A Luther-Társaság
1886-ban alapította Hunfalvy Pál és Doleschall Sándor. A szepesi
származásit híres nyelvtudós és a pesti német egyház lelkésze irodalmi
társaságot létesített, mely azóta él. Voltak fényes korszakai, mikor evan
gélikus egyházi iratok

sorát jelentette

meg, tankönyvkiadást végzett,

eleven társasági élet is folyt benne. A z „ösvény" című folyóirata is jó
hirnévre tett szert. A z 190Ö-as években Zsilinszky Mihály, bányai egyház
kerületi felügyelő, elnök és Majba Vilmos kőbányai lelkész, mint főtitkár
újra életet vitt bele. Sajnos, az első világháború után, a hosszú ideig tartó
nehéz viszonyok miatt a Társaság működésében visszaesés állott be, noha
Kovács Sándor püpsök mint főtitkár, majd elnök, igen jelentős, de magára
hagyott személye örökre összeforrott annak történetével.
Talán az is okozott félreértést, hogy az 1920-as években megalakult
a Luther-Szövetség egészen más céllal; bár belement néha a Luther-Tár
saság könyvkiadó munkájába is, célja egyháztársadalmi munka. Ez azt
jelenti, hogy magába foglalja az egyházközségek egyesületeit: nőegyle
tek, leány-, fiúegyletek, énekkarok, cserkészet, stb., stb. Mivel pedig a
Luther-Társaság látható életet nem élt, s csak jelentést terjesztett éven
ként az egyház elé, így neve is elfakult.
1943 tavasza lényeges változást hozott. Ruttkay-Miklian Gyula
bányakerületi püspöki titkár vette kezébe a főtitkári munkát. Kis kör
állt melléje, így W olf Lajos kelenföldi lelkész, a mostani alelnök; meg
nyerték elnökül Mályusz Elemér egyetemi tanárt, a nagy történettudóst.
Az új vezetőség lelkesen hozzálátott a munkához s a mostani legnehezebb
idők ellenére is a kiadványok sorát hozták. így Maróthy Jenőnek, a korán
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Tombol a vész. A hősök kora jö tt el,
nincs helye most itt annak, aki fél.
Megrendül a föld, ég. A hegy is vonaglik
s beszél az Erő és beszél az Acél.

Vessétek el az ábrándozást, ifjak:
tespedt álmoknak nincs most ideje,
edzzetek izmot, agyat. Testeteket
olvadt acélba mártsátok bele,

Harc ez, amilyen még sohse volt a földön,
elkáprázva nézi a pokol s az ég,
vas talpakon jár és vas-szárnyon az ember,
reped az acél is, mint a buborék.

s fúródjatok a zúgó jövendőbe
kemény daccal, mint a győzelmes acél,
ne feledjétek: ég, föld összedőlhet,
de még akkor is a győzelem a cél!

Vas talp és vas szárny... Vasból van a szó is,
vastorkokon át üvölt a halál.
Titáni harc ez. Talán nem is ember
sem aki támad, sem aki elleriáll.

Papok! A szátok próféciát zengjen,
mitől lángra lobban a jeges közöny,
mondjatok ragyogó, győzelmes jövendőt,
amiért harcolni s meghalni öröm!

Vasbeton várak, páncél csataszörnyek,
miknek gyomrában pokol zakatol,
úgy repülnek szét, ha bomba vág beléjük,
mint a kártyavárak s mint a laza toll.

Költők: verjétek vadul most ar kobzot,
legyen a vers kürt, harsány trombita,
hogy vért szomjazva lobogjon a lélek
s kapáljon a harcvágy, mint a paripa.

Harc ez! Világharc! Tűz, vér, veszett orkán.
Belesiketül az Isten füle.
Vijjogva, ugatva, hörögve, csikorogva,
süvöltve csap össze m illiók dühe.

Kinek-kinek, ahogy az Isten adta!
Körömszakadtig kell ma küldenünk,
mint a viharban, ki csak a hajón van:
együtt győzünk vagy együtt süllyedünk!

Harc ez. Világharc.' Elsodor magával,
nem menekülhetsz. Férfi, nő, gyerek,
költő vagy pap, vagy bárki légy, a harc hív,
vállald a sorsod: vedd a fegyvered.

Váljon fegyverré minden a kezünkben:
olló, toll, véső, dalok és szavak,
xlgy küzdjünk mind, hogy tetteinket látva,
vakuljon el és álljon meg a nap,

Vedd fegyvered s vívj, ahogy Isten adta.
Asszony: kívül hordd most a szívedet,
szent ez a fegyver, sebre, vad kínokra
ebből áradjon balzsam-szeretet.

lássa a nap és lássa a világ is:
az egész magyar nép egy küzdő sereg,
így leszünk méltók egy dicsőbb jövendőhöz
s azokhoz is, akik ott kint küzdenek!
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Vetés és aratás
Az életnek évezredes törvényei szerint évről-évre eljön a vetés és az
aratás ideje. Am int Isten még Noé idejében megígérte: „míg a föld lészen
vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka meg nem
szűnnek” . S hiába háborúskodik körülöttünk a világ, Isten Ígéretei ma. is
állanak s a természet örök rendje szerint eljön mindennek a maga ideje.
Most ismét nemsokára megindul a szántó-vető ember, hogy ugart
hasítson s a fekete föld mélyébe elhintse, eltemesse — a jövendő aratás
reményében —• a sok piciny búzaszemet. Most ismét új munka kezdődik
majd a gyülekezetek életében, az iskolában, tehát a lelki élet területén,
jövendő boldog aratás reménységében. Jó ilyenkor ősz elején, még a munkábaállás előtt számot vetnünk az élet két nagy áldásának: a vetésnek és az
aratásnak kötelezéseivel. Isten igéjének tanítása szerint minden keresztyén
embernek egyik legfontosabb tudnivalója ez: A z a r a t á s h o z v e t n i k e l l .
Olyan egyszerűnek látszik, mégis milyen kevés ember akarja megérteni!
Milyen sok ember szeretné éppen ezt kötelességét elkerülni s milyen sok
ember szeretné munkájának a gyümölcsét élvezni anélkül, hogy érette megküzdött volna. Isten azonban nem csúfoltatik meg: csak az arathat, aki elő
zőleg vetett is.
Figyelnünk kell azonban munkábaindulás előtt másra is. C s a k a z t
a r a t h a t j a az e m b er, a m i t v e t e t t . Milyen természetesnek látszik ez
a tétel is s mégis milyen kevés ember gondol rá komolyan. Vess hát számot
ilyenkor, fiatal testvérem azzal, hogy mit vetsz a jövendő számára! Hitvány
konkolyból nem teremhet jó búza és életet adó gyümölcs. A természet úgy
fizet, amint kiki arra rászolgált. Aki a lelki élet mezején testének, kívánsá
gának vetett, vagy elfeledkezve magáról egyáltalán nem törődött a jövőjével,
ne csodálkozzék majd a szomorú aratás idején. Isten gondoskodott vető
magról: evangéliumát adta a kezedbe, használod-e? Gyümölcsözteted, vagy
haszontalanul elkótyavetyéled?
A vetés ideje gyorsan elmúlik. Hamarább, mint azt Te gondolnád. Fel
azért s járjad életednek utait a legfontosabb
kötelezéssel: V e t n i
kell,
m í g i d ő m v a n . Nem a te tulajdonod az élet. Sáfárságra kaptad, használd
hát minden óráját okosan és józanul. Figyelmeztessen a szent éneknek szavai
val: „Óh ne mondd, van még időm. Elrepül az élet S üt az óra, amidőn
Meglesz az ítélet. Jaj ha már a halál Érted jön sietve S nem vagy elké
szülve!”
M íg időd van, használd fel hát idődet! Iskolában, otthon, templom
ban, csendes magányodban és társaid között egyaránt. Evangélikus ifjú csak
így gondolkozhatik a meghosszabbított vakáció napjaiban és az iskolai év
kezdete e lő t t ...
Pásztor Pál.

Vizek ha találkoznak . . .
Harsogva jő két vadpatak,
Egy harmadik, egy negyedik
Külön kis völgyből mindenik.
De egymás felé tartanak,
Alább a sodruk sebesebb,
Alább már malmot hajtanak,
Fűrészt lendítnek rönköt vágni.

A forráspontjuk messze, messze
Rejlik az Ünőkő alatt,
Egyiké itt, másiké amott.
De álmukban már látják társukat,
Akihez vágy ragadja őket,
S a testvér felé küzdik magukat.
Vadul birkóznak fával, kővel —

Mennek és nem fognak megállni!

És győznek egyesült erővel.
Reményik Sándor!

-
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A Bundás, a szerencsétlen kutya na
gyon elvétette a dolgát a gazdájával
szemben. Mikor ugyanis a gazdája a há
ború végén hazaérkezett: rettenetes
ugatást csapott körülötte, majd leszedte
a lábáról.
Alkalmatlanabb időben egy kutya
sem mutathatta volna ki a foga fehér
jét. A Bundás gazdájának a lelke amúgy
is tele volt gyilkos keserűséggel. Mi
csoda utat tett meg ezredével Ukránia
szélétől a Székelyföldig! Micsoda veszszőfutást! Orbán Péter szakaszvezető
többet szenvedett a hazatérő úton, mint
eladdig három súlyos sebével; s a szi
vén ott feküdt a gonosz jövendőnek tu
data. Századparancsnokuk, egy kollé
giumi tanár, könnyezve magyarázta
meg nekik, hogy ami szép volt, kedves
volt a magyarnak: minden elveszett. . .
Csoda-e, ha Orbán Pétert éktelen
dühre lobbantotta a kutya barátságta
lan köszöntése? Hát már itthon, a tulaj
don házában is? Még aznap megtanította
a Bundást egy vasvillával, hogy ki az
úr a háznál? Ez azonban csak kóstoló
volt Bundás számára. Keserves napokat
ért meg: a gazda rajta töltötte ki minden
dühös indulatát, amit a háborúból haza
hozott. Hiába vágott a szegény Bundás
bűnbánó arcokat, hiába pislogott urára
bocsánatkérő tekintettel: eredendő bű
nét sehogy sem tudta feledtetni. ..
— Jól meghíztál a kosztomon — rú
gott rajta nagyokat.

Az asszony engesztelni próbálta az
urát a kutya iránt.
— Ugyan, Péter, ne bántsd azt a sze
gény állatot. Hűséges őrizőnk volt, amíg
odavoltál.
— Mi ellen őrzött itthon ? . . . — fortyant fel az ember. — Nagy hős volt a
szájával itthon . ..
A háborúnak pedig immár minden
tájon vége volt. Jöttek, jöttek a kato
nák, mint az elbomlott sokadalom népe.
Egyenkint szállingóztak, csapatokba ve
rődve haladtak át a falukon. A falu
kutyái roppant izgalomban voltak a sok
gyanús külsejű, idegen járókelő miatt.
Kórusban ugatták a katonákat, acsarkodva rágták a kapuk'és kerítések desz
káját.
— Szép bandaszó a sok kínlódásért
—- háborgott Orbán Péter s nagy hasáb
fát vágott Bundáshoz.
Egy éjtszaka különösen vad zene
bonát csaptak a kutyák. Bundás is ret
tenetesen ugatott.
— Már aludni sem lehet a dögtől.
Eleget álmatlankodtam a harctéren . ..
Már itthon se tudjak aludni? Elpusz
títom a dögöt, el én.
A reggeli ebédet szótlan komorsággal
fogyasztotta el Orbán Péter. Majd föl
ment a padlásra, ahol a háborús cókmókja állott és lehozott onnan egy kü
lönös tárgyat, ami nagyon hasonlított
a fogas kukoricacsőhöz, csakhogy barna
volt és jóval testesebb. A gyermekei,
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két kis fiú és egy pöttöm kis leányka
közrefogták.

a szájuk, de az anyjuk titkon megfenye
gette őket, hogy hallgassanak.

— Mi az a kezében, édesapám?
kérdezte a hétéves Ferkó.

Orbán Péter pedig a kézigránátot az
oldaltarisznyájába csúsztatta, melléje
tett egy spárgagombolyagot, magához
füttyentette Bundást és kilépett a
kapun.

—

— Ez, fiam, kézigránát. . .
— Aztán mirevaló?

Háta megett a házban, nagy sírásra
fakadtak a kis cselédek, de Orbán Pé
ter ezt már nem hallotta. Leszegett fő
vel haladt az utcán. Lelkében a bosszú
nak, az öldöklésnek föl-föllobbanó
dühe, majd tompa sóhajos csüggedés:
Minden elveszett... minden elveszett...
Bundás vígan mendegélt mellette: az
ő lelkében bizonyosan gazdájának első
barátságos füttyentése muzsikált.. .
Kiértek a faluból és az erdő felé for
dultak.
Orbán Péternek készen volt a terve
Bundás elpusztítására. Amint az erdő
höz értek, bement a szálas fák közé és
kiválasztott egyet a sok közül. A z oldal
tarisznyából elővette a spárga gombo
lyagot és az egyik végét ráerősítette a
fa törzsére. Majd odaintette Bundást és
a kézigránátot a nyakába kötötte, mint
valami csengetyűt. Ekkor jött a leg
kényesebb művelet. A gyújtózsinórt ki
húzta a kézigránát nyeléből és a spárga
végéhez hurkolta. Tiszta számítás . . .
Mihelyt Bundás annyira eltávolodik a
fától, a gyújtózsinór meghúzódik s az
tán . .. füst és h alál.. .
Mi az a kezében, édesapám?

— Ilyennel pusztítják
harctéren az emberek . . .

egymást

a

— Kit akar édesapám elpusztítani —
szeppent meg Ferkó vitéz.
— A Bundást, fiam!
A gyermekeknek sírásra facsarodott

-

Mikor elkészült az összehurkolással,
rákiáltott a Bundásra, hogy feküdjék
le. A kutya alázatosan engedelmeske
dett. Orbán Péter elszaladt harminc
negyven lépésnyire, egy fa mögé húzó
dott és várta, leste Bundás mozdulását.
A kutya csakhamar fö lk e lt. . . m ost. ..
most fogja a gyujtózsinórt megrántani.
N e m __ Bundás nem távolodott el a
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■fától. Ősi kutyaszokás szerint előbb
végig szaglászta a helyet maga körül.
Jobbra térült, balra fordult. A hosszú
spárga csak vonszolódott utána, de nem
feszült rá a gyuj tózsinórra.
Orbán Péter füttyentgetni kezdett:
— Ide, ide, Bundás ! .. .
Csalfán szólt a fütty, mint a Júdás
csókja. De a Bundás nem tudta, hogy a
halálba csalogatják, örömmel futamodott meg gazdája felé. A spárga vissza
rántotta . . . M ost. . . m ost. .. Mi a
csoda? A gránát a rándításra nem rob
bant fel. Hibás volna a tűzmatériája?
Orbán Péter lehasalt és közelebb csú
szott a Bundáshoz. A bajt hamar felfe
dezte. Mialatt a kutya ide-oda forgoló
dott a fa körül,) a spárga rácsavarodott
a gránát törzsére s így természetesen
nem tudott hatni a gyuj tózsinórra. Le
kellene fejteni a spárgát a gránátról,
hogy megint egyvégbe kerüljön. Orbán
Péter tusakodott: Odamenj en-e, hogy
kiszabadítsa a gyujtózsinórt? Az ör
dögbe! Hátha mégis meghúzódik a
zsinór s a gránát éppen abban a pilla
natban robban fel, mikor ő a közelébe
ér? Most pusztuljon el a háború végén?
Megint füttyentgetni kezdett a kutyá
hoz. Ugrált a Bundás, de a gránát csak
nem akart begyúl n i . ..
Orbán Péter megunta a dolgot. Mi
nek annyit esekedni egy hitvány kutyá
nak. Majd csak úgy fog térülni, for
dulni, hogy magától is lebonyolódik a
spárga.
Elindult hazafelé. A Bundás dolga
mégis csak ránehezedett a lelkére. Hátha
ugatni fog a kötélen. Valami járókelő
odamegy és oldozni kezdi a spárgát.
Egy rándítás . . . és . ..
Megállt és gondolkozott. Visszamenjen-e, kibocsássa-e Bundást a siralom
házból? Jó, jó, de hátha éppen abban a

pillanatban robban! Bolond história . . .
Megint megállt és nagy párát fújt a
levegőbe. Abból is rettenetes baj lesz,
ha a kézigránát más valakit talál szét
szaggatni. Pedig könnyen megeshetik...
Megfordult és visszaindult az erdő
felé. Hirtelen csak meggyökerezett a
lába. A Bundás jött vele szemben az
úton. Nyakában ide-odalötyögött a kézi
gránát, a spárga pedig hosszan kígyó
zott utána. Ügy látszik, elrágta a spár
gát . . . Rémület nyilallott át Orbán Pé
ter szívén? Hátha megakad a spárga
valami göröngyben s ráfeszül a gyújtózsinórra? Hátha éppen akkor akad
meg, mikor a kutya utoléri. A Bundás.
csak jődögélt az úton. A halált hozza.
Orbán Péter megfutamodott. Olykor
olykor visszanézett, hát a bundás is fu
tásra fogta a dolgot. Már halálos közel
ségbe érkezett, • Szent Isten, ha most
talál robbanni. ..
Orbán Péterben hirtelen felvillant a
háborús gyakorlat emléke. Lehúzódott
egy halom mellé és hatalmas kőzáport
zúdított az üldöző ellenségre.
A Bundás csakhamar kitért a heves
ostrom elől a szántóföldre s eltűnt egy
nagy barázda födözéke mögött. Orbán
Péter beszüntette a tüzet. Egészen bele
izzadt az ütközet izgalmába.
Elindult. . . de most már lassan, óva
tosan lépegetett s minden pillanatban
hátratekintett: nem közeledik-e Bundás
a halálos kolonccal?
Egyszer csak fölordított a rémülettől.
A Bundás ugyanis oldalt megelőzte
és sebes poroszkálással haladt végig egy
szántóföldön a falu felé.
Rettenetes!
Ha hamarabb haza talál érkezni!
A gyermekek örömükben hozzája ro
hannak, belecsimpalykodnak s a spár
gánál fogva vezetgetni kezdik. Egy dur-
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ranás . . . Szent Úristen kegyelm ezz!.. .
Orbán Péter kétségbeesve futamodott
Bundás után. Füttyentgetett, szólogatott
hozzája: de bezzeg most nem olyan
csalfa hangon, mint az erdőben, mikor
a pusztulásba akarta belecsalni. Könyörgött a kutyának:
— Bundás, állj meg te, Bundás te! . ..
A kutya üldözésre vélte a dolgot és
meggyorsította a futást.
— Bundás ne, édes kicsi Bundás, állj
meg te! . ..
A falu közelében egy dombocska mö
gött eltűnt a kutya, Orbán Péter össze
szedte minden erejét és ziháló mellel
szaladt föl az élre. Fohászkodott, ese
dezett.
Én Istenem, állítsd meg. Én Istenem,
A jó feleségem, szép gyermekeim. . .
A domb mögött, egy bozót szélén,
csakugyan megállott a kutya.. Orbán
Péter a közelében bukkant ki. Egy kissé
visszahőkölt a hirtelen találkozástól.
A kutya gyanakodva húzta le fejét a
bozótba. Orbán Péter meredt szemmel
nézte: hogy áll a kézigránát? A spárga
egyik vége a gyújtózsinóron . . . a másik
a bozótba akadva. Ha megriad a kutya,
ha ugrálni kezd . . .
Csak egy percig tartott Orbán Péter
habozása. Kitárta mellét, fölszegte fejét
és szembefordult a halállal, mint annyi
szor Galícia mezőin, mikor rohamra
szólt a parancs.
Előrelépett egy párat. A kutya riad
tan kapta föl a fejét. A halál ráemelte
kaszáját Orbán Péterre ...
— Bundás, te édes kicsi Bundás . . .
kért kegyelmet esdő hangon.
Csakugyan, a kutya lelket vett a jó
szóból.. . Visszaengedte a fejét, aláza
tosan pislogott. Orbán Péter odalépett...
végigsímított a Bundás hátán és a kézi
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gránátot kioldotta a nyakából. Meg
nézegette . . . bizony csak a szent ige
óvta a robbanástól.
Levette a kalapját és a verejtéket le
törölte a homlokáról. Nagyokat fújt,
hogy a szívét meglassítsa. Lehajolt,
gyöngéden, hálásan megtapogatta a
kutya nyakát. A falu felé nézett, szép,
csöndes házatájára. Az udvaron ott ját
szadoztak a gyermekek: két fiú és a
pöttöm, aranyhajú kis leányka. A szeme
megtelt derűs fénnyel:
— Hát mégsem veszett el minden . ..
én Istenem, legyen hála! . . .

A tanulmányi versenyek
Minden iskolai évnek nagy eseménye a ta
nulmánya verseny, ahol a legjobb tanulók
mérik össze erejüket egymással. Evangélikus
iskoláink növendékei mindig becsülettel megállták a helyüket és sok dicsőséget szereztek
intézeteinknek. A múlt tanév végén rendezett
verseny sem különbözött e tekintetben az
előzőktől. A nyertesek közül nem egy igen
közel áll lapunkhoz is.
A latin verseny első győztese, Miskolczy
Margit, régi ismerőse lapunknak. Többízben
nyert nálunk a rajzpályázaton már s nem
egy képét közöltük. A rajzpályázat harmadik
helyére került Móritz ' Sándor évek óta
állandó rajzolója lapunknak s egyformán
jól kezeli a tollat, a linóleumot vagy a fát.
Gyapay Gábor, Irányi Béla, Lindenmayer
Arisztid, a budapesti evangélikus gimnázium
tanulói, szintén lapunk olvasói közül kerültek
ki. Ugyancsak evangélikus gimnázium ne
veltje Pataki Lajos, ki a békéscsabai gimná
ziumnak szerzett dicsőséget a számtanból fel
mutatott eredményével. Ozoray Márta és
Schnierer Erzsébet a természetrajzi és föld
rajzi pályázat második helyezettjei a buda
pesti evangélikus leánygimnázium tanulói
voltak.
A z Ifjú Évek is büszke rájuk és őszintén!
minden jót kíván további pályájukhoz.
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H Á Z I A H ITAT
Énekeljünk: 492, 496, 429, 395. (Dunántúli Kér. Énekeskönyv.)
Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól és- Krisztus
Jézustól, a mi Urunktól. Ámen.
Olvassuk el a következő szentírási igéket:

Í

, Szept. 12— 18. Lukács ev. 1:1—4. v. Jézus
írisztusról kezdettől fogva sokat beszéltek és
sokat Írtak. S általában kétféle képen beszél
tek és kétféleképen! írtak. Vagy hitelesen
mondtak el Róla mindent, vagy pedig meghamisíto.tták a Róla szóló történeteket. A hivő
embernek ezért kezdettől fogva válogatnia
kellett az ú. n. evangéliumi történ£fé£ben~s
nyíltan állást kellett foglalnia a szemtanúk
hiteles elbeszélése vagy a mesemondók le
gendái mellett.
Lukács volt a legelsők egyike, aki ilyen
válogatásra és állásfoglalásra kényszerült.
S az 1:l--4. v. világosan feltárje előttünk,
hogy milyen szempontokat követett ebben a
nehéz munkában az evangélista. Hitelesnek
csak azt fogadta el, ami megegyezetTazoknak
a vallomásával, akik kezdettől fogva szem
tanúi és szolgái voltak az igének.
Lukáccsal egyidőben vagy utána másoknak
is, az apostoloknak, a híveknek s általában
az egész egyháznak döntenie kellett ebben a
fontos kérdésben. Szent könyvünk, az Ú j
szövetség, tulajdonképen így_ s^letett_jn eg.
A z'egyh áz ebben a'Könyvben gyűjtötte össze
mindazokat az iratokat.' amelyeket hitelesek
nek, kanonikusoknak fogadott el, szemben a
■fiámlsakkat; ~sz apokrifusokkal.
Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy az
egyház már döntött. Ide s tova 1500 éve
lesz annak, hogy ez Athanásiás befolyására a
4. században megtörtént. De ez nem jelenti
egyúttal azt is, hogy nem kellene neked is
újra döntened. Bizony hogy kell! Először
azért, mert a hitetlen világ folytonosan tá
madja az egyház kánonát, másodszor azért,
mert Jézusról ma is állandóan cikkeznek és
írnak. Strausz, Renan, Mauriác, Mereskovszky,
Papini, stb. Jézus életéről szóló művei rend
kívül nagy’ hatást gyakoroltak a mi vilá
gunkra. A hit ezért részben számunkra is a
kánon kérdésében való döntést jelenti s így
neked is előbb vagy utóbb állást kell foglal
nád. Még pedig nyíltan, hitvallás formájában
és missziói céllal. Úgy, ahogyan Lukács tette

Kr. u. 58— 60-ban, amikor evangéliumát
Theofilusnak megírta. Miért a keresztyén hivő
állásfoglalás egyszersmind mindig hitvallás
és ugyanakkor missziói is. S még csak azt
sem mondhatod, hogy ez csupán a papok
dolga, mert Lukács nem volt pap, hanem
egy görög (nem zsidó) nemzetiségű orVos volt,
he~lgazi keresztyén férfi, aki nem tűrhette az
össze-vissza beszédet Jézusról. Ezért minde
neknek szorgalmasan végére, járt s hogy el
oszlassa mások bizonytalanságát is, pontosan
megírta egy könyvben mindazt, amit meg
tudott.
Ebben az évben ezt a könyvet fogjuk ol
vasni. Egyike a legszebbeknek és a legigazabbaknak, amit Jézusról írtak. Adja Isten, hogy
téged is megerősítsen ez a hitben s hogy meg
tudhasd belőle azoknak a dolgoknak bizony
ságát, amelyekre már eddig is taníttattál!
JJ&iept. 19—25. Lukács ev— 2:1—20. v. A z
1:5— 4:13. v-ben mondja el Lukács evangé
liuma tárgyának, Jézus mükdésének előzmé
nyeit. Ebből a hosszú bevezetésből az 1—2.
fejezetet most átugorjuk, bár éppen ezek a
legjellemzőbbek Lukács ev-ra, mert ezekben,
olyan eseményeket említ meg az evangélista,
amiről a többiek egyáltalában nem szólnak,
vagy csak pár szót ejtenek. De majd csak
ádvent idején beszéljük meg ezeket a része
ket, mert tartalmuknál fogva inkább akkorára
valók. Most pedig rögtön a 3:1. v. magyaráza
tához fogunk hozzá.
Végezzünk először az explicatio-val, vagyis
a szöveg megmagyarázásával. Csak azokat a
részeket ragadjuk ki, melyek jelentése első
hallásra nem világos. Ilyenek pl. a történeti
utalások, ezek közül is csak az 1—2. v.,
melyek a jelenre vonatkoznak. A jövőre utaló
versek (Jézus ítéletre jövetele, Keresztelő
János tömlöcbe vetése) értelmét ugyanis már
a hittanórákról ismerjük. Szokatlan ellenben
az a részletezés, ahogyan Lukács a jelent
ismerteti. Nem elégszik meg annak megemlí
tésével, hogy Keresztelő János Tibérius ural
kodásának 15. esztendejében lépett fel, hanem
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sorra megnevezi a négy részre szaggatott
Izrael negyedes fejedelmeit is, sőt különösen
a főpapokat is. Mire való mindez? Lukács
ezzel egyrészt (Ewald) be akarja illeszteni az
evangéliumi történetet a világtörténelembe,
másrészt (Burton) ezzel is meg akarja^ mu
tatni, hogy elérkezett a Szabadító‘ éíJövetelé
nek az ideje, mert a királyi pálca kivétetett
Juda kezéből (I. Mőz. 49:10.).
A z explicationál azonban fontosabb az applicatio, vagyis az Ige gyakorlati alkalmazása.
Ezt akkor végezzük el helyesen, ha a sokaság,
a vámszedők és a vitézek után mi is meg
kérdezzük az év elején: hát mi mit cseleked
jünk? A sokaságnak, a 1vámszedoKSSk és á
vitézeknek adott felelet alapján nem lehet
kétséges, hogy a felelet csak ez lehet: Szeres
sétek egymást és teljesítsétek kötelességei
teket!
Ennél szebb biztatással igazán nem kezd
hetnénk az évet. Csak az a baj, hogy a biz
tatás önmagában még nem elég ahhoz, hogy
meg is tegyük,, amire bennünket biztatnak.
A z a kérdés tehát, hogy mit tegyünk, ha így
áll a dolog. Keresztelő János tovább nyilván
nem segíthet rajtunk, mert ő megvallá és
nem tagadé, hogy nem ő a Krisztus. (Ján.
1:20.) Azaz csak arr£IIhxvatQth..,hOgy’ a tör
vényt hirdesse s ami ezzel kapcsolatos: az
ítéletet, vagyis csak vízzel képes megkeresz
telni bennünket és csupáncsak bűnbánatra
indíthat minket,- de képtelen bennünket Szent
lélekkel és tűzzel megkeresztelni, új életre
erőt nem adhat nekünk. Rámutat azonban
valakire, aki erre is képes, Jézus Krisztusra
és alázatos imádással borul le Előtte. — Nem
minden igazolódott be Jézus fellépésekor a
keresztelő jövendöléséből (pl. a 17. v.), de az
igaznak bizonyult, hogy Jézus Szentlélekkel
és tűzzel keresztelte meg követőit. Bárcsak mi
is részesülnénk mindnyájan ebben a keresztségben! Ebben a reményben boruljunk le mi
is az Űr előtt, aki erősebb nálunknál s akinek
nem vagyunk méltók, hogy sarujának kötőjét
megoldjuk!
\Szept. 26— okt. 2. Lukács ev. 3:21— i:13. v.
Három különálló és mégis összefüggő részt
foglalnak magukban ezek a versek.
A z egyik Jézus megkeresztelkedéséről szól
röviden két versben. De éz a rövidség nyoma
tékosan emeli ki ennek az eseménynek a
csattanóját, a szózatot: Te vagy amaz én
szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!
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Ugyanezt hangsúlyozza Lukács Jézus csa
ládfájának az összeállításával: Jézus az isten
Fia! Ezért nem elégszik meg Jézus származá
sának csupán Dávidig vagy Ábrahámig, tehát
egy emberig, való visszavezetésével, hanem
egészen Istenig vezeti vissza.
AT "harmadik- -rész, Jézus megkísértése is
Jézust mint az Isten Fiát mutatja be. A Sátán
ismételten így kezdi a kísértést: „Ha Isten fia
vagy .. j”
Akár az ég (keresztelés), akár a föld (szár
mazási, akár a pokol (kísértés) felől tekintünk
Is tehát Jézusra, mindenfelől az Isten Fiának
bizonyul Ö. így Lukács, még mielőtt belekez
dene Jézus nyilvános működésének elbeszélé
sébe,
sorozatos történetekben
emlékeztet
bennünket arra, hogy az a Jézus, akiről ő ír,
nem egyszerű ember, hanem az Isten Fia.
Éppen ennek ?. hangsúlyozása különböztet
meg minden Jézusról szóló hiteles elbeszélést
a hamistól. Ebben a tekintetben az sem vezet
het félre bennünket, hogy Lukács a továb
biakban Jézusról mint az Ember Fiáról beszél,
majd Dániel könyve alapjárr"Sz Ember Fia =
Isten Fia. De ha Dániel nem is használta volna
ezt a kifejezést, Lukács ev. 1:5—4:13. v. alap
ján kétségtelen, hogy Lukácsnál az Ember
fia = Isten fia.
Ilyenformán Lukács még a főesemények e l
mondása előtt az elé a kérdés elé állít mind
nyájunkat, hogy kinek tartjuk mi Jézus
Krisztust. Nagy a kísértés, hogy egyszerűen
csak az ember fiának tartsuk, vagy csak az
Ördög módján nevezzük az Isten „ Fiának.
Minden ilyen kísértést azonban le kell győz
nünk, ha igazán keresztyének vagyunk. De
erre csak akkor leszünk képesek, ha felettünk
is megnyilatkozik az ég és leszáll reánk a
Szentlélek, vagyis nemcsak vízzel, hanem
Szentlélekkel is megkeresztel tettünk. Ezért
imádkozzunk!
íjjD k t. 3—9. Lukács ev. 4:14—5:16. v. A 4:14.
verssel Lukács megkezdi Jézus nyilvános mű
ködésének az elbeszélését. Igyekszik szép
rérrdl3err~és~ lehetőleg - időrendben elmon dani
az eseményeket. A rendre az mutat, hogy
szabályszerű szakaszokra osztható az egész
evangélium. A z első ilyen nagyobb szakasz
a 4:14—9:50, v-Jg terjed s ebben Jézusnak
(Támeában való működését ismreteti meg veíünk Lukacsi' Ezen a nagyobb szakaszon belül
azután ismét' kisebb szakaszokat találhatunk.
(A fejezetekre való beosztás természetesen
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nem Lukácstól származik.) Ilyen pl. a 4:14—
5.16. v., melybe Károm különböző helyen és
más-más időben történt eseményt fűz össze
kerek egésszé az evangélista. De e szép rend
ellenére sem válik azért merevvé az evangé
lium. És pedig) azért nem, mert ez a szép
rend kb. az időrendnek felel meg. így bár
pontosan beosztható az egész evangélium,
mégis lüktető elevenséggel peregnek le benne
az események, mert az evangélium rendje a
természetes időrend.
A z első hely, ahol Jézus fellép, Názáret.
Szombatnapon a zsinagógában látjuk itt éppen
abban a pillanatban, amikor régi ismerősei
nek bejelenti, ill. kijelenti, hogy Ö az Isten
Fia. Ennél a bejelentésnél Ézsaiás prófétára
hivatkozik,Hz ö könyvéből olvas fel-pár ver
set IS""ezzel mindjárt azt is megmagyarázza,
hogy milyen Messiás Ö. Nem a Keresztelő Já
nos harcos Messiása, nem'is ITÍ. ÉzSalás zsidó
Messiása, Ilinem fi. Ezsaiás szelíd, ele azért
hatalmas Krisztusé',' aRiFé'Tiiegireresztsrég'ékbr
a Szentlélek békegalarnbja száHL Nagyszerűen'
fejezik ki ezt az Ézs. 61. fej .-bői kiragadott
versek s még ékesebben láthatjuk meg ezek
nek értelmét, ha összehasonlítjuk Ézs, 61. fej.vel, azzal, amit Jézus nem idézett ebből a
fejezetből. De a názáretiek nem jutottak el
idáig a gondolatban, mert meghökkentek és
felháborodtak azon, hogy a József fia Isten
Fiának meri magát mondani s majd hogy
agyon nem verték. De Jézus átmenve közöt- tűk, eltávozék tőlük, azonban nem Sidonba

vagy Siriába ment a pogányokhoz, hanem ma
radt még a zsidók között Galileában, csak
más városban próbálkozott téríteni őket. Még
nem érkezett el az evangéliumnak a pogányok között való terjesztésének ideje.
Kapernaumban látjuk Jézust, ismét szombatnápori és.. ismét Bibliát magyarázva. De
azzal a különbséggel, hogy itt álmélkodva
hallgatnak rá. Csak egyesek akadnak, akik
tiltakoznak Istenfiasága ellen, de ezek is olyan
furcsán teszik ezt, hogy közben hangosan
elkiabálják, hogy Ő az Isten Fia. Jézus, sorra
lecsendesíti valamennyit, mert még nem jött
el annak az ideje, hogy ezt elhíreszteljék s
főként nem a z‘ ördögfiak feladata az, hogy
ezt a hírt világgá kürtöljék. ”3Jajd~Ka" már
gyűjtött magának Jézus megfelelő népet s
általában mindenki megértette, hogy milyen
Messiás akar Jézus lenni, majd csak akkor
jön el az ideje annak, hogy Istenfiúsága
hangos szóval hirdettessék a hívők által.
Ennek előkészítéseképpen . Jézus egymásután
gyógyítja a betegeket s megkezdi a tanítvá
nyok kiválasztását.
íte T csodálatos jelenettel záródik le ez a
szakasz. A z egyik a Genezáret tó partján, a
másik pedig egy ismeretlen, városban játszó
dik le: Mind a kettő imádságos jelenet. Ezek
ben láthatjuk meg, hogy mit kíván l e gelőször
is tőlünk is Jézus Krisztus: azf^ Kogy le
boruljunk előtte és imádjuk Öt. Ez álegősíbb
és-legállandóbb mód, amelyen megválthatjuk,
hogy Jézus az Isten Fia.

Imádkozzunk:
Hálát adok neked Istenem, Atyám! Jézus Krisztus, az én Uram által, hogy
szentigédben akaratodat most értésemre adtad. Ne engedd, hogy szívemből az
ördög kikapja vagy a világ gondja és gyönyörűsége megfojtsa igédet. Hanem
inkább cselekedd szentlélkeddel, hogy az igének megtartója légyek, ne csak hall
gatója, megcsalván magamat. ígéreteddel biztatom magamat, hogy igéd nem tér
vissza hozzád üresen, hanem megcselekszi, amit akarsz és szerencsés lesz ott, ahová
küldötted. E hatalmas szavadat töltsd be, Uram, rajtam is szent neved dicsőségé
ért. Ámen. (Harangszó 1943. aug.)
önálló imádság.
M i Atyánk, ki a mennyekben vagy . . .
Énekeljünk:
Dicsőség mennyben Istenn ek... (Dunántúli Kér. Énekeskönyv 1. ének.)
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Magyar munka Erdélyben
Nagy-Magyarország pompás földrajzi
egységét külföldi tudósok is elismerték.
Ezt bontotta meg gonosz kézzel, ál
indokok alapján Trianon. Azóta két
bécsi döntés s a magyar fegyverek meg
változtatták a helyzetet. A trianoni or
szág úgyszólván megkétszereződött, kö
zel 15 millió lakosa van, s ezek 81%-a
magyarnak vallotta magát a legutóbbi

Marosvásárhelynél érte el. Nézzük meg
a térképet s látjuk, hogy ez a nagy
távolságot csak növelte, a teherforgal
mat lehetetlen nehézségek elé állította
(átrakodás). De a magyar élniakarás két
évi munkával leküzdötte ezt a nehézsé
get s a Dés— Beszterce-vonal Szeretíalva állomását 34 km-es új vonallal
kötötte össze Dédával. Volt már na
gyobb vasútépítés — mondja a mindent
lekicsinylő. Igaz, de nehezebb alig.
Amint most átszállás nélkül robogsz az
új pályán, ha kinyitod a szemedet, lá
tod, mit alkotott a magyar munka.
Nem éppen a szépen vezetett pályára
gondolok, a két alagútra, köztük az or
szág hosszúságra második alagút ja, 930
m, a leghosszabb (1221 m.) is Erdélyben,
a gyímesi vonalon van. Hanem figyeljük
A Mátyás-szobor. A román fényképész rava
szul úgy , fényképezte le, hogy a kicsike1 a folyton csúszó, agyagos talajt; nem ok
Romulus és Remus-emlék époly hatalmasnak
nélkül kerülte ki a régi erdélyi vasút
tűnjék fel.
építés e helyeket. Ügyszólván ki kell könépszámláláskor. A lelki egység tehát
közel van — legalább látszat szerint —
a megvalósuláshoz, a szép természeti
egység azonban még messzi van. Lát
szik, hogy emberi kéz rajzolta az új'
határokat — s ha keleten el is értük
újra Uzsoktól Zágonig az ezeréves ha
tárt, a Kárpátokat, a Bácskában, Dunán
túl a határfolyókat, másutt mesterséges
határ vág át hazánk egységes testén.
Elvág összeköttetéseket, különösen így
Kolozsvár látképe
van ez a Székelyföldön, melynek 1904ben épült körvasútja Erdély északi és vezní a pályatestet, hegyoldalakat, ren
keleti részének visszatértekor nem volt geteg hidat, lefolyót s egyebet kell ki
összeköttetésben az anyaországgal. A építeni. Ez a munka most is lázasan
Dédától Sepsiszentgyörgyig vezető, gyö folyik, s még talán évekig., is eltart — de
nyörű vidéken haladó pályáját eleinte átszállás nélkül utazni máris lehet.
csak autóbusszal lehetett megközelíteni; S milyen tetszetősek az új vonal állo
azután néhány hónap alatt 16 km-es másai, vasúti épületei. A régi állomások
keskenyvágányú vasút épült, mely is megújultak, pl. Nagyvárad, Kolozs
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vár, Csíkszereda — a régi pályát is ható, vagy Tusnádon szép villák, a
erősítik Biharkeresztes körül. Az ú. n. Gyilkostónál festői épületek tárulnak
Szamosvölgyi-Vasút gyenge pályája fő elénk — mennyi új épület létesült a
vonallá lett, gyorsvonatok robognak visszatérés két éve alatt nehéz, há
rajta, így a Szamos minden hídját meg borús időben. Már nem kell a magyar
kell újítani, nem is kímélik az áldozatot. ságot Erdélybe reklámmal csalogatni,
És mennyi országutat építettek, építe .olyan tömegek vállalják a zsúfolt vona
nek és javítanak — ez mind a- köny- tokban az utazást, hogy öröm nézni. S aki
nyebb közlekedést, szállítást szolgálja. egyszer látta a Gyilkos-tavat és Békás
Büszke a magyar lélek ennek láttára! szorost, Gyímest és a Hargitát, vagy
Általában folyik az újjáépítés. A 20 Tusnád vidékét, járt a három erdélyi ősi
éves oláh uralom alatt elhanyagolt ma városban: Kolozsvárt, Marosvásárhelyen
gyar városok megfiatalodtak. Magam a és Sepsiszentgyörgyön, s utóbbiból
vágyó szemmel nézett a brassói hegyek
felé: vágyik annak magyar lelke vissza.
Bár épültek oláh témplomok — minél
magyarabb volt a város, annál nagyobb
oláh templomot kapott — , bennük nincs
hivő, s e kész, vagy félig kész építmé
nyek figyelmeztetni fognak a magyar
kötelességre. Minél erősebb és kitartóbb
munkával kell megtartanunk és ma
gunkhoz csatolnunk Erdélyt, s eggyé
tennünk a magyar és székely népet.
A z elindulás megtörtént, a jobb idők
meg fogják hozni ezt s adjunk hálát,
hogy megadta az Isten e magyar
munka lehetőségét. Érezzük, hogy ez
A Farkas-utcai református templom és re
minden természetes határnál erősebb
formátus kollégium Kolozsvárott.
várunk és védelmünk lesz.
visszatérés után láttam kincses Kolozs
várt; sajnáltam, milyen züllött. Most az
utcák olyan gondozottak, mint régen,
az épületek kijavítva (pl. a híres BánffyMagyarország népessége
palota), a parkok szépek — s közbén
a statisztika tükrében
az újítás mellett folyik a magyar múlt
Most nemrégiben tették közzé az 1941-i
feltámadása is. Nemcsak a mérnöki ész
népszámlálás adatait. Az ország 14.7 millió
és munkáskéz dolgozik, hanem a tudós lakosából magyar anyanyelvűnek vallotta
lélek is. Kolozsvár főterén honfoglalási magát 11.4 millió (77.5°/o), németnek 719.762
lelet cáfolja az oláh történelemhamisí (7.4°/o), szlováknak 268.913 (1.8°/o), ruszinnak
tást, épúgy a háromszéki Bálványosvár 562.092 (3.8°/o), románnak 1.100.352 (7.5°/o).
A z anyanyelven kívül azonban a nemzeti
ban talált emlékek igazolják Jókai re
séget is kérdezték. Az erre a kérdésre adott
gényének hihetetlennek látszó adatait.
feleletek azt mutatják, hogy az ország lakos
S ha Szovátán az oláhok építette ságából 11.9 millió, tehát 80.9°/o vallotta magát
modern fürdőház most is jól használ magyarnak.

-
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G örbe Jani kalandja
Érik már az alma, melegek a napok,
Megválogatom s csak édesbe harapok,
így szól Görbe Jani szeptember elején
S máris fent lobog az almafa tetején. .

Sebes víz a Garam, keskeny a híd rajta.
Görbe Jani kománk nem ijedős fajta.
Ravaszságból-e vagy netán félelemből,
Tény, hogy Jani kománk nagy fejesre lendül.

Ám a mogorva csőszt nem tartják hiába
S máris rohan Jani s a csősz a nyomába,
Rohan szegény Jard, a föld is megdobban,
Csak az a kérdés, hogy ki bírja majd jobban?

De a csősz sem hagyja s azon egy ízbe
Beleveti magát vakmerőn a vízbe,
Ellenben Jani, ki jeles tornász fajta,
Felszökken egy ágra s vígan hintáz rajta.

Telek.

Furcsa állattenyésztés.

Az éhes diák.

Történelem órán a diák Nagy Károly kora
beli gazdasági életről felel. A tanár úr meg-,
kérdezi, hogy mit hozott Nagy Károly az
egyoldalú állattenyésztés helyébe? A tanuló
gondolkozik egy kicsit, majd rávágja: „A két
oldalú állattenyésztést."
Valach János
Miskolc.

Földrajz óra alatt Zsuzsi eszik. A tanárnő
megkérdi: „M i az, te eszel?” — „Igen, elfelej
tettem megenni a reggelimet” . — És azóta a
szádban tartod?”
Kovács Kató
Budapest.

Magyar órán.
A névszókból képzett főnevekről van szó.
A tanár példákat kér az ász-ész képzőre. A z
egyik fiú feláll s megszólal: makk-ász.
Drenyovszky János
Budapest.

-

A főzelékeskert,
Német órán a következő szón rágódik a
tanuló: Gemüsegarten. Halványan — úgy lát
szik — emlékszik a jelentésére, mert igy
felel: Főzelékeskert. .
M ór Lajos és Elek László
Celldömölk.
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Albrecht Penck földrajztudós hosszas szá
mítások eredményeképen megállapította, hogy
hány lakost tarthatna el a Föld? Bolygónk
143 millió négyzetkilométernyi szárazföldjén
jelenleg 2.7 milliárd ember lakik, tehát négy
zetkilométerenként 14 lélek. Penck tanár sze
rint, ha a világ mezőgazdasági viszonyai a
mai színvonalon maradnak, a földkerekség
csak mintegy 5.3 milliárd személyt, tehát a
mainak kétszeresét tudná eltartani. Ezzel
szemben a mezőgazdaság a mostanihoz képest
még sokkal nagyobb mértékben kifejleszthető
és az összes ezen a téren adódó lehetőségek
kiaknázása mellett a Föld 13.3 milliárd embert
is el tudna tartani.
K. Schütte német kutató egy csillagászati
folyóiratban érdekes elméletet közöl. Eszerint
egyre szaporodnak a jelek, hogy a Föld for
gása mindinkább lassul. Igaz, hogy a lassulás
rendkívül kismérvű és csak évszázadok
múlva válik esetleg észrevehetővé, de ■
— úgy
mond — előbb-utóbb el kell érkeznie annak
az időnek, amikor a Föld megszűnik forogni
tengelye körül. Ennek első következménye az
lesz, hegy megáll a nappalok és éjtszakák sza
bályos váltakozása. A Föld, akárcsak most a
Merkúr, mindig ugyanazt a felét fordítja majd
a Nap felé. Ezen az oldalon állandó nappal
lesz és a folytonos napsütés miatt elviselhetelenül nagy lesz a hőmérséklet. Ellenkező ol
dala viszont örökös éjtszakába és hidegbe
merül. Ember csak azon a keskeny sávon é l
het, amely a napos és a sötét félteke közötti
átmenetet alkotja. A Föld forgását, a tudós
szerint, az árapály jelensége fékezi.

ladnak a nyílástól és ebben a bányában, a
Föld összes bányáival ellentétben:, hideg van.
A bányában olyan tiszta állapotban találják
a vasat, hogy az erősen vastartalmú kőzet
szikrázik, ha ráütnek. A vasércet drótkötélpályán szállítják le a völgybe. Bányalég ve
szélye nem fenyeget a bányában, úgyhogy
nyíltlángú lámpákat is lehet használni.

Az olasz Alpokban, Aosta közelében van
Európának legmagasabban fekvő bányája, a
cignei vasbánya. A bánya a Monté Creya csú
csán, 2400 méter magasban fekszik, ahol a
bányászok lakásaiból . valóságos kis város
keltkezett, amelynek még temploma is van.
A bánya járatai nem lefelé, hanem felfelé ha

Kinai nyelvre fordítják le az Encyclopaedia
Britannicát, a 24 kötetes és 32 millió címszót
tartalmazó angol lexikont. Kína minden ré
széből összeválogatott tudósok vérzik a fordí
tás munkáját, amellyel két év alatt akarnak
elkészülni.
P. F.

-

Egy kiéli természettudós biztos módszert
fedezett fel a halak életkorának megálapítására. Ügy találta, hogy a halak „hallóköveire”
évenként két réteg rakódik: egy átlátszó és
egy homályos. Ezekután éppúgy meg lehet
állapítani a halak éveinek a számát a halló
kövek gyűrűiből, mint ahogy eddig a fatör
zsek gyűrűiből állapították meg a fa korát,
Kolozsvárott, a Főtér északi részén kezdett
régészeti ásatások értékes eredményre vezet
tek. Megtalálták a város középkori útburko
latát,
amely macskafej-kövekből készült,
alatta pedig két árpádkori sírt fedeztek fel.
A z egyikben felnőtt férfi, a másikban 5— 6
éves gyermek csontváza pihen. Abból a kö
rülményből, hogy a csontvázak mellett nem
találtak fegyvert, vagy egyéb, a halott kedvelt
tárgyaiból származó eszközt, arra következ
tetnek, hogy már mindkettő keresztyén volt.
Norland svéd tartományban, Sandönél, elé
készült a világ leghosszabb betonhídja, amely
az Ingerman-folyón vezet át. A híd főíve 264
méter hosszú. A híd építését lE'38-ban kezdték
meg és kb. ötmillió svéd komába került.
A három kilométer hosszú hídon már meg
nyílt a forgalom.
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A JÓTETT
Irta: Huppert Mária, a kőszegi Gyurátz leányg. III. o. tanulója.
— Tavalyi alsós elbeszéléspályázatunkon második díjat nyert. —
A z őszi nap nevetve ontotta sugarait a
földre.' A jó öreg már régen járja szokott
útját, de kevés helyen látott olyan vidám
ságot, mint itt. Hogy hol az az itt? Megmond
hatom. Egy kis városkában, árnyas parkban,
évszázados fák alatt, csendesen egy vén épü
let húzódott meg. Ne gondoljunk valami ros
kadozó házra. Dehogy! Ódonsága még kedve
sebbé tette. Ennek a háznak a kertjében egy
csapat fiatal lány játszott. Milyen kedves lát
vány volt ez! De hirtelen megszólal a gong.
Vége a játéknak. Gyorsan lesímították haju
kat, ruhájukat és sorakozni kezdtek. Megkez
dődött a munka.
Másnap az iskolában minden ment a maga
rendjén. Némelyik gyereknek azonban fel
tűnt, hogy Zalatnay tanár úr minden tíz
percben végigjárja a folyosókat. Pedig hát ez
nem volt különösebb eset. Szünet alatt
ugyanis nem volt szabad a termekben tartóz
kodni. A z azonban senkinek sem tűnt fel,
hogy Németh Mária egy árnyalattal halványabb
lett, mikor a tanár úr a III/b-be, az ő osztá
lyukba nyitott be. Márta elég jó tanuló volt,
de egy idő óta idegesen összerezzent, ha fel
hívták. Édesapja a helybeli acélgyár igazga
tója volt, tehát jó módban éltek.

az igazgató úrhoz. Gábor bácsi, a pedellus,
Gáspár Ilonát is odahívta nemsokára.
— Németh — kezdte az igazgató úr —
maga ellen súlyos- gyanú merült fel. Zalatnay
tanár úr látta, mikor az osztályban Gáspár
táskájából húzta ki a kezét. Mit keresett
benne?
Márta elsápadt. Nem szólt semmit.
A z igazgató úr azután Gáspárhoz fordult:
— Nem tűnt el valamije a táskájából?
Gáspár erre hirtelen sírvafakadt:
■
— Nem, igazgató úr. De most már tudom,
ki az én jótevőm. Szegény édesanyám két
hete beteg és nem tud keresni semmit. Vagy
egy hete Máté Ilonkának sírdogáltam el a
bajunkat s Márta meghallotta. Azóta minden
nap egy pengős hull ki a táskámból otthon,
mikor a könyveimet kirakom. Most értem
azt is, miejrt nem szokott mostanában Márta
tízórait enni. Köszönöm, Mártám a jóságodat
Azzal hirtelen a nyakába borult Mártának
és megcsókolta.
A tanárok meghatottan nézték a két gye
reket ...

Szerdán a második tízpercben Zalatnay ta- '
nár úr megint benézett a III/b-be. Belépett
és hirtelen betette az ajtót. Csodálkozva látta,
hogy Némeh Márta benn van a teremben s
éppen akkor húzza ki a kezét Gáspár Ilona
táskájából. Odament a kislányhoz és elvezette
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A cél felé
Nehéz sziklákat görget az élet
A célhoz vezető úton elém.
S az akadálytól csügged a lélek;
Midőn két erős kar lenyúl felém,
Megfogja szelíden fáradt kezem
S bizton vezet sebző sziklákon át
Jóságos arcú égi Mesterem.
Berecz József Nyíregyháza.

i.

Kora reggel óta tányérsapkás csend
őrosztag járt házról-házra . . . Ponyvá
val takart lőcsösszekér kocogott mel
lettük kaputól kapuig, mindúntalan
megállva. Hosszúfülű öszvér húzta a
szekeret, könnyen indított a cuppanós
sárban . . . A főucca egyik oldalán végig
minden házba bementek, túl a piactéren
csak oda, ahová Szucsek úr mutatta.
A törvénybíró jobbkeze hivatalos ko
molysággal, felette nagy buzgalommal
végezte munkáját. Mire a főutca végé
nél átfordultak a túlsó oldalra, szekerük
lassan megtelt elkobzott rádiókészülé
kekkel . . .
Magyar gazdák házából kelt vándor
útra a fényezett ládikó, ->- jóval több,
mint szórakozást nyújtó, megszokott
holmi, — anyaországuk darabkája, ezer
éves hazánk részecskéje . . . Mert biz
tató, vigasztaló szózat szállt belőle éjtszakánként a Felvidékre . . . Üzen az or
szág, hol úrnak maradt portáján a
magyar!
Ökölbe szorult kézzel, komoran lép
kednek kársújtott magyarjaink:
— Hát már ezt is!? És így is lehet!?
Se eüsmervény, se lebélyegzett hivata
los papír?! Csak egy ringy-rongy cédula,

amire a törvénybíró fullajtárja ráfirkantja nevének kezdőbetűjét?!
Megszűnt a hírforrás, helyét betölti a
mende-monda . . . Nagy titokban össze
jönnek, sugdosnak . . .
. .. Egész éjjel talpon volt a csendőr
parancsnokság, csengett a távbeszélő, a
fővárossal tárgyaltak . .. Magyar titkos
leadóállomást 'keresnek a környéken,
mérnökök járnak műszerekkel éjjel-nap
pal, kutatnak a magyar rádiósok után...
A határon túl meg indulásra készen áll
a honvédség, csak parancsra vár . ..
Valami készül, változást hoz az idő,
még az őszön . . . Megindul a felszaba
dító honvédsereg, — az bizonyos . . .
Erről beszélt a titkos magyar leadó
is . . . De meddig jönnek? Hol lesz az új
határ? K i tudja?
Kérdésre kérdés, bizonytalan várako
zásban vajúdnak a magyar lelkek . , .
II.
Varga Dénes házába vendég érkezett,
Cser István, az asszony testvérbátyja.
Csak úgy gyalogosan jött át Venyegésről, az asszonynép előtt úgy mondta, a
közelgő disznótor idejének megbeszélé
sére. Esztendőkön át sógora bölléreskedett nála, így most is elhívta. Valójában
azonban pesti újságokat akart olvasni,
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mert Vargáék néhanapján hozzájutottak
egy-egy példányhoz, Wohanka traíikos
árúhordója, Gerencsér János buzgalmá
ból. János gyakran átment a határon,
kecskédi tanyásbirtokán felesbe gazdál
kodott vele férjezett húga. Visszajövet
csizmaszárában lapult a kitiltott pesti
újság ...
Odabent terített asztalnál ültek, Anna
asszony kínálta a harapnivalót. Cser
István türelmetlenül várta, míg húga kii megy. Bizalmatlan, óvakodó természete
nem ismert határt. Hatalmas, fekete bő
rönd állt a szoba sarkában, megakadt
rajta a tekintete:
— Mostanában szerezték? — kér
dezte. — A múltkor nem láttam i t t . . .
— Nem a miénk, sógor. . . a lakóé ...
— Lakóé? — csodálkozott Cser Ist
ván — miféle lakót tart, sógor?
Szemrehányás lappangott kérdésében,
mintha azt mondaná: Az én húgom tizenkétévi házasélet után ide jutott?!
Lakót kell tartani azért a pár koro
náért!?
Varga Dénes sietett a válasszal:
— A nagytiszteletű úr hozta ide sze
mélyesen . .. Bibliát árul a környé
ken . . . Bőröndje is Bibliával van tele . . .
Nem talált hirtelenében máshol la
kást . . . Igen derék, becsületes ember . . .
Cser István elgondolkodott.. . Julis
asszony, Vargáék tőszomszédja jutott
eszébe. Mikor idejövet befordult a fő
utcába, éppen szembe j;ött vele, elujságolta neki a bibliás embert. Igaz ugyan,
Julis asszony a község hírharangja, amit
mond, annak negyede se igaz, — de
mégis . . . Valaminek kell lenni a dolog
ban . . . Mert ha éjnek idején a lakó ki
lép az ablakon, azután leméri a ház fala
meg a krumpliverem közti távolságot,
— az nem lehet rendes ember .. .
Anna asszony kiment borért. ..

-

Nem- említette meg aggályait, a pesti
újság mindennél jobban érdekelte.
Varga Dénes kitalálta sógora gondo
latát, kérdését be sem várva, rátért a
dologra:
— Nemsokára jön János az újság
gal . . . De kiolvasás után rögtön el kell
égetni. . .
— Mit mondott, mikor jön?
— Félhétre itt lesz . . .
—- Ilyen korán?
— Ügy ám, — magyarázta Varga Dé
nes, — mától kezdve csak hatig van
nyitva a trafik! A járási főnök tegnap
behívatta a boltosokat, vendéglősö
ket . . . Ö rendelte el: hat órakor záróra,
hét óra után pedig egy lélek se teheti
ki a lábát a házból!
Cser István bosszúsan vette elő zseb
óráját:
— Nohát, sógor! Most mondja ezt!
Miért ne mszólt előbb?! Hogy megyek
én haza, Venyegésre?
— Hát a kertek alatt! De legokosabb
lesz, ha itt h á l . ., Azután reggel haza
megy . . .
— Hogyne! otthon az asszony halálra
rémülne, ha éjtszakára nem mennék
haza!
— Dehogy rémülne! Tudja az aszszony, hogy ide jött hozzánk, —- nem?
— Megmondtam neki! Előbb Tamá
siba megyek a kádárhoz, onnan átsétá
lok a húgomhoz . . . így mondtam!
— No akkor rendben van! Venyegésen is csakúgy érvényes a járási főnök
rendelete, mint itt! Sejti az asszony,
hogy miért nem jöhet!
Megnyugodva tette vissza óráját. Egy
darabig hallgattak . . .
— Ez a bibliás is hazajön akkor . . .
— vetette oda sógorának.
(Folytatjuk)
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ö n m a g á r ó l című, 10.000 példányban elkelt füzeteiből az ötödik jelent
már meg filléres árakon. Scholz László budapesti lelkész L é l e k k a r d j a
címen évi négy füzet bibliamagyarázatot ad a nagyközönségnek; Grünvalszky Károly, a fasori gimnázium vallástanára, a vallástanítás célját
fejtegeti nagy gyakorlati és tudományos felkészültséggel. Hogy milyen
tervek foglalkoztatják a társaság vezetőit, nem is részletezzük, mert min
den szónál szebben beszél e sok kiadvány. Csak annyit árulunk el, hogy
a 18. század evangélikus tudósát, Bél Mátyást kívánják a nagyközönség
elé vinni értékes műveinek megjelentetésével.
Az eleven élet egyik főeszköze az Üllői-úti könyvesbolt. Ennek
vezetése is jó kézbe került: minden könyvet meg lehet ott kapni. Bő kész
lete van, ne is kerülje el senki! S ami régi kiadvány raktárában porlott
— mennyi érték! — abból nagyon olcsó csomagokat állított össze; ezek
10—20 könyvet tartalmaznak s olyan kelendők, hogy már több csomag,
illetőleg sorozat teljesen ki is fogyott. Kísérelje meg ifjúságunk is a még
kapható sorozatok beszerzését. Jegyzékük az Evangélikus Élet hátlapján
található
A télen majd felolvasó ülések fogják a már többszáz tagot össze
hozni Íme, még most, a mai viszonyok között is lehet erős akarattal és
tervszerű munkával eredményt elérni! Jó példa lehet ez az evangélikus
ifjúságnak.
Egyébként ezt az ifjúságot kellő módon be fogja tagjai közé vonni
a Társaság. Erről majd legközelebbi számunkban hírt adunk. Most csak
annyit közlünk, hogy a diák-, illetve ifjúsági tagság igen olcsó könyv
szerzéshez juttatja majd olvasóinkat is.

Mi lett az Aeneis sorsa?
Latin órán az „Aeneis kidolgozása” című
fejezettel foglalkozunk. Egyik barátunk ol
vassa fel ezt a részt: „Mielőtt tehát Vergilius
elhagyta Itáliát, halálsejtelmektől gyötörve
is az Aeneis sorsa kínozta; azért megkérte
barátját, Variust, hogy ha valami véletlen
történnék vele, az Aeneis kéziratát semmi
sítse meg. Varius természetesen megtagadta
e képtelen kérés teljesítését” . „Óh oktalan
ember” — kiált fel valaki a hátsó padokból.
Kelemen Tamás
Budapest.
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