. Versedet még nem
lehet, mert nem üti meg a mértéket.
Vinter József. Műfordításod nem sikerült,
annál jobb az elbeszélésed.
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Végre feltűnt a várva-várt lovascsa
pat. Felharsant a kürt, a felvonóhíd
méltóságteljes nyugalommal leereszke
dett és a következő pillanatban ott
állott az ámuló várnagy előtt Laczkfy
István fegyverhordozója: Csuz Lesták
ram!

— Öreg Lesták,
délybe!

Kérdőn néztem rá, ő pedig folytatta:
— Vissza kell mennem Itáliába!
A csodálkozástól alig tudtam szava
kat találni:
— Mi okból uram?

— Hol van a vajda úr? Mikor jön?
Mért nem jött? — rohanta meg az öre
get a kérdések özöne.

— Bajok mutatkoznak ott. Most ju
tott értésemre, hogy amint eljöttünk,
a megbízhatatlan nápolyi
csőcselék
nyomban kitűzte Johanna lobogóját és
visszahívta a tarantóit. A főváros pél
dáját az egész királyság lakói követték:
a föld népe mindenütt melléjük szegő
dött. Dühösen támadják a magyar őr
ségeket. Megyünk segíteni. Néhányszáz
magyar mégsem veheti fel a küzdelmet
egy egész ország haderejével szemben.
Nemde Lesták bátyám?

— Itáliában van! nézett bele Lesták
nyugodtan a türelmetlen várbeliek
szemébe.
— Itáliában volt — javította ki a
várnagy.
— Ném biz a’. Ott van! — hangzott
a határozott felelet.
— Ügy látszik Lesták uram sem fe
lejtette a jókedvét Nápolyban. Még
alig tette ide be a lábát,máris a bo
londját akarja járatni velünk, — do
hogott a várnagy.
,

— Én csak álltam mozdulatlanul. Ma
gamban természetesen igazat adtam a
vajda úrnak, ő pedig folytatta:

— Téved kegyelmed! Ez a valóság!
A lig indultunk útnak ugyanis Visegrád
várából, — kezdett Csuz Lesták a rész
letes bizonyításba, — amikor utolért
bennünket a király futárja. Urunkat
kereste. Nem sokkal ezután engem hí
vatott a vajda úr.
_

nem megyek Er

— Hát bizony nem vehetné fel a
küzdelmet, ha nem olyan fából lenné
nek faragva, mint azok, akik ott marad
tak. Mert azok felvették! Tudod mit
mond a király úr futárja? Azt, hogy az
a maroknyi ember hónapok óta szívó
san tartja magát az ellenséges tenger
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kellős-közepén.
Stiló
vára
elesett hogy, amikor a tarantói herceg hírét
ugyan, de az is csupán egy nápolyi áru vette a vajda ur Manfredoniai szeren
lása következtében; mert bizton tudom, csés partraszállásának, nyomban segít
hogy Ákos-nembeli István úr kezéből ségért esedező követségeket futtatott az
nem tudták volna másként kicsavarni olasz államokhoz. Ö maga pedig ezalatt
a kardot. No de Zárai István uramtól igyekezett mielőbb visszahúzódni a bíz
bezzeg nem tudták Manfredoniát vissza
foglalni; Lucera és a többiek szintén
keményen tartják magukat. Most már
érted miért megyek vissza: segíteni kell
rajtuk!
— Akkor talán már fordulhatunk
vissza, — szólaltam meg végre, amikor
kissé magamhoz tértem az ámulattól.
— Te nem jössz Lesták: alaposan rá
szolgáltál a pihenésre.
Jól ismerem a vajda urat, tudtam,
hogy vele nem lehet ellenkezni. Bele
nyugodtam tehát sorsomba.
— Mekkora sereggel indul vajda
uram?
— Háromszáz harcost viszek magam
mal!
— Jól hallottam uram; háromszáz
emberrel akarja visszafoglalni a ná
polyi királyságot?
— Ügy, úgy bólintott a gazdám, —
azután elbúcsúzott és a királyi futárral
együtt elindult Visegrád felé. — Ezért
nem érkezett meg a vajda úr, — nézett
Lesták a még mindig csodálkozó vár
kapitány szemébe.
o t t állott Laczkfy István fegyverhordozója
István vajda kitárta a lantornával
borított ablaktáblákat: nyomban vilá
gosság áradt a szobába.
— így már könnyebben esik az írás
mestersége. Nemde tisztelendő János
uram? — szólította meg a kiterített
pergamentlap előtt üldögélő egyházi
férfiút.
— Hol tartottunk tehát a jelentésté
tellel?
— Arról tétetett utoljára említés,

—

tonságot nyújtó
nápolyi erődítések
közé.
— írja tehát tisztelendő atyám:
„Magamhoz véve a Manfredonia kö
zelében
található
magyar
erőket,
nyomban a menekülő tarantói üldözé
sére indultam. Január 23-án sikerült
utolérni és ütközésre kényszeríteni.
Eredmény: háromszáz elfogott lovag,
nagy hadizsákmány, közte sok ellensé
ges lobogó.”
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„Nemsokára ezután, — folytatta a
vajda, — értésemre esett, hogy az
ellenséghez pártolt bőrsisakosok, ezek
az Itáliában harcoló idegen zsoldosok, a
közeli Cornetoban tartózkodnak. Sike
rült megtudnom, hogy oly könnyel
műek, hogy még éjnek idején sem állí
tanak fel előőrsöket,”
János pap közbeszólt:
— Vajda uram az igazságot akkor
sem kell elhallgatni, ha az történetesen
saját dicséretünket is szolgálja. Miért
ne tudhatná mek a király úr őfelsége,
hogy kegyelmed személyesen lopódzott
a város közelébe — visszahagyva lovát
csatlósa kezén — és így, nagy veszede
lem közepette győződött meg a város
elfoglalásának lehetőségeiről.
— Ez a dolog nem bir jelentőséggel.
Folytassa tehát atyám:
„Mindezekről
tudomással
bírván,
éjnek idején, észrevétlenül behatoltunk
a városba és csaknem ágyaikból húzgáltuk ki a gyalázatosakat. Vezérük
úgy megbújt háza padlásán, hogy csak
a nappali világosság beköszöntésekor
tudtunk rátalálni. Alaposan átfázott,
ruhát kért, aztán könyörgésre fogta a
dolgot. Bízva Felséged jóváhagyásában,
megbocsátottunk a hitványaknak.”
„Ezután — folytatta a vajda —
Aversa várát bírtuk hódolatra és sere
günk szállását oda helyeztük át. Ez a
hely igen alkalmatosnak látszik, abból
a szempontból, hogy innen közelségé
nél fogva, Nápoly felé könnyebben
nyújthatjuk ki karunkat. Egyébiránt a
közel jövőben személyesen szándéko
zom részletes jelentést tenni Felséged
nek.
K élt Aversa várában, 1349. július
1-én.”
Még alig vetette pergamentre János
—

atya az utolsó szavakat, amikor Laczkfy
ajtónállója lépett a terembe:
— Lajos tarantói herceg követsége
kér bebocsátást!
János pap nyomban szedelőzködni
kezdett. Áttelepedett a szomszédos te
rembe és ismét íráshoz látott:
„Felség! Engedtessék meg nekem,
hogy annak egy részét, amit a vajda úr
illendőbbnek tartott elhallgatni, az ő
tudtán kívül idecsatoljam a jelentéshez“ .
„A z említett Laczkfy vezér úr tehát,
miután a mindenható Isten angyalának
vezetése mellett minden baj nélkül át
kelt az Adriai-tengeren, az egész sereg
gel Foggia városához ment. A város
azonban nem akarta megnyitni kapuit.
Ezért István vajda, mint kemény vitéz
hez és oroszlánbátorságú hőshöz illik,
megrohanta a várost. A küzdelem vé
geztével inkább kőhalmaz, mint meg
erősített hely volt az, ami megmaradt
belőle".
„Egyébiránt a vajda úr vitézségének
híre már annyira elterjedt az egész or
szágban, hogy amerre megjelenik, ellen
ségeinek nevét tüstént kínzó remegés
szállj a meg. Ez lehet az oka annak is,
hogy a mondott város közelében meg
történt az a hallatlan eset, hogy a vajda
úr húsz főnyi kísérettel hatvan ellen
séges foglyot ejtett".
„Nem csoda tehát, hogy ma már az
egész királyságban minden jeles csele
kedetnek ez lett a legnagyobb dicsérete:
„te olyan okos és győzelmes ember
vagy, mint egy második Laczkfy Ist
ván".
János tisztelendő ezután, jól végezvén
dolgát, ráütötte István vajda sárkányos
pecsétjét az irattekercsre, azután be
szólította a király futárját.
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Móritz Péter
20,
3, 18, 13, 16, 31, 18,32, 9
Beletorkollik (folyó)
1, 23, 17, 4, 35, 15, 5, 29Nélküle szűkölködik a világ
6, 8, 34, 26,
36,32,
27
Nagyothallóvá tesz
10, 9,
16, 14,
21,19,
25
Az ősmagyarok harci öltözete készült belőle
30, 8,
2, 24,
18
Puskával lő
12, 28, 33, 11
Szabadít
7, 22
Német katonai jelzés
1—36
Bibliai idézet. (Aki tudja, írja meg, hogy hol
van megírva!)

Szótagrejtvény
(3 pont)
Harbach Gyula

Dász, fa, ka, ké, la, nyom, szám, szer, szí, tos, tő
Ezeket

a szótagokat

rendbe

szedve, három ember foglalkozását kapjuk meg.

Bgtűre jtvén^ek
Szirmai Olivér

ifj. Jutjuk Ferenc
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Az IFJÜ É VE K márciusi számában közölt rejtvények megfejtései:
KERESZTREJTVÉNY

SEMMELWEISS
ŐRE VONALOZ
RELIEF
K É
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BEGE
ÖTMÉH
OT SAJT ANE
NEM R VAJ N
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IR ASSZIM R
L
TEGEZ RE
AN ÉVA ETON
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DOBOISTVÁN
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