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Jövel Megváltó
Ólmos, nehéz köd, a föld és az ég
Alaktalan bús szürkeségbe foly.
Fejünk felett még egy csillag sem ég,
Egy biztató sugárka sincs sehol.
E földi faj fényes nyarát leélvén
A sír felé tart, mert megvénhedett. . .
Ragyogj le ránk, te áldott éltető fény,
Megváltó égi szeretet.

A nemzetek közé üszköt dobott
A népirtó véres viszály keze,
Szilaj lánggal félelmesen lobog
A felszított fajgyűlölet tüze.
Vén századunk, mint a vérben hunyó nap
Rőt fényt komor vihar-felhőkre v e t . . .
Békítsd ki az őrjöngve tombolókat,
Megváltó égi szeretet.

A mindenség ezer csodáiból
Hiába int felénk az alkotó.
Tagadja őt a gőgös földi por,
A percnyi fényében hivalkodó.
Erő s anyagból gyúr bálványt magának
Istennek tartja a vak végzetet. ..
Óh gyújtsd ki lángját a hit csillagának,
Megváltó égi szeretet.

Lábunk előtt ketté hasadt a föld,
Sötéten ásít a rémes torok,
Bősz hangzavar sír, átkoz és üvölt,
Alant a láva forr és sustorog.
Kél a vörös rém, amely minden oltárt,
Hitet, hazát romlással fenyeget. . .
A kénköves pokolnak zárd be torkát
Megváltó égi szeretet.

E nemzedék, mely gőgösen tagad,
S túl ez arasznyi léten mit vár:
Érezve rög-voltát röghöz tapad,
önző, irigy, lelketlen és sivár,
A perc övé, mohón üríti kelyhét,
A salakos, de habzó serleget. . .
Emeld, emeld tisztább légkörbe lelkét,
Megváltó égi szeretet.

Óh, égi fény, tekints le ránk, tekints,
Törüld a könnyet, csillapítsd a jajt.
Váltsd meg a bűntől s átoktól megint
Az önmagát emésztő földi fajt.
Ragyogjon fel mindenható világod,
Mint egykor rég a szent jászol felett.
S az ó helyén teremts új, szebb világot,
Megváltó égi szeretet.
V a r g h a Gyul a.
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Karácsonyi hangulat
Irta: D. Raffay Sándor.
Talán sohasem érzi az ember közvetlenebbül azt az igazságot, hogy a
szíve álmokra van teremtve, mint amikor a karácsony kedves napja felé kö
zeledünk. Ilyenkor érezzük igazán, hogy álmok nélkül sivatag a szív, amely
ben a valóság futóhomokja mindent eltemet s gyönyörködtetésre alig fakad
benne egyetlen illatos virág.
Az élet feléig az ember a jövendőről álmodik. Ott lát minden szépet,
minden kívánatosat a jövő ködös homályában. Élete akkor fordul bele a ha
nyatlásba, amikor — ki tudja miért, ki tudja mikor — egyszerre csak
visszanéz és a múltban keres minden vigasztalót és reménység helyett az
emlékezés tárja fel neki az élet szépségeit. De akár a múltban, akár a jö
vendőben keressük és találjuk, mégis mindig csak az álmok boldogítanak.
Még a jelent is az álmok rózsaszínű napsugaras fátyola teszi nekünk ked
vessé. M ert szegény az a szív, szomorú az az élet, amely álmok nélkül ridegeskedik. Az ember nem lehet el olyan napok nélkül, amelyeknek öröme,
mint a virág illata már messziről feléje nem csapódik s el nem kíséri még
egy ideig az élet poros vándordíján.
Íme itt a karácsony, a szeretetnek ez a kedves ünnepe, amelyen úgy
érezzük, mintha a karácsonyfa csillogó gyertyócskáiban mennyei
angyalok
szemének fénye ragyogna le ránk és mintha annak a fának minden kis le
vele a szeretet igéivel volna teleírva. Gyermekálmok válnak itt valósággá.
És ezek a gyermekálmok a felnőttek számára is örömet teremnek. A kará
csonyfa csakugyan a kis Jézuska fája. A karácsonyfa csillogása a kis Jézus
mosolygása. A karácsonyfa minden öröme a kis Jézus áldása. A karácsony
fával is Isten országa száll alá a földre.
M ert amikor az ember álmodozik és szeretet tölti el a szívét, akkor is
az Isten országáról álmodozik és az Isten országa boldogságát érzi át. Azét
az országét, amelyben mindenki jó, tiszta és igaz, amelyben minden igazság
érvényesül, minden szív boldog, minden lélek nemes, mert mindenki az
Isten akaratát követi és bodoggá igyekszik tenni az egész világot.
Minden virág és minden álom múlandóságra van teremtve. De a v i
rág illata élőnkbe fut és az álom követ utainkon. Vajha a karácsony kedves
hangulata végigkísérne minket mindnyájunkat az egész életen.

A karácsonyfa énekel
Égő fenyőfa, égő áldozat,
Akit az Isten ősi otthonából
Emberek örömére elhozat.
Csak rajzolódjék mélabús árnyékom
S imbolyogjon a szűk szobák falán.

Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba.
A szűk szobában is terem öröm,
Gyűl apró gyertya ínség éjjelén.
Óh, csak ne legyen sorsom bús közöny,
Óh, csak legyek a fény forrása én,
Apró gyermekek bálványozott fája,
Én az idegen, én a jövevény.
-

Mindegy, hogy mi lesz velem azután.
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Reményik Sándor.
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Karácsony a művészetben
Karácsony éjtszakája: örök csoda,
örök kegyelem. Minden hivő ember
mélységes alázatot, áhítatot, elfogódott
ságot érez, ha arra gondol, mivel aján
dékozta meg Isten ezen az éjtszakán a
világot. Boldogok, akik ezeknek az ér
zéseknek a művészet eszközeivel ki
fejezést tudnak adni és értékes alkotá
sokban örökítik meg azt a képet, mely

mutat be: szalmacsomón fekszik a
Gyermek, édesanyja boldog elragadta
tással térdel előtte, átszellemült arcán
mosoly ragyog, finom kezeit félig lel
kendező, félig imádkozó mozdulattal
terjeszti ki fölötte. Testtartásán, arcán
látjuk, hogy tisztában van fia földön
túli küldetésével, — de ez az óra még
kettőjüké, a tehetetlen kicsike még

Murillo: Pásztorok imádása.

Jézus születésének napjával kapcsolat
ban lelkűkben él.
Az ókeresztyének első művészi kísér
leteitől kezdve napjainkig szinte vége
láthatatlan sorban vonulnak föl előt
tünk festők és szobrászok, kiket mind a
csodálatos karácsonyi beteljesülés ihle
tett meg. Hányféle képzeletet foglal
koztatott ez az egy téma, hányféleképp
látták és tolmácsolták a Megváltó meg
jelenését e földön.
Van mester, akit az anya és a gyer
mek bensőséges összetartozása kap meg.
A nagy olasz renaissance-festő, C orr eggi o, firenzei képén csak két alakot
-

egészen az övé, a világnak még nincs
köze hozzá. A nfüvész megkapóan érez
teti az isteni kisded égi jelentőségét;
szegényes kis fekvőhelye rejtelmes
megvilágításban tündöklik. Ez a fény
azt mondja: annyi számtalan gyermek
között ez a Gyermek az' egyetlenegy
(71. 1.).
Sokkal gyakoribb az eset, mikor az
ábrázoláson más alakok is megjelen
nek. Kedvesek a „szent család" jelene
tei. Ilyen egy ismeretlen középkori
m a g y a r s z o b r á s z n a k remek cso
portja a galgóci várkápolnában. Mária
itt a nézővel szembefordulva térdel, s
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összetett kézzel imádja előtte fekvő
fiát. Arca komoly, elmélyülő: ő az
Istent érzi gyermekében mindenekfölött. Mellette József foglal helyet,
ugyancsak komoly, kissé már kortól
törődött vonásokkal. Hogy kettőjük je
lentőségének különbözőségére rámutas
son, a művész Józsefet egyszínű öltö
zetben ábrázolja, Mária fejét azonban
hatalmas, díszes korona ékesíti, ruháza
tát is gazdag ékszerek egészítik ki. A

mennyei örömmel árasztja el a jelene
tet. örvendezik az anya, gyöngéden
keblére ölelve újszülöttjét és örvendez
nek a muzsikáló angyalok, amint a bé
kességről és jóakaratról énekelnek.
Maga a kép is olyan valóban, mint egy
dicsőítő himnusz. Minden arról zeng,
hogy az Ige testté lön. Isten fényessége
hull alá rejtelmes zuhatagban a magas
ból és öleli körül az anyát gyermeké
vel: az Ür is részt vesz örömével kará

Qfünewald: Szent karácsony misztériuma.

kis Jézus alá négy angyal teríti Mária
dúsan hullámzó köpenyének szárnyát.
Bájos naíyságában is megható, a tárgy
átélését bizonyító alkotás (72. 1.).
A XVI. század híres német művésze,
G r ü n e w a l d angyalok társaságában
festi meg az anyát és gyermekét isenheimi oltárán. Ha a csoport színhelyét
szeretnők megmagyarázni, megakad
nánk: mit is jelenthet a baloldalt lát
ható gótikus állvány és hol tartózkodik
Mária? De fontos-e hát ez? A művész
látomását vetíti elénk s ez a látomás
-

csony ünnepén. Grünewald a titokza
tosság hangulatával ragadja meg a
szemlélőt (68. 1.).
Megérkeztek a kis Jézus tiszteletére
a Betlehem körül legeltető pásztorok is.
M u r i l l o , a barokk kor kiváló spanyol
festője, ezt a pillanatot örökíti meg
szép római képén. Mária barlang homá
lyában ül, de arcát, alakját megvilá
gítja a ragyogás, mely a jászolban
fekvő kisded testéből sugárzik. Szinte
félő áhítattal vonja el a leplet a bájos
gyermekalakról, hogy a pásztorok lát
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hassák. Mennyi hódolatot és rajongást
fejez ki a kérges kezű emberek arca és
mozdulata! Egyikük szívére szorítja
kezét elragadtatásában, a másik kéz
mozdulata arról beszél, hogy a pásztor
alig mer hinni szemének. Az imádság,
az elmélyedés percei ezek (67. 1.).

Jézus születésének ünnepe ismét kö
zeledik. Hálával kell eltelnie szívünk
nek, hogy ezekben a nehéz napokban is
átadhatjuk magunkat a karácsony üze
netének és a karácsony költészetének,
művészetének.
Dr. G y ő r y A r a n k a .

A karácsony a magyar irodalomban
Irta: dr. Zelenka Margit.
A karácsony a szeretet ünnepe. A szeretet
pedig a legmagasztosabb érzé9, a lélek leg
nemesebb megnyilvánulása. Azért fenkölt ez
az érzék, mert önzetlen. Karácsony előtt az
isteni iszeretet önzetlenségének a megteste
sülését, Jézust várjuk. Várjuk, hogy betér
jen szívünkbe,
lelkűnkbe,
megnemesítse
esendő emberi életünket, felemeljen az élet
oly sok fájó csalódásán, kiábrándulásán, út
baigazítson a maga isteni lényével életünk
sok-sok útvesztőjében, megvigasztaljon, erőt
adjon, bátorítson, hogy továbbra is a jóra
törekedjünk, az igazért, nemesért küzdjünk,
az ő szent parancsai szerint igyekezzünk élni.
Ha mibennünk, mindennapi emberekben is
ilyen nagy célok, nemes törekvések érnek
meg karácsony táján, ha a mi lelkiismere
tünkben is újra, felcsendül a krisztusi pa
rancs: „Szeresd felebarátodat; mint tenmagadat” , mennyivel inkább vált ki a karácsony
szent ünnepe nemes érzéseket, m ély gondo
latokat, szent elhatározásokat az ihletett köl
tők, írók leikéből.

Móra István és fiát, Lászlót, Sántha Károlyt.
E költeményekben az ünnepváró, boldog érzés
mellett felmerül a szegények sorsán érzett
fájdalom, a nagy társadalmi különbségek és
a Krisztus parancsai közt oly bántó ellentét
átérzése. Ezt az érzést egyes költők fájdal
mas hangon fejezik ki, mint pl. Vargha
Gyula, mai számunkban közölt gyönyörű köl* teményében.
Móra László a „Szegények karácsonyán”
kéri Jézust, kösse be sebeiket. Megkapó a
kis magyarok imádsága „Nagy országért” .
Ábrányi Em il: „Jézus karácsonyfája” című
költeményében iszintén az emberi hatalom
vággyal, hiúsággal, önhittséggel gyarló vilá
got állítja szembe Krisztus parancsával.
Lévay József is úgy látja, hogy csak a sze
gény érti meg a szenvedőt. A szegény kis ve
rebek éheznek, fáznak karácsonykor is,
„Dús paloták közelében
Rajtok nincs, ki könyörüli,
Koldus társaikhoz jöttek,
Kiket minden elkerül.

Ha gondolatban végigkísérjük kisgyermekkorunk első versikéitől kezdve, elemi- és
középiskolánk tanulmányai folyamán meg
ismert olvasmányainkat, nagyon sok kará
csonyi vonatkozású művet találunk közöttük.
A legelsői, talán még gügyögő ajakkal, a ra
gyogó karácsonyfánk alatt elmondott versi
kéket Pósa bácsi írta: „Szánjatok, szánjatok,
fehérszámyú angyalok!” És még annyi más
kedves, csengő-bongó sor, amelyek mind a
karácsonyeste fenyöillatát, boldog beteljesü
lését, szüléink szemének könnyes ragyogását,
egyszóval kisgyermekkorunk minden szépsé
gét idézik emlékezetünkbe.

Nekik itt a két kis árva
Kenyérmorzsát hinteget,
Bár maguk is ritkán esznek.
A kenyérből eleget.”
Hasonló felfogást hirdet Lampérth Géza
költeménye: „ A fenyők beszéde” . A legtöbb
fenyő fényes csarnokokba vágyik, a fenyves
bölcse, a szegény kis törpe fenyő így szól:.
„Én az irgalmasság hajiokába vágyom;
Meleg ruhát, cipőt ringasson az ágom,
Mit könnyes szemmel vár annyi szegény árva
S vigye lelkem égbe imádságuk szárnya.”

Iskoláskorunk karácsonyi várakozását már
más versek olvasása, szavalása tette emléke
zetessé. Szinte a karácsony költőinek érezzük
Szabalcskáf, Vargha Gyulát és feleségét,

-
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Petőfi is fájdalmas hangon ír „Karácsonkor” című költeményében. De nem a szegény
ség, anyagi bajok bántják, hanem szétszóró
dott családja után' búsúl), vágyódik s a sze
retet szent ünnepén még jobban érzi árva
ságát.
Ennek a fájó hangulatnak mintegy ellen
képét adja Tompa „Karácsony estéjén” című
költeményében. Ök egy szegény ifjú ván
dort fogadnak be karácsony estéjén, ne
érezze kitaszítottságát. S a vendégben
a
család saját messze-szakadt fiát látja.
A harmadik barát, Herényi is megnyilat
kozik karácsonykor, visszasírja gyermeksége
boldog ünnepnapjait (Karácsony estéjén).
Arany János 1849 karácsonyán írta le „K a 
rácsony éjszakán” felmerült kétségeit. És az
évszámból sejthetjük!, hogy talán az összes
eddig felsorolt érzéseknél keserűbbeket fejez
ki a költő:

a kötete Függelékében közzétett „Karácsony” ában:
„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Isten,
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra ...
Több karácsonyi költeményében azonban
megint a gyakran viaskodás, kiábrándultság
hangján ír Ady.
A dy legcsalódottabb érzést kifejező kará
csonyi költeményeinél is kiábrándultabb Ba
bits: „ A felnőtt karácsony” című verse.
Bántó, majdnem megdöbbentő néhány sora:
„Nézd, milyen üres ünnep ez!
A szív hideg és kemény mint a föld.
Tudjuk már, hogy ölni és halni születtünk.”
A „Karácsonyi lábadozás” kiábrándult érzé
seit legalább betegsége magyarázza, mégis
lesújtóan hatnak e sorai:

„Lelkem pusztaságos éjjelén keresztül
Kétes ködvilággal egy sugárka rezdül.
Csillag-e vájjon, mely, mint vezérszövétnek,
Üdvözítőt hirdet az emberiségnek?
S még kétségbeesettebb a költemény befeje
zése: akár csillag, akár lámpa, akár lidércfény ez a kis világosság, követi, hiszen még
ha lidérc iá, „akkor is jó helyre — temetőbe
vezet” . Érthető ez a hang a szabadságharc
leveretésén gyötrődő költő lesújtott lelkében.
Ugyancsak fájó, panaszos hangon ír Ady
is „Virágos karácsonyi ének”-ében arról,
hogy „Nagy a csúfság idelenn”, de éppen ka
rácsonykor mély hittel bízik, hogy „Kará
csony lesz, Karácsony” s a maga szilaj hang
ján követeli is ezt az igazi karácsonyt. Áhítatosabban ír „A Jézuska tiszteletére” című
versében arról, hogy
„Ez igézetes gyermek
Á ld ja meg azokat,'
K ik a szívünkbe vernek
Mérges szuronyokat”,
mert „ A született Jézus született így s kí
vánta” . Feltűnően sok karácsonyi költeménye
közt egyik legszebb a „K is karácsonyi ének” .
Ebben azt írja le, hogy dúdolgatott „gyer
mekhittel, bátran,” igaz, a befejezésben az
Adyban oly gyakori kiábrándulás rímel:
„1883 csúf karácsonyában” , Pedig mennyire
visszasírja gyermekkori karácsonyi ünnepeit

„Angyalok elszálló csengője se csenget
a fehér utcákon.
Jézuska pénzért jő s karácsonyfát rendez
gazdagok házában” .
Milyen jól esik ebből a beteg, csalódott
világból odamenekülni azokhoz a költőinkhez,
íróinkhoz, akik, ha látják is a földi élet gyar
lóságát, az ember esendő voltát, de legalább
karácsonykor megérzik és meg is éreztetik,
hogy képes az ember Istennek tetszőbb életre
is. És hogy ezt a szebb, magasabbrendűbb
életet éppen Jézus parancsai és útmutatásai
szerint közelítheti meg a gyarló ember. Ba
bits beállításával ellenkezően mily megindítóan kéri Reviczky Gyula a kis Jézust, hogy
„Minden szegényt megáldjon” (Karácsony
kor).
Szabolcsba Mihály ma is időszerű verse, az
„Ének a csatatéren” azt hirdeti, hogy még
a háború vérzivatarának dübörgésén is áthat
a karácsony érkezését jelentő angyali ének.
Sántha Károly szerint is, minden bűn, hit
ványság véget ér,
„A z eszme és szabadság,
A z élet és igazság
Ül dicső ünnepet —
Krisztus ma született!”
És milyen felemelőek, milyen vísasztalóák
azok a művek, melyek a kárácsonyi érzések
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legszentebbikét, a szeretetnek a családi élet
ben való megnyilatkozását hirdetik. Ha szo
morú is, de mily megindító, felemelő Mikszáth
apai szívének fájdalma kis fiának elárvult
karácsonyi játékait látva. („A ló, a bárányka
és a nyúl.") Milyen lélekbemarkoló a szívte
len, de karácsony estéjén m agába szálló gaz-

regényében a brüsszeli száműzött magyarok
szívettépő sorsát, akiknek hazafiúi bánatába,
minden nyomorúságába csak a Jósikáné Podmaniczky Júlia karácsonyfája és áhítatos
karácsonyi ünneplésük hoz vigasztalást.
Ha ezeket a sorsüldözte magyarokat s
annyi más fájó szívet fel tud emelni a kará
csony szent hangulata, nem vétkeznénk-e mi,
ha kétkedő, bizalmatlankodó lélekkel néznénk
a szent ünnep elé, még akkor is, ha mind
járt „megnehezült az idők viharos járása fe
lettünk” ? Sőt annál inkább kell hivő lélek
kel odaborulnunk Krisztus lábához, annál
mélyebb hittel kell énekelnünk, hogy „Bol
dog örömnap derült ránk"! Csak így való
sulhat meg számunkra is Túrmezei Erzsébet
karácsonyi vágya:
„Uram, éni karácsonyra újat várok,
hívőt és ragyogót!
Akkor is azt,
ha körül minden szürkeségbe dermed.
Hozz új szemet,
ó, ajándékozó királyi gyermek!”
Mélyen átérzett karácsonyi költeményei még:
„Karácsonyeste”, „Zsoltár karácsonyra”, „K a
rácsonyi kívánság”, „Karácsony Kínában” .
Megkapó jelképekben tárja fel e költemények
írója hivő szívének!, Jézushoz vágyó lelkének
nagy kérdéseit, mély érzéseit.
Lelkének súlyos viaskodásait fejezi ki ka
rácsonyi költeményeiben is korunk egyik
legmélyebben érző és gondolkodó költője
Reményik Sándor. Lelkének legégetőbb kér
dései vallásos vonatkozásúak. Még hazafias
bánatát, gyötrelmeit, magyar sorsának esendő
voltát is vallásos képekben, hasonlatokban
fejezi ki a legtöbbször. E két legfennköltebb
érzés hangzik egybe több karácsonyi költe
ményében is.
1920-ban, a trianoni „béke”
mélységes magyar gyászában írja: „Kará
csony a katakombákban” című allegorikus
költeményét. H ívja testvéreit, hegy piros
csipkebogyót és zöld fenyőgallyat, amit még
meghagyott „a nagy tél”, kössenek össze hó
fehér szalaggal s azzal díszítsék a „kata
komba” fekete falát. „Karácsonyfapiac” című
kis sorozatában „ A karácsonyfa megérkezik” ,
és
„Egyben ünnepre felszenteltnek is,
Halálraszántnak is érzi magát.”
1

Corregio: A gyermek imádása.
dag ember magányának rajza Jókai köz
ismert elbeszélésében: „Melyiket a kilenc
közül?" Bizony, még a maga túlzottan esz
ményítő jellemzése ellenére is elhisszük, hogy
nagyobb boldogság fészkel a karácsonyi éne
ket éneklő szegény csizmadia elárvult család
iában, mint az emeleti lakosztály rideg ter
meiben. A meleg családi otthonban kará
csonyi örömöt érző Kozma Andor a fa körül
összegyűlt gyermekekről ír, a családi élet
boldogságát érzi fokozottan karácsonykor
Szász Károly is.
Ugyancsak felemelően rajzolja Szentmihályiné Szabó Mária: „Szabad hazában” című

_

Milyen mélységes jelképe a nagyrahivatott
lélek szenvedésének! ”A karácsonyfa panasz-
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kodik” is e kis ciklusban, magárahagyatottsága miatt. Mi más ez megint, mint a ma
gyar nemzet árvasága? De „ A karácsonyfa
énekel” is, mert, ha szűk szobában is, de
...... égő áldozat
A kit az Isten ősi otthonából
Emberek örömére elhozat” .

bántot zengő katolikus papköltővel, Mécs
Lászlóval, Ö is éppen 1921 karácsonyán kesergi el honfibúját:
„Hol most az angyal? Az, ki régen az éjen
békeszárnyat bontott?
Szuronyban szárnya fennakadt és megfagyott
ajkán az ének."
Ugyancsak jelképes jelentéssel fűzi
egybe a karácsonyi gyertya fényét a
világháború kitörésének szörnyű je
lentőségével „Motorhiba” című köl
teményében. Megindítóan mondja el,
hogy „Meghalt az álmok bimbós
mesebokra” azon a karácsonyéjen,
amikor „Ádám ” megfagyott.
A karácsonyi béke s a világban dúló
vérontás ellentétét állítja szembe
Vathy Elek is „Vallomás a kará
csonyfa alatt”
cime'n. Kisfiának
vallja meg, hogy minden más aján
dékát az égből hozták,
„De én csempésztem iád aljára
A z ágyút, tankot, kardot, puskát
S mert szégyeltem a szörnyű vétkem,
Megvádoltam vele — Jézuskát”
A z apai szeretet karácsonyi elmé
lyülését hirdeti Tóth Kálmán két
szép karácsonyi verse is. M ily ked
ves párhuzam az ő ajándékozása és
a három király ajándékai közt:
„S hogy Jézuska játszadozzék,
Három király jött e végett:
Ajándékot hoztak, szépet,
Épen ilyet, mint' én néked”.
Ezzel be is fejezzük áttekintésün
ket. Teljességre sem a művek fel
sorolásában, sem azok jellemzésében
nem törekedhetünk, hiszen szinte
kimeríthetetlen
a karácsony ál
dott hangulatát
tükröző
irodalom. K a 
rácsonyi énekköltészetünkre sem térhetünk
ki, amelynek remek darabjai pedig Luther
től kezdve a magyar reformáció korának s
későbbi kiváló egyházi költőinknek mély hit
ből fakadó, örökszép alkotásai. Székács Jó
zsef: „Óh nap, napja szent örömnek” ; Sántha
Károly: „Szálljan hálánk galambszárnyon''.
A dja Isten, hogy lelkünk valóban galambszárnyon emelkedhessék Hozzá ennek a véres,
külső körülményeit tekintve, oly szomorú ka
rácsonynak az ünnepén is!

Ismeretlen magyar mester szobra.
Galgóci várkápolna.
Vígasztalhatatlan bánatát, szinte meghasonlottság fejezi ki 1921 karácsonyán írt költe
ménye is.
„És aztán feltűzöm a szívemet
A legmagasabb fenyő tetejére. —
S imába kezdek: Magány, Mi Anyánk ...
Néked ajánlom égő szívemet
Olyan lesz, mint egy karácsonyfaláng.”
Milyen sajátságosán összefogja a hazafias
bánat a mi Reményikünket a szintén magyar
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H Á Z I Á H ÍTAT
Énekeljünk: 138, 127 131, 135, 149. (Dunántúli Kér. Énekeskönyv.)
Kegyelem , irgalmasság és békesség Istenitől, a mi Atyánktól és Krisz
tus Jézustól, a mi Urunktól. Ámen.
Olvassuk el a következő szentírási igéket:
Dec. 12— 18. Lukács ev. 1:5— 38. v. A z em
ber mint eszes lény (homo sapiens) mindig
kételkedett és kételkedni fog az Isten csodái
ban. Ebben a tekintetben a múló idő nem
hozhat semmi változást. íg y volt ez régen, a
prim itív őskorban és így van ez ma is, a
modern világban, s minden valószínűség sze
rint így lesz a jövőben is. A történeti példák
legalább is ezt bizonyítják.

a dolgokat. Ezért a legélesebb formában a
hit és hitetlenség kérdése elé állítanak ben
nünket ezek a versek. De úgy állítanak ez
elé a kérdés elő, hogy közben a hitnek akar
nak megnyerni bennünket négy példával. A z
egyik Zakariás példája, akit az Isten meg
büntetett hitetlenségéért. Ez az elrettentő
példa. A másik Mária példája, aki végül is
hitt az angyal beszédének s azt mondta:
„legyen nékem a te beszéded szerint” . (38. v.)
A harmadik Erzsébet, a negyedik pedig Lu
kács példája, az orvosé, aki bizonyára azért
írta le ezeket a történeteket, mert hitt ben
nük. Ez az utóbbi három a csábító példa. Isten
nyilván azt akarja, hogy ezek a példák has
sanak reánk s e bizonyságtételek alapján
mi is higyjünk.

Kr. e. kb. 2000-ben élt Ábrahám és fele
sége, Sára. S mikor öreg korukban azt ígéri
nekik az Isten, hcigy gyermekük lesz, Ábra
hám megkérdezi az Istent: Uram, miről
tudhatom meg? (I. Móz. 15:8.), Sára pedig
nevet magában, mikor ezt hallja (I. Móz.
18:12.). — Eltelik 2000 év és az Isten angyala,
'Gábriel, bekopogtat Zakariás házába és Má
ria hajlékába, s a kétezer évvel előbbi jele /■Dec. 19—25. L u kács ev. 1:39— 56. v. E hét
utolsó napja már..karácsony ünnepe. Igénk
net majdnem szóról-szóra megismétlődik.
különösen alkalmas arra, hogy előkészítsen
Mert az öreg Zakariás, mikor Isten nevében
bennünket a karácsonyra! s megtanítson
fiút ígér neki az angyal, nyomban azt kérdi:
mindnyájunkat arra, hogyan kell karácsony
„M iről tudhatom én ezt meg, mert én vén
kor ünnepelnünk. Eszerint három dologra
vagyok és az én feleségem is igen idős.”
kell ügyelnünk.
(18. v.) Mária pedig a hasonlóan hitetlen
nek látszó hírre így szól: „Mimódon lesz ez,
A z első dolog az, hogy magasztaljuk az
holott én férfiat nem ismerek?” (34. v.j —
Atyát. Erre hívja fel a figyelmünket Mária
S mi történik ma egy újabb kétezer év múl
éneke (46— 55. v.), melyet kezdő szaváról
tán, mikor ezeket a történeteket olvassuk
(Magasztalja= ) Magnificat-nak szoktunk ne
vagy halljuk? Mi is hihetetleneknek találjuk.
vezni. Ez az ének ugyan, különösen első
Egy elemista talán ámuló csodálattal hallja
verseiben nagyon személyes jellegű, de azért
ezeket, de egy gimnazista és minden felinőtt
egy kis módosítással bátran az- ajkunkra
már kételkedve fogadja az ilyeneket. Azt kér
vehetjük valamennyien s mi is elmondhatjuk
dezi, amikor hallja, amit Ábrahám és Sára,
Máriával: Magasztalja az én lelkem az Urat
Zakariás és Mária is kérdeztek: Mimódon
és örvendez az én lelkem az én megtartó
lehettek vagy lehetnek ezek?
Istenemben. Mert reánk tekintett a mi meg
Tudom, hogy te is azt kérdezed most és alázott, bűnös állapotunkban és megváltá
sunkra elküldötte egyszülött Fiát. Mert nem
tudom, hogy te is szeretnél erre a kérdésre
csak Máriával, hanem velünk is nagy dol
ésszel felérhető feleletet kapni nyomban,
gokat cselekedett a Hatalmas és szent az Ö
Ilyet azonban, bármennyire szsretnők is, nem
neve! Mert nemcsak Izraelnek, az ő szol
ad az Isten. Mert amit felel, az nem az
gájának ügyét vette fel, hogy megemlékezzék
észnek szól, hanem a hitnek. Még ami kicsi
megtapasztalható is volt benne egykor, szá
az ő irgalmasságáról Ábrahám iránt és az ő
magva iránt, hanem a mi ügyünket is a ma
múnkra már az is telj esen kívül esik a tapasz
gáévá tette, hogy örökké áldjuk az Ö jóságát.
talat és az ész viliágán. Így nem marad más
Mert Krisztus nemcsak Máriáé, hanem az
hátra, mint vagy hinni vagy nem hinni ezeket
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enyém is s nemcsak az Izráelé, hanem minden
népé.
A másik dolog, hogy áldjuk a Krisztust,
aki egylényegű ugyan az Atyával s ezért,
amikor az Atyát magasztaljuk, akkor már
Öt is imádjuk), de mégis külön személy s
ezért szükséges, hogy külön is imádjuk. Er
zsébet igen röviden végzi ezt el, mindössze
annyit mond csak: „Áldott a te méhednek
gyümölcse” . (42. v.) De ezt az egy mondatot
végtelen alázattal és hittel mondja el. Imád
ságnak elég egy ilyen rövid mondat is, ha
alázat és hit rejtőzik abban. De ugyanez az
alázatos hit több mondatban is kifejeződhetik,
amire példa Keresztelő János (Ján. 1:26— 34.).
Nem a rövidségen vagy a hosszúságon van
a hangsúly, hanem azon, hogy mindenképpen
alázatos hittel áldjuk a Krisztust.

általában nem hallották még az evangéliu
mot, tehát nem is tudhatják, hogy az Isten
kegyelmes; azok között pedig, akik már hal
lották), igen sokan hitetlenül megvetik ezt
az örömhírt. Szükséges azért, hogy mi is kiálljunk a magunk társaságában és környe
zetében a Zakariás bizonyságtételével s
elmondhatjuk a Benedictus-t - Áldott az
Ü r ... (68—72. v.). Két dologban azonban túl
kell tennünk Zakariáson.
1. Nyoma sincs ugyanis az ő énekében
annak), hogy az Ür nemcsak a zsidóknak
kegyelmes Istene, hanem minden népnek
szerető mennyei Atyja. Inkább csak azt hang
súlyozza, hogy az Ür Izráel Istene' s azon
örvend, hogy az ő népét, az Izraelt látogatta
meg és váltottál meg az Isten s az 6 gyer
mekének, a zsidóságnak emelte fel az üdvös
ség szarvát), hogy megszabadítsa őket ellensé
geiktől és mindazoknak kezébőL, akik őket
gyűlölik. Igazi, hogy az Isten először a zsidó
kat választotta ki, az is igaz, hogy karácsony
napján a zsidó betlehemi pásztoroknak adta
tudtul először a Messiás megszületését, de
azután kiválasztotta a pogányokat is, hírt
adott a napkeleti bölcseknek is s elterjesz
tette a keresztyén hitet a nemzsidók, a görö
gök között is. Faji vagy nemzeti szűkkeblűséggel tehát nem foglalhatjuk te az Istent
csak magunknak s ezért módosítanunk kell
Zakariás énekét úgy, ahogyan Pál apostol
változtatott rajta, mikor a Krisztus evangé
liumáról azt mondta: „Istennek hatalma az
minden hívőnek idvességére, zsidónak először
meg görögnek” . (Róm. 1:16.)

A harmadik dolog, hagy adjuk meg a tisz
teletet Máriának is. A z Atyához és Fiúhoz
intézett karácsonyi imánkba őt is belefog
lalhatjuk), természetesen nem úgy, minit a
római katolikusok az „Üdvözlégy Máriá” ban, hogy hozzá imádkozunk; hanem hogy
tisztelettel megemlékezünk az ő nevéről.
Kálvin mondja: „manapság sem magasztal
haltjuk a Krisztustól nekünk hozott áldást a
nélkül), hogy eszünkbe ne jusson, mily nagy
tisztességgel ékesítette fel Isten Máriát, akiről
azt akartai, hogy anyja légyen az ő egyszülött
Fiának” .
E három dologról karácsonykor semmikép
pen sem feledkezzünk meg.
4 p e c . 26—jan. 1. Lukács ev. 1:57— 80. v.
Karácsony régi ünnep, bár aránylag a leg
fiatalabb a nagyünnepek között,mert csak a
4. században kezdték ünnepelni, míg a töb
bieket már az előző században is megülték.
Annak ellenére azonban, hogy ilyen régi
ünnep a karácsony, mégsem világos sokak
számára a jelentése. Nem árt azért, ha tisz
tázzuk a magunk számára ezen a héten, mit
is jelent tulajdonképpen.
A karácsony ugyanazt jelenti, amit a János
név jelent, azt t. i., hogy az Isten kegyelmes
Isten. Ezzel természetesen semmi újat sem
mondtunk, mert — amint ezt egy német
tudós (H. M. Müller) mondja — ma az Isten
ről általában mindenki azt vallja, hogy sze
retet. Ne felejtsük el azonban, hogy Zakariás
idejében ez újság volt, mert a zsidók szigorú
Ürnak tartották az Istent. Azt se feledjük,
hogy még ma is sokan vannak, akik egy
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2. A Krisztus szenvedéséről sem tud még
semmit sem Zakariás. Ö is, miként később a
fia, Keresztelő János, egy harcos Messiásban
reménykedik. Mi azonban már tudjuk, hogy
ebből semmi sem lett, illetve, hogy Jézus majd
csak az utolsó ítélet alkalmával jelenik meg
harcos, ítélő Krisztusként. M íg az a Jézus,
akire mi karácsonykor emlékezünk, nem har
cos, hanem a szenvedő Krisztus.
Ezzel a két új vonással kiegészítve vegyük
gp. ajkunkra Zakariás énekét, a Benedictus-t.
' ÍJan. 2—8. Lukács ev. 2:lz=20^ v . Vízkereszt
kor szoktuk leszedni a karácsonyfát s ilyen
kor számba vesszük még egyszer azokat az
ajándékokat, amiket kaptunk. Ne felejtsük
el ennél a számadásnál a legdrágábbat, amit
kaptunk, s vegyük ezért még egyszer eszünkbe
az Isten karácsonyi ajándékát. Nem más ez,

74

-

mint maga a Jézus Krisztus. Valamikor régen
a pásztoroknak fényes égi jelenés és angyali
seregek mennyei sokasága jelentette be az
ő megszületését, nekünk egyszerű emberi szó,
papok beszéde hirdette ugyanezt karácsony
kor. De ez mit se von le ennek a nagy
ajándéknak az értékéből. Jézus Krisztus ma
is, így is ugyanaz, mint aki régen volt: Meg
tartó Űr Krisztus.
Ennyit az ajándékról. És most még valamit
arról, hogy hogyan becsüljük meg ezt az
ajándékot. A pásztorok egyszerű emberek
voltak, iskolába talán sosem jártak, künn a
mezőn tanyáztak és vigyáztak éjtszaka az ő
nyájok mellett, de azért mégis tudták, hogy
miként viselkedjenek és mit cselekedjenek,
mikor az angyal hírül adta nekik a Krisztus
születését. Azt mondja az Ige, hogy így szól
tak egymáshoz: „Menjünk el mind Betle
hemig és lássuk meg e dolgot, amelyet az
Űr megjelentetett nékünk” . (15. v.) A z utolsó
vers (20.) pedig arról számol be, hogy miután
visszatérteki, dicsőítették és dicsérték az Is
tent mindazok felől, amiket hallottak és lát
tak, amint nékik megmondatott. Mi mindnyá
jan tanultabbak vagyunk a pásztoroknál,
ebben az egy dologban nekünk kell mégis
tőlük tanulnunk. Felriasztotta őket álmukból
és nem hagyta őket újra elaludni a kará
csonyi örömhír? — , riasszon fel bennünket is
és ne hagyjon minket sem újra a bűn álmába
süllyedni, mert „ideje már, hogy az álomból
felserkenjünk”, mint nappal, éberen járjunk,
nem tobzódásokban és részegségekben, nem
bujálkodásokbani és feslettségekben, nem ver
sengésben és irigységben, hogy felöltözzük az
Űr Jézust és ne tápláljuk a testet a kívánsá
gokra. (Róm. 13:11— 14.) — Nem nyughattak
addig, míg a Krisztust meg nem találták? — ,
nem lesz nyugtunk nekünk sem addig, míg
Öt meg nem leljük, mert miként Augusztimusz mondja: „nyugtalan a mi szívünk míg
meg nem nyugszik Tebenned” óh Isten. —
Dicsőítették az Istent és elmondták minden
kinek, amit a gyermek felől tudtak? — , hir
dessük mi is mindenütt mindenkinek az
evangéliumot, mert ha igazán megtapasz
taltuk a hitben karácsonykor, hogy a Meg
tartó megszületett, él, akkor nem tehetjük,
hogy azokról ne szóljunk, amiket láttunk
és hallottunk. (Ap. Csel. 4:20.)
Így búcsúzzunk éli a karácsonytól.

—
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9— 15. Lukiírs
1; i l ,53-.- v . Három
bizonyságtételt tartalmaz ez az Ige, de mind
a három egyet bizonyít, azt, hogy Jézus:
Krisztus, azaz nem egyszerű ember, hanem
az Isteni Fia, a mi Megváltónk.
A z első bizonyságtétel Simeoné, melyet
kezdő szavairól („mostan bocsátód el”) Nunc
dimittisnek szoktunk nevezni (25— 35. v.)
Ideje ennek a Jézus születése utáni 40. nap,
helye pedig a jeruzsálemi templom. Ide járt
Simeon talán minden nap és itt volt éppen
akkor is, mikor Jézust félvivék Jeruzsálembe,
hogy mint elsőszülöttet bemutassák az Ü rnak. S amint meglátta a kisgyermeket, kar
jaiba vette s először áldotta az Istent, azután
bizonyságot tett Jézusról, végül pedig meg
áldotta Józsefet és Máriát a kisgyermekkel
együtt. Bizonyságtétele érthetetlen volt Jó
zsefnek és felfoghatatlan Máriának, nekünk
azonban már egészen világos, mert azóta
minden beteljesedett, amit mondott a gyer
mekről és jövendölt Máriáról. Csodálatos,
hogy mennyire belelátott a jövőbe. Bár mi
is bizonyságot tennénk Simeon erejével és
bizodalmával a Jézusról, mint a pogányok
világosságáról, Izráel dicsőségéről és az Ú r
nak Krisztusáról
A második bizonyságtétel Annáé (36— 38. v.).
Ez a 84 éves öregasszony fiatalos hévvel és
buzgósággal szólt Jézus felől mindeneknek,
akik Jeruzsálemben -a váltságot várták. Nem
restelte a fáradtságot, felkeresett mindenkit,
akiről tudta, hogy hisz a próféciáknak és
vár a Messiásra. Ilyen buzgósággal és ilyen
hévvel kell nekünk is bizonyságot tennünk
Jézusról, mert ma i:s sokan vannak, akik ö
utána vágyakoznak és bizonyságtételre vár
nak. Amint Jézus mondta: „az aratnivaló sok,
de a munkás kevés” (Luk. 10:2.).
A harmadik bizonyságot maga Jézus teszi
magáról 12 éves korában Jeruzsálemben (41—
49.). Ekkor fedi fel először szülei előtt kilétét.
Még nem mondja meg egészen világosan, hogy
Ö nem egyszerű ember, hanem az Isten Fia,
de beszédéből azért érthető, hogy erre céloz.
Szülei természetesen nem értik meg, de ké
sőbb sem értették meg, mikor 30 éves korá
ban világosan mondta meg ugyanezt (Márk
3:21.). Csak a halála és a feltámadása után
értették meg, mert csak azután hittek Benne.
Ma sem érti meg sem a Jézus bizonyságtéte
lét, sem a Róla szóló hitvallást más, csak azt,
aki hisz Őbenne. Te sem érted meg, én sem

-

értem meg hit nélkül. De a hitben mindnyájan
megértjük. Ezért kell szüntelenül imádkoz
nunk az Istenhez, hogy a hitünk el ne fogy-

Imádk ózzunk:

jón, inkább napról-napra erősödjék és bölcseségben gyarapodjék.
Boldog ember azért az, akinek hite van,
aki a bizonyságokra hallgat s maga is bi
zonyságtevő életet él!

Alázatos és szívbéli könyörgésünket kiöntjük az Atya, Fiú és Szent
lélek Isten elé, hogy megemlékezvén az emberi nemzetség nyomorúságai
ról és ez életbeli zarándoklásunkról, melyben eltöltjük napjainkat, irgalmazzon nekünk és jóságának forrásából nyújtson minékünk új vigasztalá
sokat szenvedéseink enyhítésére. Alázatosan és buzgón könyörgünk azért,
hogy emberi dolgok ne rontsák el látásunkat az isteniek számára, úgy,
hogy érzékeink kapuinak megnyílásából és nagyobb természeti világosság
felgyúlladásából ne támadjon bennünk hitetlenség az isteni titkok iránt.
Sőt inkább, oh Urunk, add, hogy értelmünk alaposan megtisztulván és meg
szabadulván a képzelődésből és alávetvén magát az isteni akaratnak: meg
adjuk a hitnek mindazt, ami a hité és így állandóan mélyebbre jussunk a
Te ismeretedben és szeretésedben, aki a világosság forrása vagy és meg
közelíthetetlen Világosságban; a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. —
(Bacon Ferenc 1561).
önálló imádság.
M i Atyánk, ki a mennyekben vagy . . .
Énekeljünk:
Dicsőség mennyben az Istennek. . . (Dunántúli Kern Énekeskönyv. 1.
ének.
Grűnvalszky Károly.

V A K Á C I Ó R A
A télikabát is csak úgy líg-lóg rajtuk.
A bőröndjüket is könnyű megemelni,
Nem lehetne benn mást, csak levegőt lelni.
De a fiúk azért mégiscsak örülnek,
Hiszen rájuk köszönt a gyönyörű ünnep.

Elközelgett immár szent karácsony napja,
Tehát a bőröndjét a kezébe kapja
S harsogván a légbe vidám melódiát,
Vakációra megy sorban a sok diák.
A színük is sáppadt, megfogyott az arcuk,

—
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Karácsony lelke
s a lelkek karácsonya Oroszországban
Irta.: Káldy Lajos, Sopron.

Valahol messze Orszországban 1942.
karácsonya felé ballag egy kis magyar
alakulat. Hogyan menetelt karácsony
felé, azaz hogyan érzi karácsonynak a
hozzá való közelségét? . .. M I N D E 
N E KE L Ő T T ÉS LEGELSÖSORBAN:
I DEGENÜL! Mint opálszerű, tejfehér
köd ül átláthatatlan sűrűséggel a tá
jon, úgy fekszik az ember lelkén az
otthontalanság árvasága, megszokha
tatlan idegensége. — Milyen az élet
viszonyok külső kerete az orosz nép
körül? A háború véres ostorának
nyomai itt is ott is kiütköznek. Sze
génység, nyomor legelsősorban nem
az előbbinek következményeképpen,
hanem az orosz államforma léiekszipolyozó, kiűz,sorázó rendszerének gyü
mölcseképpen!
Milliók
egy miatt!
Riasztó dolog, hogy mivé tud tenni
egy feltétlenül jobb sorsra érdemes
népet a tévelygő, ficamodott jogorzás!
Kuli sors mindennapjuk, az ezzel
együtt járó életszinttel! Az idő szá
mukra is karácsonyt kongat, Egyked
vűen, unottan, mélyebb lelki nekthevülés nélkül köszönt reájuk. A közel
múltban visszatért ugyan elűzött, el
menekült pópájuk, de most végezve a
kévébe kötöző, lelkipásztori munkát,
gyűjtögetve a híveket, még távolról
sem rendszeres és szokványos az össze"
gyülekezésük. Az ifjúságra kevésbbé
építhet, mert azt kitépték karjaiból,
fanatizmussal telített hideg szemekkel,
érzéketlenül áll meg a házakban el
szórtan, felállított ikonok (szentképek,
néhol primitív ötvösszerű kiképzések
rézből, biblikus gondolattal, témával)

—

77

előtt. Templom ugyan van székhelyü
kön, de az utóbbi évtizedek valamelyi
kén megjött az „intézkedés” , hogy
traktorjavító üzemmé kell átalakítani!
Méreteiben impozáns és a főhajójában
szélesen kiöblösödő kupoláját valami

Őrségen Rogowatoje-ban.

„átlyukasztotta” , bizony az egésznek a
képe, főleg belsőleg, a szentély teljes
megcsúfolása; dúlt falak, füstös, repe
dezett oszlopok, szanaszét heverő gép
alkatrészekkel .. . Amikor a múlt év
augusztusában ide
előretelepültünk,
megszemlélve, az a gondolatom támadt
hevenyében, hogy itt tartom a vasár
napi és egyéb lelkészi szolgálatomat,
de ez csak rögtönzött gondolat maradt,
mert hamarosan ez a hajlék, aiz Isten
háza, a friss sebesültektől, fronttépte
-

honvédektől nyüzsgött és lüktetett. Je
lentős ez az életfunkció is, amely ez
épület résziére, a romokból is alkotni
tudó parancsnokunktól kijelöltetett.
Templomból
kórház! Természetesen
„gyökeres” és átfogó jellegű átalakí
tást kellett végezni az épülettömbön.
Ügy érzem, hogy Istennek tetszett az
a kezdeményezés, hiszen kényszerűség,
nem pedig vak szeszély vitt rá
bennünket! Felebaráti, bajtársi, samaritánusi, felemelni kész szeretet! Imád
ság háza volt ez így is, mert az
Istennel való találkozások fehér ga
lambjai röppentek fel száz és száz
testvér szívéből, imádkozva; egymás
hite, reménysége által épülve, sóhajok,
halk nyögések jeremiádjai közepette
a látható templom oszlopai, ívei és
hajlatai között és alatt láthatatlan
templom épült a bensőkben. . . Élő
kövek épültek lelki házzá . . . lelki ál
dozatokkal áldoztak, melyek kedvesek
Istennek a Jézus Krisztus által (I. Pé
ter 2 :5 )...
Van azonban az idegennek egy má
sik sajátossága is! Az otthontalanság
érzete nemcsak megüli a lelket, nyo
masztólag telepedve rá, hanem köze
lebbhozza az egyébkor távolállókat!
Ha nem tudjuk átélni egymás örömét,
át kell
élni
egymás
szenvedését,
gondját, nyomorúságát, úgyhogytöbbékevésbbé, — inkább többé — mind
nyájunknak kijut belőle. Egy a múlt
világháború utáni esemény izzik ben-»
nem a megszállott területen élő két
testvér szikrázó magyarságával kap
csolatban. Gyűlöletes haraggal perelte
egyik a másikát, mert nem tudtak
megegyezni az örökségül rájuk szállt
földdarab határmesgyéjén. A börtön
félhomályában megismerték egymást.
Bilincs csördült a kezükön, s így meg
-
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találták egymás kezét, keresve a fél
homályban egyik a másik megláncolt
végtagját. Istenem nehezebb volt a
kezük a hideg vastól és mégis elindul
tak a kinyújtott karok, a közös élet
sors, a szenvedés nemcsak testileg, ha
nem lelkileg is egymásmellé ültette
őket, a babyloni sötét vizeknél. Meg
tapasztalja mindegyik bajtárs közvet
lenül, hogy élni nem annyi, mint körmönfontan számolni és mérlegelni,
élni, annyi mint cselekedni. Sokszor
egy csepp gyengeség, egy kis elnézés
elég ahhoz, hogy elvessz! Nincs vesz
tegetni való idő! Embertördelő nagy
idők nem tűrik
megbosszul atlanul,
hogy elforgácsold céltalanul az idődet!
Ezt a kulcsigazságot a visszavonulás
töméntelen mozzanata igazolta! — A
testvérszó aranyfedezetet kapott, ki
ejtve mögötte lélek és szeretet világí
tott, m elegített. . . Nagy magyar tél
ben (orosz télben . . .) picike szeretettüzek, megannyi rőzseláng, csak égje
tek, csak melegítsetek MA, mert soh’sem volt ily ’ szükség a lángotokra.. .
A kenyér, az élettáplálék néha szű
kös mennyisége megosztódik, mintha
a sareptai özvegyasszony esete (I. Kir.
17.) öltözne modem köntösbe, az evan
géliumi két hal és öt kenyér atomokra
h ú ll. . . mindenkinek jut belőle . . .
... A z álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér.
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő —
De benne van az é le t !...
(Reményik S )

Karácsonykor az Isten jött egészen
közel az emberhez. Néhány külsőséges>
Lélek tüzétől izzó mozzanattal kará
csonyi otthont próbál varázsolni mos
toha körülmények között is a figyel
mes lélek. Két arculatban. A sebesül
teik, a betegek és törzsállománybeliek
-

részére elválasztottan kis karácsonyi
ünnepélyt rendezünk, hadd lengjen
szét az otthon illatárama. Az előbbiek,
a könnyebb betegek, a súlyosabbak
mankóval, vagy hordágyon víve, de
gyűlnek-gyűlnek, mint egy csendes,
néma brigád fegyvertelenül. Már meg
teltek a rögtönzött padok, az állók is
zsúfolódnak, szorongnak. Hiába ki
csiny ez az egyik épülettömbünk fo
lyosója. A végen a méretekhez arányítottan karácsonyfa, fenyőfa, vattával
behavazott talárjában hirdeti illatá
val is a karácsonyi „jó illatot” .. . (II.
kor. 2: 15.) Az evangélikus és reformá
tus hívek természetesen együtt ünne
peltek a római katholikus hívekkel.
Mindkét részről egyházi ének csendült
fel, majd rövid áhítat adott koronát az
estélynek. Ugyanez volt a törzsállo
mánybeli és honvéd bajtársaknál is.
Utána mindkét helyen szeretetcsomagok kerültek kiosztásra, nem nagy
„tétek” , de mégis parányi dolgok által
is kifejeztük, hogy ma van az egyete
mes isteni szeretet ünnepe ! . . Boldog
örömöt hirdetek, méltán repes ma szí
vetek .. . Öh kedves vendég nálam
szállj, bűnömtől ne iszonyodjál; emeld
magadhoz hívedet, jer térj be örök
szeretet. (Luther, 131. ének). Mintegy
előkészítő volt ez az ünnepekben való
úri szent vacsora kiszolgáltatására,
mellyel minden résztvevő kivétel nél
kül élt. Ezt a mindnyájunkon elömlő
hangulatot nem is akarom megraj
zolni, mert hasztalan minden kísérle
tezés. Állítom, hogy aki ezt átélte,
annak életében sok minden megtör
ténhet később; emlélek, események el
fakulhatnak, elmosódhatnak, de ez a
karácsony a számára felejthetetlen,
szíve mélyére vésődött bele.
Feljebb már említettem, hogy kö
-

zösen tartottuk a karácsony előestélyí
ünnepünket a római katholikusokkal.
Az ellentétek nem arra valók, hogy
azokat kiélezzük, erőtelj eser aláhúz
zuk, akkor, amikor más erők húznak
el felettünk és alattunk! A katolikus
lelkésszel komoly és mély — a szolgá
latunk egybekapcsoltságából eredő —
barátság fejlődött ki az izmos egy év
alatt.

Téli táj, ahol nem kell tévelyegni.

Született néktek ma a Megtartó!'
Ma született! így jelöli meg karácsony
szíve-lelkét Lukács evangélista. Bi
zonytalan ideig várni mindig nehe
zebb, míg ha az Ígéret bizonyos időre
szól, s számolgatni lehet a hónapokat,
napokat, órákat mennyivel könnyebb
várni! Ha nagyon várunk valakit, va
lamit, milyen ragyogó öröm kimon
dani: holnap! S most azt újjongja fe
lénk a karácsonyi ige, az angyali hír:
nem holnap! Ma született nekünk Meg
tartó!
Ma
vége
a várakozásnak.
Ma nyerünk el mindent, amire sóvár
gott a szívünk. Ma ragyog fel a
csillag, ma teljesedik be az Ígéret! . . .
Karácsonyeste van ! . . . Az esti áhítat
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után kimegyek, szétnézlek a szikrázó
égboltozaton, hideg fényükkel rezegve,
ragyognak a csillagok. A Z T a csillagot
Szeretteim otthon éppúgy láthatják,
mint mi idekinn valamennyien ma
gyarok, CSAK MÁSKÉPPEN, talán
melegebb a fénye, közelebbi a ragyo
gása! . . . Mérhetetlen távolba suhan a
tekintetem a fehér éjszakában. Vala
hol távolabb, tőlünk északnyugatra

Orosz szán.

'villódzva, csüngve világol egy izzó
fényforrás fenn a magasban, közben a
levegőt megreszkettető tompa robba
nások szaggatott üteme szűrődik hoz
zám. ÉL A FRONT! . . . Valahol kín
hörög, vér csurran, vagy arany csörög!
Jaj de magas az ára ennek a dőzsölő
arany szívtelen fényének ! . . . (Ady)! . .
. . . Vihar sikong, zúgó szél kavarta
hótölcsérek örvénylenek, szinte dobol
az arcon a borsóka, éles hó, a hőmérő
ben szökken a higanyoszlop, előáll a
szán, megyünk mindketten egy másik
alakulathoz karácsonyünnepi szolgá
latra, s úrvacsoracísztásra. Előttünk
felállított póznák végén táncoló szalmakötegek jelzik aiz utat, hiszen be
—

fújta azt a hó, zökkenve sikamlik
villámfogatunk, de hiába, lassúdni kell>
mert az ismeretlen tájon a kidöntött,
fentemlített „mértföldkövek” sem min
dig hiteles eligazításul szolgáló „bólyák, keresni, kipuhatolni az utat, az
árkokat és gödröket az egyszintre fújt,
tömött tengersík mezők végtelenjén.
Lovainknak sűrű, borostás bajuszuk
képződik, testük gőzölög, a szán csiko
rog, hirtelen zökkenéssel megállunk.
„Leszállni” — mondja valami belső
ösztönszerű hang, nekivetni a hátat a
„járóműnek” , kiemelni a hótorokból,
mert állataink hasig süppedtek, őket
is segíteni tápászkodni a „kelepcéből” .
Kocsisunk kifogja őket és áthidalva a
„gátat” tovább
poroszkálunk. Már
kissé kibontakoznak a szalmáskalapú,
gombatető-forma, alacsony viskók a
szemlélő előtt. A kontúrok erőtelje
sebben kiéleződnek,
amint közele
dünk! Igen! Odamegyünk! Egy ember
ségesebb, kulturáltabb köntösű, vala
mikor talán orosz iskola, vagy más
„vezető” góchelye, fészke lehetett ez
a hajlék — bádogtetejű házból sűrűn
gomolyog a füstkarika. Csak pár lépés
már! Előtte őr áll! Feszesen kattant ja
össze sarkát, tiszteleg, eligazít! Megér
keztünk! Benn barátságos és boldog
meleg fogad, de sokat nem késleked
hetünk, mert az este is rohamosan zu
han! Egy kis „kiengedés” után meg
kezdem az igehirdetési és úrvacsora
osztási szolgálatomat. Mit gondolsz
Kedves Olvasóm, milyen hely volt ez,
ahol felzemdült a karácsonyi ének
mintegy száz ajkon ? ! . .. Képzelj el
nyolc-tíz lábon áldogálló, árva, pajtaszerű helyiséget oldalak nélkül, vagy
legalább is csak „halvány nyomaival”
ennek. Kattognak a sarkok, izeg-mo
zog mindenki, nehogy a hideg „lesze-
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nyargaló szélvihar, majd a csontokig
hatol. .. otthon vagyok, az időleges
oroszországi otthonban. S hogy e so
rokat megírhattam, magyar földön és
ÍGY, nem csonkán és nem bénán, azt
Mennyei Édesatyám Neked köszönöm
egyesegyedül! Az eszközöket, a módo
zatokat. Te hajlítottad úgy, hogy új
ból karácsony felé menetelhetek. Lelkemmel átölelem ’ mindazokat, akik
hazaérkeztek, s akik odakünm ünne
pelnek karácsonyt, azokat zsámolyos.

relje” ! Tudatában vagyok, hogy itt
azután vallóban tömören kell bizonysá
god tenni és konszekrálni .a szent je
gyeket, kiosztani az Űr Jézus testét és
vérét. Csattannak a markok, lágy susogás kél az új jak dörzsöléséből, hogy
az ólálkodva, majd elűzhetetlenül letepemi akaró fagyhullámot leküzdjék
baj társaink. Magam is hasonlóan és
szakadatlanul - lábmozgató
mozzana
tokkal védekezem! Alig töltöm ki a
bort a kehelybe, s hangzanak el a sze-

A visszavonulás.

imádságomban az Űr elé viszem.
Azért van soha el nem múló kará
csony, mert Te Uram örökkévaló
vagy,
esztendeinket
megemésztjük,
mint a beszédet, napjaink, hónapjaink
leőrlődnek az életünk taposómalmá
ban, de viharos ellentétek és kilátás
talannak látszó
préseltetések köze
pette is hadd tegyek tanúságot nek
tek szeretett Diáktestvéreim arról,
hogy azoknak, akik az Istent szeretik,
MINDEN javukra van! . . .
Értsd meg: minden! Jobb kézen
fogva vezet az Isten, ha ostora suhan
is néha, azt is imádságos lélekkel és
hálával fogadom, mert tudom, hogy
addig és annyira csattog, amíg meg.
nem hajlok előtte.

reztetési igék, és mire ostyával, ke
nyérrel (reformátusok részére) körül
megyek, veszem a kelyhet, hogy azzal
is sorjázzak, de íme tűnő pár perc
alatt jégfátyol borítja a „szintet” , ki
kell loccsantanom belőle, áttörve az
aránylag ,,még
könnyen bevehető
páncélt” , s csak így ezután gondolha
tok arra, hogy részeltessem a bűn
bánó lelkeket Üdvözítőm valóságos
vérében ! . . . Itt is néhány „vércsepp”
csurrant a földre, de ez a hullás meg
áldott és életjavunkat eszközlő! . ..
megbocsáttattak a te bűneid! . . . Ma
gammal vitt egyházi vallásos iratokat,
imakönyveket osztok ki !. . .
Temetői csend méláz a tájon, ami
kor hazafelé megyünk. Társunk a
-
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Pap Ferenc fejfájára

Papp Ferenc

Cendesen távozott el közülünk, mint
amilyen csendes volt a járása, kö
zöttünk való tartózkodása, az egyéni
sége, a munkálkodása. Hangos nem
tudott és nem akart lenni. Feltűnést
sohasem keresett. Más dobra verte
volna, ami benne rejlett, az érvénye
sülésnek aprópénzére váltotta volna fel
a talentumokat, ő szent észrevétlenségben akart maradni. Tudta jól, hogy
küzdőtér az élet; mégis úgy küzdött,
hogy senkit sem bántott meg. Mert
nem magáért, nem mások ellen, a
Krisztus ügyéért akart csak harcolni
ebben a világban. Lehet, hogy a világ
nem vette észre, hűsége, engedelmes
sége, alázata, szolgálatkész szeretete
azonban ismert az Isten előtt. A sze
retett kartársnak, a vallástanári szolgágálat hűséges munkásának a rábízott
gyermekek vezető
lelkipásztorá-nak
kezéből hirtelen, váratlanul esett ki a
m i megítélésünk szerint a munka esz
köze, Isten akarata szerint egyénisé
-
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gének, életmunkájának megfelelően,
csendesen, észrevétlenül aludt ki élet
lángja, hogy ne kísérje sajnálkozás,
könny ne hulljon utána, de áldás,
imádság szálljon koporsójára, sok-sok
megbecsülő szív szeretete áradjon ki
utolsó útjára.
Tanítványai szelídlelkű, jóságos lel
kipásztorukat veszítették el benne.
Munkatársai azt a kartársat, aki a pe
dagógiai munka szent felelősségében
s komoly vállalásában hűséges, szoli
dáris, engedelmes tudott mindig lenni.
Mi, az Ifjú Évek, a szerető, a legjobb
barátot, aki mindenütt csak szolgálni
akarta ügyünket. Gárdánknak erős
oszlopa volt. A legpontosabb cikkírónk.
Cikkei elsők voltak a nyomdában.
Szerkesztőségünk mindig nyugodtan
számíthatott rá. Innen-onnan rova
tunkat szerkesztette nagy hozzáértés
sé. Előfizetőink várták, szívesen olvas
ták. Érdekes tudott lenni, érdeklődést
tudott ébreszteni.
Tolla, írásai, szeretete bizony hiá
nyozni fog nekünk. Fáj, hogy kezet
nem szoríthattunk vele, amikor ked
veseitől, növendékeitől, szolgatársaitól,
egyházától búcsúzott. Lehet, hogy csak
a kezét szorítottuk volna, ajkunkon
nem lett volna szó, csak könny a sze
münkben, ezzel fájdalmat okoztunk
volna neki, amikor készülődik. Most
nem tiltja meg, nem akadályozhatja
meg a legszerényebb, a leghűségesebb
ember, hogy a szemünkben ott legyen
a könny, amikor e sorokat írjuk rés e
sorokon át feléje kiáltsuk ezrek nevé
ben: Pap Ferenc,
a hűséget, a szeretetet, a pontosságot, a szolgálatot
köszönjük neked!
R.L.
—

Gazdagok voltak, de nem volt gyer
mekük. Jánoskát ép egy éve temették
s azóta sivár számukra az élet. A bá
nat ránehezedett a házaspárra, mint
a köd és belopta magát a kedélyükbe.
Az asszonyka lelkén a mélabú árnyai
mutatkoztak, s a férfiban a világmeg
vetés indulatai. Egyre lazult közöttük
a kapocs s érzéseikkel is eltávolodtak
egymástól. Csendessé lett a házuk és
szomorú.
Ma este azonban az asszony mintha
felolvadt volna. Melegség árad min
den szavából, de ura csak keserűen
legyint mindenre. Rideg marad.
— Karácsony van János, — szól
óvatosan az asszony.
— Igen, egy éve elrabolták a gyer
mekemet s ma dicsőítsem az.Isten jó
ságát. Ezt parancsolná a vallásom. M i
csoda ámítás!
— Egy kis gyermek született ma.
János — folytatja az asszony — az
egész világé az a gyermek. A mienk
is. Oly boldoggá tesz e gondolat, s
mintha kissé megvígasztalódtam volna.
— Hát csak vigasztalódj, te jám
bor! — veti oda gúnnyal a férfi. Az
asszony azonban nem tágít. Szeretet
tel akarja megtörni férjének istente
len közönyét.
— Kezdjünk új életet, Jánosi —
mondja — nem akarok többé Isten
ellen zúgolódni. Ez bűn. S úgy érzem,
ez-a mai este meg fog békíteni igéreteivgh :
.
-
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— Minden Ígéretet eltemettem ré
szemről. Még pedig örökre.
Volt valami kétségbeejtő a férfi
szavaiban.
Az asszonynak összeszorult a szíve.
Szólni sem tudott. Bement a szom
széd szobába s kis idő múlva feldíszí
tett fenyőfát hoz. Puha gyertyafény
árad szerte, s felragyog köröskörül a
gyönyörű bútor, a falak, de legragyo
góbb az asszonykának az arca.
— Jézuska hozta ■
— mondja nyája
san. Neked és nekem. Legyen házunk
ban karácsony. A sok könny után le
gyen megint nekünk is örömünk.
A férfi sáppadt arca lángra gyúllad.
Szeméből düh lobban.
— Vidd ezt a hazug csillogást, mert
kidobom. A szemem- közé nevet a
gyertyáival
ez
a
lim-lom. Vidd,
m ert. . .
Az asszonyka szája sírásra görbül s
nagy szomorúan elviszi megint a ka
rácsonyfáját . . . Mire visszajön, János
eltűnt. Nem is kereste, tudta hová
ment; zokogva az asztalra borul s
egyetlen imában szakad ajkán a fáj
dalom:
— Légy irgalmas nekem Jézusom
és ne hagyj el engem!
János a szomszéd városkába sietett
szórakozás után. így szokta, ha na
gyon elfogta a keserűség. Útját a te
metőn át vette, hogy lássa azt a kis
sírhalmot. Odaérve látja, hogy egy
-

gyerek áll a sír mellett. Mozdulatla
nul és mereven a magasba néz,
mintha várna valamit fentről.
— Mit keresel itt? — kérdi idege
sen János.
— Várom a Jézuskát — feleli édes
selypítéssel a kis fiú, de feléje sem
fordul a férfinak, csak néz a magasba.
János valami bosszankodásfélét érez.
Üton-útfélen Jézus nevébe ütközik.

— És hová?
— Ide. így mondták. Egy jó kis fiú
fekszik itt. Jézuska szerette, azért
vette magához. S itt száll le nála.
Jánosban megmozdult valami, miről
nem tudta, micsoda, de ami rég nem
érzett melegséggel öntötte el belsejét.
— Menj szépen haza. Édesanyád
vár.
— Édesanyám meghalt. Édesapám

Felesége alig tudja kiszedni a karjai közül.

No majd odamegyek, ahol nem boszszantanak vele — gondolja és elsiet.
De mmtha szólnának hátulról. Meg
fordul, de semmit sem lát. Csak a kis
fiú áll némán, mint a szobor és néz
felfelé. Tovább megy. Szalad, mintha
menekülne. A kiáltás azonban újra
utána: Kegyetlen . . . kegyetlen . . . ke
gyetlen . . .
Megáll: K i ez?
Mered rémülten vissza, de csak a
gyermeket látja. Mintha hívná. Ügy
látja, úgy hallja s nem tud ellenállni.
Visszamegy.
— S mondd csak nekem, honnan
jön a Jézuska?
— Az égből.
-

is — volt a gyermek válasza s potyog
tak könnyei. A lig tudta törölni kis ök
lével.
Jánosba belenyilalt s nem tudja
hogyan, de fölkapta a gyermeket és
rohant vele haza. Magához szorítja és
érzi mellén a kicsi szívnek a gyors
dobogását. Milyen érzés! Mintha a kis
fiú megcsókolta volna. János legalább
úgy érezte.
— Hogy hívnak?
— Jánoskának.
A férfi összerándul és még szoro
sabbra fogja a gyermeket. Fél, hogy
elveszik tőle. Otthon felesége alig
tudja kiszedni a karjai közül. Nézik
szótlanul. Arcuk sugárzik a boldogság-
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tói, mintha szemükben gyertyák égné
nek. A kis fiú elámul a szobán:. Ilyen
szépet még nem látott. Egyszerre meg
szólal:
/
— Nálatok nem volt a Jézuska?
Nincs karácsonyfátok?
összevillan az asszony és a férfi
szeme. Egyet gondolnak. Jánosi átro
han a másik szobába. Kisvártatva az
utca felől csengetés hallik s' belép kint"
ről fehérben Jézuska. Karácsonyfát
hoz s az asztalra teszi. János kisza
kítja magát a néni öléből. Nem bír
magával. Ugrál, táncol örömében s
egyre jár a szája. Imádkozik Jézuská
hoz.
— A néninek is hoztál valamit
Jézuska? Ő olyan jó.
-— Jézuska mintha egy pillanatig
zavarba jött volna. Majd lehúzza újjá
rói a gyűrűjét és a gyermeknek adja.
— A bácsinak is adj valanűt. Ő is
olyan jó.
Az asszony a szemét törli s mintha
a Jézuska is sírna. De engedelmes. A
fehér öltözete alá nyúl és csillogó

aranyórát nyom Jánoska kezébe. Az
tán eltűnik. Jánoska tátott szájjal bá
mulja a brilliáns ragyogását, hallgatja
az óra finom ketyegését. Majd az ajtót
nézi, merre ment Jézuska. Most jön
mögötte a szobából a férfi. Jánoska
eléje rohan az órával.
— Neked hozta Jézuska, neked. —
s máris mellényének gomblyukába
szereli a láncot. Oly jól esik Jánosnak,*
mikor kis keze hozzáér. Most a néni
hez szalad Jánoska s új j ára húzza a
gyűrűt. A gyűrű túlontúl nagy. Egyre
igazgatja hát s a világért sem engedi,
hogy a néni letegye. Ismét összevillan
a boldog házaspár szeme. Egyet gon
dolnak megint.
— Nálunk maradsz Jánoska?
— Mindig itt maradok. Te leszel az
édesapám és te leszel az édesanyám,
— mondja Jánoska, miközben az aszszony ölébe ugrik. Én meg leszek a
Jánoskátok.
Karácsony van a szobában, kará
csony a szívekben. Az égből pedig a]ánéz Jézuska és mosolyog.

V A K Á C I Ó R Ó L
Elmúlt a karácsony, vége a szünetnek,
A diákok vissza tanulni (?) sietnek (?).
Ha rájuk pillantunk, akárki is látja,
A lig férnek belé a télikabátba.
Kezüket a bőrönd rettentően húzza,

Ám lelkűket ezért a bánat nem zúzza,
M ivel a bőröndben pótlási alapul
Sonkái, kolbász és más sok jó holmi lapul
És az iskolában elnyűtt energiát
A bőröndből tudja pótolni a diák.

—- Azért kár, hogy most nem hall
gathatom meg a pesti leadást. . .
— Miért? van még idő bőven . . .
— Útban van már a lakója .. . Julis
asszony látta . . . Ha csak ketten
lennénk, vagy a Jánossal, meghallgat
nám . . . de ő előtte nem! Ami biztos,
az biztos! Én nem akarok börtönbe ke
rülni!
— Legyen nyugodt, sógor, — én
sem fogok börtönbe kerülni!
János feltárta az ajtót:
— Megjött a Gömöri. . .
Cser István kihúzta magát, odasúgta
sógorának:
— No, én most kiugratom a nyúlat a
bokorból!
— Hát csak ugrassa, ha tudja! De
az a nyúl nem ugrik ki soha! Ebben
biztos vagyok!
Mosolyogva imént ki a bibliás elé,
Cser István kíváncsisága tetőpontján
várta sógora lakóját...
IV.
Életerőtől duzzadó, kerekarcú, javakorabeli embert tessékelt be a házi
gazda. Kezében kis táskával, hátán v i
torlavászon zsákkal lépett be a bib
liás . . . Mosolygós tekintetéből egy
szerű természetesség sugárzott, őszinte
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arckifejezése, megnyerő modora az
első pillanatra elárulta átlagon felüli
voltát. Határozott kézfogásából egye
nes jellemű emberre következtethetett
volna Cser István . . .
A házigazda arcán a bibliás bemu
tatásakor fölényes kérdés mosolygott
sógora felé:
. . . No sógor, ilyen emberek a ké
mek ? !
Mint régi ismerőst szokás, úgy üd
vözölte Cser Istvánt, közvetlenül kér
dezte:
— Hogy vannak, magyar testvérek?
Varga Dénes kedvesen válaszolt:
— Hát csak vagyunk, ebben a tót
ágast álló világban. . . Iszogatjuk ezt a
kis könnyű borocskát. . . Tartson ve
lünk, Gömöri uram . . .
Cser István szeme felcsillant...
. . . Jól kezdi a sógor, — gondolta,
— borközi állapotban közlékenyebb az
Úristen mindenfajta emberi teremt
ménye, könnyebben elszólja m agát. . .
Ö meg résen lesz, ügyelni fog minden
szavára. . . Aztán lecsap rá, mint a
héjjá az áldozatára. . . És a sógor!
hogy oda lesz majd ! . . .
Sikere, biztos tudatában nyújtotta
koccintásra poharát. Eleinte lassan in
dult meg beszélgetésük. A házigazda a
-

bibliák forgalma után érdeklődött. . .
— Nem panaszkodhatok, — mon
dotta -Gömöri, — elég jól ment a mai
nap . . .
— Csak magyar bibliát árul? —
kérdezte a sógor.
— Nem, — van tót, meg német
is . . . de csak azért, hogy éppen le
gyen . . . Inkább a magyarokhoz járok.
— Hát igen . . . sokféle népség él
itt most közöttünk. .. Nehéz eliga
zodni rajtuk az embernek . . .
A bibliás mosolygott:

ránt egyet a nadrágszíj ján és a sontésnél állva megissza . . .
Varga Dénes felnevetett:
— Jól mondja, Gömöri uram! mert
így is van! Talán százszor is láttam,
de én bizony nem jegyeztem meg . . .
Csak most, hqgy mondja, jövök rá . . .
Így van, valóban!
— A német pedig, — folytatta a
bibliás, — bort szeret, csak a délvidéki
issza a sört. . . De előbb kérdezget
mindakettő! Ha már alaposan kikér
dezte a csapost az ital eredetéről, meg

Elenite lassan indult á beszélgetésük.

— Talán nem is olyan nehéz . . .
némi gyakorlat kell hozzá . . . Jól meg
kell figyelni ők et. . .
. . . Áhá! — gondolta Cser István, —
jól megy! jól megy! A kémek is jó
megfigyelők! már szakmájába vágó
dologról beszél az ipse!
— Azután hogyan figyeli meg őket?
— kérdezte együgyűséget színlelve.
— Például ahogy isznak. .. meg
amit isznak.. . Igen egyszerű dolog
e z . . . A tót pálinkát iszik, legalább
kétfélét
kevertet. . . Előbb újjával
megdörzsöli az orrát,
szagolja az
ita lt. . . Mikor már belehelt belőle,

-

87

áráról, akkor kér egy negyed liter bort,
vagy egy kis pohár s ört. . . Odaviszi
más asztalához, kortyonként iszogatja,
jó sokáig!
Cser István mosolyra húzta száját..
. . . Kém ez az ember, veszedelmes,
jól kitanított kém! Mert más halandó
ember fiának eszébe se jutna az ilyen
alapos megfigyelés! De ő túljár az
eszén . . . kiugratja a nyúlat a bokor
ból . . . Vagy
ide
kémkedik, vagy
oda .. . esetleg össze-vissza . . . Mind
egy! le fogja leplezni! Azután látott ő
már igazi bibliást! Nem ilyen életrer
való ember volt az, hanem jámbor
-

anyámasszony katonája, aki paposkodó
modorával az, örökélet után epeked e tt. . . De hallgassuk csak tovább!
Hadd oldja meg a bor a nyelvét. . .
Belöltött Gömöri poharába.
— Nincs ez így rendjén, — mon
dotta, — borról esik szó, mi meg alig
iszunk! Isten éltesse sógor! Egészsé
gére, Gömöri uram!
Fenékig ürítette poharát. . . Gömöri
befejezte tapasztalatait:
— Magyar meg bemegy a korcs
mába. odaszól a csaposnak: „Egy liter
bort!” Asztalához hozatja az italt, po
haranként megissza! Hát így tudható
meg, kinek merre ringott a bölcsője. . .
Felhajtotta b orát.(.. P á r /pillanatig
szótlanul ültek.
— Nézze csak, — kezdte a házi
gazda, — mennyi trafikot hozott a
János . .. Megvette Wokanikától, mert
készülődik az öreg hazafelé. . . már
csomagol.. .
Gömöri hátrafordult székén, János
csomagjait mustrálgatta:
— Okosan tette . . . legalább lesz
mit szívni egy id e ig . . . Míg eldől itt a
helyzet. . . Hanem ha a trafikos már
készülődik, akkor hamarjában meg
lesz a változás . . .
— A legfőbb ideje! Véget kell vetni
ennek a bizonytalanságnak . . . így azt
se tudjuk, mire virradunk! Ide tarto
zunk-e, vagy oda . . .
Cser István úrja töltött:
— Isten éltessen
bennünket! És
pusztítsa ki innen ezeket a bitangokat!
Közel hajolt Gömörihez, szeme közé
nézett:
— Gyalázatos népség, — mi?
— Az! — hagyta helyben Gömöri.
Mindig baj volt velük . . .
— Hanem, aki érti nyelvüket, könynyébben boldogul közöttük . . .
-

88

— Az bizonyos! Anyanyelvét min
denki szívesen hallja az idegentől.. .
— Gömöri úr tud csehül!
Megállapításként mondta a sógor, —
nem kérdezte. . . A Szucsek-féle be
szélgetésre célzott, mikor Julis asszony
szerint összenevettek, egymás vállát
veregették. . .
— Tudok! — hangzott a rövid vá
lasz.
— És hol tanulta?
— Még Amerikában .. .
Gúnyos mosoly ült szája szegletére:
— Hm! talán ott is bibliát árult? !
— Elektrotechnikus voltam . . . Cseh
munkások dolgoztak a kezem alatt,
éveken á t . . . tőlük tanultam csehül. . .
— Ügy? és jól ment sora?
— Sok pénzt kerestem . . . Mi gyár
tottuk az, első rádiókat.. . Akkor új
donság v o lt . . .
— Könnyű munka lehetett. . . Va
lamicskét én is konyítok hozzá. . .
Tudja, legénykoromban Űjhelyen dol
goztam egy villanyszerelőnél. . .
Varga Dénes felfigyelt. Sohasem
hallott sógora villanyszerelői voltá
ról . . . Siheder korától kezdve gazdál
kodott, Űjhelyre
csak állatvásárra
szokott bejárni. ..
.. . Mit beszél itt össze-vissza ez az
ember ? . . .
Cser István nyugodtan folytatta:
— A világháborúban meg fényszó
rós voltam . . .
Sógora füllentését már nem állhatta
szó nélkül. Feleségétől határozottan
tudta, hogy elejétől végig egészségügyi csapatnál szolgált...
— Mi volt a sógor?
nyomatékosan.
— Fényszórós!

—

kérdezte

(Folytatjuk)
-
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LÓUGRÁS-REJTVÉNY

(6 pont)

(6 pont)

Göllner Gábor

Borbély Károly

HE
5j ^ = Vadállat.
1?4Ö, 27„l3, Ji JE^á = Bibliai király.
L A ’ V ’ v ’ fí’ q ~ Kétséges.
10, 35, 15, í9 , « , M = Világít.
I lfe 13. ÍZ 3T, 4a = Költő szerelme.
IV, 43, 44, Í t : 23, 21 -= Ennivaló.

ÁS,

R AH.Í’S!É’=Rag-

JL 42, 3. 9, ifi, 20, J^, 3f - K i fia volt Izsák?
25, 29; 33, 2Í, 32, Í4 ,17, 4Í = Sokat szenvedett.
1—47-ig = Idézet Vörösmarty egyik híres köl
teményéből. „ „
„Arany idézet.”

BETÜREJTVÉNYEK
(Egyenkint 2 pont)
Lefkovics Frigyes

Vajda Gizella

Kéry János

Juhász Ferenc

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Múlt évi rejtvénymegfejtőink közül könyvjutalmait kapnak: Csekme Pál, Glaze.vsky
Melitta, Herrstein Gyula, Kelemen Tamás,
Kerekes Mária, Kéry János, Kovács Kató,
Kriegler János, Lunczer Ágnes, Móritz Péter,
Őri Zsuzsa, Valent Béla (225 pont), Göllner
Gábor (223 pont).
Pályázatunkat december 10-ével lezártuk.
A z eredményt januári számunkban közöljük.
Somogyi Sándor, Celldömölk. Versed még
nem üti meg a mértéket, de a diákesetek
közül egyiket közöljük.
T. Zs., Nyíregyháza. Két karácsonyi ver
sed még nem közölhető, bár mindkettőben
vannak sikerült részletek. A ritmusa azon
ban még néhol nehézkes.

MÚLT SZAMUNK REJTVÉNYEINEK MEGFEJTÉSEI
Keresztrejtvény:

Betűrejtvények:
LEOPÁRD

KERESZTELÉS
ÓSZERES.

NAGYAPÓ

Számrejtvény:
Villamos reflektor, amely a múltba és a jö
vőbe világít. — (6 pont.)

Kit és mit idézek?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vörösmarty: Keserű pohár.
Petőfi: A virágnak megtiltani nem lehet,
Arany: Walesi bárdok.
Vörösmarty: Fóti dal.
Arany: Családi kör.
Czuczor: Hunyadi.
Madách: A z ember tragédiája,
Kölcsey: Huszt.

Pontversenyünk állása:
Balogh György 26, Bankó Miklós 22, Bácskay Gusztáv 24, Borbély Károly 25, Czipott
Ernő 10, Gedőváry Liliké 14, Göllner Gábor
26, Herrstein Gyula 27, Kelemen Tamás 28,
Kerekes Mária 27, K éry János 28. Klekner

BUDAPEST, 1943 DECEMBER

Gizella 26, Kóbor Lídia 27, Kovács Kató 28,
Lakos Éva 20, Lászik Mária 27, ő r i Zsuzsa
28, Paulo Károly 22, Sárkány Erzsébet 14,
Scholz Pál 22, Tóth Szöllős Vilma 27, Kovász
nál Vájná Kálmán 26, Vas Sándor 24.

XXII ÉVFOLYAM, 4 SZÁM

IFJÜ ÉVEK. Ifjúsági folyóirat.
Alapította: Algőver Andor.
Laptulajdonos: az Országos Evangélikus Tanáregyesület.
Főszerkesztő: Dr. Bánkúty Dezső. Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Remport Elek.
Szerkesztőbizottság: Arató István, Kőszeg; Dr. Blázy László, Budapest; Dr. Czinkótszky Jenő,
Békéscsaba; Dr. H. Gaudy László, Budapest; Dr. Kékén András, Budapest; Kimer Gusztáv.
Békéscsaba; Máczay Lajos, Nyíregyháza; Dr. Ruhmann Jenő, Sopron, Dr. Zelenka Margit,
Budapest; vitéz Zerinváry János, Bonyhád.
Szerkesztőség: Budapest, VII., Vilma királynő-út 19.
Kéziratok a felelős szerkesztő lakására, Budapest, VII., Damjanich-u. 28/b, III. 22., küldendők.
A kiadóhivatal vezetője: Ruzicska László, Budapest, XI., Váli-út 4, II. 2.
Postatakarékpénztári csekkszámla: 26.111.
A lap havonként jelenik meg.
Előfizetési ára egy évre 4 pengő; egyes szám ára 50 fillér.

Garab József könyvnyomdája és lapkiadóvállalata, Cegléd.

