A kép a szolnoki evangélikus templomot ábrázolja

IFJÚ É V E K
B u d a p e s t , 1943. o k t ó b e r

x x ii. é v f o l y a m

Jegenye a viharban
Nekirohan a vihar,
s veri, tépi, zúg, üvölt,
Iszonyú az ereje,
szinte hullámzik a föld.

állni hősen gúnyt, vihart
halálos vészt egyedül.
Sorsunk ez, a jegenye
sorsunk volt és az marad
jegenyefa a magyar
a viharzó ég alatt.

Mint egy vállas óriás,
vagy dühöngő fenevad,
ökleli a jegenyét,
tördeli a bokrokat.

Bódás János.

Dőlnek a fák ropogva.
Boglya, kéve, nyúl, madár,
zörgő kóró menekül.
Vert hadként fut a határ.
S a fa állja a vihart,
fejét büszkén emeli,
mint a küzdő hős haja,
lobognak levelei.
Jön a zúgó légiraj,
bombái a mennykövek.
Tombolva szórja, veti
szét a nagyszemű jeget.
S a jegenye küzd, pedig
fogy mögötte a sereg.
Ága csattog, s görcsösen
fogóznak a gyökerek.
Hősi harc ez, gyönyörű.
Az ég minden ereje
harcra kelt és állja ezt
egymaga a jegenye.
Kemény, harcos dereka
msgtorpantja a szelet,
s tépve bár, de győztesen
áll a dúlt határ felett.
Csak az a harc: amikor
minden gyáva menekül,
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2. s z á m

H Á ZI ÁHÍTAT
Énekeljünk: 316, 322, 175, 330, 414. (Dunántúli Kér. Énekeskönyv.)
Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus
Jézustól, a m i Urunktól. Ámen.

Olvassuk el a következő szentírási igéket:
( s Okt.lO—16. Lukácsi ev._5:17—6:11. v. Ebben a
részben LukáésJézus galileabeli működésének
(4:14—9:50) II. szakaszát mondja el. Az első
szakaszban (4:14—5:16.) Jézus és a nép viszo
nyai vázolta röviden az evangélista, most pedig Jézus és a nép vezetőinek., .a farizeusoknak és az írástudóknak a viszonyát ismerteti
meg velünk, ö t apró történetet mond el en
nek illusztrálására. Beszél a gutaütött meggyógyításáról, Máté elhivatásáról, a böjtölés
ről, a szombatnapi kalásztépésről és a száradt
kezű meggyógyításáról szombatnapon. Mind
egyik történet egy-egy olyan eseményt tar
talmaz, ami miatt szembekerültek egymással
Jézus és a farizeusok s valamennyi egy-egy
olyan dologra hívja fel a figyelmet,, amin áll
vagy bukik a mi keresztyénségünk is.
Az első a bűnbocsánat kérdése. Jézus job
ban ismer bennünket, mint legjobb barátaink,
mert nemcsak betegségeinkről tud. hanem
bűneinkről is s minden bajunkban kész raj
tunk segíteni. Mi mégis sokszor farizeusok
módjára csak tanakodunk és hitetlenkedünk
ahetyettT hogy elfogna bennünket is az álmélkodás s betelvén félelemmel, dicsőítenénk
Istent, mondván: Bizony, az Ember Fiának
van hatalma e földön megbocsátani a bűnö
ket, bizony, csodadolgokat cselekszik Ö!
A második a bűnösökkel való közösség
kérdése. Sokszor panaszkodunk amiatt, hogy
kévés bűnös tér meg s hiába minden, kutyá
ból nem lesz szalonna. Pedig nemcsak a
bűnösök az okai annak, hogy közülük kevesen
javulnak meg, hanem az ú. n. igazak, mi
magunk is. Adjuk csak alább a gőgünket,
valljuk csak magunkat is bűnösöknek s mer
jünk csak Jézus módiára a bűnösök közé
keveredni mi is, ezzel többet érhetünk el,
mintha kígyót-békát kiáltunk egymásra és
„keresztyén” farizeusokként viselkedünk.
A harmadik a böjtölés kérdése. Jézus se
néni parancsolta meg, se nem tiltotta meg, hogy
böjtöljünk. Ellenben többször megmagyarázta
hogy hogyan böjtöljünk, hogyha böjtölünk.
Semmiképpen sem úgy, mint a farizeusok,
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„akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az
emberek, hogy ők böjtölnek, stb.” (Mát. 6 :
16—18.) TJj posztó és új tömlő a mi böjtünk,
régi posztőhés régi tömlő a farizeusoké. Posztó,
illetve tömlő ez is meg az is, vagyis böjt =:
ételtől s italtól való tartózkodás és vallásos
kodás, csakhogy az egyik új, á másik pedig
régi fajta e ebben van a különbség a kettő
között. Az evangéliumi böjt vidám böjt, mert
örvendetes látvány egy szép, tr) s..Vasalt
egy gyűrött, kopott, régi kabáthoz. Mert az
egyiknek gyökere az evangélium, az a min
den szomorúságában is örömet jelentő jó hír,
hogy Krisztus meghalt értünk, a másiké
pedig az a törvény, hogy szemet szemért, s
fogat fogért és jaj nekünk, ha nem tudunk
elég jót cselekedni.
A negyedik az ünneplés kérdése. Két tör
ténet is szól erről. Ezek szerint Jézus nem
veti el mindenben a zsidók szombatolását,
mert pl. ez a nap őt mindig a zsinagógában
találja. AmíkeiTlizonban ott- cs éleTTszilT'VT!gy"
azon kívül, az már nem fér össze a zsidók
ünneplésével. Ö dolgozott szombatnapon is,
ha^ a szükség úgy kívánta. Imádkozott, és
Mindezekben a kérdésekben a farizeusok
és az írástudók nem értettek egyet Jézussal,
mert már a főkérdésben sem egyeztek vele.
T. i. csak egyszerű embernek tartottákJézust
s ezért kétségbe vonták a jogát és hatalmát
arra, hogy a zgidó hit-ág élet törvényeit
éTvéssé vagy helyesbítse. Jézus azonban két
szer—is—nyumátölrnsanf ‘az’ Ember Fiának =
Isten Fiának nevezi magát ebben a ISákaszban s hangsúlyozza^ hogy Neki van hatalma
az ilyen dolgok cselekvésére7 j?bben - a"-főkéTdésbén kell előbb Jézussal egyetértenünk,
hogy aztán mindenben egyetértsünk Vele!
Okt. 17—23. Lukács ev. 6:12—49. v. Űj,
harmadik szakasz kezdődik a 6:12. v-vel Jézus
galileai működésében s tart a 7:50. v-ig
Nagyjából egy elit gárda kiválogatásáról, ki
képzéséről s a zsidókkal való harc meg-
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indulásáról van szó ebben a szakaszban
a parancsolatról, a gyakoElatban--a*oöbaji_c5@k
A határvillongásokról már beszámolt Lukács elvétve élünk szerinte. De akár követjük, akár
az 1. és 2. szakaszban. Most a harc kezdődik. nem, azt jegyezzük meg, hogy nem jelent
A két ellenséges csoport mindjobban meg
gyöngeséget, ha valaki ennek a parancsolat
nak engedelmeskedik. Csak erős embert nem
szervezkedik.
A 6:12—49. v.-ben Jézus egy egész éjtszakai befolyásolhat magatartásában a másik visel
imádkozás után kiválasztja a tizenkettőt s kedése: erőszakossága, szemtelensége, durva
sága, sértegetése stb. Krisztus sohasem mu
utána hatalmas bészédetmond, melyben ta
nítványai'és a sokaság előtt is tisztázza a tatta meg annyira az erejét, mint amikor a
helyzetet, burkoltan céloz ellenségei szándé meggyaláztatást eltűrte.
kára, a végre, a keresztre s keresztyén maga
Annak ellenére azonban, hogy Jézus maga
tartásra oktatja híveit. Jézusnak ezt a beszé mindent eltűrt és a tanítványait is erre biz
dét általában „hegyi beszéd” néven ismerjük. tatta, beszéde harmadik részében, a 39—49.
De Lukács Mátétól eltérően (Mát. 5:1) mezei
prédikációnak mondja. Egyébként azonban az írástudók felől. Alkalmatlannak minősíti
ss»—nern~~sz6‘ szerint, hanem tartalmilag — őket a nép vezetésére s tanítványait és a töbmegegyezik Mátéval, csakhogy rövidébbre bléketüs''szeretne teljesen kivonni a hatalmuk .
alól. Vezérül maga kínálkozik..fel. mert sze
fögjá~a" beszédet Máténál.
retné megmenteni népét a biztos pusztulástól,
— Három részből áll ez a prédikáció.
Áz~eTsű a 20—2fr:'V-i|r'tgrjed~~5'TtTtndúntalan mely a farizeusok vezetése alatt fenyegeti
őket. Nem akarja, hogy verembe essenek,
így ~RSzdoailC~bOMy „boldogok, illetve jaj néktek . . Az előbbit a szegényekre, az utóbbit nem akarja, hogy elsöpörje őket az árvíz:
a gazdagokra mondja Jézus. Mát. 5:3 v-vel a rómaiak dühe és”~áz isten haragja. De
öT3zebSsbnJTTva- “ zT 'göndőThatnánk, hogy a beszéde az egész nép számára falra hányt borsó
szegények alatt a nincsteleneket, a gazdagok maradt, mert csak kevesek, a tanítványok
alatt pedig egyszerűen a vagyonosokat kell szívlelték meg a szavait'~s“ ígyékeztek Hozzá
értenünk. Ennél a rossz magyarázatnál azon íiasniiióair- jó ' vezetőt 'Tenni a népnek.
ban sokkal helyesebb az, ha nem ellentétbe
Boldogság, szeretet, jól megalapozott igaz
állítjuk, hanem összekapcsoljuk Máté és Lu
élet, — ez az, amiről Jézus beszél, ez az,
kács közlését s egyikkel a másikat kiegészít
ami mindnyájunkat érdekel, ez az, amire csak
jük. Eszerint a szegény kétszeresen szegény, Jézus Krisztus segíthet el bennünket, ha hikülsőleg és belsőleg. Külsőleg, mert nincs
ünk Benne s megfogadjuk, amit mond.
semmije, belsőleg, mert magában semmi érté
Okt. 24—30. Lukács ev. 7:1—17. v. Két igaz
ket nem lát, amit nem az Istentől kapott ságot példáz ez a két”"történet :~I. Jézus az
volna. Ebből Máté a belső. Lukács viszont
Isten Fia, 2. Jézus a zsidóknak és a pógáa külső szegénységet hangsúlyozza. Miért? Tryőkiiák'Vgyaránt Krisztusa.
Az első igazságot Jézus már eddig is hang
Azért, mert más az olvasótáboruk. Mátéé
lelkiekben, Lukácsé anyagiakban volt gazdag súlyozta, mert minden szava, minden tette
s így különböző oldalról fenyegette őket az burkoltan erre célzott. Halottakat azonban
eddig még nem támasztotta fel, sem a sír szélén
elbizakodás veszélye.
A második rész a_27—3iL-..v~ifl tart. Ennek állókat az életbe eddig még nem hívott vissza
Pedig a halálnak a legyőzése a próféciák
m agva'a^k/.- v-beti idézett parancsolat: ^sze
ressétek ellenségeiteket. A továbbiakban ezt szerint kétségtelenül a Messiás feladatai közé
magyarázza meg jézus rendkívül szemléletes tartozik s egyik legnyomósabb bizonyítéka a
módon, sok példával. S tudjuk Róla, hogy messiási idő eljöttének. Ezért Jézus egymás
Ö nemcsak beszélni tudott szépen erről a után két esetben is halottat támaszf~illStve
parancsolatról, hanem igazán aszerint is élt. halálos beteget gyógyít meg. Ebből azt lát
Sem előtte, sem utána azorttran—nem—igen hatjuk. hogy az ellenfelekkel való harc meg
akadtak, akik hasonlóképpen éltek volna. Kr. indulása nemhogy mérsékelte volna Jézust,
e. a zsidóság a szemet szemért, fogat fogért hanem inkább arra késztette, hogy az eddi
törvényt tette ennek a helyébe s ezt a gieknél még nyomatékosabban mutasson rá
parancsolatot^ bár ismerte, még csak nem is Istenfíüságára. Annyi eredménye lett is ennek,
emlegette. Kr. u. pedig sokat beszélünk erről ' hogjTaz emberek megsejtették az igazságot,

5

-

19

—

mert elfogta őket a félelem s Istent dicsőítve
olyat mondtak, amilyet eddig még egyetlen
jézusi csoda vagy beszéd után sem hallottunk:
Nagy próféta támadt mi köztünk, az Isten
megtekintette az ő népét. Ha még nem is
Messiásnak, de valami ehhez hasonlónak te
kintették már Jézust.
A második igazság, amit ezek a történetek
példáznak, az, hogy Jézus a zsidóknak és a
pogányoknak egyaránt Krisztusa. Ezt eddig
egyáltalában nem hallottuk. Jézus (JahleáBan
munkálkodott, zsidók között forgolódott, most
azonban egyszerre egy pogánnyal került
szembe. S azt halljuk, hogy segített rajta.
Sőt megdicsérte” hogy milyen nagyTiitu'.'Máté
ev. szerint (8:11—12.) pedig még azt is mon
dotta, hogy sokan eljönnek napkeletről és
napnyugatról és letelepednek Ábrahámmal,
Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában.
Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötét
ségre, holott lészen sírás és fogaknak csikor^ gatása. Lukács nem hangsúlyozza annyira,
mint Máté, hogy Jézus ezzel áttöri a zsidók
messiási reménykedésének faji korlátáit, sőt
jártak Jézusnál azért, hogy gyógyítsa meg a
százados szolgáját. De így is, úgy is ez a
történet mutatja először Jézust világmegváltó
Krisztusnak s nemcsak a zsidók Messiásának.
Akar zsidó, akár pogány származasuaK' vagyunk tehát, bátran és bizalommal járuljunk
Őhozzá, s higyjünk Benne, mint Isten Fiában!
/■( Okt. 31—nov. 6. Lukács 7:18—35. v. A pró
féták sokféleképpen jövendöltek Jézusról.
Nagy kérdés volt tehát, hogy Jézus melyik
prófétai jövendölésnek megfelelő Messiás
lesz. A zsidók messiása lesz-e csupán^ mint
III. Ézsaiás jövemtöfte"S~tSmmF"a farizeusok
és a nép nagyrésze várta. Vagy királybíró ha
talmas Ür lesz-e^ amint DánTeí jósolta s Ke
resztelő-Tanős hirdette. Vagy király lesz-e és
mégis alázatos, szelíd szolga, szenvedő Krisz
tus, miként I. és II. Ézsaiás prófétálta. Ez a
kérdés nyíltan eddig még nem tisztáztatott.
Most azonban, hogy Keresztelő János követe
ket küldött Jézushoz s megkérdezte: Te
vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk,
Jézus félreérthetetlen felelettel I. és II.
Ézsaiás próféciáját vállalta magára. Ezzel
csak- "azt “ nyilvánította ki, amit már legelső
fellépésekor a názáreti zsinagógában is hir
detett (Luk. 4:18— 19.) s amit éppen az előző
versekben (Luk. 7:1—10), a százados szolgá
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jának a meggyógyításával is megmutatott.
Vagyis, hogy Ö nem ítélni jött, amint Keresztelő János remélte és nem csupán a zsi
dókhoz jött, amint a farizeusok várták.
'Szernbekerült tehát Keresztelő Jánossal s
ezért, bár legnagyobbnak nevezi őt a prófé
ták között, mégis kisebbnek mondja a leg
kisebbnél az Isten országában, mert a leg
egyszerűbb hivő is tudja azt, amiben Keresz
telő János kételkedett, ha csak egy rövid
időre is, hogy valóban Jézus a Krisztus, a
megígért Messiás s hogy Jézus nem a tör
vény, nem a harag Krisztusa, hanem az evan
géliumé, a kegyelemé.
Szembekerült J f z i i g q fa ri-z g iig n lr lra l is s a
legkeményebb szavakkal illeti őket, mert ők
még a Keresztelő kételkedő kérdéséig sem ju
tottak el Jézussal szemben. Meg sem kérdik:
Te vagy-e az eljövendő, stb., hanem amint
Keresztelő Jánost gyalázták, az Embernek
Fiat is csak szidják és megvetik.” " ' '
Viszont nagynak"es 'boldognak mondja Jé
zus liíveit, akik Őbenne" meg nem -botránkoznak. — Remélhetőleg Keresztelő János is
megnyugodott a börtönében Jézus válaszára
s úgy tett, miként a nép és a vámszedők,
igazat adott az Istennek és bűneit megbánva,
hitt a Krisztusban. A legfontosabb azonban
az, hogy mi is így tegyünk. Tudjuk meg,
hogy kiben hiszünk, Jézus Krisztusban, az
Isten megfeszített és feltámadott Fiában s
valljuk meg, hogy ezt a hitet nem pótolja
sem a farizeusi, faji gőggel megfejelt, sem a
keresztelői bűnbánattal kiegészített törvény.
W .Nov. 7— 7J.-f.nfen.es ev. 7:36—50. v. Jézus
nemcsak a farizeusok háta mögött merte meg
mondani a véleményét, hanem szemtől-szembe
is. Bármennyire ellenséges volt is már ebben
az időben a helyzet Jézus és a farizeusok
között, a Mester még sem rettent vissza attól,
hogy elmenjen egy farizeus házába s ott vele
együtt egyék. Ez azonban nem jelentette azt,
hogy az igazságból is hajlandó most már en
gedni Jézus a farizeusokkal szemben, amint
a bűnösökkel és a vámszedőkkel való étkezéséTsem jelentette azt, hogy helyesli bűnös
életüket. Az ilyen alkalmakat is az evangé
lium hirdetésére használta fel Jézus. Most is
magáhöz~~rágádja a szót s miközben megpirongatja Simont, tanúbizonyságot tesz az
Isten igazságáról.
Ez az igazság nem az igazakna kiszól, ha
nem a bűnösöknek. Mindnyájunknak tehát
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Ez az igazság azoknak szól, akik tudnak
szeretni’. Tehát nemcsak az eszük lát tisztán,
tlaném~a szívük is vonzódik az Istenhez szent
szerelemmel s úgy szeretik az* Istent, hogy
közben a felebarátjuk iránt sem szívtelenek

csak akkor lesz osztályrésze, ha magunkat a
bűnös asszony módján bűnösöknek tartjuk,
bűneinkét megbánjuk s az Isten előtt, alá
zatosan leborulunk.
Éz az igazság a hívőknek szól- Tehát csak
akkor lesz sajátunk","Ka nem a félelem kény
szerít bennünket tárdre a Krisztus előtt, ha
nem a bizalom, nem a törvény haragvó Istene
nyom le bennünket a földre, hanem az evan
gélium bátorít bennünket arra a merészségre,
hogy bűnös létünkre is merjünk az Istenhez
folyamodni.

Ez az igazság nem a törvény igazsága, ha
nem az evangéliumé. Röviden így hangzik:
Megbocsátattak néked a te bűneid. Boldog
ember az, aki ebben az igazságban hisz s
eszeitnT él. mert annak Békessége van.

Imádkozzunk:

Üristen, mennyei Atyánk! Te eUenállasz a kevélyeknek és kegyelem 
mel vagy az alázatosakhoz. Kérünk: segíts
minket
önvizsgálatra,
hogy
Szentlelked igaz bűnbánatot és töredelmet támaszthasson bennünk, hogy
meg ne kem ényedjünk biztonságunkban és önigazságunk n e takargassa ál
szívünk romlását, hanem megváltjuk, hogy szükségünk van bocsánatodra,
életünket naponként megjavítsuk, életünk végén pedig vigasztalódásunkat
kegyelmedben leljük, 'amelyet nekünk Ígértél a mi Urunk Jézus Krisztus
által Ámen. (Lelkipásztor 1943. szept.)
Önálló imádság.

Mi Atyánk, ki a mennyekben v a g y ....
Énekeljünk:

Dicsőség mennyben Istennek . . . (Dunántúli Kér. Énekeskönyv 1. ének.)
Grünvalszky Károly.

A Szózat százéves
Hazádnak rendületlenül légy híve, óh ma
gyar .. . zengte Vörösmarty s a gyönyörű köl
temény sorai Kölcsey Himnusza mellett má
sodik nemzeti imádságává vált a magyar
nemzetnek.
A költeményt száz évvel ezelőtt zenésítették meg. Nyilvános pályázatot hirdettek rá
s a pályázaton a nemzet legjobb zenészei ver
sengtek a dicsőségért, köztük Erkel Ferenc,
a Himnusz megzenésítője is. Az első díjat
azonban Egressy Béni nyerte el s a költe
ményt nagy ünnepélyességgel mutatták be a
Nemzeti Színházban.
Vörösmarty Szózata Széchenyi István hatá
sára keletkezett. A nemzeti múlt dicsőségén
merengő magyarok szemét a „legnagyobb
magyar" fordította először a jövő felé. Ö
merte először kimondani, hogy Magyarország
nem volt, hanem lesz, azaz a dicső múlt után
még fényesebb jövő, még szebb élet vár
reánk, mert a múlt küzdelmeivel megérde

-
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meltük azt. Csak( rendületlen hűség, munka,
kitartás és önfeláldozó hazaszeretet kell hozzá.
Vörösmarty is ezt a gondolatot fejezi ki.
„Még jőni kell, még jöni fog egy jobb kor,
mely után buzgó imádság epedez százezrek
ajakán. . . “ Igaz, hogy van benne célzás a
halálra is, de az is dicső lesz a költő szerint
s a világ fog bennünket megsiratni. A nem
zet azonban a költeményből az első jöven
dölést, a dicső jövő biztos reményét érezte
ki, azért is válhatott nemzeti imájává.
Mi is így érezzük, ma is így érezzük. Csak
rendületlen nemzethűség, önfeláldozó hazaszeretet és kitartó küzdelem éljen a nemzet
fiaiban.
Mint ahogy ez élt abban a halhatatlan
tizenhárom hősben, akinek aradi vértanúsá
gára hálás kegyelettel emlékezünk ebben a
nehéz, küzdelemmel teljes esztendőben is.
Most és mindig, amíg magyar él a földön.

-

Koratavaszi
gyog Rodostó

éjjel, , csillagtenger ra
városa fölött. Vándorol

a hold, ezüst

színével

térdére takarót borít. Míg iratait ren

vonja be sze

gény, bujdosó magyarok házatetejét. . .
Kuruc hősök —■' bús magyar sors ül
dözöttéi — lassan
pihenőre
térnek
nagy árvaságukban. . .
Mozdulatlan gyertyaláng,

érintetlen

kerevet az ágyasházban . . . Mikes ke
zében

lúdtoll,

csendesen

várja nagy

ura rendelkezését. Hallgat a nagyságos
fejedelem, lelke mélyét nehéz gond
em észti. . .
. . . Mit is keresnek ők most már e
világban? Vesztett csaták, odaveszett
haza és szabadság . . .
Fájdalmas kín
tépi,

marcangolja

szívét:
. . . Lesz-e még magyar szó a hazá
ban? Lesz-e
szág?
*

még

Erdély?

Magyaror

dezgeti, nagyura felpillant az égre:
— Mikes fiam, nézd az égboltot. ..
milyen különös fényben ragyognak ma
a csillagok, meg a hold . . . Ugye, te is
észrevetted?
—
Igenis, nagyságos fejedelem . . .
Holdtölte lesz holnap . . .
— Itt kint sokkal jobb . . . nem ér
zem úgy a fojtó m eleget. . .
Remegő kézzel mutat az iratcsomóra:
— Folytassuk . . . de olvasd fel elöl
ről .. .
Mikes kezében simul a papírlap,
magához vonja a nehéz gyertyatar
t ó t . . . Folyékonyan pereg szava, ol
vassa nagyura gyöngy betűs sorait:
„Nem ;félek őszintén
kinyilatkoz
tatni — ó Örök Igazság —■ kinek jelen
munkámat

ajánlom,

hogy

egyedül

a

szabadságszeretet és a vágy felmenteni
Imám
ének hangját hozza a szél az idegen járom alól hazámat,; ez volt
a célja minden tettemnek . . . ”
messziről, foszlány osan:
— La illa . . . il Allah . . . Mohamed •
Pillanatra elhallgat, urára emeli te
kintetét . ..
razul il Allah . . .
Halkan szól a fejedelem:
— Kimegyünk . .. kint folytatjuk . . .

— Igen, ez jön a legelejére . . . Men
jünk tovább!

Szolgák sürögnek a kis kertben, asz
talt, párnázott karosszáket, ülőkéket
hoznak . . . Burás gyertyatartó, vaskos
iratköteg,
talra.

írószerszám

Botjára

kerül

támaszkodva,

az

asz

hűséges

íródeákja karján roskadozva lépdel a
fejedelem.
Kemény sastekintete he
lyén most bágyadtan csillogó szem
pár . . Mikes óvatosan leülteti, fájó

-

Mikes lapozgat az iratkötegben:
—- Néhány sort találtam i t t . . . még
számmal se láttam el ezt a la p o t. . .
~—• Olvasd fel!
„Megkezdtem hazám felszabadításá
nak művét a saját és a nyomorult nép
szenvedéseitől indíttatva, mert sok és
nagy sanyarúságban volt része . . .
Eskümből
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folyó

kötelességem

volt

megmenteni a hazai törvényeket, fel ség mintaképe! — hördült fel a fejede
segíteni a nyomorultakat az elviselhe lem. Mikes folytatja:
, ,Longueval
késznek
nyilatkozott
tetlen igából, amit a jog és a méltá/nyosság ellenére raktak rájuk . . . Tá arra, hogy francia szövetséget kérő le
vol áll tőlem úgy a dicsőség, mint a velemmel el fog menni Párizsba . . . A
magasabb méltóság vágya, avagy a következő évben Longueval Barbesieux
korona
elnyerésének
k ív á n s á g a . . francia miniszter levelével tért vissza
Ennek dacára mégis vezetett valami hozzám, melyben a francia király jó
hiú vágy, az önmagámmal való meg voltáról biztosított és arra kért, hogy
meghatalmazó levéllel felszerelve, küldelégedés gyönyörűsége . . . ”

Mikes kezében simul a papírlap .. .

— Eddig van — fejezi be Mikes — jén! hozzá vissza L onguevalt. . . Ebben
a levélben köszöntem meg a francia
ezt hová tegyem?
kívánatosnak
— Az első könyv végére, ahol Bar királynak jóindulatát,
besieux francia hadügyminiszter leve tartva, hogy Lengyel- és Magyaror
törekedjék az
léről írtam! Olvasd csak el azt a részt! szágok egyesítésével
>
ausztriai
ház
hatalmának
gyengíté
— Igen, megvan.
„Ezerhétszáz tavaszán elhatároz sére . . . Ez a levél Longueval árulása
tam barátaimmal, hogy XIV. Lajos következtében a császár kezébe került
francia király pártfogását fogjuk kérni és ennek folyománya képpen történt,
az ausztriai ház elnyomatása ellen. hogy április 18-án éjjel két órakor sáEkkortájt mutattak be nekem egy rosi kastélyomban a császár nevében
Longueval nevű, francia származású fogolynak nyilvánítottak . . . ”
Csontos öklével asztalára sújt a fe
császári kapitányt. . . ”
•
— Nyomorult, gazfickó! A kétszínű jedelem:
-
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Elég! ne

folytasd!

gondolni

se

akarok erre! Tovább! mi következik?
— Bécsújhely és Lehmann kapitány.
Enyhül
ráncai:

haragja,

arcán

simulnak

. . . Mert hűvösödik idekint, könnyen
megfázhatik nagyura . .. Szépen bevi
szik az ágyasházba, lefektetik. . . Hiába,
—
fáradt, beteg öregem ber. . .
Ki
tudja mit

hoz

a

holnap? Ha ágynak

Szegény, jó Lehmann . . . M eny

esik, egyedül fogja elvégezni munká

nyire ragaszkodott hozzám! Mit is ír

ját . . . készen áll a kézirat, csak össze
kell rendezni . . . Hatalmas mű lesz, el

—

tunk róla?
„Mikor Bécsújhelyre

értünk, eszembe

jutott a vérpad, ahol Zrínyit és Frangepánt lefejezték. . . Az hittem, hogy
engem is áldozatul hurcolnak oda, M a
gyarország szabadságáért, melynek el
törlését a császár elhatározta . . . Nem
is csalt meg engem vélekedésem, mert
bebörtönöztek

ugyanoda,

ahol egyko

ron nagyatyám, Zrínyi gróf szenvedte
rabságát. . .

Egy

novemberi

hajlandó életét is feláldozni, csakhogy
segít

ségével kalapácsokat, fogókat csempé
szett be börtönömbe, hogy eltávolít
hassam ablakom rostélyát.. . Magas
volt a fal, mély a vizes árok, azonkívül
több falat kellett volna átmásznom . . .
A szökésnek ilymódon való végrehaj
tásától
idegenkedtem,
mindazonáltal
megkezdtem

hűséges

apródon

segít

ségével a rostély eltávolítását. . .“
Mikes elhallgat, urára p illan t.. . Le
csukódó szempárral, mellére hanyatló
fővel elszundít a fejedelem . . . Verte
ién ajka megmozdul, alig hallhatóan
suttogja:
—

Bécsújhely, Podolin és Varsó . . .

Szökevény,

dicsőséges

fejedelem,

vé

gül földnélküli, hontalan bujdosó . ..
Elhal szava,
vább . . .

csendesen

De vájjon okulnak-e? Levonják-e a ta
pasztalatokat, következtetéseket? Mind
egy!

bóbiskol to

Mikes összeszedi iratait, lábujjhegyen
indul megkeresni a szolgákat. . .

-

megcsinálja!

m unkát. . .

Lemásolja az egész

Ügy is átkos semmittevés

ben múlnak a napok, lelkűkre ráfeküdt
a törökvilág lom hasága. . . Üt pedig
nincs többé . . . Zágon örökre elveszti„Rodostó ostorod lön magyar!” .
Így

napon,

börtönöm parancsnoka, Lehmann ka
pitány azzal állított be hozzám, hogy
elősegítse szökésiemet. . . öccse

juttatja haza, hogy okuljanak belőle. . .

mire

jár a gondolat
szolgáival

Mikes

fejében,

visszatér ' nagyurá

hoz . . . A kis kert kapujában megáll
nak hirtelen . . . Ott térdel nagyságos
uruk a feszület előtt,
hallgatják imáját:

megrendülve

. .. Ö, Örök Bölcseség, — egyedül te
tudod, miért szabtál ki oly végk ifejlést„ ami bekövetkezett! Engem senkisem vádolhat hiszékenységgel, tunya
sággal . . . Veszítenem k e llett. . . A szét
húzás,
egyenetlenkedés zúzta tönkre
terveim et. . . Kárba veszett a sok fá
radozás, — mindenki elhagyott, elfor
dult tőlem . . . ”
M ély sóhajtás kíséri buzgó imáját:
„A
rabja

napkirály
v o lta m . . .

udvarának féktelen
De megértettem éri

az ostorcsapásokat,
melyekkel
en
gem nyomorgattál . . . Uram, bocsásd
meg vétkeimet! Te tudod, hogy mit
tettem és miért tettem . . . Megmu
tattam a hazának és az egész keresz
tyén világnak, hogy a magyar szabad
ság ügyét nem a dicsőségért, nem a
gazdagságért vetettem f e l . . . és nincs
oly
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nyomorúságos

rabság,

melytől

Találkozásavártán

való félelmemben azt cserbenhagynám.
“Uram! A sír szélén állok, nemsokára
számot

kell

Előttem

szegény,

admon

tetteim ről. . .

Mi, kik ajkunkon magyarszavú dallal
állunk a végső véres viadallal,
vendője . . . örökös rabság, idegen já
a szertehulló mindenséggel szemben
rom a la tt. . . Mindenható Isten! en
ez alkonyodó világegyetemben:
gedd élni dicső nem zetem et. . . Nekem
elindulhattunk keletről és délről,
mártíriumot kellett hordoznom . . . de
hegyek ormáról és völgyek öléről,
az unokáim . . . magyar
unokáim . . .
bús, vak utakra vihetett a vérünk,
Engedd, hogy nemzetem szabad legyen,
most mégis mind az Egyetlenhez érünk.
önmaga intézhesse sorsát. . . Ne nőjjön
Ki közdve előbb, kétellyel, közönnyel,
rengeteggé a bitófák erdeje, ne ontson
ki friss harmatos hajnali örömmel,
bonfivért a széthúzás, pártoskodás . . .
ki úgy, hogy m élyek m élységét bejárta:
Engedd az örök igazság győzelmét, a
de napról-nupra népesebb a várta.
szabadságszeretet
győzelmét, engedd
A várta, hová őrül tenni minket
hazánk felszabadulását. . . ”
Az Egyetlen terelte lépteinket,
Mikes ott térdel a kertajtónál, mö hol katonái készen, fegyelem ben
götte térdelnek a szolgák. . . Halkan állunk a világviadallal szemben,
elismétli nagyura fohászát:
fek ete éjjel farkasszemet nézve,
— Engedd hazánk felszabadulását. . . csakhogy mi népünk ne kerülne vészbe.
Szorongó érzés szíveikben, könnyben A nagy Vigyázó egy örök nevében
■csillog nagyura szeme . . . Magához inti állunk a vártán, megállunk az éjben,
és fel-felhangzik szánkon a kiáltás,
■őt a fejedelem, szótlanul befelé indul
míg el nem érkezik az őrségváltás.
nak. . .
magyar

hazám jö

Mikes tekintetét urára emeli:

Turmezei Erzsébet.

— Nagyságos fejedelmünk . . . Tatár
járás sújtott, nyögtük a török hódolt

DIÁKESETEK

ságot . . . Kétszáz éve császárok szipolyozzák vérünket. . .

Kinek küldték a Szentkoronát?

Dacos fővel fokozza hangját:
— Mi hát a magyar sors? Örökös
szenvedés, pusztulás másért? Mit akar
velünk az Isten?
Rákóczi m eg á ll. . .

Kivonja

jobbját

Mikes karjából, a vállára teszi . . . Jóságos szeméből
sugárzik:
—

Mikes

a

Történelem érán Szent Istvánról kérdsz a
néni. Kinek küldte a pápa a magyar Szent
koronát? kérdezi többek között. Az egyik kis
lány jelentkezik és feleli boldogan: A pápa
a Szentkoronát Julius Cézárnak küldte.
Hamrik Ilona, Rákosszentmihály.

Megváltó szeretete

fiam. . .

ne

töprengj

a

Mindenható akaratán. . . nem a mi kö
telességünk az . . . De az Ö akaratát el
viselni, — ez a mi kötelességünk!
Bementek az 'ágyasházba.

—

Az őserdő.
Az Amazonas melletti őserdőkről van szó
földrajzórán. A tanár úr azt kérdezi a fele
lőtől: Mi az őserdő? Mindennün súgják a jól
tájékozottak: Zöld pokol. A felelőnek furcsán
hangzik, de azért elismétli utánuk nagy böl
csen: Zöld bokor.
Drenyovszky János, Bpest.
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A Szent Anna-tónál
Irta:

dr. Zelenka Margit.

„Szent ez a tó az ős magyar pogány
elődöknek... éppen úgy, mint a ke
resztyén ivadékoknak.”

gukban

gőgösen

vetélkedő

szívtelen,

testvérekről. Ki ne szeretett volna se
gíteni a kocsi elé fogott, ártatlanul
megalázott székely leányoknak, külö

(Jókai: Bálványos vár.)
Nyári utunk ez évben is Isten jóvol

nösen
a
legszebbnek,
legjobbnak,
Annának. S melyik magyar leány, vagy

tából már a harmadik nyáron, a fel
szabadult „mindig zöld kicsiny föld” -re,

fiú ne újjongott volna fel Jókai r e g é -,
nyének olvasásakor, mikor maga a jó>

Erdélybe vezetett, annak is egyik leg
kisebb, de annál kedvesebb kis üdülő
helyére, Uzonkára. — Sajátságos, tá
gas, napsütötte hegyoldalak terülnek
itt el, széles, lankás dombhátak, ritkáslombű, hatalmas nyárfák lenge ko
ronája rajzolódik bele az ég kékjébe.
Hatalmas mogyoróbokrok tövében vas
kos medvegombák
bamállik.

bársonyos, kalapja

Mindenfelé patakok csörge

deznek s végeszakadatlan virágos ré
tek ontják szinte már kábító illatukat.
Egész nap, sőt be az éjtszakába hallik
az andalítóan méla kolomp szava,
amint hol a Nagy' Murgó hol a Piliske
oldalán

csendül

meg

egy-egy

búsan

legelésző tehén, vagy szelesen szökdelő
kecske nyakán. És ugyanilyen megle
pően, szerte-széjjel gyúlnak ki éjjel a
pászitortüzek s izzanak rőt fényükkel
bele az éj sötétjébe,, mintha csak ősi
idők pogány tüzei villannának m eg itt,
a régi mondák világában, a Bálványos
vár és a Szent Anna,-tó közelében.
Mert hiszen éppen csak a Nagy-Pi
lis áll messzeszálló, vágyakozó pillan

Szent Anna-tó.

tásunk útjába, amikor a Tusnád felé
sötétlő, kékes, fenyves rengetegek felé
sóvárguhk. Mert ugyan kit ne vonzana
ellenállhatatlan erővel ez a meseszerű,
vadregényes vidék,

aki

Isten menti ki

egyszer is hallotta a régi mondát Bál

-

szenvedő leányokat
kezei

közül. K i n e

akarná ennek a regének a színterét, a
Szent Anna tavát látni s ki ne akarná

csak egyetlen

ványos-vár kegyetlen uráról, a hiúsá

a

kínzóik kegyetlen

a partján álló kápolnában szívét a
végtelen irgalmú Istenhez emelni?
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Ne is (nyugodjatok

addig,

magyar

bájos égszínkékjével

a

Szent

Anna-

fiúk, magyar lányok, amíg utatok Ti

tava! —

teket is el nem vezet erre a feledhe
tetlenül szép, minden svájci, tiroli vi

teljesült
álom,
Olyan érintetlen

dékkel- is

ártatlan kékségben ragyog felénk a tó,
mint a rege Annájának csillogó szeme;

bízvást

vetekedő

magyar

tájra.
Tusnád felől, erről a fenyvesrenge

olyan

És végre lent vagyunk! Be

tökéletes,

valóravált
vágyak!
tisztaságban,
olyan

kerek

teg mélyén, az Olt zuhogó vize mellett
épült csodálatosan szép fürdőhelyről

következő

vezet fel a hatalmas, 56 kanyarulattal

betolakodott idegen

kígyózó út, az 1300 m magas Csornád

volna visszatükröznie;

ezüsttükör

pillanatban,

mikor

a

szelíd

párák úsznak a nap elé, mintha soha
arcot
és

nem kellett
olyan hara

Székely népviselet.
hegyre.

Így bjizony jókora kapaszko

dás árán jut fel a természetjáró, mert
Tusnád „csak” 650 m magasan van a
tengers|zint

fölött.

S

mikor

sok-sok

kanyarulat után felérünk a Csornád
tetejére, - akkor tűnik ki, hogy most

gős, tarajos, zöld hullámok morajlanak fel egyszerre, mintha a hagyo
mány székely leányainak, vagy talán
a húszéves rabigának a megaláztatá
sára emlékeznék.

még innét, a hajdani tűzhányó kráte

A szél elül, a nap kisüt, a tó már
megint mosolyog. Boldogan vesszük

rének a pereméről le kell ereszkednünük, ha a tóhoz akarunk jutni. De

génykétől a mesterien faragott botun

ki tudna itt megállni! Csúszik ugyan
a tűlevéllel ősidők óta behintett, me
redek ösvény, fárasztó a leereszkedés,
még jobban próbára teszi a gyaloglót,
mint a kapaszkodás eddig, de itt-ott

meg a parton

székely

le

kat, mert bizony szükség van rá vissza
felé is, a kapaszkodón, Meg-megállunk,
visszanézünk,

búcsúzkodunk, felsóhaj

tunk:''„viszontlátásra, te gyönyörű m a
gyar Szent-Anna!”

a fenyves egy-egy ritkás helyén már
előcsillan, lent a mélyben, a maga bő

-

ügyeskedő
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A z elektromikroszkóp
Mindenki hallott a természettudósok
mikroszkópról.

mikroszkóp
felbontóképessége körül
belül egy ezred milliméter körül van

Orvosok, mérnökök ma nem nélkülöz
hetik ezt az eszközt, amely megmu

két pontot vizsgálunk, akkor ezek képe

fontos

eszközéről,

a

(In, mikron), ha ennél közelebb

tatja az apró élőlények világát és fel

levő

összefolyik, nem különböztethető meg
egymástól és így hiába nagyítjuk meg

tárja az anyag szemmel már nem lát

a felvételt még százszorosán, az újabb

ható
szerkezetét.
K ét nagyítólencse
van benne.
A z alsó, a tárgylencse
végzi el az apró tárgy első nagyítását,
a második lencse, a szemlencse azután
másodszor

nagyítja

meg

ezt a képet.

A kétszeres nagyítás után az apró
tárgy pontjaiból kiinduló sugarak újra
egy-egy pontban találkoznak szemünk
ideghártyáján és tetemesen megnagyí
tott képet alkotnak. Jó mikroszkóp na
gyítása megfelelő kezelés- mellett ezer
szeres is lehet. Ez nagy szám, de meg
kell mondanunk, hogy a nagyítás egy
magában

még

nem

minden.

Semmi

akadálya sem volna annak, hogy va
laki egy baktériumról ezerszeresen na
gyított képet készítsen és ezt .a felvé
telt utólag, mint egy fényképet újból
például százszorosig ne nagyíttassa és
így százezerszer

nagyított

képet

ne

kapjon a felvétel eredeti
tárgyáról.
Miért nem teszik ezt? A zé rt,' mert a
százezerszer
nagyított
baktériumkép
semmivel sem mutatna többet, mint
az ezerszeresen nagyított kép. A mik
roszkóp értékét nem is annyira a na

Az elektromikroszkóp képe.

gyítás szabja meg, mint egy másik
szám, a felbontóképesség. A felbontó-

nagyítás már nem tudja szétválasztani

képesség azt mondja meg, hogy milyen

a pontok képeit. A mikroszkóp felbon

messze van egymástól az a két pont,
amelyet még különálló pontoknak lá

tóképességének

tunk az eszközön keresztül. Ha ennél
közelebb 'van a két részecske, akkor
már nem látjuk azokat különálló pon
toknak,

mert képeik összefolynak. ’A

—

körülbelül

ezredmilli-

méteres határa onnan származik, hogy
nagyjában
ennyi
a
fénysugarak
hullámhosszúsága. Ha a tenger hullá
mainak útjában több méteres nagy fa
lat állítunk, akkor ez észrevehetően
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befolyásolja a

hullámok

menetét,

de

ha egy sétapálcát dugunk a hullámzó

tengerbe, ez néni befolyásolja a- hullá
mok menetét oly mértékben, hogy az
észrevehető volna. Éppen így az ezred
milliméternél kisebb tárgyak nem za
varják

meg

oly

mértékben a fény

hullámok útját, hogy észrevehető nyo
mot hagynának.

Rákos sejtek elektronmikroszkópos képe.
Az elektromikroszkóp célja, hogy az
ezred milliméternél kisebb méretek
világába is be tudjon hatolni. Ez csak
úgy lehetséges, ha a kép létrehozá
sára nem fénysugarakat, hanem más
segítőeszközt alkalmazunk. Az elek
tronmikroszkópban
egy
izzószálból
apró,

Az elektromikroszkóp vázlatos keresztmetszete.
—

negatív

töltésű

elektromos ré

szecskék, úgynevezett elektronok re
pülnek ki ugyanúgy, mint a rádiólám
pák izzókatódjából. Egy közelben levő,
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+ 50000 volt feszültségre töltött lemez

első közülük az izzószálból kibocsátott

az elektronoknak nagy sebességet ad.
A z elektronmikroszkóp szerkezetének

elektronokat a megvizsgálandó tárgy
ban gyűjti össze. (Ez az izzószál alatt

lényege, hogy átrepülő elektronok pá

levő ú. n. kondenzorlencse.) A tárgyon

lyáival utánozzák

vi

keresztülrepülő elektronokat egy újabb

közönséges mikroszkóp

elektromágnestekercs (az ábra ú. n.
első lencséje) egyesíti nagyított képpé.

selkedését

a

a

fénysugarak

ban. Az üveglencséket elektromágne
sek tekercsei helyettesítik (ezek ke-

Ezután mégegyszer végbemegy ugyanez

A nagy folt egy vérhasbaktérium. A kis kerek
foltok a baktériumot megtámadó apró élő
lények (bakteriofágok).

Lepke pikkelyének széle. A képeken meg
jelölt távolság egy ezredmillimétert jelent.
Ebben a méretben az egész lepke 1 kilo
méter nagyságú is volna.

resztmetszetben látszanak az ábrában).
A z egy pontból kiinduló, gyorsan re
pülő elektronokat
az elektromágnes
mágneses ereje újra egyetlen pontban
tereli össze. Így lehetséges az eredeti
tárgyhoz, hasonló alakú, de nagyított
kép létrehozása. Az elektronmikrosz
kópban több ilyen lencsét helyettesítő
elektromágnestekercs

található.

Az

-

a folyamat, mert egy második lencse
újból pontban gyűjti össze az elektro
nokat. Így igen nagy mértékben, két
szeresen nagyított képet kapunk. De
hogyan szemlélhetjük ezt a képet, hi
szen

az

elektronok

nem

láthatók?

Olyan módon, hogy a második kép ke
letkezési
helyére
fényképezőlemezt
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tott lényekről, az ú. n. vírusokról. M i
vel az elektronok rendkívül kicsinyek,
az ezred milliméternél sokkal kiseb

vagy fluoreszkáló ernyőt helyzünk. A
nagy sebességű elektronok a fényké
pezőlemezen nyomot hagynak és elő
hívás után kész a kép, a fluoreszkáló
ernyő pedig a Röntgen-készülékeknél
szokásos

módon

láthatóvá

teszi

bek, ezért például

felbontóképessége sokkal jobb, mint a
közönséges mikroszkópé. Űj abban igen
nagy fehérjemolekulákat is láthatóvá
lehetett tenni ezzel az eszközzel.

fenn, az izzószál alatt kerül a sugarak
útjába. Ahol a baktérium sok anyagot
tartalmaz, ott sokat elnyel a rajta át

got tartalmazó

részei

Dr. Vermes Miklós.

és at ernyőn a
sok elektron jut
nem fénylik. A
kevesebb anya
elnyelés

vírusok észreve

hető akadályt jelentenek az elektro
nok útjában és az elektronmikroszkóp

az

elektronok által alkotott képet. A meg
vizsgálandó tárgy, például baktérium:

haladó elektronokból
kép ezen helyére nem
az ernyő ezen része
baktérium vékonyabb,

a

Október

nélkül

engedik át az elektronokat, a kép
megfelelő helyére sok elektron jut és
nagy fényességet tapasztalunk. Tehát
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A reformáció emlékünnepén gondol
junk

az

örök

protestáns

gondolatra:

vissza a tiszta Igéhez! Miként lehet az.

az ernyőn vagy lemezen látható kép a
anyageloszlásának hű képe

hogy a keresztyén világ megtelt minden

lesz.
Az elektronmikroszkóp tényleges el

pogánysággal? A fogalmak kifordultak

baktérium

értelmükből a hamisak szüksége szerint

készítése igen nehéz munka volt. Az
eszköz belseje
tökéletesen
légüres,

s az , igazak kínjára. A szenvedés fogal

hogy az elektronok
sem akadályozza. A

múló borzalmakba jutott az emberiség.

mai kitágultak s minden eddigit felül

repülését semmi
baktériumot kü

Hol

van

hát

az

eszmény,

amiről

lönleges szerkezettel viszik be a lég
üres eszköz belsejébe. Az élesre állí
tást oldalról kis csővön át vizsgálják,

világunkat keresztyénnek nevezik? El

ha a beállítás jó, akkor' félrefordítják

kal; önzés, hiúság, hatalomvágy, gyűlés

a fluoreszkáló ernyőt és az alatta levő
fényképezőlemezre felveszik a képet.

iét, irigység, bosszú és kapzsiság választ

Az új

eszköz

elkészítésével

fáradság meghozta

takarva

undok emberi

ocsmányságok

el bennünket az Igétől. A reformációnak

járó sok

éppen az az értelme, hogy minden em

gyümölcseit. Mint

a közönséges mikroszkóp feltalálásának

beri

idejében, úgy most is egészen új világ

vissza a szenvedő

tárul fel a tudósok előtt, az ezredmilliméternél kisebb méretek világa.
Igen részletes felvételek százait készí

A reformáció idején is súlyos válságba
vergődött a tiszta Igétől elzárt ember

tették el sejtekről, baktériumokról, T é
rnek felületéről, kristályokról, azután

is szerezte neki a reformáció.

megtisztítva
embernek

adja

az Igét.

és kereste a felszabadulás útját. Ezt meg

a baktériumoknál sokkal kisebb, beteg

(Kiss Roland cikkéből. Magyar Protestánsok
Lapja.)

séget okozó, eddig még soha nem lá

-

ragadmánytól
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H a d ije le n t é s e k

a

t a n á r -d iá k fr o n t ó l

— Valahol Magyarországon. —•
Mert a hadvezérek úgy találták jónak,
Csendben telt el a két kedves őszi hónap.
Volt kis csatározás rádiószó naellett,
De általában a csapatok pihennek.
S most lévén dandárja mezőn a dolognak,
Hát a gazdaságban sürögnek-forognak,
Derék tanulóink, buzgó lelkű szittyák,
Jelenleg az Őszi termést takarítják.
Citrom Pista lám egy nagy hordóra üle,
Szőlőtől és musttól kétfelé a füle.
Mindkét fajtát olyan nagy mértékben nyeli,
Ugyancsak soká lesz a nagy hordó teli.
Tar Miska a puttonyt cipeli a vállán,
Ravasz mosolygás van a szemén s az állán.

Bátyja egy almafán válogat serényen
S felderül az arca piroson, keményen.
Gömb Jancsi pedig a földre heveredve
Mutatja, hogy neki dolgozni sincs kedve,
Ebéd után lévén mozdulni is restel,
Barackot majszolgat elnehezült testtel.
Ellenben egy fának gyarló árnyékában
A latin tanár úr búsul egymagában.
*
A latin nyelvtanban tapogat az ujja,
Cvikkere a gerundiumokat bújja.
Egy fatönkön mélán, szomorún kesereg,'
Hogy rá sem hederít a vidám hadsereg,
Szomjas lélekkel a csengettyűszót várja,
Mikor újra zeng majd a nagy csatalárma.
Telek.

A torkos Diana.

Hová kell menni?

A római istenekről van szó. Azt olvassuk,
hogy Diana silvas amabat (Diana az erdőket
szerette). A felelőnek azonban más véleménye
van a dologról s így fordítja a mondatot:
Diana a szilv’ákat szerette.
Kovács Kató, Bpest.
-

Természetrajzórán nagy felelés van. Éppen
Rapaport felel. Arról van szó, hogy mit kell
tenni, ha az ember szeme hibás. A fiú sietve
megadja a felvilágosítást: Ha a szem hibás,
azonnal menjünk a fogorvoshoz.
Szepesvári Jenő, Bpest.
/
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A lipcsei egyetem könyvtárát 1543-ban ala
pította az egyetem akkori rektora. A könyv
tár alapját 400C kötet könyv és 1500 kézirat
képezte, amelyek kezdetben a dominikánusok
kolostorában voltak elhelyezve. 1891-ben a
könyvtár díszes otthont kapott: olasz renaissance stílusban épült palotába költözött. A
szerény alapból fejlődött könyvtár ma 940 ezer
kötetből, 7500 kéziratból és 150 ezer levélből
és kézírásból áll. A 400 éves könyvtár legfél
tettebb kincsei közül elég ha csak az ú. n.
Ebers-papiruszt említjük, amely a Kr. e.
1552. évből származik s igen fontos adatokat
tartalmaz, az ősi egyiptomi orvostudományról.
Mellette a Codex Sinaiticus, a 42 soros Gutenberg-biblia és a Goethére, Schillerre és
Daniéra vonatkozó teljes irodalmi anyag je
lenti a könyvtár felbecsülhetetlen értékeit.
Az Ungvártól három kilométernyire fekvő
Gerény községben a nyáron a kassai RákócziMúzeum ásatásokat végeztetett. Az ásatások
során napfényre kerültek a Drugeth-családnak a 14. század végén épült várkastélyának
a maradványai. A várkastély valószínűleg
robbanás következtében pusztult el.
A szlovákiai leitmeritzi cementgyár közelé
ben folyó ásatások során ötezer évesre be
csült sírokat tártak fel. A ' tetemek mellett
teljes épségben maradt-korsók, poharak, ma
is használható tűzszerszámok és más tárgyak
azt bizonyítják, hogy magas műveltséggel
rendelkező nép temetkezőhelyére bukkantak.
Az Amazon melletti Manaos városában út
építés közben eddig ismeretlen ősállat csont
maradványaira bukantak. A földből kiemelt
és megkövesedett lábszárcsontok egyenként
négy méter hosszúak, átmérőjük félméter, sú
lyuk pedig meghaladja a 7 métermázsát, úgy
hogy azokat tmelődaruval kellett a földből
kiemelni. Az elképesztő méretű csontokból
arra következtetnek, hogy az ősvilág leg
nagyobb emlősállatát sikerült Manaosban
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feltárni, amely a- jégkorszakbeli mammutnál
négyszer nagyobb lehetett.
'
Magyarország legöregebb fája egy gesz
tenyefa, amely Kőszeg mellett, a Király
völgyben áll. Korát 800 évre becsülik. Czeke
Gusztáv ajándékozta Kőszegnek 1817-ben.
Törzsének a kerülete több, mint kilenc méter,
lombkorcnájának az átmérője meghaladja a
24 métert.
A világ első páncélos hajója, a „Santa
Anna”, 1530-bén Nizzában készült. Az ólom
ból készült és 300 főnyi, legénységet számláló
hajóra felerősített páncélzat V. Károly tuniszi
expedíciójánál annyira bevált, hogy az egy
korú történeírás Tunisz elfoglalását elsősor
ban a páncéloshajó alkalmazásának tulaj
donította.
A világ legkisebb porcellán dísztárgyát állí
tották ki legutóbb Drezdában; amelyeket a
világhírű meisseni gyárban készített egy
Kretzschmar nevű keramiaj szobrász. Több,
mint 50 ezer égetési kísérlet kellett ahhoz,
hogy az 5— 15 milliméter nagyságú dísztárgyacska végül sikerüljön. 862 parányi ré
szecskében rakták fel e hihetetlenül apró por
cellán tárgyakra a különböző díszítéseket.
A légitámadások alkalmával használt vilá
gítóbombák fényerejét 1.2 millió gyertya
fény hatásában állapítják meg. A bombát
tartó ejtőernyő időzített szerkezettel van el
látva, amelyet a bomba ledobásakor a repülő
gép vezetője állít be. Az ejtőernyő a talaj
fölött mintegy 1000—1500 m magasan kinyílik
és utána a bomba már mintegy 100—120 m
percenkénti sebességgel száll alá. Magának a
bombának is van időzitett szerkezete, amely
az ejtőernyő rántása után 4 perc múlva lép
működésbe.* A bomba ekkor kb. 500—1000
méterre van a földtől. Ekkor gyúladnak meg
a világítótestek és 4—6 percen keresztül
szinte nappaíi világosságban mutatják az
alatta levő területet.
P. F.
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Somogyi séta
Irta: Lemle Géza V. évf. tan. növ., Baja.
Ütleírás pályzatunkan a múlt evben első díjat nyert.
Hajnal volt. Valahol messze lehunyt sze
meit égfelé emelve kukorékolt egy kakas. A
hang szétfolyt a somogyi kertek alatt, és egy
kis résen belópódzott a szobánkba. Talpraugrottunk. Mintha a természet minden mesés
pompája erre a kakaskukorékolásra várt
volna, 'hogy megmutassa ezernyi szépségét.
A nap bíborvörös, arcát beletörölt? az ég
lágy, bársonyos törülközőjébe: egy sápadt
bárányfelhőbe. A fűszálak megdermedve
várták, hogy a hajnali fény lecsókolja róluk
az éjtszaka . legdrágább kincsét: a csillogó
harmatcseppeket. A vén szilvafa egykedvűen
bámult a hajnali szürkeségbe, de mintha
mégis mosolygóit volna, amikor ágáról egy
dalos madárka hajnali fohászát sóhajtotta az
ég felé. Cukor, az öreg komondor kikukkan
tott deszkaodújából, de egy megvető pillan
tással ismét visszahúzódott. Korainak találta
az időt. És a nap megkezdte napi robotját,
elindult lángszekerén, hogy életet leheljen a
földre, hogy áldást fakasszon, hogy verejté
ket csaljon a munkások bronzvörös bőrére,
hogy az Isten szeretetének minden melegét
a földre sugározza, hogy élet lüktessen a
mélyben az Ő dicsőségére!
. Álmosan hunyorított a nap a patak tük
rébe, majd szemérmesen elbújt egy felhő
mögé, de csak azért, hogy kidörzsölje szemé
ből az álmot, hogy azután még szebben moso
lyoghasson a tájra.
A lábunk alatt csikorgóit, amfkor a kilo
métereket róttuk a poros országúton. Az út
mellett sovány homoki legelők nyújtózkod
tak, néhány csenevész bokorral. Mintha egy
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évezred termő fáradalmát pihenték volna ki.
Lila virágok tárták ki kelyhüket és vágyón
ölelték porzókarjaikkal a szorgalmas méhecs
kéket. Csupa szín, csupa hang, csupa illat
lebegett körül és mégis valami csendes, nyu
godt némaság ült a környéken. Mondani sze
rettem volna valamit mellettem bandukoló
barátomnak, de illetéktelennek tartottam ma
gamat arra, hogy akadozó nyelvemmel ecse
teljem azt a kacagó szépséget, amely a lel
kem legmélyéig belémmarkolt. Ketten vol
tunk, de én éreztem közelemben a Harmadi
kat, a művészt, az Alkotót, akinek áldó keze
soha meg nem szűnő tervszerűséggel és lázas
ihlettel virágot fest a -mezőre, zenét kompo
nál, hogy legyen dala madárnak, verset ír,
hogy susoghassanak a szellők, tragédiákat
alkot, hogy a mennydörgés és a zivatarban
recsegő fák elüvölthessék minden fájdal
mukat.
Szemeim mohón átkarolták a tájat és te
kintetemmel keblemre öleltem a mindínsé
get, és úgy éreztem, akkor minden az enyém
volt, ami szép, minden igaz volt, amit csak
álmomban láthattam valaha. Királynak érez
tem magamat és tudtam, hogy Isten moso
lyog" rám a zöld levélről, tudtam,, hogy Isten
szól hozzám a madárdalban, éreztem, hogy
Isten csókja érintette epedő ajkaimat, ami
kor átölelt a susogó szellő.
— Palkóm, mily szép itt nálatok minden
— szóltam, dei csak azért, hogy mondjak va
lamit.'
— Hát bizony, Somogybán vágyunk, Ist
vánéiban — felelte csillogó szemmel és némi
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lokálpatrióta gőggel. De én megértettem.
Del kiszemeim előtt megjelentek szülőföldem
-égbemeredő jegenyéi, örökké virító mocsarai,
szürke fűzfái és a számomra annyira kedves
esti szimfónia: a békakuruttyolás. Dagadó
kebellel gondoltam haza, szülőföldemre, mert
hisz ott is szép minden, csak az más szépség.
De égy az Alkotó, aki csak szépet alkot,
hogyha már földi szemeinkkel nem láthatjuk
is, érezzük közelségét alkotásaiban, az Ö
templomában: a természetben.
Közben letértünk az országúiról és kes
keny erdei ösvényen haladtunk az erdő bel
seje felé. Hatalmas tölgyek büszkélkedtek,
alattuk csak néhány cssnevész bokor tengő
dött, megbontva a gazdag, buja erdei legelő
üde, zöld bársonyszőnyegét.
— Nézz csak oda! Arra a vén tölgyre! —
irányította figyelmemet Palkó egy hatalmas
fára. Néztem. Vén, megtört fa volt, néhány
száraz ága könyörgőn nyúlt az Ég felé. De
sok mindent elmesélhetne, ha nyelve volna!
Törzsébe vésett címerek, szívek és kezdő
betűk őrizték a boldog műit napsugaras em
lékeit. De nem szólt a fa semmit, csak a szellő
símogatására susogták a haldokló aggastyán
fiatal, zsenge hajtásai a természet örök zso
lozsmáját:
— Élhi! Élni! Élni!
Egyik száraz ágon harkály ült farkára tá
maszkodva/ Fejét kissé félrebiccentette, ránkpislantott, mintha csak üdvözölni akart volna.
Azután nagyot koppantott csőrével a kopár
ágra, egy, keskeny résbe belefeszítetts csőrét
és íme, nyelvével egy kövér kukacot húzott
ki a korhadó fa pusztuló belsejéből. Le
nyelte, és én úgy láttam, mintha megnyalta
volna csőre szélét az ízletes falat után. Na
gyot kurjantottam a madár felé:
— Jó étvágyat!
Az erdő napszámosa’ mogorván rámnézett,
nyilván nem' értette mag jókívánságomat és
sértődötten tovaszállt. Madón’szívében talán
még ma is fájdalmas emléket őriz rólam.
— Valamikor — kezdte mesélni Palkó —
erre voltak a híres zselici kanászfalvak. Ezek
ben az erdőkben makkoltattak.— És felcsen
dültek a somogyi kanásznóták, amelyek már
.lehervadtak népünk ajkáról, hogy értéktelen
„slágerek” foglalják el helyüket,

nak szemeim, hazudik a fülem? — gondol
tam magamban. Nem! Valóban röfögést hal
lottam. Valahol messze, az erdő zöldes homá
lyában szürke foltok mozogtak. Disznók. Oda
ballagtunk a vén kanászhoz, aki egykedvűen
szívta pipáját. Hiszen az ősi életforma él még,
csak a dalok fagytak meg a somogyi ajka
kon, hogy a mozik poros homályának vér
szegény dalai életrekeljenek -— gondoltam
magamban.
— Jó napot kívánok! — köszöntöttük az
öreget szívünk mindén melegével.
— A dj’ Isten! — így az öreg. Megsodorintotta bajuszát.
— Mi járatban erre?
— Csak sétálunk egyet, gyönyörködünk az
erdőben, » madárdalban, a virágillatban. —
Csodálkozva nézett ránk a konda bús, halkszavú őre. Bizonyára azt gondolta eddig,
hogy mindez az övé, az erdő dala, a rét illata
és lám, mások osztoznak örömében. Helyet
mutatott egy mohos tuskón. Volt valami a
mozdulatában Koppány nemeseinek úri gesz
tusából.
Üldögéltünk. Az öreg könnyfátyolos szem
mel beszélt életéről, munkájáról, boldog volt,
mert mi áhítattal hallgattuk. És megtárult
lelkének mélyéről felbuggyant egy . átverejté
kezett évezred minden vádja és panasza.
Mennyi sós veríték, könny, bánat mesélt sza
vaiból! És mennyi nyomor panaszkodott, ke
sergett ruhájáról! Fájt a lelkünk. És milyen
egyedül van! De mégsem! Itt ül mindennap
e mohos tuskón, Isten zsámolyánál érző szívé
vel, megtárult leikével és pipájának ég felé
kanyargó, örök füstáldozatával.

Szívélyesen elbúcsúztunk az öregtől. Kér
ges tenyere finom kezünkbe tévedt és érez
tem, mennyire egyek vagyunk az öreg kon
dással az Űrban és szenvedő magyarságunk
ban.
Tovább ballagtunk, egyre beljebb és bel
jebb. Már régen megebédeltünk hátizsákunk
ból. .
Valami csodálatos dolog az erdő! Minél
többet járunk benne, annál csodásabb szép
ségeket látunk meg. Mily csodás összeölelkezése az erőnek és bájnak a hatalmas tölgy
árnyán meghúzódó sápadt kis virág. Milyen
távoleső végletek: a csattogó, eget-földet
— Bizony, ma már csak itt-ott száll a régi megrengető mennydörgés' és a ‘madárdal!
ének szájróLszájra — fejeztem be barátom Bizony csodálatos melódiák fakadnak a macsendesen borongó eszmefuttatását. De csal ■dárszívek mélyén. És milyen lenge szárnya
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lássál ívelnek az Ég felé a dalok! Mintha nem
lennének annyira földhözragadtak, mint az
ember dalai. Mi is énekeltünk (amint költöi
nyelvek mondanák), hogy versenyt daloljunk
a madarakkal, de versenyről szó sem lehetett.
A magyar nép bánatát kesergő régi népdal
szárnyain búsongtunk, mélyen átélve Juhász
Gyula szavait:
■

„Mert búsulásra volt itt mindig ok!
Ugye, bajtársak, ugy-e magyarok?!”
És felcsendült ajkunkon a régi dal:
Felszántom a császár udvarát,
Belévetem hazám búbaját.
Hadd tudja meg császár fölsége,
Mi terem a magyar szívébe;.
Bánat terem abban, búvstés,
A magyar élete szenvedés . ..

Észre sem vettük, hogy halkan ránkborult
az alkony. A nap bíborvörös fényben az erdő
mögé hanyatlott és sugárglóriát vont a vén
fák üstökére. A szellő halkabb lett, minden
nyugodni készült. Egy száraz ágon örvös
galamb készült elpihenni, felborzolt tollal
utoljára búgta dalát megholt kedveséről:
Megölték szegényt,
Kivették szívét.
Egy halvány virág bágyadtan lehajtotta
fejét és csendesen elszenderedett. Itt is, ott
is valami sejtelmes nesz villant fel, átsuho
gott az erdőn, elömlött a tájon és csendes
áhítattal töltötte meg a vidéket. Az erdő
imádkozott. Csendes, de bensőséges volt
imája, csak egy csalogány Aem állhatta sikáig,
hanem hangos énekkel zsolozsmát zengett az
Urnák.
Hazafelé ballagtunk. Isten veled erdő! —
csendült fel szívemben a búcsúzó, Isten veled
madárdal, virágillat, Isten veled!

falu egyetlen utcáján. A házak kíváncsi ab
lakszemükkel ránknéztek, azután behunyták
szemüket. A sápadt sárga fény egyszerre ki
hunyt, és az ablakok mögött imára kulcsolódott egy bús, egyke-magyar gyermek keze.
„Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál édes gyermekem.”
Valahonnan a messzeségből elnyújtott ku
tyaugatás hallatszott, másfelől bagoly huho
gott. Az emberek megborzadtak. A halál
hangjai zokogtak egy egykéző magyar- falu
felett.
A jó étvággyal elfogyasztott vacsora után
nyugodni tértünk. Elfújtam a lámpa pislogó
lángját.
-— Mit szólsz Somogyhoz? — kérdezte Pal
kóm, örökké bánatosszemű barátom. Elme
rengve néztem a mennyezetet, pedig nem
volt azon semmi néznivaló. Mit szólhattam
volna?
— Feledhetetlen! — susogtam. Imára kul
csoltam két kezem és hálát adtam Uramnak,
hogy beléphettem szent templomába: a ter
mészetbe, ahonnét megacélosodott hittel és
lélekkel vágtam az élet új, szent csatáinak.
Még néhány fáradt gondolat motoszkált
agyamban és már félálomban suttogtam:
„A természet örök könyvét forgatni ne szűnjél,
Benne az Istennek képe leírva vagyon”.
Azután elaludtam és lelkem egy boldogabb
világ álomképeit kergette. És vigyázott ál
momra Ö, az erdő, a madárdal és virágillat
égbenlakozó atyja.

DIÁKESETEK
Mi a víz?
Egészségtanórán felelünk. A doktor, úr a
vízről kérdez: Mi a víz? A felelő gyorsan, de
nem egészen helyesen így felel rá: A víz
színtelen, szagtalan, íztelen gáz.
Hamrik Mária, Rákosszentmihály.

Újra fájdalmasan csikorgóit talpunk alatt
az országút, és ránkmeredtek hideg, merengő
szemmel a csillagok. Az Ür lámpásai. A hold
unottan üldögélt egy kátrányos útszéli villariypózna tetején. Az'este fekete szárnyával
A majmok.
betakart mindent és mi csodálattal hallgat
tuk a legfenségesebb zenét, a csendet. A fák
Természetrajzórán'azt kérdezi a néni: Mit
komorán, méltóságteljesen sötét lettek, a mező
tudtok a majmokról? Alig hangzik el a kér
leheletfinom párasóhajjal adott hálát az ég
dés, felugrik egy kis lány: A majmok ezred
nek a napi gondviselésért.
évekkel ezelőtt az őseink voltak.
Halkan, dudorászva sétáltunk végig a k is
Ferencz Eszter, Rákosszentmihály.
—
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Vágy
Kis kertemben
És élveztem a
Vágy fogott el,
Tenni szépet és

sütkéreztem,
napot,
űzött, hajtott
nagyot.

Gyár moraja zúgott messze,
Motor hangja brummogott...
Munkája az emberkéznek ...
Szívem meg nem nyugodott.
Lám, az ember siet, futkos,
Törtet, alkot, feltalál,
Nem látja, hogy mind hiába,
Mindent elront a hatál.

Ordítsatok! Minden fájdalmatok
Egy diszharmóniába menjen át;
ítéljetek, van hozzá jogotok,
Kürtöljétek a Vér diadalát,
Fújjatok jeirikói trombitát,
Omlasszatok le minden ép falat;
Halljam hát végre, a Halál szavát,
Nem bírom el, ha minden így marad ! . . .
Nem szóltok ... Néma bosszútok kemény,
Egy méter föld, most látom, mily erő!
A költő hadd zokogjon itt szegény,
Ott, győztesen hallgat — a temető...
Fehér Gábor
VIII. o. g. t , Nyíregyháza.

Porszem csak és egyéb semmi,
A munkája csigaház.
Egyedül Isten világa
Tökéletes alkotás.
így láttam, míg eltűnődtem
Kicsi kertem rejtekén,
S nem fájt már, hogy nem vagyok hős,
Világ nem hord tenyerén.
Megtanultam a virágtól
Sorsom szépen hordani,
A madártól: verssel, dallal
Istenemet áldani.

Temetőben
Néma sírok között, temetőben vagyok,
Előttem sírkövek, fejfák, kicsik, nagyok.
Egy kis mellékúton ballag el a léptem
— Domborodó sírok minden nyomon-lépten.
Nagy fekete sírkő, márványból faragva
Áll előttem. Aranyírás van rá rakva.
Ragyogó betűkkel ez van írva rája:
örökké gyászolja fia, unokája.

Mert ez szebb, mint minden, amit
Emberi kéz alkotott
S legfőbb jó, ha Isten előtt
A fejed lehajthatod.
Sziller Márta ev. leányg. VI. o. t.
Budapest.

Gazdag ember, nagy úr, csakis az lehetett,
Kit a sötét halál ide eltemetett.
Mellette szerényen egy kis sír domborul.
Szerető szelíden rá egy csokor borul.
Nagy sírkő, kis fejfa békén egymás mellett
Ki tudja, mióta, hogy együtt pihennek?
Kit tudja, annak tán földön jutott bőség,
De emezt várta fent az örök dicsőség.

Hősök temetőjében
Nyomomban megzörren a friss avar,
Kezemből drága termőföld pereg ...
Mélázva ülök, és a csend zavar,
Öh, szóljatok hát, néma emberek!

Most az égre nézek, mely ragyog fölöttem . ..
Sok halott, sokféle pihen itt köröttem.
Van, kit megsirattak, van, kit ma is áldnak.
Van, kinek sírjához soha ki sem járnak.

Beszéljetek, ne hagyjatok magam,
A szürke alkony lázadozva nő,
A nyirkos ködben fennakad szavam,
S oly rémítő a csendes temető...

Csend van s a csendemet nem zavarja semmi.
Oly jó így egyedül, elmerengve menni.
Temetőben vagyok, halottak köröttem,
Csak az ég ragyog fent nyájasan fölöttem.

Dicsérjetek, vagy átkozódjatok,
Hadd halljak zokogást, vagy gúnykacajt!
Csak némák, némák ne maradjatok,
Mert ez a csend az őrületbe hajt!

Berecz András IV, o. t.
Nyíregyháza.
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— Nem biztos! Már három napig is
elmaradt, mikor a környéket járta bib

. . . Hadd beszélgessenek nyugodtan,
gondolta, ha egyszer ilyen . . . Az egész

liáival . . .
Cser István közelebb vonta székét:
— Sógor! egy ilyen jött-ment árus
előtt akar pesti újságot mutogatni? Amit

ház tudja, mennyire odavan azokért, de
ő csak titkolja jövetelének célját. . .
még az édes tastvérje előtt is . . . hát
csak titkolja ! . . .

titokban hoztak át a határon? Hová tette

Cser István pipára gyújtott:
— Hallom, ma összeszedték a rádió
kat . . . odaadta sógor mind a kettőt?

a jobbik eszét?
Varga Dénes indulatosan
— Ismerem már jól azt
Én ne tudnám, kit tartok a
Becsületes magyar, akár a

legyintett:
az embert!
házamban!?
sógor, vagy

magam! ötőle ne féljen!
— Nono! óvatosság sohasem árt! Van
neki licence?
— Hát hogyne volna! Két hónapra
szól az árusítási engedélye . . . Az adóját
is befizette rendesen . . . Bőröndjében
csak biblia van, kisobb-nagyobb, min
denféle formában . . . Megnézheti, mert
nyitva áll!
— Elhiszem,

ha

mondja . . .

Szóval

rendes ember?
A házigazda asztalára csapott:
— De gyanakvó a természete! Mond
tam már, becsületes magyar ember!

— A fenét! csak a régit, — a másik
ról nem tudnak . . . Vadonatúj hat lám
pás készüléket csak nem adok oda ezek
nek a bitangoknak! Mit szólna a Péter
fiam, ha jövőre hazajön ! ? Hogy így
vigyáztam

a rádiójára,

amit ő titok

ban hozott át a határon? M ajd egy hé
tig vesződött vele, míg megszólaltatta!
Dehogy adtam!
— De szétszedte?
—

Nem én! Levittem a pincébe . ..

szól az mindenütt, antenna nélkül . . .
Tegnap Pestet fogtuk . . .
—

Fogtuk? —

csodálkozott a sógor,

— hát még kit avatott bele a titkos
rádiózásba?
— Gömörit, a bibliást. . .
Cser István összeráncolta

Anna asszony behozta a bort. Ismerte
jól testvérbátyját, tudta, mennyire le
becsüli az asszonynépet megbízhatóság

ostobaságot!

szempontjából.

se avattam volna bele . . . Tovább nem

Nem

sokat

időzött

a

szobában, kivitte a pogácsás tálat.

—

homlokát:

Ototbaságot csinált. . . igen nagy
M ég az édes testvéremet

gondol csak az orra hegyéig ? ! Ma még
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jóba vannak, holnap valami csekélysé
gen

összetűznek

és

kész a harag! Ha

pedig feljelenti, esőstől zúdul a nya
kába a b aj! Erre nem számít ? !
Varga Dénes nyugodtan mosolygott,

— Én ugyan nem változtam!
végén majd kiderül az igazság!

De a

Kívülről ismerős köszöntés hangzott,
megérkezett Gerencsér János. A házi
gazda kisietett eléje . . .

harag nélkül, csendesen megjegyezte:
III.

— D e sok baja van ezzel az ember
rel! Mintha bizony

tudna

szobába.

Nyomatékosan hangzott a válasz:
— A zt hiszi így beszélnék, ha nem
No mit hallott? —

turista

zsákkal,

hóna

Cser István gyorsan behúzta mögötte a
—

kérdezte mo

Hozott

újságot?

—

kérdezte

suttogva.

solyogva.
Sógorából

Hátán

alatt gondosan átkötözött csomagokkal.
tárva hagyott aj tó t .. .

tudnék . . . Éppen eleget hallottam!
—

Ötvenkörüli, pirosképű férfi lépett a

róla vala

mit

megindult

az

— Három darabot kaptam, van benne

áradat. . .

Fontoskodva, minden vádló szót erősen
hangsúlyozva darálta le mondókáját:

mit olvasni. . .

amit Julis

Lerakta csomagjait, kibújt hátizsák
jából.

asszony látott kedden este! Ő meg azt
látta, mikor már lefeküdtek, a bibliás

— Hát ez mi? — mutatott a csoma
gokra Varga Dénes.

—

Csak

azt

hallottam,

—■

kilépett az ablakon,, odaállt a h á z . falá
hoz az udvaron, nagy lépésekkel m eg
indult a krumpliverem ajtajáig. . . le
mérte a távolságot és visszamászott a
házba! Ezt látta Julis asszony! Én meg

Tra f i k. . .

dohány,

meg

ciga

retta . . . két doboz szivar is van közte. ..
A házigazda arca elkomolyodott:
— Vitted volna haza . . . Nem szerei

azt mondom, aki valójában bibliát árul,

tek gyanús eredetű portékát a házam
ban! A z újság az más! Ha kiolvastuk,

az éjnek idején nem méreget más por

elégetjük, — de ez itt van!

táján és nem mászkál az ablakon ke

János zsebében kotorászott:
— Nono, Dénes! Nem úgy van, ahogy

resztül!
— No Julis asszony már kísértetet is

te gondolod! A m it itt látsz, az enyém,

látott, — nevetett a házigazda, — meg
seprős boszorkányt a kéményen! De

— mert megvettem a gazdám tól. . . Itt
az írás; róla!

csak ő látta! M eg kétfejű macskája is
volt, de azt is csak ő látta, mivelhogy
elnyargalt a háztetőn . . . Sógor! Julis
asszony szavára én mitse adok!
— Hát, — ha nem fúj a szél, nem

Letette a cédulát az asztalra.
— Éppen ennyi jutott a fizetésem
ből . . . Mert készülődik az öreg W o hanka, csomagol nagyban . . . Engem is
elküldött. . .

zörög a haraszt. . . Ezt tartja a példa
szó . ..

—- Mit csinál? — kérdezte a sógor.

De én idáig úgy is

—
Készülődik
hazafelé,
Csehor
szágba! Azt mondta, a trafikot magával

mertem a sógort, mint aki nagyon is
lebecsüli a fehérpép
szavahihetősé

viszi az utolsó szálig! így amennyit
tudtam, megvettem tőle . . . Különben

gét . . . Ügy látom, most hirtelen meg

a fogunkat szívhatnánk, míg megjön a

változott!

magyar trafik!

—

N y i lv án. . .
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Cser István a fejét rázta:
— Magyar trafik? Ej, nem hiszek én

röl szól, hanem innen! Mert itt van kö

az ilyen szóbeszédnek! Jó néhányszor

zöttünk a Felvidéken,
bujdosik hol
erre, hol arra, hol arra, hogy rá ne ta

felültem neki! Húsz év óta éppen ele

láljanak . . . Nem tudjuk ki kezeli, de

get beszéltek, azután
sem lett!

végén semmi

ez nem is fontos! Megmondja nekünk az
igazságot, ahogy valójában történt. . .

Gerencsér János arcán kisimultak a
ráncok:

— Honnan tudja ezt ilyen pontosan?
— Ehonnan-e!

a

— De most lesz! Mert Űjhelyben már
bent van a honvédség! Géléi János ott

János

hirtelen

leült.

Jobblábát ki

nyújtotta, balcsizmáját markába kapta,

Átfutotta a vastagbetűs címeket.
volt, saját szemével látta, mikor kidön-

lefelé húzogatta.

tötték az

totta,

oroszlános

határ oszlopot! Ö

maga mondta nekem!

nekivetette

Mikor

így

meglazí

jobblába

fejlécnek,

vele letolta csizmáját. Félre hajtotta a
belső bélésbőrt, elővette az odarejtett
újságokat. Sietve fellapozta az egyik
példányt:

— Eh, sokszor hallottam hasonló hí
reket . . . nem tudom elh inn i. .. Hiába,
nem tudom . . .

— No, nézze csak! Itt van! A bujdosó
rádió . . . Olvassa el!

— Pedig ezt elhiheti! Mert bemondta
a bujdosó rádió i s .. . Nem szokta hall
gatni?
— Az se tudom, mi az . . .
— Nem tudja? A bujdosó rádió, tit

Átnyújtotta az újságot. Cser István
kikapta kezéből, átfutotta a vastag be
tűs címeket.

kos magyar leadó állomás! Nem Pest-

-

(Folyt, köv.)
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Pontversenyünk állása:
Amman Walter 175, Antalics Andor 52.
Balázs Géza 78, Balogh György 127, Bankó
Miklós 50, Bartucz Judit 42, Bácskay Gusztáv
101, Berendik Iván 171, Borbély Károly 124
Bögner Emília 125, Csekme Pál 225, Deptner
Ilona 52, Domby Márta 102, Ecíelényi Endre
189, Farkasdy Valéria 34, Földes Iván 127
Glazewski Melitta 225, Göllner Gábor 223,
Götze Árpád 78, Grynaeus Péter 52, Gyenes
Gizella 50, Harbach Gyula 125, Hegedűs
László 125, Herrstein Gyula 225, Hesp Ede 175,
Horváth Zsuzsa 77, Hugyecz Gabriella 53,
Kardos Magda 145, Kasper Egon 200, Kele
men Tamás 225. Kerekes Mária 225, Kesjár
Mária 97, Kéry János 225, Klekner Gizella
194, Koch István 102, Kovács Ferenc 37, K o
vács Kató 200, Kozma Éva 76, Köhler Márton

52, Kriegler János 225. Lábossá Lajos 176,
Lakos Éva 34, Lászik Mária 199, Lunczer
Ágnes 225, Mihály Éva 102, Móritz Péter 225,
Novák Ervin 52, Nyíró Károly 125, Ormoshegyi Zoltán 75, Őri Zsuzsa 225. Patócs
György 53, Paulo Károly 71, Perl János 196,
Petócz Sándor 3, Pozsonyi Mihály 100, Racskó
Sándor 152, Rusznyák Péter 25, Ruttkay Zsu
zsanna 182, Sarlós Róbert 99, Schulz Nóra 125,
Szelecsényi Eszter 100, Szép Ilona 50, Szép
falusi István 95, Szigeter Győző 49, Szirmai
Olivér 98, Szokolay Mihály 78, Takács Zoltán
166, Tibortz Gyula 65, Tóth Rózsi 52, TóthSzöllős Vilma 122, Trizna János 100, Urai
Erika 73, Vájná Kálmán 127, Valent Béla 225.
Varsányi Ottó 102.

Pályázat
nak (polgáristák, gimn. I—IV.). I. díj 15 P,
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület
II. díj 10 P, III. díj jutalomkönyv.
elnöksége a következő pályázatokat hirdeti:
Útleírás. I. díj 20 P, II. díj 10 P, III. díj
1.
Vers. Jutalom: I. díj 20 P, II. díj 10 P: IV.
jutalomkönyv.
III. díj jutalomkönyv.
A pályázatban résztvehet a lap minden elő
II.
Rajz (ceruza-, tussrajz, linóleummetfizetője. A pályaműveket aláírni nem szabad
szet). Jutalom: I. díj: 30 P, II. díj 20 P
hanem jeligével kell ellátni. A nevet boríték
III. díj 10 P.
ban kell ugyanolyan jeligével mellékeni. írja
III. Elbeszélés. Különválasztva felső és alsó rá minden páyázó az elbeszélésnél, hogy alsó-,
osztályosok számára.
vagy felsőosztályos műve-e? Beküldési határ
idő 1943. december 10. Cím: Dr. Remport
Felső osztályosoknak (V—VIII., tanítóképző
Elek felelős szerkesztő, Budapest, VIII., Damsök, más középfokú iskolások). I. díj 30 P
janich-utca 28/b.
II. díj 20 P, III. díj 10 P. — Alsóosztályosok

Olvasóinkhoz
Nehéz viszonyok között kezdtük meg a
XXII. évfolyamot. Lég világosabban mutatja
ezt az a körülmény, hogy a szünidő meg
hosszabbítása miatt olvasóink nagyrésze
együtt kapja meg a szeptemberi' és októberi
számot. Isten segítségében bízva mégis csak
megindultunk ennek az iskolai évnek az ele
jén is s hisszük, hogy az Ő kegyelme a be
fejezést is megengedi. A lap a régi terjedelmű
lesz s igyekszünk, hogy színvonala is meg
maradjon. Ennek érdekében azonban olva
sóinktól is áldozatot kell kérnünk. 1939-ben
tehát az európai háború kitörésekor leszállí
tottuk az előfizetési díjat három pengőre, s
ezt minden nehézség ellenére tartani tudtuk
a múlt évig, tehát három éven keresztül.
Tavaly vissza kellett térnünk a régi előfize
tési díjhoz,, évi négy pengőhöz. Az előállítási

költségek nagy emelkedése miatt az idén
kénytelenek vagyunk az árat felemelni évi
hat pengőre. Reméljük, hogy olvasóink meg
értik a helyzetet s ennek ellenére is kitarta
nak mellettünk. Mindenki tudja, hogy más
újságok árát is nagymértékben emelték az
elmúlt évek alatt.
A múlt év végén a rejtvénymegfejtők ered
ményeit a korai évzárás miatt nem tudtuk
közölni. A nyáron megjött megfejtéseket is
számbavettük s azoknak a figyelembe vételé
vel számítottuk ki a pontokat. Októberi szá
munkban sem közlünk rejtvényt, mert alig
hogy az októberi számot kézhez kapják olva
sóink, mindjárt megjelenik a novemberi szám
s nem lehetne a megfejtéseket sem beküldeni
idejére, sem számbavenni.

BUDAPEST, 1943. OKTÓBER
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