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Tengerszem-folyó
Intettek: lágy mély és nyugodt,
mint a tengerszem s tükröző.
Tükrözd az eget szüntelen,
akkor tied lesz a jövő.

— Én azt mondanám: légy folyó,
mely néha szennyet, vért kavar
és zúgva árad, de nyomán
kenyeret terem az ugar.

Én nem ültem még hegyi tó
partján, de sejtem, hogy milyen:
mélyében este csillag ég
s hallgat a víz félelmesen.

Itt-ott sekély, de hol a part
összeszorítja, mély lesz ptt!
S szolgál is: hátán messze visz
nagy hajót, tutajt, csónakot.

A tükre hol kék, hol sötét,
szenvedélytől sohsem remeg.
Tudom, ha sokszor felkeresném,
megunnám a tengerszemet.

Eget tükröz és füzeket
s míg halad száz vidéken át,
megitat embert, állatot
s megfüröszt koldust és királyt.

A tengerszem haszontalan.
Én azt mondanám: légy folyó,
mely mindörökké ugyanaz
és mégis mindig változó.
Bódás János.
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Balla g n a k
a nyolcadikosok. Egymást karon fogva, vidám nótázás közben még egy
szer végigjárják a tantermeket, amelyekhez oly sok szekundának, izgalomnak,
tálán jótevő pofonnak és kérlelő szépszónak az emlékei fűződnek. Végigjárják az
iskolaudvart s faluhelyen a főutcákat is. Mindezt ballagva teszik. Nem úgy,
mint eddig. Most már nem illik hozzájuk a rohanás, a látás-futás. Ebből eléggé
kijutott nekik nyolc vagy esetleg több év alatt. Ballagnak a nyolcadikosok.
Azok a boldog emberek, akik most már fél lábukkal kint vannak az életben.
A kisebbek irigykedve tekintenek eltűnő társaik felé. Őket talán ma még há
rom, négy vagy több esztendő is elválasztja ettől a boldog pillanattól. Hosszú
idő ez a diákéletben.
Visszaemlékezem a mi ballagásunkra. Tíz évvel ezelőtt történt. Olyan
élesen áll azonban előttem minden eseménye, mintha csak tegnap történt
volna. A mi szivünkben a boldog örvendezés mellett ott éltek a fájdalom
érzései is. De nehéz lesz majd megválnunk tanárainktól, jó barátainktól, az
öreg iskolapadtól, a kedves pedellus bácsitól! Találkozni fogunk ugyan, — erő
sen fogadjuk ■
— de az élet olyan sokszor keresztülhúzza az emberi számításokat
s ki tudja mikor ad majd alkalmat a viszontlátásra? . . . Ballagásunkkor a he
tedikesek voltak a legboldogabbak. Őket, mint korban a legközelebb állókat
lelkesítette fel legjobban a búcsúzásunk. Míg az iskola zászlaja alatt könnyes
szemmel álltunk, vigasztaltak minket, Ígéretet tettek, hogy iskolánk szellemét
híven fogják őrizni s méltók maradnak hozzánk. Örültek a kis diákok is, akik
a nótaszóval közeledő nyolcadikosok hallatára felugrálhattak az ablakokba s
kíváncsi tekintettel követhettek bennünket.
Most ismét ballagnak a nyolcadikosok, valamit el kell mondanunk ne
kik. Fiúk! ne feledkezzetek el az iskolátokról, tanáraitokról! Nagy szeretettel
neveltek titeket, utat mutattak számotokra, sok türelemmel nézték el hibáito
kat, nagy aggódással kísérték lépteiteket. Ha kellemetlen emlékeitek vannak
velük kapcsolatban, az nagyrészt timiattatok van. Ne feledjétek el osztálytár
saitokat! Az életben sok példa igazolja, hogy a legerősebb és legáldozatosabb
barátságok a középiskolában, a gyermekkor évei alatt szövődtek. Majd jönnek
az egyetemi évek, jön a keservesen megpróbáló élet, milyen jó lesz, ha régi, ve
letek mindenkor együttérző, titeket áldozatosan szerető barátok örömben és bá
natban mindig mellettetek állnak. Ne feledkezzetek el Istenről és templomról
akkor sem, amikor már az utolsó hittanórának vége van s amikor már nem kell
a lelkészetek aláírásával igazolnotok a templomlátogatást. Sokszor fogjátok ta
pasztalni, hogy az életben csak az állhat meg, aki erős hittel kitart Isten mellett.
Ne feledkezzetek meg Istenről akkor se, ha talán nem voltatok lelki közösség
ben vallástanárótokkal! Ne gyarló embereken keresztül tekintsetek a mennyei
Atyára, hanem Krisztuson keresztül, aki majd az iskolaévek után, az eddiginél
sokkal veszélyeztetettebb helyzetekben még több féltő gonddal és jó pásztori
hűséggel áll mellettetek. Vigyétek magatqkkal a diákévek szép emlékeivel
együtt az élet útjára ezeket a jó tanácsokat és szerető szívből fakadó kéréseket.
Kevesebb csalódás ér majd benneteket s könnyebben éritek el az élet célját: a
boldogságot.
Pásztor Pál.
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H Á Z I Á H ÍTA T
Énekeljünk: 230, 228, 233, 236. (Dunántúli Kér Énekeskönyv.)
Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és Krisztus
Jézustól, a mi Urunktól. Ámen.
Olvassuk el a következő szentírási igéket:
y i Máj. 16—22. Filippibeliekhez 4:1. v. A 4.
fej., kévés kivétellel, csupa ismétlés. Ez
nem azt jelenti, mintha az apostol már ki
fogyott volna a mondanivalóból, hiszen még
itt is mond új dolgokat, hanem azt, hogy
már elégnek találja, amit leírt s be akarja
fejezni a levelét. De mielőtt még kimon
daná az áment, összefoglalja a legfonto
sabbakat.
Először is újra bevallja a filippibelieknek, hogy nagyon vágyakozik utánuk, mert
igen szereti őket. Ezt már előbb is meg
mondta nekik (1:8., 2:13.), de itt valósággal
kitör belőle a filippibeliek iránt érzett sze
relme, amit legjobban azok a becéző meg
szólítások mutatnak, melyekkel tele van ez
a vers. „Szerelmes atyámfiai, ti én örömöm
és én koronám, én) szerelmeseim”, így szólongatja őket. Megható a fogoly apostolnak
ez a meleg vallomása. Azonban ez csak a
filippibeliekre tartozik. Ezért mi ne álljunk
meg ezeknél a szép szavaknál, hanem men
jünk tovább és fedezzük fel ebben az igé
ben azt, ami már reánk is vonatkozik. Ez
pedig az a felszólítás, hogy „álljatok meg
az Ürban” .
Ezt sem először írja le Pál a Fii. levél
ben. Az 1:27. v-ben, már hallottuk egyszer,
de akkor még nem tudtuk egészen, hogy
mennyi külső és belső ellenséggel kell meg
küzdenie annak, aki engedelmeskedni akar
ennek . a parancsnak. Azóta az apostol vilá
gosan feltárta előttünk ezeket a nehézsége
ket s a csodálatos éppen az, hogy ezek elle
nére is újra csak azt mondja: álljatok meg
az Ürbam! Ebből is láthatod, hogy igazán
komolyan gondolja, amit mond s nem
anyámasszony katonáinak akarja látni a
keresztyéneket, haintem keménykötésű le
gényeknek, akik a Krisztusban bízva még
az ördöggel is jizembeszállnak. Ezért, ha
talán az első felszólításra még nem enge
delmeskedtél volna a parancsnak (vagy ké
résnek, mert ennek is vehető), akkor most
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engedelmeskedjél neki, annál is inkább,
mert most már az egyházi esztendő és az
iskolai év is erre figyelmeztet. Ugyanis husvét után vagyunk és áldozócsütörtökhöz
közeledünk. Az egyházi évnek ez a szakasza
mindnyájunkat arra emlékeztet, hogy Jézus
feltámadása után még 40 napig együtt volt
tanítványaival, meg-megjelent nekik, hitük
ben erősítgette s arra bíztatta őket, amire
itt Pál bíztatja a keresztyéneket, hogy
- álljanak meg szilárdan a hitben. Másfelől
viszont a tanév végéhez közeledünk s
ilyenkor az egyház és az iskola mindig
■jobban arra kér benneteket, különösen azo
kat, akik majd az idén érettségiznek, hogy
álljanak meg az Ürban, a vakáció idején is
és odakint az életben is. — Csak azt ne
mondja valamelyikőtök, hogy ugyan mit
figyelmeztetget minket ennyiszer az apos
tol, tudjuk mi, hogy mi a dolgunk és mit
kell cselekednünk. Bár így lenne, hogy tud
nátok' s mindenkor és mindenben aszerint
járnátok el. De még ebben az esetben sem
ártana az intés (I. Kor. 10:12.). A filippibeliekről a 2:12. v-ben azt írta Pál, hogy
mindenkor engedelmesek voltak a Krisztus
nak s mégis már másodszor szólítja fel őket,
hogy álljanak meg az Ürban. Ezért ne vedd
zokon az apostol újabb intését, inkább szív
leld meg és teljesítsd! S ekkor nyugodtan
törölheted e vers végéről a kérdőjelet (úgy
sem illik oda) s egy pontot vagy felkiáltó
jelet írhatsz a helyébe, mert számodra
ekkor többé nem lehet kérdés ez az Ige.
X . Máj. 23—29. Filippibeltekhez 4:2—3. v.
Négy dolgot jegyezzünk meg erről az Igéről.
(P) Ez az Ige is ismétlés, mert az 1:27. és
a ^2?v^ben~Tilár felhívta Pál a filippibelieket arra hogy egyenlő indulattal legyenek
az Ürban. Csupán az az újság ebben az Igé
ben, hogy az apostol személy szerint figyel
mezteti a gyülekezet két nőtagját, Evódiát
és Siriti kilét, arra, hogy így viselkedjenek.
Nem szeretné ugyanis, ha Filippiben

195

is úgy

-

felborulna a helyzet, mint Róróáhan, ahol
gosnak hívtak. (Sízigos = szolgatárs). Bár
fogságban volt és személyesen tapasztal
mindnyájan ilyen Sizigosok lennénk!
hatta, milyen sokat árthat egy gyülekezet y Máj. 30—Jún. 5. Filippibeliekhez 4:4—7.v.
nek, ha felüti benne a fejét az egyenetlen
Ezt az Igét is megmagyarázhatjuk az előbbi
ség. Ezért rója,..meg szigorúan két régi mun
módon, tehát az egész Fii. levélhez, az egy
katársát, Evódiát és Sinitikhét, nyilvánosan, házi esztendőhöz és hozzánk való viszonya
az egész gyülekezet színe előtt. Máté 18:13 szempontjából.
1—20. v. szerint a megintésnek ez a módja a
1.
Az egész Fii. levélhez viszonyítva ez az
legszigorúbbnak számított abban az időben,
Ige is ismétlés. Az egyes versek után lé
mély után már csak a kicsapás következhe vő apró számok azt is elárulják, hogy hol
tett, ha a bűnösök az intés ellenére sem fordult már elő eddig ugyanaz, amit itt is
javultak meg. Ebből láthatjuk, hogy az mételten hallunk. Azonban mégiscsak több
apostol milyén halálosan komolyan fogja
ről van itt szó, mint ennek vagy annak a
fel a hívek egyenetlenkedését, bár az 1:14— megismétléséről, mert új dolog is akad
18. v. alapján engedékenyebbnek hittük ezekben a versekben, vagy legalább is több
volna. De a 4:3. v. azt is megmutatja, hogy olyan, amiről előzőleg még nem beszélt az,
még az ilyen súlyos esetben is, amikor már apostol, hanem amit majd csak az ezután
a gyülekezet előtt kell megróni a bűnösö következő versekben említ meg újra. Ilyen
ket, meg akarja menteni az elesetteket. formán az egész Fii. levélnek az összefogla
Ezért nem elégszik meg csak a megrová lása ez a néhány vers, még pedig olyan
sukkal, hanem segítségükre is siet. S mivel
klasszikus módon, hogy méltán nyomatták
maga fogsága és” távolléte miatt h ím . állhat vastag vetűvel a Bibliában, mert különbül
rendelkezésükre, felkéri egy filippibeli igaz igazán nem lehetne már megírni. Érdemes
szolgatársát, hogy legyen segítségére Evő* volna minden sorát külön meghányni-vetni,
diának és
Sintikhének.
Megtanulhatjuk ha időnk és helyünk volna még rá, de mivel
ebből, hogy miként lehet és” keli az elté.- nincs, kénytelenek vagyunk az egészet egy
vedteket megtérítenünk és hogyan kell e ben megtárgyalni és megfontolni. Ez nem
célból a szigorúságot és a szeretetet egyfor is baj, mert annyira összetartozik ez a négy
mán alkalmazunk.
vers. hogy nem fejezné ki ugyanazt, amit
,2. Ez az Ige is beleillik az egyházi, eszten így kifejez, t. i. az egész Fii. levél alap
dőbe, á husvét és áldozócsütörtök közötti
hangját és hangulatát, ha versekre tépnénk
időbe, mert ez időtájt hangsúlyozta Jézus s úgy tárgyalnánk. így viszont, akár a sze
is többször, hogy egyetértést kíván tanít mével olvassa az ember, de még inkább, ha
ványaitól. Főpapi imájában, röviddel elfo- fennhangon, valósággal érzékelteti velünk
gatása előtt, tanítványaiért pl. így könyör- azt az örömből, szelídségből. Istenbe vetett
gött: ,,hogy mindnyájan egyek legyenek.. . . ” bizalomból és nyugalomból összeszövődő
(Ján. 20:19—31.).
harmonikus hangulatot, mely az apostolt
3.
Ez az Ige sem csak a filippibelieknek teljesen áthatotta, de ami még úgy látszik,
szól, vagy csak—Bvódiának, Sintikhének, stb., egyáltalában nem volt meg a filippibeliekhanem nekünk is mert talán sohasem volt nél, mert ! nagyon erősen kell őket bíztatni
akkora egyenetlenség a világon, mint amek erre. Majd. hogy egyenként nem bátorítja
kora ma van, a második világháború idején, őket az apostol, pedig azt szokták mondani,
és ezért sohasem volt szükségesebb, mint hogy a jókedv ragadós. Ügy látszik azonban,
ma, hogy Krisztus minden igaz szolgája, hogy erre a különös, még a bajok között és
akár pap, akár világi foglalkozást űző em a halál pillanatában is örvendező, keresz
ber, akár öreg, akár fiatal, összefogjon s a tyén „jókedvre” nagyon is kell bíztatni az
békesség hírnöke és. munkása'légyen.
embereket.
4". Ezen az Igén is kell valamit javítanunk
2.
Az egyházi esztendőhöz viszonyítva nem
az -eredeti görög szöveg alapján. Az 1. v.- sok Igét találnánk a Bibliában, ennél jobbat
áldozócsütörtökre. Azt írja itt az apostol:
nek a végéről a kérdőjelet töröltük, itt pe
dig a 3. v-be egy nevet kell közbeszúrnunk, „imádságaitokban és könyörgésetekben -min
Pál igaz szobatársának a nevét, akit Sizi- den alkalommal hálaadással tárjátok fel kí
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vánságaitokat az Isten előtt”. Az Ap. Csel.
1*:14. v-ben pedig azt olvashatjuk, hogy az
apostolok
áldozócsütörtökön „mindnyájan
egy szívvel-lélekkel foglalatosak valónak
az imádkozásban és a könyörgésben”. Soha
jobban nem kell hát igyekeznünk teljesíteni
az apostol kérését, mint éppen áldozócsü
törtök alkalmával. Még pedig nemcsak ezt
az egyet, a 6.1v-ben lévőt, hanem a többit
is. Éppen ebben különbözik a mi áldozó
csütörtöki ünneplésünk -az apostolokétól. Ök
még csak ennek az egy kérésnek tudtak ele
get tenni, ennek sem egészen, mert tele vol
tak aggodalommal Jézus mennybemenetele
miatt; de nekünk már Pál minden kérését
teljesítenünk kell, röviden: boldog örvende
zéssel kell imádkoznunk az Istenhez áldozó
csütörtök napján s nem szomorúan, csüg
gedten és békétlenkedve, miként a tanítvá
nyok.
3.
A mi helyzetünket figyelembe véve,
mondhatjuk erről az Igéről is, hogy nekünk
szól, mert nagyon is rászorulunk mostan
ság az ilyen bíztatásra. Az ifjúság nem
annyira tán, mint a szüleik, de azért kö
zöttetek is akadnak mindig elkeseredett lel
kek. Ezek most emeljék fel lecsüggesztett
kezeiket s egyenesítsék k i ' ellankadt térdei
ket, amint a Zsidókhoz írt levél is kívánja
(Zsid. 12:12.). Igénk szerint is ez a legelső
kötelességünk (4—6 a. v.). A második pedig
az, hogy bízzuk magunkat az Istenre, úgy,
amint ezt a 6. és 7. v. kívánja, onnantól
^kezdve, hogy „hanem... ”
Jún 6—12. Filippibeliekhez 4:8—9. v. Az
előző heti részről azt mondtuk, hogy töké
letesen kifejezi az egész Fii. levél hangula
tát. De hogy általa. az apostol nemcsak a
magáéhoz 1 hasanló hangulatba akarta rin
gatni a filippibelieket, hanem a helyes gon
dolkodásra és a jó cselekvésre is rá akarta
bírni őket, azt csak ez a két ' vers mutatja
meg igazán. Így most már egész világosan
áll előttünk az igazi keresztyén embernek a
képe. A múlt héten megismertük a lelkét,
megtudtuk róla, hogy öröm, szelídség, biza
lom lakozik
a szívében s imádságban
állandó kapcsolatot tart fenn az Istennel;
most pedig arra Világít rá az Ige, hogy az
igaz keresztyén ember miről gondolkodjék
és miket cselekedjék. Figyeljük meg az
apostol minden szavát jól, mert ez a két

-

vers nem ismétlés a1 Fii. levélben, hanem
új betét.
Eszerint a keresztyéni ember gondolatai
mindig akörül kell forogjanak, amik igazak,
tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedve
sek, jó hírűek s erény és dicséret számba
vehetők, t. i. elsősorban Isten s csak azután
az emberek előtt. Lehetséges ugyanis, hogy
a világnak nem tűnik fel esetleg kedvesek
nek az Isten Igéjéhez szabott, hívő keresz
tyén gondolkodás s pl. egy ilyen gondolko
dású ev. ifjú szálka lehet ezért sokaknak a
szemében egy^-egy Istentől elrugaszkodott
osztályon, szakaszon, csoporton belül. De
ettől közületek senkise veszítse el a bátor
ságát, mert az a fő, hogy az Isten, találjon
kedvesnek bennünket a gondolkodásunk
miatt, az emberek csak másodsorban jönnek
tekintetbe s csak annyiban, amennyiben az
Isten és nem a Sátán hívei.
el Cselekedeteinkben is eszerint . kell eljár
nunk. Példaképül a nagy keresztyén egyé
niségek álljanak előttünk, legfőképpen pedig
Jézus és az apostolok. Tőlük tanuljunk, reá
juk figyeljünk s amiket náluk látunk,- mi
is azokat cselekedjük. Csak áldozócsütörtök
és pünkösd között nie viselkedjünk egészen
úgy, amint ők viselkedtek. Már a múlt hé
ten említettük, hogy ők ebben az időben
oktalanul búsak voltak s most még hozzá
tehetjük ehhez, hogy gyávák is voltak. Fél
tek, magukra zárt ajtók mögött tanácskoz
tak s vártak, de maguk sem tudták bizto
san, hogy mire. Ennél sokkal bátrabb mó
don kell nekünk keresztyéneknek lennünk,
amint a tanítványok is megbátorodtak vé
gül, pünkösd után.
Mindent összegezve: ez az Ige is nekünk
szól, mert olyasmire figyelmeztet, amiben
nagy hiányt szenved a mai keresztyénség.
Sürgősen szükségünk van ugyanis minél
több olyan ifjúra és leányra, fiatalra és
öregre, akik nemcsak keresztyén módon
éreznek, hanem mindenben és mindenkor
eképpen is gondolkodnak. Szükségünk van
továbbá olyan ifjúságra és olyan meglett
férfiakra és nőkre, akik ezenkívül cselekvő
keresztyén életet is élnek Röviden: hivő
ifjúságra és öregekre van szükségünk, mert
a hit mindent magába foglal, aipi a fentiek
szerint az igaz keresztyén embert jellemzi;
az érzést is: amilyen az öröm, a szelídség
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Adja Isten, hogy minél nagyobb legyen az
ilyen keresztyéneknek a száma és hogy te
is közéjük tartozzál!

Imádkozzunk:
Mindenható Űristen, szerető mennyei Atyánk! Hálás szívvel mondunk
köszönetét Néked, ki úgy szeretted a bűnös világot, hogy elküldéd egyszülött
Fiadat, hogy megtartsd, aki Benne hisz, felszabadítva a törvény jármából, és el
küldéd Szentlelkedet, megalapítván Egyházadat, Krisztus testét, és az egyház
első követői és apostolaid- által, példát mutattál a Sátán elleni harcra! Add, hogy
ebben a ma nemcsak lelki, hanem testi harcban az apostolok és az első keresz
tyének példáját követve küzdjünk és győzedelmeskedjünk. Köszönjük,
hogy
eddig is óvtál és segítettél, és nem tettél bennünket szolgákká, hanem szaba
dokká. Ennek a szabadságnak megőrzéséért kérünk a Szentírás szavaival: „Légy
segítségül, Isten!” Segíts, hogy ez a szabadság ne legyen bűnre való alkalmatos
ságunk. Bocsásd meg a mi vétkeinket Fiad érdeméért és áldj meg minden
lelki áldással, különösen pedig a megtérés, engedelmesség, szeretet és hála lei
kével, ne csak minket, hanem szüleinket, tanárainkat,
szeretteinket, kormány
zónkat és tanácsadóit s szövetségeseinkkel vállvetve küzdő hős honvédeinket,
de minden más bűnös földi gyermekedet is, hogy az egész világ velünk együtt
igaz hitben áldjon és dicsérjen Tégedet örökkön örökké! Ámen. — (Zsigmondy
Árpád, Bp. Ev. Gimn. III./A. o. tan.)
Önálló imádság.
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy .. .
Énekeljünk:
Dicsőség mennyben Istennek. . . (Dunántúli Kér. Énekeskönyv. 1. ének.)
Grünvalszky Károly.
BIBLIAI K É R D É S E K :
Május havi bibliai kérdéseink:

Április havi bibliai kérdéseink megfejtése:

1. Melyik magyar operaénekes vezeték
neve fordul elő a Bibliában és hol?
(2. Mi volt Gyóni Géza nieve eredetileg és
hol van megírva a szentírásban (ch=k) ? Ijr
3. Melyik gyakori magyar vezetéknév fór- (. /
dűl elő a Bibliában is és hol?
S] , t
4. Sok beszédre mondják és egy ékezet '
hibával s más jelentéssel előfordul a Bibliá
ban is. Mi ez és hol van megírva?
5. Hol van ez megírva: „Pöröly és kard
és éles nyíl az olyan1 ember, aki Iwmis bizinyságot szól felebarátja ellen'’? ű

1. I. Kor. 9:24., Zsid. 12:1.
2. Mát. 8:5—13.; 27:27., 54.; 28:12.
Márk 15:16., 39.
Luk. 3:14.; 7:2—8.; 23:11., 36., 47.
Ján. 18:3, 12.; 19:2., 23—24., 32., 34.
Ap. Csel. 10.; 12.; 21:31—37.; 22:24—30.; stb.
I. Kor. 9:7.; II. Tim. 2:4.; Fii. 1:13.
3. II. Kor. 12:14.
4. Jer. Sir. 3:27.
5. Gál. 6:14.
6. Luk.24:25—47.
7. Ján. 13:15.

\ÍJ2.

P O N T V E R S E N Y Ü N K Á L L Á S A (BIBLIAI):
Berkes István 56, Boytha György 51,
Csekme Pál 27, Dömötör Tibor 33, ifj. Götze
Árpád 10, Grynaeus Péter 4, Hegedűs László
13, Herrstein Gyula 20, Hybl Klára 20, Kas
per Egon 41, Lefkovics Frigyss 50, Liptay
—

Béla 18, Markovits Pál 57, Móritz Péter 58,
Patay István 64, Ruttkay Zsuzsánna 40, Ta
kács Sándor 10, Trá“ er Herbert 7, Valent
Béla 20.
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IV.
Mikor a trianoni szégyenbékét kénytelenségből aláírtuk, szomorú • napok
virradtak honvédségünkre. Guzsbakötött kézzel minden anyagi lehetőségtől
megfosztva kellett dolgoznia nagy nem
zeti céljaink megvalósításáért. És amíg
politikusaink — valószínűleg kénytelenségből — a békés revíziót hangoz
tatták, a honvédség vezetői már akkor

kis és nagy entente egymás után építi
fel erődítéseit (cseh kiserődök, Carolvonal, Maginot vonal stb.) tehát kizáró
lag anyagra és tűzfegyverre alapozza a
páriskörnyéki békében szerzett hatá
rainak megvédését, addig a számban és
arányban gyenge, de lélekben erős hon
védség alapos békemunkát végez. Me
rész, aktív támdó szellemben nevelke
dik a honvédtől, illetve leventétől fel

Harcjárőr.

látták, hogy erős hadseregre van szük
ség, s ha már ezt külső kényszerítő okok
miatt számban és anyagban nem tud
ták megoldani, — legalább a kiképzés
ben,
szellemben igyekeztek erőssé
tenni. Természetes is volt ez, hiszen mi
vissza akartuk és akarjuk szerezni az
ezeréves határokat. Visszaszerzés azon
ban csak aktiv támadó szellemben ne
velt hadsereggel lehetséges. És amíg a
—

egészen a tábornoki rangig mindenki
s hogy ennek megvolt a maga ered
ménye, mutatják azok a harcok, ame
lyeket honvédségünk Kárpátalja gyors
megszállása, a jugoszláv erődrendszer
áttörése és a gyors hadtest 1941. évi
támadó hadjárata keretében végzett.
Éppen ezért volt nehéz egy ilyen
támadó szellemű sereget a Don mpntén hosszan tartó védelembe kénysze-
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mi partunkról, — főleg visszajövetelükkor tűzzel támogatni. De vigyázni
kellett, hogy pontosan el legyenek a
fegyverek határolva — ezért volt e
célra legjobb a géppuska, — nehogy
belelőjjenek saját embereinkbe.
Meg kellett határozni a jelet, amely a
tüzet kéri, a területet, amelyet beszó
runk tűzzel — amikor ez már mind
megvolt megvártuk az éjjelt, hogy sö
tétben’ keljünk át. Ha holdvilág volt,
akkor a nap lenyugta és a hold fel

ríteni. De hát — akkor az volt a
feladat és a fegyelemben
nevelt
honvéd teljesítette azt. A támadó
szellemet azonban valahogyan foglal
koztatni
kellett. Ezért
indítottunk
úgynevezett „vállalkozások” -at, ame
lyek azt jelentették, hogy előbb kisebb
raj, szakasz, később század, zászló
alj erejű egységek átkeltek a Donon,
hogy felderítsük a bolsevistákat, aki
ket — mivel a túlsó part erdős volt —
alig lehetett látni; és foglyokat ejt-

Vasuti állomást közelít meg egy rohamjárőr.

sünk, zavarjuk, nyugtalanítsuk őket.
Hogy ment végbe egy ilyen vállal
kozás?
Első dolog volt kiszemelni hol a leg
jobb az átkelés, hol kisebb a folyó
sodra, csónakot hol lehet elrejteni, le
vinni a parthoz stb. .. Mi egy ilyen
raj erejű vállalkozás célja? Fogoly
ejtés,
csónakszerzés,
erődrobbantás,
harcfelderítés,
nyugtalanítás.
Mikor
tudtuk a helyet és megállapítottuk a
vállalkozás célját, — ' akkar került sor
a vállalkozásnak tűzzel való megszerveeésére. Azaz elő kellett a mi partun
kon készülni, hogy ha a vállalkozók
feladatukat csendben nem tudják el
végezni és ha kell — lehessen őket a
—

kelte között kellett végrehajtani a
vállalkozást. Ilyenkor együtt voltak az
összes elöljárók és várták a rendszerint
veszteség nélkül, értékes felderítési
eredményekkel,, zsákmányolt fegyve
rekkel és
foglyokkal visszaérkező
vállakozókat.
De természetesen megcsinálta ezt az
orosz is, -csak azzal a különbséggel,
hogy mielőtt partot ért volna, már
visszaűztük, vagy elfogtuk őket.
Érdekes volt egy ilyen fogolyki
hallgatás. Ruszinul értő honvédeinkkel átkiabáltunk nekik, — hiszen volt
hely, ahol 40— 50 m-re voltunk tőlük,
— hogy jöjjenek át hozzánk, itt jó sor
suk lesz. S jöttek is, átlag naponta
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2—3 persze fegyvertelenül, hiszen át
kellett úszni a Donon is. Mi azután
megmosdattuk, forró, rumos teával, jó
ruhával, enni és füstölni-valóval láttuk
el őket, s akkor megoldódott a nyel
vük. A maguktól átjöttek zöme ukrán,
kaukázusi, vagy szibériai, de nem
orosz fajta volt. Mondták, milyen rossz
a bánásmód, milyen rossz és kevés a
kosztjuk, milyen sokat kell szenved
niük a politikai biztosoktól, hogy mi
lyen borzalmas éhség uralkodik' a hát
országban stb.

szellemben nevelt és kiválóan kikép
zett, terepen mesterien mozgó és bátor
volt mindaddig, amíg észre nem vette,
hogy ellenfele is van legalább olyan
merész és bátor, mint ő. Példa rá sa
ját tapasztalatom, 'amikor velem együtt
négy tiszt összesem 4 kézigránáttal és
2 géppisztollyal megállítottunk 60 em
berből álló orosz szakaszt, bár megle
petésszerűen éjjel közelharc távol
ságra közelítettek meg bennünket. Mi
négyen megállítottuk és később oda
érkező 2 aknavetős hadapródom két

Kifüstölték a házat.

Mi persze csak általánosságban hall
gattuk ki őket, szakszerű kihallgatásuk
a hadosztály parancsnokságnál történt.
Mielőtt kimentem a frontra, itthon
terjesztették azt a hírt, hogy a mi fegy
verünknél a oroszok fegyvere sokkal
jobb. Ez merő hazugság, mert mi -—
akik kint voltunk — láttuk és tapasz
taltuk, hogy nem maradunk mögötte
itt sem az orosznak, sőt bizonyos fegy
vereiknél a mieink sokkal jobbak
voltak.
Lássuk ezekután, hogy milyennek is
mertük meg az orosz katonákat és mi
lyen volt a miénk.
Az orosz katona merész, támadó
_

puskával, tehát összesen hatan vissza
fordulásra kényszerítettük őket. De
volt eset, amikor egy hadapródom, egy
golyószóróval, egy géppuskával 1 grá
nátvető rajjal 110 orosszal szemben 21
órán át kitartott, majd őket visszavo
nulásra kényszerítette. Egy 3 emberből
álló járőröm egyik tagja, miután a má
sik kettőt egy vállalkozó orosz szakasz
élraja lelőtte, 120 lövést leadva és 12
kézigránátot kidobva, az egész orosz
szakaszt egyedül visszaűzte a Don túlsó
partjára.
S ha már itt tartunk, legyen szabad
megemlékeznem arról, hogy ahol meggyőződéses fegyelmet nevelt az elől
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lássa benne és akkor nyugodtan nézhet
mindennek elébe, mert a magyar ka
tona a legválságosabb helyzetekben is
mindig kitart mellette.
De nagy szövetségeseink, a németek
és olaszok is, akikkel szomszédok vol
tunk és meleg bajtársias viszonyban

járó, ott baj nem volt. Zászlóaljunk
fcellenállási vonalát orosz át nem lépte
s ez a jó szellemnek, a meggyőződéses
fegyelemnek és mind a tényleges mind
a tartalékos tisztek példájának ered
ménye volt. A századparancsnokokat
vissza kellett tartani, hogy az órán

Az első rajvonalban szovjetíöldön.

kénti járőrözésben hetenként csak egy
szer vegyenek részt. Mindig mentek
volna. Amikor vállalkozásról volt szó,
alig tudtunk válogatni a sok önként
jelentkező közül, pedig át kellett'menni
a Donon. Ezt a fegyelmet és vállal
kozási kedvet kell kialakítania minden
elöljárónak alárendeltjeiből, hogy a
legénység apját, okosabb, tapasztaltabb
vezetőjét, de vele együttérző, fájdal
mában, örömében osztozó bajtársát

éltünk és harcoltunk, elismerték és
méltányolták kimagasló harci eré
nyeinket. Ezt többször kifejezésre is
juttatták előttem. Emelt fővel és büsz
kén hirdetjük ezt és reméljük, hogy a
magyar honvéd becsülete és vére Isten
segítségével meghozza rövidesen az új.
fiatal nemzetek Európájában az ezer
éves határokat.
Isten adja, hogy így legyen!
Tamás.

Történelemórán.

DIÁKESETEK
Az erkölcszabáló.
Az egyik mondat fordításánál megakad a kis
lány a latinórán. Ez volt a mondat: Qui dissolutos mores compesceret. Súgják neki minden
oldalról: aki a meglazult erkölcsöket megzabölázza. Nagynehezen ő is megérti s nem is ké
sik a bölcseséget továbbadni: Aki a meglazult
erkölcsöket m'egzabálja.
Lunczer Ágnes,
Budapest.
—

Történelemórán történt egyszer velünk,
Hogy bölcsen szólt Karcsi, kiről énekelünk.
Mért hívnak — kérdezték — bennünk protes
tánsnak? —
Állót Karcsi némán, de súgtak a társak,
így már ő is tudta:. Őseink protestáltak.
— No de hol történt ez, azt is mondd meg már
[csak! —
Keres; két szemével mennyezetet falván
Erre is megfelel: Tudom. Ágostlalvún.
Kőszegi József, Csurgó.
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Magányos komolyságom egy-két teo
lógust is meghódított. Ritka eset volt,
mert nem igen szoktak leereszkedni a
képzősök barátságáig. Mindkét fél ke
ményen tartotta nyakát. A teológusok
arra voltak büszkék, hogy egyetemi sza
badpolgárok és mindenkor fölötteseik
lesznek a tanítóknak. . . A képzősök
fejét meg azzal töltötték tele: Ti vagy
tok a környék legjobb tornászai és fu
tói. .. Még a tiszti növendékek váloga
tott csapatát is levertétek. Sőt a bá
nyászati főiskolát is elhagytátok a ke
gyeleti stafétán. . . Csak nem alázkodtok meg! . . .

— Miféle avatásra? — kérdeztem
meglepetve — Hiszen most kezdődik
az év. . .
Elmondta hagyományos ünnepélyük
történetét.
Nagyon kíváncsi voltam az elmon
dottak után, mikor a Halász-utcai ódon
házba beléptem.
— Amit itt látsz, titok. . . Nem sza
bad megírni — figyelmeztettek az
illendőségre. Azóta húsz Esztendő per
gett le. Nagyobb bűnök is elévültek.
Fölmentve érzem magamat a szótartás
becsülete alól.
A szabadabb gondolkozásé teológu
Néhányan kísérleteztek már, hogy sok harcoltak a középkori szekás ellen.
az áldatlan civakodást elsimítsák. Pró De az ellenpárt avval érvelt, hogy az
báltak közös ünnepélyeket rendezni, érettségi gőgjével telített jelölteket
de sikertelenül. Én magántanuló vol meg kell törni, alázni, ha új életet,
tam és idősebb is a többinél, étkezésre szenthivatást akarnak kezdeni. . .
a teológusok közé osztottak be. Akarva ’ Az ünnepélyes összetöretés már a
nemakart/a megismerkedtem velük és vasúton megkezdődött. Néhány „atya”
eljutottunk a barátságig. Szép napok kivonult és várta az érkezőket. Mikor
voltak ezek! Vitával és diákhumorral a feketeruhás ifjú önérzetesen bemutat
megtelítve.. . Itt ismertem meg egyhá kozott és hordárt keresett, megszólalt
zunk lelki keresztmetszetét. Láttam az atyai intés:
jövendő vezetőit és a „műhelyt” , ahol
— Tudja-e barátom, aki papnak
képesítést nyernek a legnagyobb fele- , megy, annak nemcsak a saját terhét,
lősségű álláshoz.
hanem másokét is cipelni kell. . .
— Hogy tetszik érteni?
Egyik esti séta alkalmával megszólí
tott barátom: Nem jössz el az avatá
— Hogy? Vegye csak szépen föl a
bőröndjét és vigye előttünk . . .
sunkra?
-
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— De kérem . . . Én esperesnek a fia '
vagyok. ..
— Nyugodjon csak bele... Jézus Is
tennek a Fia volt, mégis maga vitte a
keresztjét...
Ilyen érvvel szemben lehet-e véde
kezni annak, aki lelkipásztornak ké
szül? Mit tehetett mást a pályakezdő
ifjú, nyelt egyet és fölemelte a csomag
ját és izzadt alatta végig a városon. A
mögötte lépegető fogadó bizottság pe
dig elégedetten mosolygott. . .
Mikor már mindenki megérkezett,
azután következett a fölavatás, a föl
vétel a szent gyülekezetbe.
Nagy suttogás közepette léptünk be
egy különös világítású helyiségbe. Fur
csa alakok tünedeztek az előtérben.
Trónushoz hasonló alkotmányt világí
tott meg a lampionok tömege. Leültet
tek az egyik sarokba. Mellettem ült a
társam és magyarázta a műsor egy
másba folyó számait.
Megszólalt a csengő. Kísértetiesen,
elváltoztatott hangon kenetteljesen be
szélni kezdett a trónusban ülő:
— Idézem mindazokat, akik át akar
nak jutni a legfelsőbb szitán, amely az
Ég és Föld között ez ünnepélyes órá
ban kifeszíttetett. Merüljenek önma
gukba, hogy azokat a kincseket megta
lálják, melyekkel megváltani kívánják
földi gyarlóságukat. Nevezetesen: a tu
dás, a hit és az alázatosság, -végül a te
kintély, amelyet mi képviselünk most
az irgalmas Ég jóvoltából. . . Névszerint idézem Kálnoki Mátyás por
hüvelyét! . . .
Az egyik székről felemelkedett egy
hórihorgas alak. A rejtélyes tanácsta
gok, akik jobbra és balra ültek a főfő
atyától, prüszkölni, vinnyogni, nyivákolni és sziszegni kezdtek nemtetszé
-

sük jeléül. Inogtak a lampionok, viharfcúgás, villámlás következett. . . A sza
kállas pápaszemes fejek tagadást in
tettek. Lassan, méltóságosan megmoz
dult a tiarás úr, csontos kezében levő
pásztorbottal megütötte a dobogót és
lecsendesítette a háborgást.
— Mit óhajt az égi küldöttség? —
kérdezte reszkető hangon.
— Alacsonyabb lelket kérünk . .. Le
veri a csillagokat — bólongattak helyeslőleg a beszélő felé.
— A test még nem lélek... A sátor
még nem király, ha korona van is
rajta. . . Elmélkedjenek a kegyes atyák
— ítélkezett a főpásztor.
Meghunyászkodva hajlongtak és az
egyik kieresztette a véleményét:
— Bölcseséged mellett a nap is csak
pislogó parázs .. Legyen úgy, ahogy
szentséges mivoltod óhajtja. . .
A többiek is igent intve bólintgattak.
— Hadd lássuk, mi vagyon bévülről
— rendelkezett a trónusos. Papírteker
cset vett elő, melyet egyik famulusféle eléje bontott és színes nagy pál
cával mutatta a benne lévő kérdése
ket. Kenetes, nyekergő hangon tette föl:
— Milyen gumisarok volt István ki
rály lakcipőjén, mikor megkoronázták?
Hosszú várakozás. .. Ideges sziszegés.. . Csúfondáros beleszólás: Ezt se
tudja? ! — Fejcsóválás és szörnyűköÜés mindenütt.
— Ilyen tudással akar másokat ve
zetni. — Feddett a főatya rikácsolón.
■
— Másik kérdést kérünk — zúgott a
vizsgáztató atyasereg.
Még nagyobb lett a misztikus fél
homály, mert egy lámpiont kioltottak,
/jelképezve a belső sötétséget.
— Szemirámisz ágya fölött miből
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volt a feszület? Felelj pislogó tudá
soddal! . . .
Itéletes csönd. Mutogatás és tiltako
zás, hogy be ne kerülhessen a válasz
tottak seregébe.
— Bűnhődjön ! ! amiért ide merészelt
lépni a fényes ábrázatú küldöttek elé
— kívánta egy sistergő hang.
— Lakaljon! .. . Lakóiján a bűnös! !
— dörögte, követelte a tanács.

Három doboz szivarka az unalom ördö
gének kifüstölésére... És térdenvaló
eltávozás az igazak gyülekezetéből.. .
Eggyel-eggyel szaporodtunk, mert az
új tag, miután végigcsúszta a padlót
vezeklősen, odaülhetett a hallgatóság
közé, figyelhette társai vergődését.
Sorba jöttek mindazok, akik tiszte
lendő címet akartak nyerni. A kérdé
sek néha változtak, néha ismétlődtek.

Milyen gumisarok volt István király . lakkéi pőjén?

— Mi legyen a büntetés? atya
társaim az igazságban . . . Elmélkedje
tek, mérlegeljétek a drága időt, amit
eltöltöttünk e betolakodóval. .. Méltó
legyen és kegyes az ítélet, amely el
hagyja bölcs ajakatokat.. .
összehajolnak, mintha fontosságot tu
lajdonítanának a fölhívásnak.

Minden balek más-más feleletet adott,
vagy pedig semmit... Aki megfelelt a
kérdésre azért bűnhődött, mert a fé
nyes ábrázatú atyák tudását megbeestelenítette.
Ilyent megkorbácsolásra
ítéltek és azonnal végre is hajtatták a
fogdmegekkel. . . és a hallgatóság segít
ségével.

— íme, halld meg vétked jogos bün
tetését — szólalt meg a főfő. — Két
pintes üveg aszú, lelki tisztálkodásra. .

A vizsgázók között akadt, aki sírt és
könyörgött, annyira komolyan vette.
Persze itt is, mint bárhol, ahol emberek

—
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vannak, részrehajlás is szerepelt. Aki
nek volt jóbarátja és előre figyelmez
tette az elkövetkezendőkre, az nevetve
játszotta meg társai előtt a szerepét.
Vagy a felsőbbévesek valamelyikét
megkörnyékezte és csekélyebb áldozat
tal bújt át a „szitán". ■
A titkot előremegtudók, akik lele
ményeseknek látszottak és megtréfál
ták a gyóntató atya felsőbbrendűségét,
pribék szerepet kaptak. Ök vesszőzték
meg a „bűnöst".
A kiengesztelés az lett, hogy a kirótt
büntetések fölött a lakomán mindenki
jóízűt mosolygott. Még azok is, akik
sírtak.
A jóvátételi lakomát persze, hogy a
„balekok’’ fizették. A fényes ábrázatúak és a jelenr/olt felsőbbévesek csak
ettek-ittak, vigasztalták azt, aki esetleg
nehezen tudta elfelejteni a rajta esett
sérelmeket.
— Majd tisztelendőséged is így csi
nálja, ha fel tud mászni a negyedik év
Csimboraszójára — mondta Koncsek
atya, aki már nyolcadik éve próbál
gatja megszerezni, lehozni a hivatalo
san elismert tisztelendő címet. Mindezideig nem sikerült neki. Hol valami
leány rántotta bele a szakadékba, hol
pedig egyéb
okok
okoztak
lelki
defektet.. .
A többiek mosolyogtak és tréfál
kozva emelgettég az elmulasztott évek
tarka lelplét, de a magas becsület mé
gis leintette őket, nehogy elárulják a
titkot.
Lassan a nótá is kivirágzott'. A béke
poharak fenékig ürültek. A mámor
köde öszemosta a csúcsokat és a völ
gyeket . . . A tegezést ráütötték, mint
egy szentesítő pecsétet. . . Másnap már
egyenlő ranggal kezdték meg a gya
-

korlatozást a lélek hadseregének leg
frissebbjei.
Most két évtized távlatából, mikor
hallom őket prédikálni a bűnről, a jó
ról, a szépségről, elémvillan az arcuk,
ahogy könnyeztek, búsongtak és láza
doztak a nemszeretem órák kemény
sége előtt. Most már fönt vannak a
Csimboraszón! Némelyek olyan maga
san, hogy talán nem is látják meg a
helyet, ahol összetörettek.
Emléktáblának kifüggesztem ezt a
kis visszapillantást.
Hátha néhányan megállnak előtte és
eszükbe hozza a nagy „meredeket” , a
szűkölködő ifjúságot, a tréfás megcsú
szásokat, a befelé világító tábortüzeket,
a vizsgáztatás vacogtató kapaszkodói
után a pihenőhelyeket, a menedékházat,
ahol a jövendő lányai szolgáltak ki: a
szőke Remény, a barna Terv és a töré
keny Ideál.
Természetrajzórán.
A tyúkról felel a kislány s a következő
meglepő állítást kockáztatja meg: A tyúkot
jóízű húsáért vadásszák.
Mentusz Jolán
Rákosszentmihály.

SZERK ESZTŐ I Ü ZEN ETEK
Edelényi Endre. A Szövegben csakugyan
sajtóhiba van. Az eredetiben az állt, hogy
dicséretet nyertél a pályázaton.
Tertinszky Edit. Ez a két verse nem sikerült
úgy, mint amelyiket már közöltem. Próbálja
tömörebben kifejezni magát és ügyeljen jobban
a formára.
Eerecz András. Beküldött verseid korodhoz
képest meglepően jók. Kicsikét azonban hoszszúak, rövidebben kell kifejezni magadat. Való
színűleg közölni fogom valamelyiket.
Stengel Mária. A beküldött diákeseteket kö
zölni fogom. Küldj máskor is.
Szepesvári Jenő. A fenti üzenet neked is
szól.
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— Valahol Magyarországon —
Állásaink felé az elmúlt napokban
Légirajok jöttek erős csapatokban
Könnyű bombázót és nehezet eleget
Láttunk, amint szinte ellepték az eget.
Búgtak a motorok csipogva károgva
S jöttek a terepet kereszttűzbe fogva.
A támadás félig sikerült is kérem,
Egy-kettő le is szállt a repülőtéren.
A pilóták ahogy a földre leszálltak,
Halogatás nélkül zsákmányolni álltak. '
Előre örültek, hogy minden sikerül
S a sok finom tökmag a begyükbe kerül.
Ám hogy mienk legyen tovább is a térség,
Működésbe lépett a légi tüzérség.
Apróbb lövedékkel s nagyobb kaliberrel

Támadták az ellent és pedig sikerrel.
A rajvezetők mind lehulltak a földre
S vérüket beitta a vetemény zöldje.
Tüzelt a tüzérség, ahogyan csak bírta
És a támadókat felére lenyírta.
Az apróbb hullákat mind zsebükbe dugták,
De a nagyobbakat idébb-odább rúgták,
Míg végül is aztán a vérengzőbb fajta
Segédcsapataink marakodtak rajta.
Szörnyű csapást mértek így az ellenségre,
S mást nem is tehetett, mint meghátrált végre.
Mi pedig boldogan és örök időre
Lobogót tettünk a madárijesztőre,
Hogy az ellenségnek messzire hirdesse:
Aki ide leszáll, itt lészen a veszte.
Telek.

DIÁKESETEK

A magyar dolgozat.

A röppálya.

Magyar órán dolgozatírás van. A dolgozat
címe: Virágzik a japán. birs. Egy-két lány
nem tudja, milyen is az. Erre én hátrasugom,
hogy Mózes-bokornak is hívják. Kis idő múlva
Csibi azt kérdezi tőlem: Hol van leírva a bib
liában? Nyilván azt hitte, hogy a biblia segít
ségével könnyebben megy majd.

Földrajzórán a földnek a nap körüli forgá
sáról van szó. A tanár úr fölteszi a kérdést,
hogy hogyan nevezzük azt az utat, melyet a
Föld a Nap körül tesz meg?
Egyik barátunk ugyancsak jelentkezik, hát
felszólítja: „No, hát milyen pálya ez?" „A
röppálya" — vágja ki nagybőszen a fiú.
Vallach János
-
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Dunafürednél útegyengetési munkálatok so
rán csontvázak kerültek felszínre. Dormuth
Árpád székesfehérvári múzeumigazgáfó intéz
kedésére ásatásokat kezdtek és eddig sok,
még meg nem bolygatott, honfoglaláskori
temetőre akadtak. A sírokban sok értékes le
let van. Találtak rómaikorbeli tárgyakat is és
a Duna medréből került elő egy szép közép
kori pallos.
Német régészek Schneider egyetemi tanár
vezetésével Isztambulban a keresztyénség ko
rai idejéből származó templomot ástak ki.
Falfestményein görög feliratok láthatók.
Szelídített rókát vezetett pórázon egy né
met város sétaterén egy férfi. A róka igen
illedelmesen viselkedett, nem vetett ügyet a
sétálók kutyáinak izgatott csaholására, sőt azt
is nyugodtan tűrte, hogy kisgyermekek megsímogassák. Tulajdonosának állítása szerint a
róka annyira megszelídült, hogy minden ra
gadozó tulajdonságáról leszokott és nem is
gondol arra, hogy a házi szárnyasok testi
épségét veszélyeztesse.
Tengeri kagylóból selyemszálat készítenek
Olaszországban. Ez a kagylófajta 80 centimé
ter hosszúra is megnő és csúcsával a tenger
iszapjába fúrja be magá't. A kagyló „szakállai"
4—20 cm hosszú aranysárga, vagy olajzöld
színűek, teljesen simák, selyemszőrűek és igen
tartósak. Már a középkorban is használták
kesztyűk, ruhaneműek és kisebb dísztárgyak
"készítésére.
Svédországban új eljárást dolgoztak ki mű
gumi előállítására. Sikerült kokszból, mészből
és konyhasóból ipari célokra alkalmas minő
ségű mesterséges gumit előállítani. A műgumi
gyártás egyelőre még szerény keretek között
mozog, óránként két és félkilogramnyit állí
tanak elő.
Ókori germán település maradványait tár
ták fel német régészek Csehország déli részé
ben, Lotha község határában egy mocsaras
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vidéken. A telepen négy évszázadon keresz
tül laktak a Krisztus születését követő első
századokban.
Hosszú ideig egy 20 milliméter átlagos h.oszszúságú halfajtát tartottak a legkisebb gerin
ces állatnak, amely az Amazonas és a Rio
Negro folyóban él. Űjabban a Fülöp-szigetek
környékén egy még kisebb haifajtát fedeztek
fel, amelynek hossza mindössze 12—13 milli
méter. A parányi hal teste csaknem egészen
áttetsző. A bennszülött lakosság legkedveltebb
tápláléka. Háló helyett vászonnal halásszák és
a japán katonák is szívesen fogyasztják.
Általánosan tudott dolog, hogy úgy az éh
ség, mint a szomjúság érzete bizonyos hatá
rokon túl erős testi fájdalommal jár. A fáj
dalom nagysága rendszerint az illető egyén
szervezetétől függ és egyénenként változik. Az
orvosi tudomány évszázadok óta foglalkozik
azzal a kérdéssel, vájjon az éhséget vagy a
szomjúságot viseli-e el az emberi szervezet
könnyeben? John Klaesson, lerumi tanár, év
tizedes kísérletei során arra a megállapításra
jutott, hogy a szomjúság lényegesen nagyobb
testi fájdalommal jár, mint az éhség. Az előbbi
nagyon gyakran az őrületig fokozódhat. John
Klaesson, utazásai alatt, gyakran megfigyelte,
hogy a sivatagban eltévedt utas vagy az ide
genlégió katonái, ha szomjukat nem olthatták,
rettentő kínjukban megőrültek. Azt is meg
állapította, hogy az éhséget háromszor annyi
ideig képes az ember elviselni, mint a szom
júságot, amely a szervezetben bizonyos ron
csolásokat idéz elő.
. A legelső regényt, a tudomány megállapí
tása szerint az egyiptomi Enama írta nem ke
vesebb, mint 3200 évvel ezelőtt. A regény a
most is újszerűén ható „Két testvér története"
címmel jelent meg.
India lakosainak száma az 1941-es népszám
lás adatai szerint 388,977.955.
■
P. F.

208

—

Míg ő ezzel a munkával foglalatosko
dott, beléptek a nápolyi követek a vajda
szobájába.
— Uram, a harcrahívás jelét küldi
Néked a nápolyi király. Ezzel a küldött
ség vezetője egy páncélpikkelyes kesz
tyűt nyújtott át Istvánnak. Vedd tudo
másul uram, hogy a nápolyi király —
ezt a szót szántszándékkal megnyomta
a szónok — kész seregestül megmér
kőzni veled és seregeddel életre-halálra.
Arra kér tehát, hogy jelöld ki a küzde
lem napját és helyét.
— A nápolyi királyról mit sem tudok,
én csak Lajos tarantói hercegről hallot
tam. De ne játsszunk a szavakkal: majd
eldönti a küzdelem, hogy ki lészen a
nápolyi király. Vigyétek hírül uratok
nak, hogy a kihívást örömmel elfoga
dom. A küzdelem napját — folytatta a
vajda — válasszátok ti meg. Én csak
egyet kívánok: történjék meg mielőbb.
A kiküldöttek a legközelebbi szombati
napot ajánlották.
A vezér elfogadta.
— A viadal helyének megválasztása
azonban nem a legegyszerűbb. Olyan
helyet kell választani, amelyik egyik fél
számára sem nyújt egyoldalú előnyöket,
— folytatta a lovagias gondolkozásáról
—

közismert vajda. Ezért leghelyesebbnek
tartanám, ha két-két főtiszt közösen
jelölné ki azt a térséget, ami erre a
célra a legalkalmasabb. Még az így ki
jelölt terület bokrainak és fáinak kivágatását is szívesen magamra vállalom,
nehogy ez a körülmény bármelyik fél
nek akadályul szolgáljon, — fejezte be
a küszöbön álló lovagias küzdelem le
hetőségétől fölvillanyozott vajda.
— A javaslatokat urunk nevében el
fogadjuk — jelentette ki a nápolyi kül
döttség vezetője.
— Akkor pedig urak, — ütközött ki
Láczkfyból a magyar úr vendégbarát
sága, — ha úgy tetszik, ebédeljetek
velünk!
#

Elcsendesült a város. Csak a vezéri
lakosztály előtt őrködő vitéz lépteinek
egyenletes kopogása hallatszott.
Még nem is derengett' a hajnal, az
aversai lapos háztetők még ki sem bon
takoztak az éj homályából, amikor a
vajda szállása előtt élénk beszélgetés
hasított bele az éjtszakai némaságba.
— Fel kell költeni a vezért!
— Lehetetlen, az imént tért nyugo
vóra. Mostanáig dolgozott a reggeli küz
delem előkészítésén.
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— Igen ám, de ez az ember azt állítja,
hogy őt Lajos tarantói herceg igen fon
tos üzenettel küldte.
Közben megszólalt az idegen is:
— Ezt a levelet nyomban át kell sze
mélyesen adnom Laczkfy István úrnak,
a ti vezéreteknek.
— Uram, Tarantói Lajos követe sür
gősen beszélni óhajt önnel, — lépett be
Laczkfy hálótermébe az egyik katona.
— Mit akarsz? — nyújtózott nagyot
a vajda.
A katona megismételte.
Nyomban kiment szeméből az álom.
Sietve magára kapta ruháját.
— Jöjjön bel
Nagy hajlongásokkal belépett az
idegen és udvariaskodó kifejezések köz
ben átnyújtotta gazdája levelét.
Laczkfy feltörte a pecsétet. Olvasni
kezdte.
Arckifejezése egyre komo
lyabbá vált.
— Tudomásúl veszem.
A futár távozott.
— A hadnagyokat kérem! — rendel
kezett ezután.
Rövid idő múlva együtt voltak a csa
patok vezetői.
— Hadnagy uraim! A tarantói her
ceg arra kér bennünket, hogy a mára
kitűzött küzdelmet igen fontos okok
miatt halasszuk el. Kellemetlen ez a
hír számunkra, de reméljük, hogy rö
videsen sor kerül majd az elmaradt
viadalra. Az ébresztő tehát csak a ren
des időben legyen; a csapatok tovább
pihenhetnek.
A hadnagyok távoztak, a városra is
mét ráborult a csend.
-HA keleti szögletbástya kövezetét
unottan rótta az őrszem. Tekintete ott
kalandozott az alvó város fölött pislogó
csillagokon. A keleti égbolt derengése
-

ekkor már sejtetni,engedte, hogy köze
ledik a hajnal. A napkorong még ott
lapult a látóhatár pereme alatt, előre,küldött sugárnyalábjai azonban már
vérvörös csíkokat rajzoltak a keleti
menny boltozatra. A katona egyked
vűen nézegette az ég alján lejátszódó
pompás színjátékot.
Egyszerre mintha sziszegő hang csa
pott volna a fülébe, mintha ütést érzett
volna a tarkója táján. Mielőtt azonban
összeszedhette volna gondolatait, hö
rögve bukott fel. Ellenséges nyílvessző
fúródott testébe. Egy utolsó kiáltással
még fel tudta kelteni az őrség többi
tagjainak figyelmét, azután üvegesedő
szemekkel bámulta a derengő eget.
— Fegyverbe magyar! Árulás tör
tént! A szomszédos sűrűségben elrejtő
zött nápolyi sereg rátört a városra! —
hangzott a meglepett őrség kiáltása.
A kürtök recsegése percek alatt fel
riasztotta az alvó várost. Mint valami
felrúgott hangyaboly, úgy kavargóit
céltalan összevisszaságban az álmából
feíriasztott csapdába, esett sereg. A
végpusztulás réme jelent meg a meg
zavarodott, fegyvertelen vitézek feje
fölött.
A helyzet valóban kétségbeejtő volt.
Páncélos seregnek hosszú órákra van
szüksége, hogy harchoz felfejlődjék.
Páncélos hadsereg csak lóháton jelent
katonai erőt. Tudta ezt jól Tarantói
Lajos; tudta ő, hogy álmából felriasz
tott, fegyvertelen tömeg képtelen ko
molyabb ellenállásra.
Tudta ő mindezt; ezért eszelte ki
aljas merényletét. Egyről azonban meg
feledkezett: nem gondolt arra, hogy
ezek a felriasztott vitézek nemcsak
páncélosok, hanem egyúttal magyarok
is, akik csak ősi fegyverzetüket cserél
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ték fel páncéllal, azonban elődeiknek
értékes katonai tulajdonságait hűen
megőrizték.
A tarantói herceg még egy dologról
megfeledkezett: kifelejtette számításá
ból Laczkfy István ragyogó hadvezéri
képességét. Nem gondolt arra, hogy az
oroszlán tőrbeejtése a vadász számára
is kockázattal jár, még abban az eset
ben is, ha jól előkészítette a kelepcét.
A kavargó emberáradatból, mint a
nyugalom ércbevésett szobra, úgy
emelkedett ki a vezér alakja.
— Te az ijjászok közé tartozol, ugye
fiam? — kiáltott rá egy közelébe sodró
dott fiatal legényre.
— Igen uram!
— Keresd meg hadnagyodat és mond
neki a következőt: Tüstént szedjen össze
vagy háromszáz embert — hiszen ti
könnyebben magatokra tudjátok kapni
könnyű fegyverzetetek, mint ezek a
lovagok páncéljaikat — azután rohan
jon ki a városból a még kezünkben
lévő déli kapun keresztül és támadja
hátba az ellenséget. A többit majd el
intézem én, — mormogta ökölbeszorí
tott kézzel maga elé.
— Fegyveresek körülöttem gyüle
kezzenek! —- harsogott a következő
pillanatban Laczkfy mennydörgésszerű
hangja. Hányán lehetünk együtt? —
nézett végig a tömegen, vagyunk vagy
párszázan. Nem sok, mert a nápolyiak
bizonyára néhány ezren vannak, — gon
dolta magában. De nem baj.
— Bontsd ki a lobogót fiam, — kiál
tott az egyik közelében tartózkodó
fegyverhordozójának. — A következő
pillanatban ott tündökölt a fehér sár
kány a kavargó tömeg feje fölött.
Ezután megérintette sarkantyújával
lova oldalát: a nemes állat eiőreszökött.
-

—- Utánam! — nyomta el kiáltása a
tömeg, zúgását.
Förgetegként Rohant a támadók felé;
habozás nélkül követte őt az összeve
rődött csapat. Mint a kilőtt nyílvessző,
úgy fúródtak bele a nápolyiak töme
gébe.
Válságos pillanatok következtek! Fül
siketítő robajban csattant fel az első
összecsapás. A nyomában támadt por
felhő pedig a láthatatlanság köpenyébe
burkolta a küzdőket. Szörnyű tömke
legben tolongott, dulakodott, küzdött
az életért és a becsületért az összekeve
redett lovasság. A pokoli hangzavarból
csak néha szűrődött ki egv-egy értel
mes hangfoszlány:
— Erre nem számítottatok, ugye or
gyilkosok? Védtelen, iefegyverzett em
bereket éjnek idején ágyukban meg
fojtani: ebben nagy mesterek vagytok.
Már egyszer bebizonyítottátok! Üsd a
teremtésit! — üvöltött Laczkfy. Nem
volt olyan erő, ami ennek a hatalmas
erejű embernek rettentő csapásait fel
tudta volna tartóztatni.
Az ellenfél meghökkent. Nemcsak
ilyen váratlan ellentámadásra, de még
a magyarok védekezésére sem volt fel
készülve. A nápolyiak óvatosan hát
rálni kezdtek.
Ebben a pillanatban az ellenség
hátsó sorai felől kétségbeesett ordítozás
hangfoszlányai jutottak Laczkfy fülébe
— Dolgoznak, már az íjjászok is, —
dörmögte elégedetten a vajda. — Ke
lepcét készítettetek számunkra? Most ti
szorultatok bele!
A nápolyiak nyomban felismerték
a veszedelmet. Soraik bomladozni kezd
tek. Megkezdődött a fejvesztett mene
külés. A magyarok utánuk vetették ma
gukat. Hullott a nápolyi, mint aratás-
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kor a kalász. A feldühödött magyar vi
tézek ott suhogtatták az orvtámadók
feje fölött a halál kaszáját. A láthatat
lan kaszásnak ezen a napon bőséges
aratása volt.
A halottak és sebesültek tömegével,
úgyszintén a magyar fogságba jutott
lovagok százaival fizette meg aljas cse
lekedetének árát a tarantói herceg.
. . . Történt pedig mindez az 1349-ik
esztendő június havának első szombat
jára virradó hajnalán.
VI.
Döntő mérkőzések.
Május volt. A napsugarak szikrázva
törtek meg az Adria sötétkék hullá
main. Laczkfy barlettai szállásának ab
lakából édeklődéssel szemlélte a tün
dén színjátékot.
— Mit Szól hozzá János atyám? —
szólította meg a mellette álldogáló egy
házi férfiút.
— Szép a tenger, de nem mondható
veszélytelennek!
— No csak, mire gondol, atyám?
— Nem másra, mint arra, hogy nem
éreztem magam kellemesen az alatt a
nyolc nap alatt, amíg Zengből idáig ju
tottunk. Megmondom kegyelmednek
őszintén, nem néztem volna örömmel,
ha útközben Velencének, vagy még in
kább a tarantóinak néhány hadigályá
jával összeakadunk.
— Pedig már tisztelendő uram is
megszokhatta volna eléggé a tengert.
Hiszen újabban többet vagyunk vízen,
mint
szárazon,
—
nevetett
fel
■Laczkfy.
— Nem mondom, kezdek már hozzá* szokni; de megbarátkozni nem tudok
vele. Ezt inkább kegyelmedről gondo
—

lom, mert különben nem sétálgatnánk
annyit a tengeren.
— Nagy úr a szükség atyám! Amikor
a tarantói Aversa falai alatt megkapta
álnokságának jutalmát, sietnem kellett
a király úrhoz, egyrészt azért, hogy je
lentést tegyek, másrészt pedig, hogy a
további hadakozáshoz szükséges anyagi
feltételeket megszerezzem. Már pedig a
tengeri út a legrövidebb: azt kellett vá
lasztanom. Amint dolgomat elintéztem.
— folytatta a vezér, — tüstént sietni
kellett vissza: ezért kellett ismét hajóra
szállnom. Ha még hadi dolgokban is
járatos lenne atyám, azt is tudná, hogy
a gyorsaság fél sikernek Számít. Bezzeg
a király úr nagyon is tudja ezt, hiszen
ő is gondolkozás nélkül vállalta velünk
együtt a tengeri út minden kockázatát.
— Igaza lehet vajda uram. Én azt
hiszem, hogy a gyorsaságnak máris
mutatkozott kézzelfogható eredménye.
Nem hiszem ugyanis, hogy ezt a ten
gerparti várost oly könnyen elfoglal
hattuk volna abban az esetben, ha időt
adtunk volna nekik arra, hogy felké
szüljenek a védelemre. Teanonak, Bari
nak, no meg ennek a városnak kapi
tánya bezzeg csodálkozhatott, amikor
kegyelmed megjelent a várfalak alatt!
Még talán annak a tengernyi bőrsisa
kosnak is hasznát vehetjük, — tette
hozzá némi gondolkozás után, — akik a
városok elfoglalása után tüstént vajda
uramhoz csatlakoztak.
— Ügy, úgy, — hagyta helyben a
vajda, — no de most már lássunk mun
kához atyám. Olvassa fel a szent-szék
hez küldött követünknek, Pelsőczi Bebek György heves- újvári főispán
uramnak.. .
Ebben a pillanatban sarkig csapódott
ki a súlyos tölgyfaajtó. Geletia Tamás,
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a vajda egyik legkedvesebb vitéze ron
tott a szobába. Az izzadság patakokban
ömlött róla.
— ölik a polgárokat, uram!
— Beszélj értelmesebben Tamás fiam.
— Bőrsisakosok megrohanták a pol
gárok házait! Senkinek sem kegyelmez
nek. Halomra gyilkolnak mindenkit. Az
egész veszekedett öldöklés, úgy hírlik
— hadarta tovább — egy kocsmai vere
kedésből keletkezett. Az egyik csapszék
ben ugyanis bőrsisakosok kockajátékot
űztek polgári személyekkel. A játékból
verekedés támadt. A polgárok igyekez
tek bajbajutott társaikon segíteni; erre
a zsoldosok cimboráik ügyét a ma
gukévá téve, fegyvert ragadtak. Elfog
laltak két városkaput, megrohanták a
polgárok házait és fosztogatni kezdtek.
Ott van ni! Már gyújtogatnak is! —
mutatott a távolban gomolygó füstfel
hőre. — Ezek a zsiványok jól tudják,
hogy kevesen vagyunk a városban.
Tudják, hogy a magyar sereg tekinté
lyes része Manfredoniában, Bariban és
Teanóban van elszállásolva. Kutyakonrsz helyzet! Mit tegyünk uram? A
küzdelem aránytalan lenne; szégyen
szemre pedig csak nem nézhetjük ölhe
tett kézzel, hogy egy csomó ártatlan
embert halomra öldössenek!
— Bízd csak rám fiam. Ez nem a te
gondod. Vedd magadhoz őrállóimat és
nyomban rendeljétek hozzám a hadna
gyokat!
— Bertalan fiam, — kiáltotta elő ez
után fegyverhordozóját, — tüstént
nyergeltess!
Ezalatt a feltörő lángnyelvek egyre
merészebben nyaldosták az eget. A sűrű
füstoszlopok fekete gyásztakarót vontak
a halottak százai fölé. A polgárok két
ségbeesett jajgatása eggyéolvadt a fél
-

revert harangok kísérteties zúgásával.
A zavaros kiáltozások áradata pedig
egyre fenyegetőbben közeledett.
— Hadnagy uraim, — szólt a vezér a
lóhalálában elődobbanó harcosoknak, —
nincs idő magyarázgatásra
Minden
pillanat, amit késlekedünk, ártatlanul
lemészárolt polgárok százainak életét
jelenti. Minden bőrsisakost ki kell űzni
a városból, vagy le kell fegyverezni.
— Csak ne lennének birtokukban a
város kapui, egy sem menekülhetne
tette következményei elől, — dörmögte
magában.
— Induljunk tehát, hadnagy uraim!
Heves küzdelem után sikerült a zsol
dosokat a városból kiszorítani. Ezek
azonban egyesülve a szomszédos hely
ségekben tanyázó társaikkal, fogcsikorgató dühvei megrohanták a várost.
— Most már nincs kegyelem! — kiál
tott a vezér a nyugati várkapu mögött
sorkozó seregek felé. — Felhúzni a ka
put! Utánam magyarok!
A kirohanó vakmerő csapat élén ott
repült a fehérsárkányos lobogó. A meg
hökkent bőrsisakosok ellenállása rövid
ideig tartott. Menekülni kezdtek. Fegy
vereiket éppen úgy elhányták, mint a
barlettai polgároktól származó gazdag
zsákmányukat, örült, aki puszta életét
meg tudta menteni. . .
Másnap a város vezetőségének életbenmaradt tagjaiból alakult küldöttség
tisztelgett Laczkfy előtt.
A polgármester előrelépett, megkö
szörülte torkát és — egy-egy pillantást
vetve a kezében szorongatott perga
menlapra — ünnepélyes hangon ékes
orációba kezdett.
Laczkfy egy ideig türtőztette magát,
de mivel a hálálkodó beszéd igen
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hosszúra nyúlott, végül is félbeszakí
totta:
— Jól van, jól, podesta uram, azon
ban arról is beszéljen, hogy milyen ká
rokat szenvedtek, mit tegyünk az önök
érdekében és mimódon intézkedtek a
halottak elföldeléséről.
— Uram — kezdte a polgármester —
elhunyt polgártársaink számát még nem
sikerült pontosan megállapítani. Az ön
rettenthetetlen bátorsága nélkül ma
mindannyian. . .
— Gyerünk csak tovább, — szakította
félbe türelmetlenül Laczkfy.
— A bőrsisakosak közül hozzávetőleg
kétszázan hullottak el, — folytatta a
szónok. Elesett magyar harcost pedig
mintegy negyedszázat számoltunk össze
Ügy gondoltuk, hogy a magyar halotta
kat a mi temetőnkben temetjük, a zsol
dosokat pedig a város szélén egy árok
ban földeljük el.
— Ezt pedig nem fogják megtenni'
Megkövetelem, hogy az idegen halotta
kat is emberhez méltó módon hántolják
el. Elmehetnek!
Némán kullogtak el a leforrázott pol
gárok.
Különös ember ez a Laczkfy Ist
ván, gondolták magukban. Az életünket
gondolkozás nélkül megmenti; a magáét
habozás nélkül kockára tészi; amikor
önfeláldozó bátorságát meg akarjuk
köszönni, azt nem engedi; végül pedig
egyszerűen kidob bennünket amiatt,
mert azokat a zsoldos kutyákat, akikkel
tegnap életre-halálra verekedett, nem
akartuk úgy eltemetni, mint az ő ma
gyarjait. Nagyon különös ember.
— Éljen a magyarok királya! Éljen
Laczkfy^ István, a mi szabadítónk! —
zúgott végig a mámoros üdvrivalgás a
következő napon Barletta utcáin.
-

A polgárok tömött sorokban tolong
tak azon az útvonalon, amelyen a ma
gyar sereg elhagyta a várost. Lobogtak
a zászlók, zúgott az éljen, a lovak
csattogását pedig elnyomta az ünneplő
tömeg búcsúkiáltása.
A magyar sereg nyugat felé tartott; a
közeli Canosa várának elfoglalását tűzte
maga elé célul.
— Faltörő gépeket felállítani! Csáklyákat, tüzes csóvákat előkészíteni, ren
delkezett Laczkfy az ostrom elején.
De nemcsak intézkedett, hanem sze
mélyes bátorságával példát is mutatott
vitézeinek. Megragadott egy lobogó fák
lyát és rohant az eltorlaszolt kapu felé.
Záporként zuhogtak a kövek a vajda
közvetlen-közeiében; ő azonban paizsát
feje fölött tartva, rettenthetett énül ha
ladt előre. Elérte a kaput és egyszerre
szemben találta magát — királyával!
— Uram, hadarta a szavakat az'ámuló
vajda, — nem tette helyesen, hogy a ro
hamcsapatok közé állott. Mi lesz, ha
megölik felségedet; mi lesz a sereggel;
mi lesz az országgal? Ne feledje uram,
hogy ezt a várat lombardok védik; ezek
pedig derék és vitéz harcosok. Távozzon
innen felség, amíg nem késő!
De bizony már késő volt! Egy lezu
hanó kő a vár árkába sodorta a királyt.
Szerencsére nem sérült meg komo
lyabban.
Ekkor olyan különös dolog történt,
aminek párját a krónikák sárguló lap
jain is hiába keresnénk! Olyan jelenet
következett, amit csak a korabeli lovagi
harcmodorral lehet megmagyarázni.
— Kíméljétek a'király életét! — üvöl
tötte egy hang a magasból.
Pillanatnyi csend követte ezeket a
szavakat: a kövek távolabbi célpontokra
zuhogtak.
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A titokzatos hang ismét megszólalt:
— Felséges uram, én a vár parancs
noka vagyok, régi katona, sók ostromot
átéltem; de olyat még soha sem láttam,
sőt nem is hallottam, hogy egy ilyen
dicsőséges király személyesen vegyen
részt a várvívásban
méghozzá a leg
veszedelmesebb helyen! Kérem Felsé
gedet, húzódjon innen mielőbb bizton
ságosabb helyre.
Mintha megdermedt volna e szavakra
a viaskodók tábora. Teljesen elnémult a
csatazaj. Ezek a harcosok ilyen jelenet
nek még soha sem voltak szemtanúi.
Maga a feltápászkodó király is ámu
lattal hallgatta e szavakat.
— Köszönöm barátom lovaghoz méltó
magatartásodat — kiáltott vissza — de
ne feledd, hogy olyan országnak vagyok
királya, amelynek trónusa egyebeken
kívül a személyes példaadásra is kötelez.Egyébként szívből sajnálom, hogy ily
kiváló sereg és parancsnok ilyen mél
tatlan ügy szolgálatába szegődött, Fi
gyelj ide parancsnok! Add át a váradat
és én szabad elvonulást biztosítok szá
motokra.

IáltmegvetŐ
bátorságának;
azonban
meg kell jegyeznem, —■ tette hozzá
mosolyogva, — hogy én csak egyszerű
lovag vagyok; engem nem kerülnek
el a kövek és a várparancsnokok sem
szívesen tárgyalnak velem mindaddig,
amíg falaik mögött biztonságban érzik
magukat.
A király felkacagott, azután előre
sietett, hogy a lovagias várparancsnok
kal mielőbb kezetszoríthasson.
A Canossából való távozás után
különös hír jutott a vajda fülébe:
Háromszáz nápolyi zsoldban harcoló
bőrsisakos, — akik jelenleg a közeli
Beneventóban tartózkodnak, — meg
fogadta, hogy a magyar királyt élve
vagy halva, Johanna elé hurcolja!
A vajda csendesen mosolygott. So
hasem hittem volna, hogy ilyen jám
borhitű katonák is vannak a világon.
No majd elvesszük a kedvüket az
efféle gondolatoktól. Kár, hogy nem
távozhatom a főseregtől, — dörmögött
magában, — no de akad még itt né
hány vitézkedő Laczkfy!
A következő éjjelen a vajda test
vére, Miklós és unokaöccse, Dénes a
— Felség! — kiáltott le a vár parancs
vajda százötven kipróbált vitézével
noka, — egy kérésem lenne: Tegye le
Beneventó falai alatt termett. Itt folyt
hetővé, hogy segélyt kérő futárom fel
le az az egyenlőtlen küzdelem, aminek
keresse a nápolyiakat, ha tagadó vá
eredménye szinte egyedülálló a maga
lasszal térne vissza, elfogadom a fel
nemében:
A Laczkfyak vezetése alatt
tételeket.
küzdő magyarok a zsoldosok felét le
A futár az ostromló magyar harco
vágták, a másik felét pedig megkö
sok között minden bántódás nélkül tá
tözve vitték a Melfiben tartózkodó ki
vozott a várból. Visszatérése után a rály elé!
vár nyomban megadta magát.
— Ügy látszik, minden Laczkfy
— Kövesse a példát vajda uram, — méltó a fehérsárkányos címerre! Egye
szólította meg a király Laczkfyt a be bekben — fordult a király a szintén
vonulás alkalmával. — így foglalja el jelenlévő István vajdához — jó hírrel
ezután
kegyelmed
a
sorrakerülő szolgálhatok kegyelmednek. Megelőz
várakat.
tem vajda uramat! Az én hálómba ga— Csodálattal adózóm Felséged ha- balyodott bele az üldözött vad. Tudja
-
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kegyelmed, hogy mi történt? Az imént
keresett fel Tarantói Lajos követe és
ura nevében párviadalra szólított fel!
A tét nagy: aki győz, azé lesz Nápoly!
Mit szól hozzá vajda uram?
— örülök, de egyúttal bosszankodom
uram. Bosszant a dolog — megvallom
őszintén —, mert az volt mostanáig a
legfőbb vágyam, hogy ezt az embert
végre valahára a lándzsám előtt lássam.
Ez a reményem ezek után végképp
szertefoszlik. Másrészt azonban örülök
a hírnek. Örülök, hogy a tarantói végre
szemtől-szembe, fegyverrel a kézben
kiáll a küzdőtérre, mint ahogyan jó lo
vaghoz illik; nem pedig, mint eddig
tette, elkerül minden nyílt összecsapást,
orvul támad, cselt vet, végül pedig min
dig megfutamodik. Nem azért jöttünk
Itáliába, hogy rókát keressünk. Mire az
egyik odút kifüstöljük, azon vesszük
észre magunkat, hogy a sunyi állat már
a másikban van. Én eddig sohasem a
gyűlölt ellenséget láttam ellenfelem
ben; én mindenkiben a vitézséget néz
tem, mert fegyverrel a kézben állott
elibém; én mindenkiben azt az embert
láttam, aki él, küzd, harcol azért, ami
számára az életet jelenti.
A király szelíden nézte nekitüzesedett
emberét. Ilyen beszédesnek még soha
sem látta ezt az egyébként csendes,
hallgatag embert.
Laczkfy pedig folytatta:
— Csak ezt az egy ellenfelemet nem
tudtam semmire becsülni, ebben nem
tudtam soha felfedezni a férfit, a ka
tonát. Mindig csak hitvány cselszövőt
láttam benne. Örülök, uram, nagyon
örülök, hogy végre ezt az ellenfelünket
is becsülni kezdhetem.
— Várjon vajda uram! Kegyelmed
nek, úgy látszik, csak egy hibája van.
-

éspedig az, hogy túlságosan jóhiszemű.
Még mindig nem ismeri eléggé a ná
polyiakat! Jusson eszébe az aversai cselvetés. Nem gondolja, hogy ez az ember
most is hasonló dologban mesterkedik?
Figyelje csak az ajánlatait:
,,A viadal színhelyéül a következő
helyek valamelyikét javaslom: Avignon,
Perugia, Páris vagy Nápoly.”
— Nem vesz itt valamit észre? Jól
figyeljen ide, vajda uram! Először Avignont ajánlja, az a pápa városa, első
pillanatra tehát igen alkalmas helynek
ígérkezik. Igen ám, de Avignon Provence kellős közepén fekszik, ahol pe
dig ez az •alattomos tarantói az úr.
Ettől az elvetemült embertől kitelik,
hogy minden különösebb lelkiismeretfurdalás nélkül megrohanná a várost,
hogy velem végezhessen.
• Laczkfy tágrameredt szemmel bá
multa a királyt.
— Azután Perugiát emlegeti, a lá
zadó várost, amelyik törvényes ura, a
császár ellen támadt. A nápolyiak és a
lázadók bizonyára jól megértenék egy
mást. De folytatom. Párist is emlegeti.
Nem is lenne rossz hely a nápolyi szá
mára! Hiszen a franciák királya nem
más, mint anyai nagyapja. Jó lenne a
nagyapát belevonni az aljas tervekbe.
Végül itt van Nápoly. Ennyi fáradság
gal Budát vagy Visegrádot is ajánlhatta
volna. Sőt, még sokkal inkább, mert
arról kezeskedem, hogy ott a haja szála
,sem görbülne meg egyetlen nápolyinak
sem.
(Folyt, köv.)
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ÉPITÖSDI.
Valent Béla
(3 pont)
Névelő
Indulatszó
Létezik
Orosz férfinév
Hajó — latinul
Nem fújna
Látása fogyatékos
Annak, aki szív.
Társaskör (olasz szó)
A gyötrő
Rövid harisnya (id. szó)
Mozi — németül
Görög törzs
Praepositio
Egy — Rómában
Az egyes szavakat a meghatározások alapján úgy képezzük, hogy az előző szó betűihez még
egyet csatolunk. Az új szóban a régi betűket felcserélhetjük! (Pl.: I—Ki—ÍNKA—KAPNI). A
középtől lefelé egy-egy betű elvevésével keletkezik új szó. (PL: ANGOL—OLGA—GÓL—
LO—O).
BETÜ REJTVÉN YEK.
(2—2 pont)
Bartucz Judit

Pallai Iván

Klekner Gizella

Pontversenyünk állása:
Amman Walter 150, Balázs Géza 78, Ba
logh György 127, Bankó Miklós 50, Bartucz
Judit 42, Bácskay Gusztáv 101, Berendik Iván
150, Borbély Károly 124, Bögner Emília 125,
Csekme Pál .200, Deptner Ilona 52, Domby
Márta 102, Ed'elényi Endre 168, Farkasdy Valé
ria 34, Földes Iván 127, Glazewski Melitta. 200,
Göllner Gábor 200t Götze Árpád 78, Grynáéüs
Péter 52, Gyenes Gizella 24, Harbach Gyula
125, Hegedűs László 125, Herrstein Gyula 200,
Hesp Ede 175, Horváth Zsuzsa 77, Hugyécz
Gabriella 53, Kasper Egon 174, Kelemen Ta
más 200, Kerekes Mária 200, Kesjár Mária 97,
Kéry János 174, Klekner Gizella 169, Koch Ist
ván 102, Kovács Ferenc 37, Kovács Kató^200,
Kozma Éva 76, Köhler Márton 52, Krieglér

János 200, Lábossá Lajos 176, Lakos Éva 19,
Lászik Mária 174, Lunczer Ágnes -200, Mihály
Éva 102, Móritz Péter 200, Novák Ervin 52,
Ohrenstein Magdolna l2Ö, Ormóshegyi Zoltán
52, Őri Zsuzsa .200, Patócs György 53, Paulo
Károly 71, Perl János 170, Pozsonyi Mihály
100, Racskó Sándor 152, Rusznyák Réter 25,
Ruttkay Zsuzsanna 169, Sarlós Róbert 74, Schulz
Nóra 125, Szelecsényi Eszter 100, Szép Ilona
50, Szépfalusi István 95, Szigeter Győző 49,
Szirmai Olivér 98, Szokolay Mihály 78, Ta
kács Zoltán 166, Tibortz Gyula 65, Tóth Rózsi
52, Tóth-Szöllős Vilma 122, Trizna János 100,
Urai Erika 73, Vájná Kálmán 101, Valent Béla
200, Varsányi Ottó 102, Nyíró Károly 125.

Mátrai Evangélikus Diáküdülő (840 m) az idei nyáron is szeretettel várja
középiskolás ifjúságunkat. Június 26-tól egy hónapig fiúk s folytatólagosan,
ugyancsak egy hónapig lányokat látunk vendégül. Evangélikusok május köze
péig jelentkezzenek, mert május 20-án a másvallású jelentkezőket is felvesszük
s a késve jelenkezők helyszűke miatt kimaradhatnak.
Jelentkezésnél a hely biztosítására 20.— P-t kell beküldeni.
Evangélikusok kb. napi 8— 9 P-t, a többiek 20°/o-kal többet fizetnek.
Ellátás: naponta négyszeri bőséges étkezés.
Jelentkezni lehet: Glatz József vt. lelkésznél, Rákosszentmihály, Rákosiút 95. sz. Tel.: 408— 769.

Az IFJÜ É V E K áprilisi számában közölt rejtvények megfejtései:
k
Számrejtvény: Szeressük Öt, mert Ö előbb
K ERESZTREJTVÉN Y
szeretett minket (I. János 4, 19.).
MÁNYOKI ÁDÁM
Szótagrejtvény. Nyomdász, lakatos, faszer
B Ó L É VON ELAszámkészítő.
Betűrejtvények: NAGYPÉNTEK, FOGYÓKÚRA,
ÓLOM OR P U L E
AMPERÓRA.
ROM A D O N I S T

A
L E A D J BE
KEVER ALADÁR
A K A R A T Á MO L L
TE
I ATKA
I
A A V A R O K VAN
LIDÓ
IR KI SC
IZA
PPO A K I K
NAGYVAKÁCIÓ

A rejtvény szerkesztő üzenetei:
Márcz Henrik, Pestszenterzsébet. Küldd be
mégegyszer a készített keresztrejtvényt! ^Szá
mozva megfejtés nélkül és a megfejtést külön
is. A papírnak csak az egyik oldalára írj!
Valakinek, Aki nincs megelégedve pontszá
mával, jelentkezzék. De ezúttal írja le a ne
vét is!
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