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Egy hős arcképe
Az útszélről is leszorultunk
a mezőkre, mentünk falat
kenyér nélkül a térdigérő
hóban, azt hittük leszakad

egy kicsi szánkón. — Ezt a képet
én nem felejtem el soha.
Néztem pár percig őt, az óriást,
s engem az ár sodort tova,

a lábunk. Gránát reccsent, szóltak
a géppuskák, porzott a hó —
ez volt a harc, ez volt a nagy tél,
történelemkönyvbe való.

nem szólhattam néki, nevét sem
tudom s hogy él-e, nem tudom.
S ha az arcát idézem, Krisztust
látom a golgotás úton,

Ott láttam őt, tán Obojánban,
egy villanásra láttam őt,
láttam a hőst, a mérhetetlen
szeretetet, a szenvedőt.

mert én nem láttam soha fénvlőbb
szeretetet még senkinél.
S kitüntetés, arany, dicsőség,
ha elgondolom, mit sem ér,

Én már menni is alig bírtam,
alig vonszoltam magamat,
s ő a Donparttól Obojánig
húzott egy sebesült magyart

semmit sem ér az ő tettének
méltó emlékét zengeni.
Őrizzék hát e néhány strófa
sebtiben felrótt rímei.
K ó n y a Laj os.
-
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Kapunyitáskor
Jó néhány évvel ezelőtt, amikor először léptem át a középiskola hatal
masan csikorduló kapuját, öreg, azóta már régen sírban nyugvó vállóstanárunk ezzel a bibliai igével fogadott a hittanórán: „Az Úrnak félelme feje a
bölcseségnek.” Szépen hangzott ez a néhány szó, tátott szájjal hallgattuk, mint
ahogyan a kisdiákok szokták, amikor valami egészen újat közölnek velük. Akkor
azonban első hallásra alig értettünk belőle valamit. Engem az igéből egy na
gyon komolyan hangzó szó ragadott meg: b ö l c s e s é g . Apám többször muta
tott együttes sétáink alkalmával az utcán idős, hajlott derekú urakra, valamikor
előkelő állást betöltő emberekre és azt mondta róluk, hogy bölcs emberek. Me
sekönyvekben is találkoztam velük. Nagy pápaszem csüngött az orrukon, ősz
hajjal és hosszú szakállal ábrázolták őket s még mindig a vaskos könyveket
bújták. Ezek voltak szememben a bölcs emberek. Tisztelettel és csodálattal te
kintettem fel rájuk. Azóta egyszerű embereknek szájából ismételten is más
meghatározását hallottam a bölcseségnek. Azt mondották: vannak művelt, okos
és bölcs emberek. Művelt az, akinek tudománya van, vele megállja helyét a
társadalomban, a saját szakmájában, esetleg jártas más tudományágban is. Okos
az, akiben van valami a kígyó ravaszságából, tud alkalmazkodni a körülmé
nyekhez s méltó helyet és megbecsülést szerez magának az emberek között.
Bölcs az, aki ezen felül mással is rendelkezik. Többel, mint az előzőek. Ismeri
és féli Istent. Vagy ahogyan a hegyi beszéd mondja: „Házát kősziklára építette.”
(Mt. 7:24).
Visszaemlékezem régi tanáromnak szavaira s valahogyan mintha egysze
riben felvillanna előttem a bölcseségnek lehetősége. Igyekszem közölni minden
kivel, aki most új tanévet kezd és tudományszomjjál, bölcseség
keresésének
forró vágyával indul az új tanévnek útjára. Az Úrnak félelme feje a bölcseség
nek. Akármilyen ifjú vagy, bölcs lehetsz te is. Csak egyről el ne feledkezzél: Az
Úrnak félelméről. Algebra, fizika, történelem, latin, görög, stb tanulása mellett
el ne hanyagold az Ú r dolgaival való foglalkozást. A Példabeszédek könyvének
írója serkentsen, aki azt mondja: „Ha bclcseségért kiáltasz és az értelméért a te
szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt és mint a kincseket, kutatod
azt: akkor megérted az Úrnak félelmét és az ő szájából tudomány és értelem
származik” . (Péld. 2:3— 6.) Keresned keli hát a bölcseséget minden tanulás és
ismeretszerzés hátterében, a templomban, az istentiszteleten és otthon, az imád
ságnak csendes kamrájában.
Mert ma bölcs emberekre és bölcs diákokra van szükség. A napok gono
szok. Az emberi tudományt és a világ bölcseségét — éppen napjaink mutatják
— elveszti az Űr. „Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban.” fi. Kor. 3:19.)
Az Űr bölcsesége azonban meggazdagít s az értelmesek örökre fényeskedni fog
nak, mint az égnek fényessége. Adná Isten, hogy iskoláink mostani kapunyitása
minden evangélikus diák számára bölcseség-gyűjtésnek kezdete, vagy további
folytatása lenne s mindenki hittel zengené így tanév kezdetén a szent éneknek
szavával:
„Add, hogy a napok gyors futását Eszembe tartsam szüntelen,
Hogy az időnek elmúlását Siratnom ne kelljen nekem;
Hanem, mint bölcs, úgy éljek itt, Gyűjtvén a lélek kincseit.”
(Keresztyén é. k. 72. sz. 3. v.)
Pásztor Pál.
-
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Bumeráng az a szerszám, amit, ha
elhajít az ember, leüti a gyümölcsöt a
fáról, eltalálja a repülő madarat, aztán
visszaérkezik ahhoz, aki eldobta.
A bumeráng a Csendes óceán szige
tein otthonos, de a bumeráng-termé
szet mindenütt megjelenik, ahol ember
él: Az elhajított tett visszahull arra,
aki elkövette. A jószándékú cselekedet,
mint bumeráng, jót hoz vissza, a rossz
rosszat.
így történt Réti Jóskával is, aki
annak idején, mint soproni szupplikáns
került Győrbe.
A nyári nap jól felmelegítette a vá
ros egyenes utcáit és Réti Jóskát,
gyűjtés közben erősn megszívta a hő
ség. Azért, amikor a Hosszú-hídról le
nézett a Rábára, egyszerre elhatározta,
hogy megfürdik. A vízparton a Práter
hatalmas fái hintettek árnyékot, jó
hely volt a vetkőzésre.
A Práter akkor még gyönyörű erdő
volt. Harsogott a katonák trombitáitól,
mert itt tanultak, gyakoroltak a katona
trombitások. De jó játékhely volt a
gyermekeknek is, mert az erdőt csa
tornák vágták át. Ezeken eregették a
hosszú fenyőszálakat a Hetsch fate
lepről a Rábára. A csatornák fölé bok
rok lombjai borultak. Pompás hely
volt ez indiánost játszó gyermekek
számára. Különösen, ha valami össze
köttetés révén csónakot is kaphattak a
fatelepről.
Réti Jóska éppen kimászott a vízből,
mikor az egyik csatornából csónak
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lebbent ki a Rábára. Gyermekek ültek
a csónakban és kiabálva üdvözölték a
nyílt vizet. Szilaj kedvükben ugráltak
a csónakban, taszigálták egymást. A
szupplikáns nem igen vetett ügyet rá
juk. A csónak pedig közeledett feléje,
mert lefelé sodorta az ár.
Egyszerre ijedt kiabálás, jajgatás
hallatszott a csónakból. Erre már fel
figyelt Réti Jóska. Egy pillanat alatt
belátta a helyzetet. Az egyik gyerek
beleesett a csónakból a vízbe. Az ijedt
ség vette-e el az eszét, vagy egyáltalá
ban nem tudott úszni, kétségbeesetten
kapálózott és el-e,lmerült a vízben.
A csónakban maradt gyerekek tehe
tetlenek voltak az esettel sze*mben. Az
egyik evezőt nyújtott a fuldokló felé,
de az sokkal messzebb volt, semhogy
az evezőt elérhette volna.
Réti Jóska nem sokáig gndolkozott.
Fölszaladt a parton és a fuldokló köze
lében beleugrott a vízbe. Jó úszó volt,
elkapta a fiú üstökét és egy-kettőre
kihúzta a partra.
Lefektette a parton. A fiú oda volt
egészen. A szupplikáns megdolgozta,
ahogy tudta. Használt is a művelet, a
gyerek felült és csodálkozva nézett
megmentője arcába. Már ekkor a többi
gyerek is ott volt és lesték, mi törté
nik.
Réti Jóska felöltözött, összeszidta a
gyerekeket, azután megindult a város
felé. Más,nap már tovább ballagott
szupplikáló útján. Mindennap másutt
esteledett rá. Egymást érték az új be
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nyomások. Végül pedig kis megtakarí
tott pénzéből lement Fiúméba, hogy
lássa a tengert. Akkor, harmadik osz
tályon, négy forintba került az út
Fiúméig.

Réti József dr. kábultan nézte a Du
nát. Tisztán hallotta, mit beszélt hozzá,
tenyerébe temette arcát és töprengett,
mittgvő legyen.
Egyszer egy kiáltás zavarta föl:
— Hé ember!
Fölkapta fejét. Kétevezős könnyű
csónakban fiatal ember közeledett a
part felé. Réti feléje figyelt.

Sopronban leszámolta a szupplikáció
pénzét, azután elment Pestre jogász
nak. Eltengette aiz életét óraadással,
itt-ott egy kis alkalmi munkával, mert
öztvegy édesanyja hazulról nem nagyon
küldözgethette neki a pénzt.

— Odanézzen! — kiáltott a csónak
ból a fiatalember. — Ott úszik a sap-

Ott úszik a sapkám a part felé. Fogják ki!

Letette a doktorátust, de mindig ne
hezebb lett neki az élettel való küzde
lem. Különösen nyáron, amikor semmi
munka nem adódott.

kám a part felé. A szél lefújta a fe
jemről. Fogja ki.

Szomorúan járkált a Dunaparton.
Amikor elfáradt, leült az alsó rakodó
part lépcsőjére és nézte a nagy vizet.
Valami különös, bűvös vonzóereje volt
ennek a hatalmas áramlásnak. Mintha
hívta volna magához;: Mi dolgod van
odakint az emberek között. Nyomo
rult küzködés az életed. Mit remél
hetsz a jövőtől? Szegényes, nélkülözé
sekkel teljes életet. Gyere ide hozzám.
Elringatlak szépen, elalszol és nem
lesz többé gondod; bajod.

— Itt a rendőrállomásnál átveszem.
Legyen olyan jó hozza oda.
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A fehér vászon sapka már a parthoz
ért. Réti lehajolt hozzá, kiemelte.

Csak pár lépésre volt a rendőállomás. Réti átnyújtotta a sapkát
A fiatalember átvette s mielőtt szó
hoz jutott volna, meghökkenve nézett
Réti arcába:
— Köszönöm. De mondja hamar,
nem volt maga Győrött úgy jó tízesz
tendővel ezelőtt?

44

— De voltam.
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— Nem fogott ki a Rábából egy ful
dokló gyereket?
— De fogtam.
— A z a gyerek én voltam. Igen örü
lök, hogy megint láthatom. Ha ráér,
üljön bele a csónakomba. A kormány
helyén leülhet. Meghívom vacsorára.
Fogadja el.
Réti beült a csónakba. Barátságos be
szélgetés indult meg közöttük.
— Persze maga nem emlékezhetik
rám. Akkor még gyerek voltam. De én
jól emlékszem a vonásaira. Erősen
megnéztem, mikor magamhoz tértem.
Mennyire örülök, hogy megint látha
tom!

A klubházban vacsoráztak. Mindig
jobban belemélyedtek a beszélgetésbe.
Lassanként kiderült, hogy Rétinek mi
lyen nehéz; az élete. A fiatalember
szinte felvidult ettől:
— Akkor legalább meghálálhatom az
életmentést. Édesapám üzemében nagy
szükség van megbízható, tanult em
berre. Már ezért is szívesen alkal
mazza. Hát még ha elmondom neki,
mivel tartozunk magának.
A Margit-sziget fái között átsurrant
az esti szellő. De mintha a bumeráng
repült volna vissza ahhoz, aki elhají
totta.

Rádióiskola
Rajzolónknak sikerült megörökítenie,
amint a rendelet értelmében a tudómányra szomjas ifjúság összegyüleke-

zett egy rádiós háznál és áhítattal hallgáttá a német nyelvű előadást: Halló,
itt Budapest.
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A mi püspökeink
Valóban mieink ők. Mienk az éle
tük, a szolgálatuk, minden gondolatuk.
Amióta egyházunk vezetésére elhívta
őket Isten akarata, fáradhatatlanul
munkálkodnak értünk, hogy előbbre
jusson bennünk is az evangélium szent
ügye. Ősökhöz méltó utódok, akikre

Dr. Kapi Béla győri lelkész, a du
nántúli egyházkerület püspöke. Nagy
bizenyságtevő, dinamikus egyéniség.
Hivatalviselésére nézve rangidős püs
pök. Lelki vezére az egyházegyetem
nek. Szívén fekszik az egyházi közös
ségnek minden ügye. Szinte minden

D. Kapi Bélái, a dunántúli egyházkerület püspöke.

büszke lesz majd és támaszkodni tud
a jövendő. Mulba nézve, abból erőt
merítve építgetik a nehéz jelenben is
a biztosabb, boldogabb jövendőt. Élő
oszlopok, fénylő, világító fáklyák, me
leg szívek és építő lelkek mind a né
gyen.

-

mindenekben. Előtte semmi sem ki
csiny ügy, minden érdekli, ami evan
gélikus, ami magyar; mindenütt ott
van, ahol megjelenése, bizonyságtétele
áldás, békesség, építés záloga. De mé
gis különös szeretettel foglalkozik az
ifjúság dolgaival, maga is íankönyvek-
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ben mutat utat az ifjúság lelki vezeté
sére. Viszi, hajtja a Krisztus szeretete;
alig van hely ebben az országban, ahol
ne látták, ne hallották volna őt. S aki
élőszóval nem hallotta, olvashatta egy
házépítő, a múlt evangélikus nagyjai
nak életét megelevenítő értékes mű-

tázni sem lehet nála különbet. Megje
lenése
tiszteletetparancsoló,
hangja
ízes magyarsága, egyszerű, keresetlen,
mindeneket megragadó bölcsesége, szó
noki, írói, egyházkormányzati, theológiai, iskolát, templomot, új gyülekezetetteremtő, magyarságszolgálata, kül-

D. Raffay Sándor, a bányai egyházkerület püspöke.

veit. Bizonnyal Te is ismered őt, kinek
tűz és lélek minden szava, minden
írása. Méltó képviselőnk mindnfelé; jó
tudni, hogy a miénk.
D. D. Raffay Sándor Budapest Deáktéri lelkész, a bányai egyházkerület
templotnépítő, bibliafordító püspöke,
most 25 éve áll kerülete élén. Min—

földdel való jóviszonyt állandóan épít
gető munkája örökre beírta nevét az
egyház és magyarság történetébe. Üj
istentiszteleti rendünk, érthető, magya
ros
újszövetségfordításunk,
sok-sok
felépített új templomunk fényt hint
nevére, s az azokból épülő, bennük
imádkozó gyülekezetek hálásan áldják
munkáját, életét.
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Turóczy Zoltán nyíregyházi lelkész,
a tiszai egyházkerület apostolkodó püs
pöke. Széthullott keverék összeszede
gető je. A szórványokban szétszóródott
evangélikusoknak gyűjtögető]e, elaludt
lelkeknek ébreszgetője. Nemcsak az
egészért, hanem az egyesért is súlyos

másért felelős testvéri szolgálat kiépí
tője. Istenhez odatalált szívek, a test
véri szeretet által felmelegedett, bizal
mukban életkedvükben megerősített
gyermekek, felnőttek mindig hálásak
lesznek a Gondviselésnek Turóczy Zol
tánért.

Turóczy Zoltán, a tiszai egyházkerület püspöke.

felelősséget hordoz, szívében. Valóság
gal prófétai jelenség, eleven korbács,
hogy bűnös életeket összetörjön, bűn
bánatra ébredteket a Krisztushoz ve
zéreljen. Testben, megjelenésben iszerényebb,
de
lélekben,
szellemben
óriási, szinte felülmúlhatatlan. Evangélizációk létrehozója, gyülekezeteken
belül új lelki élet megindítója, az egy-

A
negyedik
püspökünk
Kardos
Gyula volt, balassagyarmati lelkész, »
dunáninneni egyházkerület
hűséges
püspöke. Tavaly október elején ik
tattuk püspöki méltóságába. Maga
mondotta akkor: „Am íg az Isten en
gedi, égi üzeneteket hűségesen közver
ti tő antenna akarok lenni” és volt
csaknem egy esztendeig. Mint püspök
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rövid ideig szolgálhatott Urának, de
papi szolgálatában a lélek hűsége, el
hivatottságának felelőssége és komoly
sága vezette mindig. Kápráztatni, el
bűvölni sohasem akart, de tudott vilá
gítani és melegíteni, mint a pásztortűz

janak sokáig ezután is. Áldott legyen
az Isten, hogy nekünk adta, vezeté
sünkre rendelte őket, legyenek áldottak
hogy életfájuk sok-sok gyümölcsöt te
remhessen még; — akit pedig Magához
szólított az Űr, találjon csendes nyu-

t Kardos Gyula, a dunáninneni egyházkerületi elhunyt püspöke.

az éjszakában. Ezt a hivatását betöl
tötte ebben a bűnös, sötét világban, s
most, hogy Isten akarata szerint meg
pihent, szeretteihez tért, Isten állítson
árván maradt kerülete élére a hűség
emberéhez hasonló hűséges lelki vezért.
A mi püspökeink voltak és marad-

—

godalmat az Ö közelében. A mi püs
pökeinkre emlékezésünk pedig legyen
gyermeki szívünk hálája, szerető símogatás. Feléjük hajlás, boldog elkötelezésünk a mi püspökeink iránti szeretetre, készséges engedelmességre ez
R. L.
után is.
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A légelhárító ágyúk
légvédelem az utolsó években olyan
szédítő arányokban fejlődött, amilyen
ről az embereknek fogalmuk sem lehe
tett. Olyan ágyúkat kellett szerkeszteni,
amelyekkel egy rendkívül magasan és
gyorsan mozgó kicsiny célpontot is el

adni. Egy lövedékének a súlya 31 kilo
gramm. A többi légelhárító ágyú ará
nyairól a következő adatok tájékoztat
nak bennünket:

Kaliber

12'7
12
10'5
10
9
75
4'5
4
3'7
2'5
2

Elérhető

Percenkénti

súlya

magasság

lövések számi

kg

km

Lövedék

25
10
22
12
16
12
14
10
9'5
9
6'5
9
6
1'4
0'9
6
0 75
4'5
0'25
4
016 3—4

A legnagyobb kaliberű légelhárító ágyú.

lehessen érni. E kis célpontok óránkint
sokszáz kilométeres gyorsasággal mo
zognak s könnyen változtathatják hely
zetüket függőleges irányban is 1— 10
kilométeres magasságban. De le tudnak
ereszkedni akár tíz méternyire is a
földhöz.
A légelhárító ágyúk szerkesztésénél
mindezzel számolni kellett, sőt azzal is,
hogy a repülőgépeken is páncéllemeze
ket alkalmaznak a lövedékek ellen.
A hadihajókon használatos légelhárító
ágyúk közül legnagyobb a 13'4 cm. kali
berű, mely percenként 12 lövést tud le
—

Éjjeli repülőtámadás.
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10
10
10
10
&
12
30
120
120
180
150

Ezek az ágyúk természetesen víz
szintes irányban is használhatók. Így
azonban sokkal nagyobb távolságot le
het velük elérni. Így pl. a 12'7 cm-es
ágyúval csak 10 kilométer magasságig
lehet tüzelni, viszont vízszintes irány
ban 18— 20 km-ig lehet vele találni.
A 10 cm-es ágyú hatótávolsága függőle
ges irányban 12 kilométer, vízszintesen
viszont 18 km.
Repülőgépek ellen különleges gép
fegyvert is használnak. Kaliberük 12‘7,
illetve 13 mm., lövedékük súlya 4— 5
deka. Lövedékük 4— 5 km. magasságig
emelkedik fel s percenkint 350— 400 lö
vést lehet velük leadni. Ezeket főleg
alacsonyan szálló felderítőgépek, torpe

dóvető gépek és zuhanóbombázók ellen
szokták használni. Ugyanilyen célra
használják a 2— 4 cm-es ágyúkat is, de
ezeket 5000 méterig lehet igénybe venni.
A magasan (6000— 9000 m) támadó nap
pali bombavetők ellen a 7'5— 13 cm-es
ágyúkat használják.
Mindezeket a fegyvereket nemcsak
szárazföldről, hanem hajókról is hasz
nálják repülőgépek ellen. Szárazföldön
viszont ezeket az ágyúkat nemcsak re
pülők ellen, hanem páncélkocsik, kiserődök leküzdésére is igénybe veszik. Ter
mészetes, hogy szárazföldről sokkal
eredményesebben lehet tüzelni repülő
gépek ellen, mint a mozgó hajókról.

Az idei második
svéd-magyar labdarúgómérkőzés elé ...
Mindenki arra törekszik, hogy meg
mutassa, ő a legkiválóbb, a legerősebb,
a legügyesebb. Mindenki saját maga
szeretne — ha nem is mindenben, de
legalább is egy valamiben — az első
lenni, megelőzni a másikat. Nemcsak
anyagiak miatt, hanem sokszor, sőt
legtöbbször azért, hogy elől lehessen,
hogy azt érezze, a többiek csak utána
jönnek .. . Ő pedig boldogan sütkére
zik teljes dicsőségének fényében, könynyen teheti, hiszen ez együtt jár —
kiválóságával.
Ha az egyesek így törtetnek, tüle
kednek, sokkal inkább teszik ezt a
kollektív egységek, a nemzetek is. Kü
lönösen látjuk ezt a mai vérzivataros
időben, amikor a nagyhatalmak küzde
nek saját igazságuk — az elsőségük
miatt.
A nagy nemzetek most fegyverrel a

—

kezükbeni viaskodnak az elsőségért, a
kis nemzetek — a mostani szűkreszabott keretek között — a nemes sportküzdelmekben mérik össze egymással
erejüket, s közlik a világgal ezzel kap
csolatban, hogy ők is élnek, sőt ke
mény, küzdelmes életre is képesek és
igyekeznek bizonyítani, hogy ők az el
sők ebben, vagy abban a sportban.
Éppen így kerül most szembe két
sportnemzet egymással — ez évben
immár másodszor — hogy összemérjék
erejüket. Igyekeznek is egymást sport
szerű keretek között legyűrni, hogy
így elsőbbségüket ezúton is kinyilvá
níthassák.
Első alkalommal sikerült a svédeket
otthon legyűrni. Most itthoni látjuk
vendégül ellenfelünket. A felületes
szemlélő talán már azzal a jóleső ér
zéssel gondol a mérkőzésre, érdemes
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arra kimenni, mert szép győzelmet fog
nak aratni a mieink. Hiszen ha ottho
nukban sikerült, miért ne sikerülne
itt minálunk?
Pedig nem is ilyen könnyű a dolog.
Elsősorban arra kell gondolni, hogy
a svédek otthoni vereségük után bi
zonyára azzal jönnek Pestre, na majd
itt megmutatjuk, majd itt kiköszörül
jük a csorbát. Nem hagyjuk magun
kat, most nekünk kell győzni, mi is
tudunk úgy játszani, mint a magya
rok, hiszen csak minimális gólkülönb
séggel győztek ellenünk.
És ez a helyes gondolkozás. Nem
szabad elcsüggedni egy esetleges ku-darc után, hanem arra kell gondolni,
hogy legközelebb kiköszörülöm a csor
bát. Ahogy a svédeket ismerjük, biz
tosan ezzel a sportszerű felfogással jön
nek hozzánk és nagyon meg kell dol
gozni a mieinknek, ha győzni akarnak.
Egy bizonyos a sportban, könnyű
egyszer-kétszer, vagy talán többször is
győzni, azonban a győzelmet megtar
tani nagyon nehéz. Így most sokkal
könnyebb dolguk van a svédeknek,
nincsen semmi veszíteni valójuk, mert
ha vesztenek, akkor azt mondják, ez
várható volt, mert otthonunkban is le
győztek minket. Ha azonban ők talál
nak győzni, akkor nyugodtan mond
hatják majd, hát Stokholmban csak
véletlenül győztek a magyarok. És kü
lönben is a régebbi győzelmek hama
rabb mennek feledésbe, mint a leg
újabbak.
Tehát ezért nem lesz könnyű séta a
svéd-magyar. A mieinknek teljes erő
bedobással kell küzdeni végig az egész
90 perc alatt. Elsősorban azért, mert
ezzel tartoznak a fiúk a közönségnek.
A közönségnek pedig támogatni kell
a fiúkat lelkesítő biztatásukkal. De
-

nemcsak akkor kell biztatni, amikor
nagyon jól megy, nem akkor kell lel
kesedni a tömegnek, hanem lelkesíteni
kell főleg akkor, amikor nehéz perce
ket, vagy negyedórákat él át a csapat.
Ha mindkét fél teljesíti kötelességét,
az eredmény nem maradhat el, legyőz
zük a svédeket ismét. És ezzel bebizo
nyítjuk ismét a világnak — mert erről
még ebben a világégésben is tudomást
szerez mindenki — hogy vagyunk, sőt
erősek vagyunk. Nem/ vagyunk hátrábbvalók a többi nemzetek közül, he
lyet kérünk, követelünk és biztosítunk
magunkat e földön, mert erre minden
adottságunk feljogosít!
B. dr.

Két őszi vers
R ilke: Novemberi nap

Zord November foglya lett a Nappal,
Űjjongó ezernyi hangja néma,
Csak lélekharang szól néha-néha
Őszi ködben, jajgató panasszal.
Nedves háztetőkön fázva ballag
Egy sugárka . . . s jéghideg kezével
Kéményeken játssza most a szél el
Dallamát egy bús halotti dalnak.

Hammerstein: ő szi eső

Az eső fon. Az eső sző. A szálak
Körülszövik-fonják a házakat.
Csönd van, csupán szálak dudorásznak
Minden tetőn az álmos ég alatt.
Az árt bambán köpi s kortyolja váltig
Sok bádogszáj . . . A víz csurog s kacag,
Sivár világunk szürkeségbe maliik,
S az éjtszakába átfolyik a nap.
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Látogatás egy árvaházban
Kedves fiúk és leányok, nagyszerű
őszi napsütés van, j érték ki velem
együtt a Hűvösvölgybe. A Deák-téri
Luther-Szövetség sok más testület segít
ségével, az evangélikus hívek adomá
nyaiból a Hűvösvölgynek egy nagyon
kedves kis utcájában, a Vadorzó-úton

alagsorban megnézzük a konyhát, ebéd
lőt, óvóhelyet, a földszinten a lányok
tanulóit és hálóit, az emeleten a fiúkét.
Észrevesszük, hogy az első emelet egy
része, valami öt szoba, el van különítve.
Igen, ezekben a szobákban a FÉBÉ Dia
konissza Egyesület püspök urunk meg

A hűvösvölgyi ev. hadiárvaház.

árvaházat létesített a hadiárva, árva és
szegény gyermekek számára. Használ
juk ki ezt a kedvező alkalmat és néz
zük meg. Nem is kell a zsebünkbe
nyúlni a váltópénzért, nem kell szoronganunk a villamoson, — egy pillanatnyi
idő alatt gondolatban már ott is va
gyunk.
Megállunk egy percre a tágas, gyepes,
lejtős udvaron, megnézzük kívülről is
a szép villát, azután belépünk és be
járjuk a különféle helyiségeket. Az
-

bízásából diakónusokat fog kiképezni
a szórványok gondozására, evangélikus
intézmények vezetésére s más egyházi
és szeretet-munkára. A második eme
let szobáiban éppen ifjúsági konferencia
van. Megtudjuk, hogy itt a tavaszi és
őszi hónapokban a bányai egyházkerü
let fog ifjúsági konferenciákat és csen
des napokat rendezni. Jó lenne meg
ismerkednünk ezekkel a fiúkkal is, akik
sok gyülekezetből jöttek össze erre a
konferenciára, de mi most nem azért
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vagyunk itt, hogy a paraszt- vagy tanonc-ifjúság kérdéseiről beszélgessünk,
hanem azért, hogy az árvákkal meg
ismerkedjünk. Éppen itt jön egy árva
gyermek. Megállítjuk és megkérdezzük:
ki vagy te?
Az árva gyermek felel: én á l d o z a t
v a g y o k . Furcsa válasz, egy kicsit meg
is hökkenünk, de azután utána gondo
lunk és be kell látnunk, hogy igaza van.
Ő valóban áldozat. Lehet, hogy a háború
áldozata. Egyszer majd megállapítják a
történettudósok, hogy ki a felelős ezért
a mostani világháborúért. Bizonyos,
hogy ez a gyermek nem felelős érte,
mégis nagy áldozatot hozott: édesapját
adta a hazáért. Nincs jelvénye, sem kar
szalagja ezzel a felirattal, de a szívén
ott van a seb: nincs édesapja. Lehet,
hogy a nyomorúság áldozata. Nézzétek
csak meg: milyen soványak a karjai,
milyen öreges az arca s riadt a szeme.
Hogy megöregítette őt az a mérhetetlen
sok szenvedés, amin keresztül kellett
mennie. Szeretetet keveset kapott, nyo
morúságot sokat tapasztalt. Lehet az is,
hogy a bűn áldozata. A bűn szétrom
bolta azt a meleg családi fészket, ahol
otthont talált eddig, s neki most nincs
otthona. A bűn elszakította azt a kap
csolatot, mely szüleit összefűzte, s ő árva
lett, pedig élnek a szülők. Igaza van
szegénykének, mikor így felel: én áldo
zat vagyok.
De van másik válasza is: én m i n d 
n y á j a t o k t e s t v é r k é j e vagyok. A z
után így folytatja: ne gondoljátok, hogy
nekem nincs kenyerem! Óh, van nekem
még kalácsom is. Hiszen a mennyei
Atya számomra is kirendelte azt, éppen
úgy, mint ahogyan megadja az eledelt
minden kismadárnak. De az én kenye
remet Isten odatette a ti asztalotokra.
Ne gondoljátok, hogy ezek a rongyok az
-

én ruháim. Ezeket az ördög adta rám.
Van nekem szép ruhám is. Isten küldte.
Az, aki a mezők liliomait is öltözteti.
De az én szép ruhámat Isten odaküldte
a ti szekrényeitekbe. Van nekem ottho
nom is, de ott van a'ti szíveteken! Gyer
mekek, testvérkéim, adjátok ide nékem
azt, amit Isten rajtatok keresztül akar
hozzám eljuttatni! — íg y beszél az árva,
s mi, kíváncsi kirándulók, megkomo
lyodva elhallgatunk s elhatározzuk, kö
rül fogunk nézni mindabban, amire ed
dig azt mondtuk: enyém, — hátha van
közte olyan valami is, ami az övé, az
árváé.
Amíg ezen gondolkozunk, hirtelen át
változik az árva. Megnő, rongyos ruhája
fényes köntössé lesz, maszatos arca
megszépül és fénysugár fonja körül, s a
hangja úgy zúg, mint a vízáradás zú
gása: Én K r i s z t u s v a g y o k . Én mon
dottam: Amit eggyel tesztek az én ki
csinyeim közül, énvelem teszitek. Most
itt vagyok előttetek e kis árva ruhájá
ban s ez ő szemével nézem, mit tesztek
velem. Egyszer majd levetem álruhámat
s akkor olyan mértékkel fogok néktek
mérni, amilyennel ti mértek most ennek
a kis árvának. — Azután eltűnik a
látomás, az árva gyermek ránknéz
mintha Jézus szelíd szeme pillantana
ránk — s elmegy.
Jertek, menjünk mi is haza. Búcsúz
zunk el egymástól csendesen, de ezzel
a szóval búcsúzzunk: viszontlátásra az
árvaházban, mert mi egyszer nemcsak
gondolatban, hanem valóságban is ki
megyünk oda.
Dr. K. A.

Előfizettél már az
I F J Ü
É V E K R E ?
Az egyetlen evangélikus lap,
mely középiskolás tanulóknak
szól.
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H Á Z I Á H ÍTA T
Énekeljünk: 540, i > 5 1 , 556. (Dunántúli Kér. Énekeskönyv.)
Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus
Jézustól, a mi Urunktól. Ámen.
Olvassuk el következő szentírási igéket:
/ Ijto v . 14— 20. Lukárx p i i fi: 1— 9:0 v. Ez a
rész Jézus galiteai működésének (4:14— 9:50.)
a negyedik-szakasza. Tartalma: Jézus továbbra
is mindenkit tanít és mindenkin segít, de
tanítványaival most már külön is foglalkozik.
K mindenki számára nyilvános „iskolai” órá
kon kívül nekik még külön órákat is ad.
Mindenkit tanít: nemcsak a városiakat, hanem a f alusiakat is (8:1.); nemcsak a férfia
kat, hanem a nőket is (8:2— 3.); nemcsak a
tizenkettő^- hanem a sokaságot is (8:4— 18.);
nemcsak az idegeneket, hanem hozzátartozóit
az anyját és atyjafiait is tanítani szeretné
(8:19— 21). Nemcsak a jó földbe, a hivő tel
kekbe vet, hanem az útfélre, a kősziklára és
a tövis közé is szórja a magot, az Isten
Igéjét.
Mindenkin ságit: a pogány__ördön gősftn
(8:26— 39.), a 12 éve beteg, névtelen asszonyon
(8:43—48.) es~~aT~hh n é vus zoidó főemhemeli.
Jairusnak a leányán is (8:40—56.). A gond
viselő 'Isten egyetemes jóságával karol fel
minden^ beteget.
De a tanítványainak ezenfelül még külön
órákat is ad. Nem azért, mintha ők nehezeb
ben értették volna meg a dolgokat, ellenkező
leg, azért, mert náluk nagyobb érdeklődést
látott az Isten dolgai iránt és érettebbeknek
tartotta őket, mint a többieket. Náluk elérke
zettnek látta már a?, időt—atxal~högv fél=~
tárja előttük az Isten országának a titkait
18:9■■-•13.), próbának tegye ki őket (8:22—25.)
s erőt és hatalmat adva n ek ik
ívn™
bocsássa válamennyit (9:1— 6.). Jézus tehát
valósággá!..ösztalyonkint nevelte a híveit; a
kezdőket és a gyöngéket, tehát a hitben k i
csinyeket tejnek italával táplálta, mert még
nem bírták volna a nehezebb ételt, de a hit
ben erősebbeket, a tanítványokat már kemény
eledelre s külön kosztra fogta. (I. Kor. 3:2.).
összefoglalva: Jézus mindenkit tanít, tehát
elmondhatom, hogy engem is tanít.. — Jézus
mindenKjn''~9ggítr tehát elmondJhatom. hoav
rajtam is segít. — De vájjon elmondhatom-e,
hogy mindezen felül még külön is foglalkozik

véltem, mert már megértem az Isten országá
nak a titkaira; külön is megpróbál, mert azt
akarja, hogy erős hitem legyen; külön is
megbíz, mert alkalmasnak tart az Isten orszá
gáért való munkára? Boldog ember az, aki
erre a kérdésre már igennel felelhet. A ki
pedig most még csak a nem-nél tart, de már
vágyakozik keményebb eledelre és a nehezebb
munkára, az várjon türelmesen és továbbra
is csak imádkozzék, hallgasson az Igére és
dolgozzék. Így várja meg, míg az Isten egy
szer feléje fordul s kérdéseire válaszolni, ké
jeseinek engedni kezd.
/ \ N ov. 21—27. Lukács ev. 9:7—9:50. v . A galileai működés ötödik és egyben utolsó sza
kaszához értünk. A z eddigiek között ez a leg
gyászosabb szakasz, mert itt már nemcsak
arról van szó, hogy Jézus harcban á ll a
zsidókkal, hanem arról, hogy ellenfelei bizo
nyosan meg fogják őt ölni. Lukács már az
első szakaszban sejtette ezt, sőt evangéliumá
nak a legelején sem titkolta, de teljes bizo
nyossággal csak most tárja elénk. De úgy
látszik, hogy ő is nehezen barátkozik meg
ezzel a gondolattal, s evangéliumának írása
közben ő is átment ugyanazon a küzködésen,
amelyen a tanítványok is átestek, mert ebben
a szakaszban minden Jézus halálára utaló
rész után két-két olyan eseményt iktat közbe,
-mely nincs közvetlen kapcsolatban a kereszthaűállal. A halálra utalnak a Heródesrle vo
natkozó versek (9:7—9.),dézus- első bejetensodik bejelentése (9:44.). A közbeiktatott ese
mények pedig: az 3000 férfi megvendégelése
(9:10— 17) és Péter vallástétele (9:18—21.), ill.
Jézus megdicsőülése (9:27— 37.) és az ördöngős
meggyógyítása (9:38—43.). A halálra utaló ré
szek azt bizonyítják, hogy a kereszthalál
elkerülhetetlen. A közbeiktatott események
pedig azt tanúsítják, hosiv Jézus a halál bizo
nyosságában is tovább folytatja megkezdett
munkáját: az emberek „megsegítését ill. tanítványainak előkészítését, külön kiképzését.
A mi Urunk Jézus rendkívüli erejére mutat,
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hogy miközben maga is készül a halálra, van
erej e annoz, "Hogy nyugodtan dolgozzék s ta
nítványait is előkészítse halálára és a maguk
vértanúságára is. Sem a halál nem riasztja
vissza ettől a munkától, sem pedig az a megnemértés, amellyel a tanítványok viseltetnek
az ő szenvedésével és halálával szemben.
Mennyira távol állmiak a tanítványok áttolj
hogy megértsék az Urat, azt Lukács legjobban
ennek a szakasznak a végére illesztett tör
ténetben a tanítványok rangvitájában (9:46—
50) mutatja be. Jézus életének, a..legnagyobb
megaláztatására készül, tanítványai pedig
arról vitatkoznak, hogy ki nagyobb közülük.
M it érezhetett Jézus, nem tudjuk, de hogy
mát cselekedett, azt elmondja az evangélium.
Egy kis gyermeket állított maga miallé, s
azt mondta: „aki legkisebb mindnyájan ti
közöttetek, az lesz nagy.” Később megismét
lődik ez a jelenet az utolsó vacsoránál, csak
hogy itt Jézus nem egy kisgyermeket állít
tanítványai elé, hanem maga magát állítja oda
példaképül. Így kétszeres nyomatéket nyer
ez az ige és azt hirdeti, hogy Krisztus kereszt
jét csak az képes; megérteni, aki maga sem
retten vissza a keresztviseléstől. Vizsgáld meg
azért, hogy van-e erőd ennek a keresztyén
sorsnak a vállalásához?
•• Nov. 28—dec. 4. Lukács 9:51--62. v. Jézust
nem érti meg senki.
Nem értették meg őt a tanítványok. Ezt
láttuk már az előbb IS az egyfolytában való
galileai működés utolsó szakaszában, s erről
hallunk most is, mikor Jézus elhagyja Galilea területét és egy új rész kezdődik Lukács
evangéliumáé n .- A 9:51— 19:2f-ig tart ez a
rész, melyben Jézus hol Samáriában, hol Jú
deábán, hol Galileában, hol Pereában jár, s
itt is, miként Galileában tette, tanít és gyó
gyít. Most éppen Samáriában vagyunk s azt
halljuk, hogy itt sem kezdődik nagyobb si
kerrel Jézus működése, mint ahogyan a gali
leai Názárethben kezdődött, mert a kereszt
és a kereszt Krisztusa botránkozás és bolond
ság nemcsak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is. De azt is látjuk, hogy Jézust ez az
újabb sikertelenség sem hozza ki a sodrából,
míg a tanítványok haragra lobbannak, pedig
ők csak most élik át először ezt a kudarcot,
mert a názáreti fiaskónál még nem voltak
Jézus mellett. Jól láthatjuk, hogy az ember
dühösebb védője tud lenni az Isten ügyének,
mint maga az Isten. De azt is megtudhatjuk,
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hogy az Isten ezt nem szenvedheti. Ugyanazt
cselekszi itt Jézus, amit a názáreti zsinagógá
ban tett. Kijelenti, hogy ő nem a harag
Krisztusa, hanem a kegyelemé. Csak más mó
don. Názáretben nem olvasta' fe l Ézsaiás
könyvének beválthatatlan próféciáit, itt pedig
megfordul, megdorgálja értelmetlen tanítvá
nyait és határozottan ki jeleníti: „az embernek
Fia nem azért jött, hogy elveszítse az embe
rek lelkét, hanem hogy megtartsa.”
Nem értették meg Jézust más emberek sem,
sem a samaritánusok, sem azok, akikkel út
közben találkozott. Egy sem akarta vállalni a
keresztet. Követni kész lett volna Jézust sok,
de kereszt nélkül, a Krisztus keresztje és a
maga keresztje nélkül. Jézus azonban mind
egyiket arra figyelmezteti, akár maga ajánl
kozott fel, akár Ö szólította fel, hogy kövesse
Öt, — hogly szenvedés lesz osztályrésze. Egy
sem akadt az itt említettek között, aki erre'
vállalkozott volna, mert egy sem értette
meg öt.
De megértjük-e mi a Krisztust? Sokkal töb
bet hallottunk a szenvedő Krisztusról, mint
akármelyik itt említett ember. Többet még a
tanítványoknál is, mert gyermekkorunktól
kezdve a szenvedő Krisztusról prédikáltak ne
künk, templomokban, iskolákban stb. Jobban
megértjük-e hát ö t az egykoriaknál? Tisz
tában vagyunk-e azzal, hogy mit jelent a
Krisztust követni és hajlandók vagyunk-e
erre?
Ezen gondolkozzunk, s Krisztus követésében
gyakoroljuk magunkat ezen a héten, hogy a l
kalmasak legyünk az Isten országára.
j,Dec. 5— 11. Lukács 10:1—24. v. A keresztyénség Krisztus missziójával: a mennyből a
földre való leküldésével kezdődött, s foly
tatódott a tizenkettő, a hetven tanítvány és
így tovább. Ezért bátran állíthatjuk, hogy a
kereszyénség misszió. A misszió azonban nagy
gond. Különösen két nagy gondja van a miszsziónak, az egyik a személyi, a másik az
anyagi kérdés.
A személyi kérdés úgy fogalmazható meg.
hogy kinek a kötelessége a misszió? Igénx
félreérthetetlenül azt válaszolja erre, hogy
minden keresztyénnek, nemcsak a tizenkettő
nek, hanem a hetven tanítványnak is. Tehát
nemcsak nekem, hanem neked is, nemcsak a
papoknak, hanem a világiaknak is, nemcsak
a misszionáriusoknak, hanem mindnyájunknak
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közösen. Senki sem hárítja át a felelősséget
ebbsn a tekintetben. Valahol minden keresz
tyénnek misszionáriusnak kell lennie. Helye
sebben: ott, ahol van, ill. ahova megy, min
denkor minden keresztyénnek missziós szol
gálatot kell végeznie. A diákok között is foly
nia kell ennek a munkának, mert az aratni
való itt is nagyon sok, de a munkás kevés.
A szülő, a tanár stb. mind kevés. Maguknak
a diákoknak is munkába kell állniok, hogy
igazi diákmissziót végezhessünk. Ezért kér
jétek az aratásnak Urát, hogy küldjön mun
kásokat az Ö aratásába, magatok pedig ne
vonakodjatok ennek a munkának a vállalá
sától.
A z anyagi gondja a missziónak ez a rövid
kérdés: miből? Mi szeretünk nagy gondot csi
nálni ebből a kérdésből, ez az Ige azonban
útját állja ennek. Gond ugyan eszerint is ez

a kérdés, de nem olyan gond, hogy e miatt
megakadhatna a misszió. A misszionárius
ugyan meghalhat éhínségben, de a missziónak
új emberrel folynia kell tovább. A misszió
pénzkérdésével komolyan törődnünk kell, de
pénzkérdést a misszióból nem szabad. Mert
igazában csak egyetlen gondja van a misszió
nak és ez a személyi kérdés. S ha ez meg
oldódott, akkor az anyagi kérdés is megoldást
nyert. Mert ha minden kerseztyén ügyének
tekinti a missziót, akkor ha a munkásokat
nem látják el anyagiakkal a misszióra szo
rulók, eltartja őket a keresztyén világ.
Ha így fogjuk fel a misszió gondjait, akkor
ezekből a gondokból előbb-utóbb öröm lesz.
Olyan öröm, amely nemcsak bennünket indít
örvendezésre, hanem magát az Istent és az
Ö Fiát, a Jézus Krisztust is.
Bárcsak minél előbb részünk lenne ebben
az örömben!

imádkozzunk:

,

Uram, Jézus Krisztus! Te énmiattam is magadra vetted a kereszt
megszentelt fáján a legfájdalmasabb halált. M int tűrő, szenvedő, halálra
szánt ártatlan bárány kiontott drága véreddel megváltottál engem, üdítsd fel
lelkemet a mennyei kegyelem drága harmatával.
Takargasd be lelkemet
szent szenvedésed és halálod érdemével. Szabadíts meg a halál és az ördög
hatalmától. Szabadíts meg teljesen minden vétkemtől. Majdan e siralom
völgyéből vígy fel engem az örökkévaló örömök és dicsőség honába. Hallgasd
meg buzgó fohászomat én Uram, Krisztusom, édes Megváltóm, egyetlen v i
gasztalásom, reményem, életem. Ámen. (Békéscsabai Énekeskönyv X VI. át
dolgozott kiadás.)
önálló imádság.
M i Atyánk, ki a mennyekben vagy . . .
Énekeljünk:
Dicsőség mennyben Istennek .. .(Dunántúli Kér. Énekeskönyv 1. ének.)
Grűnvalszky Károly.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
ban valami panasza van, vagy nem kapta
meg a lapot, vagy csomagot, vagy kevesebbet
kapott, mint amennyi szükséges, legyen szíves
pár napon belül ugyancsak Ruzicska László
tanár úrnak megírni. A lap 10-én jelenik
meg, tehát ha valaki 13-án, 14-én nem kapta
meg, legyen szíves bejelenteni.
Előfizetési díjunk az Országos Sajtókamara
megállapítása szerint erre az évre 6 pengő
lesz. Múlt számunkban már jeleztük ezt a
kényszerű emelést.

A tanév késői menyitása miatt lapunk első
három számát nagy példányszámban kellett
előállítanunk, mert nem kaphattunk bejelen
téseket az előfizetők számáról. Szeretettel
kérjük, szíveskedjenek az előfizetési bejelen
téseket okvetlenül november végéig beküldeni
a kiadóhivatal (Ruzicska László tanár, Bpest,
XI., Váli-út 2) címére.
Akinél felesleges szeptemberi számok van
nak, legyen szíves ugyanoda visszaküldeni.
Ha valakinek az expedícióval kapcsolat
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Különben is jövőre a cukrászipari pályára
lépek, mert az szép. Ott ugyan nem lesz
szünet, de annyi szentjánoskenyér csokoládét
ehetem, amennyi tetszik. A rádió igazgatósá
gának azért írtam egy levelet és megköszön
tem a szép előadásokat. Ök is válaszoltak és
megdicsértek, hogy érdeklődő fiú vagyok.

M ák P ista rip o rtjai

*
Kovács Péter V. o. gimn. tan.
Én nem tudtam a rádiót hallgatni, mivel
a tanyán nem volt rádió. De a szünetnek
azért örültem, m ert otthon lehettem szüreten.
Olyan jól éreztem magamat akkor, hogy egy
hétig beteg voltam utána. Majd a rádió jegy
zeteket csak leírom valakiéről, aki esetleg
hallgatta. Bizdosan tudom, hogy az egyik osz
tálytársamnak van detektoros készüléke.

Mit szól a hosszú szünethez és a
rádióiskolához?
Páler István II. B. o. gimn. tan.

*

Éppen a ligetből mentem haza egy kupamérkőzés után, m ikor megláttam az örömhírt,
hogy tovább tart a szünet. Tüstént visszafor
dultam és folytattuk a mérkőzést végkimerü
lésig. A rádióiskolát is szoktam hallgatni;
igen jó dolog, m ert közben játszani is lehet
és a tanár úr nem kiálthat rá az emberre
minden pillanatban: Pista figyelj! Legfeljebb
az Ágneskét bosszanthatja, aki ott van m el
lette. Különösen az éneket szoktam hallgatni,
u. i. az a kedves tantárgyam.

Aranyos Bözsike VI. o. leánygimn. tan.
M i összegyűltünk a barátnőimmel és úgy
hallgattuk a rádió iskolát. De m ivel igen
sokára akartak csengetni, többnyire elmen
tünk sétálni, m ert szép volt az ősz. Ilyenkor
megkértem a mamát, hogy hallgassa tovább.
A mama hallgatta is, de nem tudott m in
dent megjegyezni és elmondani, m iről volt
szó? Ha most év elején rosszul felelek belőle,
ő lesz a felelős érte, nem tehet szemrehányást.
Továbbá az is baj volt, hogy a mama sokáig
hallgatta és nem lett készen az ebéd idejére.
Ilyenkor haragudott a papa.

*
Virágh Katalin III. o. leánygimn. tan.
Én nem örültem a szünet meghosszabbítá
sának, m ert attól félek, hogy tanévet is meg
hosszabbítják s én nem mehetek jövőre nya
ralni. Továbbá attól is félek, hogy a latin
néni a rövidebb idő alatt is meg akarja majd
tanítani az apróbetűst is a nyelvtanból s az
sok lesz. Én pedig mindent lelkiismeretesen
szoktam tanulni.

*
Nagy István IV. polg. isk. tan.
Ne is tessék kérdezni, persze, hogy örül
tem a szünetnek? Meg is vertek érte. Nem az
örömért, hanem mivel örömömben megvertem
a kis öcsémet. A rádióiskolát nekem nem kel
lett hallgatnom. Ugyanis én megbuktam tavaly
németből és történelemből s így ismétlem az
osztályt. Az idei évem igen könnyű lesz tehát.
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*
Szász János VII. o. gimn. tan.
A papám nagyon szigorúan rámparancsolt,
hogy m ivel már közeledem az érettségihez
(ő biztosra veszi ugyanis, hogy elvégzem a
hetedik osztályt az idén), komolyan kell ven
nem a tanulást, tehát hallgassam az előadá
sokat. Füzeteket is tett a rádiókészülék mellé.
De olyan szerencsétlenség ért, hogy mindjárt
az első alkalommal buzgóságomban elrontot
tam a rádiót. Ö azt hitte, szándékosan tettem,
pedig nem. Kiégtek az összes ■csövek s nem
lehetett pótolni. így bizony nem tudtam hall
gatni. A szünet meghosszabbításának én is
örültem, csak az rontotta el az örömömet,
hogy a fizika tanár úrnak is szünete volt.
Ö azért bejárhatott volna!
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Lombhullás Pozsonyban
Irta: Berecz József V II. o. t., Nyíregyháza.
A Losonczi Zoltán emlékpályázaton díjat nyert.
Ezerkilencszázharmincnyolc . .. Koraőszi, veTőfényes délután. Néhány nagyobb diák sétál
az ősi koronázóváros Dunapartján.
A K is-A lföld felől lágy szellő suhan át a
•vén folyón, s apró fodrokba borzolja össze a
vizet.
Csak a vadgesztenyék sárguló levelei in
tenek az elmúlásra, más minden oly ragyogó,
oly nyárias. Derült, verőfényes a természet,
s derült, vidám a beszélgető ifjak arca is.
Nagy eseményekről beszélgetnek. Nagy dol
gok vannak kialakulóban.
Szökő, nyúlánkteremetű ifjú viszi a szót.
Tisztán törnek elő ajkán a magyar szavak,
a drága magyar igék: „Megint magyarok le
hetünk! Pozsony újra magyar idsz! Hiszen
m ár folynak a tárgyalások a magyar és a
cseh állam között.”
S a boldog diákok tervezgetnek a jö vő rő l...
■ök már valamennyien a megszállás alatt szü
lettek, a legzavarosabb időkben. Szüleik nem
tudtak elmenekülni idején, s így cseh állam
polgárokká lettek. Azonban lelkes magyarok
maradtak, s azzá nevelték fiaikat is.
Fenyvesi Árpádnak, a szőke nyolcadikos
diáknak édesapja pap volt. Lelkes magyarsá
gáért többször volt beidézve, de hívei szeretete s áldozatkészsége minidig megmentette.
S Árpád méltó fia lett apjának.
Magyar diáktársai vezérnek ismerték el
maguk között. A mostani kis társaság az ő
'baráti köre volt.

-

Már lebukott a nap a távoli hegyek mögött,
midőn a fiúk búcsút vettek egymástól. Lelkes
lázban égett a szemük, s kemény kézszorítá
suk néma fogadalom volt. Magyarok voltak,
lelkes, ifjú magyarok. Tettekre születtek; sőt
tenni akarták kötelességüket.
Árpádék kívül laktak a belvároson. Szép,
kertes házban. S Árpád elválva barátaitól,
megindult az otthon felé. Szerette mindig
megtenni ezt a magányos sétát. A zajos bel
városból a megnyugtató, csendes környékre.
Most is, hevült lelke mindjobban lecsendesült
az alkony ünnepélyes csendjében. Merengésé
ből egy hang csengése rezzentette ki.
Intézeti formaruhás, barna hajfürtű leány
szólította meg mosolyogva: „Min gondolkozik
már megint, Árpád?” Árpád feltekintett a
kérdezőre s szégyenkezve mondta: — Bocsás
son meg, Anikó, de olyan hirtelen s neszte
lenül tűnt elő, mint egy pillangó, és észre
sem vettem. — Barátságos kézszorítás után —
vidám beszélgetéssel — folytatták kettesben
útjukat.
Anikóék Árpádék szomszédságában laktak,
s kora gyerekkoruktól ismerték egymást.
Árpád elujságíolta az új örömhíreket Anikó
nak is, s lelkesedve beszélt az új esemé
nyekről.
így érték el Anikóék házáig Melegen csil
logott a szemük, midőn búcsúzásnál körül
susogta őket az esti szellő. Észre sem vették,
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hogy egy őszi falevél halk zizegéssel lábuk
elé hullt.
Árpád boldogan lépett be házuk ajtaján.
Ügy érezte, élete legboldogabb napja volt ez.
. .. Telt az idő. A jó hírekbe lassan rosszak
is vegyültek. A magyar diákok már csak sut
togva beszélték az iskolában az új hírt: „A
komáromi tárgyalások félbeszakadtak.” A cseh
tanárok durván elnyomtak minden hazafiasságot. S egyszer, midőn megtudták, hogy a
diákok voltak azok, kik a pozsonyi várra ki
tűzték a magyar zászlót, szigorú vizsgálatot
indítottak a tettesek után.
Azonban Árpádék most, a bajok idején is,
összefogtak. Még mindig reménykedtek.
így jött el november másodika. Pozsonyban
sokszáz magyar háznál izgatottan várták a
rádiónál a „bécsi döntés” határozatának k i
hirdetését.
Künn az utcán már kavarta az avart a szél.

Borús volt az ég. Fojtott hangulat ült a mel
leken is.
És sokszáz magyar házban sírvafakadtak
ezen a napon Pozsonyban, összedőltek az ál
mok, a remények.
Árpád eltűnt hazulról.
És másnap rövid hír jelent meg a lapok
ban: „Egy magyar diák megkísérelt átszökni
a Dunán a magyarokhoz. Határőreink a fiút
lelőttek. Legyen ez az eset intő példa
azoknak, akik nincsenek belenyugodva sor
sukba” .
. .. Pozsony felett őszi felhők szállnak. A nap
nem. tud áttörni a ködön, felhőrétegen, mely
ből vigasztalanul hull az ólmos eső. Kopaszon,
csupaszon állanak a fák. A kárpáti szél szá
raz avart kavar a Dunába. Nincs egy biztató
zöld sehol.
Pozsonyban vigasztalanul tart az ősz.
Vájjon meddig még? ...

Furcsa nyári történet
Irta: Szórády István, Gyula.
Nevetnem kell, ha arra gondolok: éppen ne
kem szakad el a pénztárcám és éppen a pénz
tárcám, a m i... különben ez talán nem is
oly különös, mint szomorú. Nálam a pénztárca
éppoly felesleges, mint egy hentesnek egy műköszörű. — Körülbelül ilyesmi járt a fejem 
ben, amikor szomorúan forgattam kezemben
ezt a buta kis üres bőrdarabot És miből
csináltatom meg, amikor nincs benne semmi?
És hol csinálják meg? — Így tűnődtem, mert
egyáltalán nem voltam ismerős azon a bala
toni helyen, ahol így utolérte tárcámat a sors
haragja. Kérdezősködtem hát a háziaktól.

rep>em” : béka, manó, tündér. És hasonló há
romszavas szerepek, amiket sohasem tanultam
meg, mindig más rebegte el helyettem és éh
csak bólogattam rá. Vagy amikor négykézláb
estem be a színpadra, mert a kollegám „tréfá
ból” elbuktatott. .. Hej, régi szép idők.
Na, de itt is vagyok Belépek az egérlyuk
szerű üzlet csengős ajtaján. Bent nagy pocak
kal, zöld köténnyel ül varrógépe előtt a nagy
Pacek úr. Köszön. Eddig jól megy. Rajta!
Most nincs, aki elmondja helyettem ...

— Menj az állomással szembeniévé utcába.
Annak az innenső oldalán van egy cipész.
Pacek úr. Ügyes, csak egy kicsit — és mutatta,
hogy vani egy pótkereke is az illetőnek. —
Egy a nyitja a sikernek: dicsérjed állandóan
a műhelyét, a munkáját, a családját, mindent.
Ha ügyesen dicséred, hamar, sőt azonnal hoz
záfog, elkészíti és olcsó is lesz.

— Kérem, ezt a pénztárcát... — tologatom
elé szakadt jószágomat és közben hozzáteszem
emeltebb hangon: — nahát, hogy ez milyen
kedves kis üzlet. Csup>a fény. És ezek a bőrök
Ezek a szép cipők... gyönyörű... ö n szabta
őket, ugye? Remek!
Első menet jó. Meg vagyok elégedve ma
gammal. Ügy látszik, fejlődtem valamit ebben
a szakmában is. Pacek úr szóhoz sem jut:
— Kérem, é n ... — próbál mentegetőzni.

Ez utóbbi érv döntő volt. Tehát: irány Pa
cek úr!
Végeredményben egy kis szerepjátszás az
egész. Jó is, ha gyakorolom. És ahogy bandu
koltam Pacek úr rejtélyes üzlete felé, eszembe
jutott a szerepjátszásról sok gyerekkori „sze-

— Ááá — mondom — gyönyörű papucsok.
Nahát ,írok haza pénzért és veszek egyet én
i.s Uram, ö n mestere ennek az izének. . .
ennek a szakmáinak.
A z öreg mosolyog. — Győzök! Üjult erővel
folytatom:

-
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— És hallom, milyen kiváló a bőrvarrásban.
Ezt a tárcát is bizbonyára újjávarázsolja.
Mondhatom, itt nem volt émber, aki ne önt
ajánlotta volna. Ugye lesz szíves, majd, ked
ves m ester. .
Kezébe nyomom lekötelező mosollyal. Meg
forgatja, nézegeti.

Hal ottak napján
Nagy mozgás van kint a temetőben.
Minden sírra szép virág kerül.
Hadd mondják el a halódó szirmok:
így hullunk el élettelenül.

— Kérem, el sem hiszi, hogy örülök, hogy
ilyen jó kezekbe kerül ez a régi jószág. Hogy
ilyen előkelő nelyre ...
Nem mintha nem tudnék előkelőbb helyet
elképzelni Pacek úr kissé pókhálós, kissé sötét
és kissé — hogy is mondjam — csiríz-zagú
üzleténél. — Lám! Pacek úr leül vele a gép
hez és varr.
Folytatom a támadást, hátha gyorsabban
csinálja.
— Kedves felesége? — kérdem a sarokban
ülő nőre célozva.
— Nem, az anyám ... szólal meg lehenger
lőén Pacek úr és igen meghunyászkodtat éles
válaszával. Jó lesz vigyázni. Felhagyok az
előbbi témával és „hasalni’ kezdek.
— Milyen szép is ez. Tiszta, becsületes
munkával kenyeret keresni, itt ülve a gép
mellett, s aztán örülni az elismerésnek ... ami
úgy körülveszi Önt, mint egy • - rninte egy ..
mint egy buddha-szobrot az afrikai homok.
Kezdek kifulladni már, amikor ... amikor
Pacek úr felém fordul és valami számomra
egész túlvilági hangon így szó!
— A tárca holnap lesz meg.
És valami rejtelmes mosollyal hozzáteszi:
— Pacek úr üzlete a túlsó oldalán van az
utcának.
Mintha csatabárddal szédítettek volna fejbe,
úgy omlok ki az ajtón.
Miért nem mindjárt fűszerüzletbe vittem
azt a szerencsétlen tárcát? Vagy trafikba?
Vagy — ... ó, én tökfilkó, hát ezért erőltettem
meg azt a nagyra becsült színi tehetségemet?
Hogy kerülök én holnap ez elé az ember elé.
Inkább adok borravalót valami csavargó
nak, hogy hozza el nekem, mert én itt már
nagyon lejátszottam a szerepemét. S talán így
azt is elérem! hogy — sose látom viszont azt
a szegény, örök-üres bugyellárist...
De ezen már csak úgy tudok nevetni, mint
amikor a hóhér megcsikiandozza az elítéltet
a bitó alatt.
Azontúl csak zsebben hordtam a pénzemet.
A szabók — kíméletesebbek...
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Sajnálom a búcsúzó krizantint.
Lám, mily barbárok az emberek.
Megölik az életdús virágot,
hogy egy holtat feldíszítsenek.
Kökény Pál
V ili. o. t„ Aszód

DIÁKESETEK
A lovagias tolvaj.
A z egyik fiú a lovagságról felel. A tanár
úr közbeveti a következő kérdést: Hol hal
lunk mai nyelvünkben a lovagsággal kap
csolatos szavakat? Valamit tud a fiú és így
felel: Lovagrabló. A tanár úr: Nem egészen
helyes a kifejezés, fiam. A fiú erre kijavítja:
Lovagias tolvaj. (Rablólovag helyett.)
M ór Lajos és Elek László, Celldömölk.

Az „alumínium11.
Történelem órán a hűbéri szervezetről van
szó. A tanár úr megkérdezi egyik barátunk
tól, hogy hogyan nevezzük idegen szóval a
szállásbirtokot? A fiú hallgat, de nemsokára
jön a mentő súgás: „Allodium.” A felelő roszszul hallotta és — bár bizonytalanul — rá
vágja: „Alumínium” .
Valach János
Miskolc.

Mit tudott Kisfaludy?
Könyvünk szépen emlékezik meg Kisfaludy
Károlyról, mieigárjai, hogy milyen művelt, mi
lyen népszerű volt, milyen sok időt töltött
külföldön, több nyelven beszélt, festett. Róla
kall most a felelőnek beszélnie. Elmondja,
hogy Kisfaludy nagyon művelt. A tanár úr
közbeszól s megkérdi, nyelvtudására célozva,
hogy mihez értett nagyon jól mire a válasz:
Igen sok nyelvet tudott és több nyelven fes
tett.
Kelemen Tamás.
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— Ha pedig nem hisz az újságnak,
— folytatta János, — tíz órakor jöjjön
le velünk a pincébe! Megindítjuk a rá
diót és a saját fülével hallgathatja a
magyar leadást!
Varga Dénes idáig szótlanul szívta
pipáját. Kezdettől fogva bízott a ma
gyar ügy sikerében, már hallott az új
helyi bevonulásról, a határoszlopok ki
döntéséről. Lakójával, meg Jánossal
napok óta minden este lement a pin
cébe, pislogó gyertyavilág mellett, szív
szorongva várták a magyar állomás je
lentkezését . .. Cser István makacs bo
rúlátása felbosszantotta, de visszatar
totta haragját. Józan gondolkodása só
gora vélekedésének megváltoztatására
ösztökélte.
— Ügy, úgy — fűzte János szavához
mondanivalóját, — jöjjön le velünk a
pincébe . .. Tegnap is bemondták, hogy
egy szót se higyjünk a pozsonyi rádió
nak, mert az hazugság elejétől végig!
„Budapestnek higyjetek Felvidék ma
gyarjai!” Ezzel fejezte be a leadást. . .
Ma megismétlik az újhelyi bevonu
lást . . . Érdemes meghallgatni, sógor!
Cser István felnézett az újságból:
— Lemennék a pincébe, de ez a bibliás .. . Ha nem jön haza éjtszakára, le
is megyek . . .

-

Csontos újjával az újságcikkre muta
tott:
,
— No, ez a rádiós igen derék em
ber . . . Vájjon kicsoda?
— Nem tudja senki, — mondotta
János, — talán Pesten se tudják . ..
— Akárki legyen, — szegezte le
Varga Dénes, — ember a talpán! Csak
ne essék bántódása!
— Ügy, úgy! — bólintott rá a sógor,
— mert ha ezek a bitangok megtudják
és elcsípik ...
János szavába vágott:
— Már keresik javában! Ma ragasz
tották ki a hirdetést: ötezer koronát
kap aki elcsípi, a nyomra vezető meg
ezret. .. Buzgólkodik is a Szucsek úr!
Ott volt a trafikban és azt mondta az
öreg Wohankának, hogy ő már nyomon
van és biztosan elcsípi a bujdosó rá
diót . . .
— Azt írja itt az újság, — szólt Cser
István, — hogy műszaki katonák ku
tatnak faluról-falura, mérnökök számítgatják hónán jön a leadás, — de
hiába! A bujdosó rádió túljár az eszü
kön, csak megszólal újra, meg újra. . .
Lassan felnyílt az ajtó, Anna asszony
lépett be. Testvérbátyja ijedten ve
tette rá magát az újságokra, de elrej
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teni már nem volt ideje. Húga elne
vette magát:
— Ejnye, talán előbb kopogtatnom
kellett volna ? ! Azt hiszed, mivel mi
szoknyát hordunk sjzétkürtölünk min
dent a világba? A z egész ház tudja,
hogy az újságok végett jössz hozzánk,
akkor minek titkolódzói?
Be sem várva a választ urához for
dult:

pel!? Mondd meg neki, hogy én ilyen
lity-loty szóköpésre nem vagyok kí
váncsi! Ez csak olyan, mint a kétfejű
macska!
Feltárult az ajtó, rohanó szélvész
ként Julis asszony rontott rájuk. Már
a küszöbön elkezdte mondókáját a
szeplősképű, rőthajú asszony, hadaró
beszéde közben izgett-mozgott minden
porcikája. Nyilván az ajtó mögött hall-

Feltárult az ajtó, rohanó szélvészként Julis asszony rontott rájuk.

— Itt a Julis asszony . . . magával
akar beszélni.. . Beküldjem, vagy ki
megy hozzá?
A falu hírharangja közeledtének hí
rére János gondosan elrejtette újság
jait.
— Azt mondja, folytatta Anna
asszony, — vigyázzunk nagyon, mert
a bibliás nemcsak bibliát árul, hanem
az „ő ” emberük . .. kémkedik nekik . ..
— No mit mondtam! — kiáltott fel
diadalmasan a sógor.
Varga Dénes gyorsan letorkolta:
— A fenét az ő emberük! Derék, jóravaló magyar ember ő! Mit álltok
szóba ezzel a pletjykálkodó fehémép-

gatózott, a házigazda csípős megjegy
zésére nem tudta lefékezni indulatát.
Köszöntés nélkül öntötte ki haragját,
ide-oda topogott áradozása közben.
— Hát igen! Éppen olyan, mint a
kétfejű macska! Mivelhogy igaz volt
az is, meg igaz ez is! Hívás nélkül
jöttem be, bár én tudom mi az illendő
ség! De jön az úton a bibliás, előtte
meg nem beszélhetek! Hát tudják meg,
a bibliás úgy karattyol csehül, mint a
vízfolyás!
— Hallja ezt, sógor! — kiáltott Cser
István.
— Saját fülemmel hallottam és ne
tudjak elmozdulni erről a helyről, ha
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nem igaz! Szucsek úrral beszélgetett,
egymás vállát veregették, meg össze
nevettek! .Hogy mit beszéltek, azt per
sze nem értettem, de gyakran mondo
gatták, hogy rádió, meg Budapest. . .
Hát csak vigyázzon, szomszéd uram,
mert nekik kémkedik ez az ember!
Éjjel kimászott az ablakon. . . mond
tam is akkor a feleségének, meg a só
gorának . . . Méregetett az udvaron . . .
Még nyakukra hozza a csendőröket!
Feljelenti magukat a rádió miatt, amit
nem adtak be! Nohát! Csak ezt akar
tam mondani! Nyugodalmas jóéjszakát!
Végigmérte a házigazdát, az ajtóból
visszaszólt:
— Színtiszta igazságot mondtam,
szomszéd uram! Ha peltykálkodó fe
hérnépnek mond, akkor is igaz! Jóéj—
szakát!
Szelesen elrohant. .. Anna asszony
kiment' utána . . .
Kis darabig hallgattak, Cser István
nagy léptekkel járt fel-alá. Elsőnek a
házigazda szólalt meg:
— Hogy vinne el az ördög! — mon
dotta Julis asszony után. •— Ügy szaporázza a szót, mintha fizetnének érte!
— Jól felvágták a nyelvét, az bizo
nyos! — vetette oda János.
— Nézz csak utána! Még valami kárt
tesz odakint. . .
— No csak azt próbálja meg! Akkor
letöröm a derekát!
János kiment, Cser István odaállt
sógora elé:
— No mit mondtam! Az, óvatosság
sohasem árt! Látja, — most itt a baj!
— Miféle baj? Nincs itt semmi baj!
— tJgy ? ! Hát nem látja a bajt?
Akkor az még nagyobb baj! Csehül
beszél ez az ember! Érti? csehül!
— Az még nem bizonyít semmit!
Tótul én is tudok!

-

— De nem úgy, mint a vízfolyás! És
nem áll oda a törvénybíró fogdmegjével komázgatni! öisszenevettek a
Szucsekkel! Egymás vállát veregették!
Ez se bizonyít semmit ? !
— Nem, sógor! Gyanús, de nem bi
zonyíték!
— De nagy fiskális lett egyszerre!
Hát tudja meg, nekem elég bizonyíték!
Varga Dénes nem hagyta igazát:
— Az lehet! De én az ellenkezőjét
bizonyíthatom!
— Mivel, sógor? M iv e l.. . ?
— Ide figyeljen! Lent hallgattuk a
pincében az újhelyi bevonulást... Ö
meg én . . . Viaszlemezről közvetítették
a pesti rádióból. . . Ott ültünk egy-egy
hordón, nagy csendesen . . . Mikor bemondták, hogy most tűzik ki a város
háza tornyára a magyar zászlót, mikor
egetverő éljenzés után először hang
zott fel a magyar himnusz, úgy
ríttunk, mint a gyerekek.. . Csurgott a
könnye neki is, nekem is . . . A végén
ott zokogtunk mindketten! Sógor! akit
a magyar himnusz így megríkat, az
csak magyar ember lehet! Becsületes
magyar!
— Hát, — lehet! Ámbár láttam én
komédiást is sírni, (még pedig olyan
keservesen, hogy levele sírt mindenki,
aki ott v o lt . . . Tudja, a kémeket kita
nítják . . . Mindenféle hájjal megkent
ravasz népség az .. . Barátságot szín
lel mindenkivel, valójában pedig oda
húz,,ahonnan több pénzt rem él.. . Így
van ez! nekem elhiheti. . . Különben
majd elválik!
Kicsit
megnyugodva
leült
bora
mellé. Am it sógora mondott a pesti
közvetítés megható hallgatásáról, gon
dolkodóba fejtette. De makacs termé
szete csak nem engedte rosszhiszemű
véleménye enyhülését. . .
J
(Folytatjuk)
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A térítés.
Hittanórán Schwarz Keresztély Frigyesről
tanulunk, aki ifjú korában Indiába ment és
ott térítette az embereket. Sokat tanított,
úgyhogy sikerült is neki egy évi munka után
400 felnőttet megkeresztelni. Egyik barátunk
épperu azt a feladatot kapta, hogy róla és té
rítői munkásságáról beszéljen. Nem sokat tud
mondani, akadozik s a végén még meg is
jegyzi: Schwarz Keresztély Frigyes térítői
munkássága nem volt nagyon, nagyon gyü
mölcsöző, mert 400 év alatt-csak egyetlen egy
embert sikerült megtérítenie.
Kelemen Tamás.
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