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Lelkemben ragyog szava költőnek,
Mint sírontúli drága üzenet,
Hogy igaza van a sudár fenyőnek,
Mert nőni csak az ég felé lehet.

még hű mása a sudár fenyőnek
a magasság csábítja nagyon,
arra tör-e, merre fenyők nőnek,
egyszer elhágy vagy én elhagyom?

S amikor néha a fiamat nézem
És a szívemben nagy kérdés fakad;
A költő versét sokszor felidézem:
Lobogtatom az élő szavakat.

Hamajdnem jutnak el hozzá, vagy késnek
Költő igéje és az én szavam,
Nem felejti-e el, hogy a növésnek
Csak egyetlenegy biztos útja van?

Mert nő kertemnek ifjú csemetéje,
Már a vállamnál magasabb talán
De ott lesz-e a költőnek igéje
Neki is mindig majd az asztalán?

Hogy csak az nő, ki ég felé törekszik
S csak az boldog — bár sorsa küzködés.
K i gondjával a földön megtelepszik.
Lehet erős, de útja nem növés.

Én halott költőm, szavaidnak kincsét
A kis fiamnak íme átadom.
Hogy örök fénnyel, hívják, várják, intsék
S ő az ég felé nőjjön szabadon.
-

113

-

F a r s a n g ?
Mintha nem is lenne farsang, olyan csendes és vigadozás nélküli ma a
magyar ifjúság élete. Rendelet jelent meg a farsang elején, mely a hálókat
és a nyilvános táncmulatságokat erre az évre eltiltotta. A rendelet nyomá
ban sehol sem járt felhangzó vagy titkolt elégedetlenség, maga az ifjúság is
megnyugvással vette tudomásul, hogy tánc nélkül és farsangi mulatozás
nélkül kell 'továbbdolgoznia a magyar holnapokért. És mi ezen a he
lyen nem a rendelet helyességét akarjuk aláhúzni, hanem örömünknek
adunk kifejezést és köszönjük Nektek, Magyar Ifjúság ezt a nemes gesztust.
Köszönjük, hogy a táncot, a mulatozást, a vigságot szívesen hagyjátok bol
dogabb és szebb időkre. Köszönjük azért, mert tudjuk, hogy bennetek erős
a bizodálom a jobb és szebb jövő iránt. Ti hiszitek legerősebb hittel, hogy
„lesz még egyszer ünnep a világon . . . ! s akkor táncolhatunk, vigadozhatunk.
Nem megfeledkezve, hanem Istennek hálát adva érte.
Ezen a farsangon még azok is, akik egy-két diákbál, vagy meghitt
táncestély elmaradását fájlalják, gondoljanak a nagy Petőfi szavaira:
„Rég veri már a magyart a teremtő,
Azt. sem tudja, milyen lesz a jövendő;
Lesz-e neki még valaha jó napja?
Örüljön-e, búsuljon-e? — nem tudja!”
Ez a vers késztessen meditálásra öröm és búslakodás felett. Gondolkoztasson meg minden magyar ifjút, hogy megkérdezze önmagától: szabad-e,
illik-e táncolnom akkor, amikor népemet, fajtámat, országomat a bűn miatt
háborúival és holnapok miatti félelemmel veri a Teremtő. Farsangban is, de
utána mindig itt csak egy használ: a kijózanodás, a bűnbánat, a megtérés.
Súlyos időket élünk, de mintha nem éreznők teljesen az idők súlyosságát.
Jaj nektek, ha majd Isten józanít ki bűnbánat és megtérés nélkül! Elsősor
ban rajtad fordul meg, Evangélikus Magyar Diáktestvérem a magyar holna
pok kimenetele. Vedd hát komoly megfontolásra hogyan élj és mit cselekedj!
Szeretném, ha Te magyaráznád meg néhány édesanyának, hogy most
csakugyan nincs helye a táncnak és a mulatozásnak. Ne aggodalmaskodja
nak, hogy fiuknak vagy lányuknak az életéből néhány kedves estének s ko
moly időkben beköszöntött farsangnak az ifjúkori emléke kiesik. Helyettük
Isten sokkal nagyobb ajándékokat fog adni. Te és a kortársaid bizonyára ko
molyabb felelősségtudattal állótok meg a nemzet szolgálatában, mint előttetek
járó őseitek. Titeket komolyabbakká tett az Élet, Ti öntudatosabban fogjá
tok megharcolni pályátokat. A holnap embereire kivétel nélkül szükség lesz,
mert mindegyiknek a szolgálata értékes szolgálatot jelent a Hazának, az
Egyháznak.
Ez minden farsangnál többet ér. Ezt talán éppen az elmaradt farsangi
alkalmaknak is köszönhetjük...
J
Pásztor Pál.
-
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A kis Ács Gyulát az árvaház gond
noka hozta beíratásra osztályomba, az
első osztályba. Ha Isten éltet, ezt az
osztályt viszem föl a nyolcadikig.
Azért érdeklődéssel vizsgáltam, kik
jönnek be a seregbe.

kis Gyula. Gyámja nagybátyja, Ács
Miklós ügyvéd lett. Dúsgazdag, mo
gorva, fösvény agglegény, aki nem
tűrte volna házában a gyermeklármát.
Befolyásos ember volt. így helyezte el
vagyontalan gyámfiát az árvaházban.

Vézna fiú volt a kis Ács Gyula, de
okos tekintetéből élénk lélek sugárzott.
Azért is néztem érdeklődéssel, mert is
mertem a történetét.

Egypár nap múlva meglátogattam az
árvaházban. Bizony az nem volt olyan
meleg úri fészek, mint a Fő-utcai eme
letes ház. A hálószoba padlója téglával
volt kirakva és a nappaliban az össze
tolt kis asztalok mellett elsavanyodott
arcú gyerekek kuporogtak. A gondnok
asztala dobogón állt, onnan ügyelt a
rendre a kemény arcú gondnok.

Ács György, az édesapja, tekinté
lyes, jómódú vaskereskedő volt. Könynyelmű sógorával sok baja volt, de
maga miatt mindig segített rajta, bár
nem egyszer jó pénzébe került. Azt
mondják sógora tőzsdejátékba is be
rántotta a vaskereskedőt. A játék sze
rencsétlenül végződött. Ács György
úgy érezte, hogy tönkre jutott ember.
Ezt nem tudta elviselni, hát főbelőtte
magát.
A virágzó élet hamarosan összeom
lott, elveszett a szép emeletes ház is,
melynek széles kőerkélyéről a még
mindig fiatal Ácsné nézte a Fő-utca
forgalmát pihenő óráiban. Ott volt a
kis Gyulának széke és asztala is. Mert
anyja csak a fiának élt. Okosan fog
lalkozott vele és a jó tehetségű gyerek
értelmesen fejlődött.
Acsné szívbajos volt és az összeom
lást nem élte túl. Így maradt árván a
-

Ács Gyulával nem volt megelégedve.
— Hencegő úri gyerek. Nem tud
semmi tiszteletet mutatni.
— Nem fogad szót?
— De nagyon is. Olyan szíves, hogy
sokszor azt hiszem csúfolódik, mikor
valamivel kiszolgál.
— Persze otthon illendőségre nevel
ték.
— Nem tanították meg tisztelni a
feljebbvalókat.
Nem. akartam azt mondani a gond
nok úrnak, hogy ő nem feljebbvalója a
gyermekeknek, hanem apjuk helyett
apjuk és mindent el kellene követnie,
hogy azt a szeretetet, amit szüleikkel
elvesztettek, legalább egy kicsit pótolja.
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Ács Gyula fegyelmezettnek látszott.
Nem verték le ezek a körülmények.
Mégis leverten hagytam ott. Eszembe
járt még otthon is. El kellett monda
nom, milyen körülmények között lát
tam Ács György fiát. A feleségem sze
mébe könnyek szöktek. Meghívatta ve
lem jövő vasárnap ebédre.
Jól szabott, de viseltes kis ruhában
jött a fiú. A feleségem úgy dédelgette,
mint valami beteget. A gyerek meg
érezte a szív melegét és odasímult a
feleségemhez. Nohát aztán ettől megint
megjelent egy könnycsepp.
Aztán még több ilyen vasárnap kö
vetkezett. Az iskolában jól ment min
den. A fiú könnyen tanult, minden ta
nára meg volt vele elégedve. Az első
ellenőrző értekezleten csak dicséretet
lehetett hallani róla.
Am i azután történt, azt úgy hallot
tam árvaházi fiúktól.
A gondnok úr nem szerette Ács
Gyulát. Különben a gondnok úr senkit
se szeretett. Ha kérdeztek valamit tőle,
kurtán felelt, hogy ne igen legyen ked
vük a kér'dezősködéshez. Asztala fiók
ját erősen bezárta. A biztonság kedvé
ért meg is rázta a fiókot, hogy jól mű
ködött-e a zár.
Ács Gyula a dobogó mellett állt egy
szer, mikor ezt a próbálkozást véghez
vitte. A fiú érdeklődve kérdezte:
— Gondnok úr, mi van abban a
fiókban,?
— Az ördög — felelte mogorván a
hatalmas férfiú.
A fiú elmosolyodott:
— Hát igazán hiszi, gondnok úr,
hogy abban a fiókban az ördög lakik?
— Micsoda szemtelen beszéd-ez? Te
konok fráter, ha én egyszer valamit
mondok, az úgy van.
Ács , Gyula előtt sohasem tudott te
-

kintéllyé emelkedni a gondnok úr,
azért most is zavartalan nyugalommal
felelte:
— Azért én mégsem hiszem, hogy
abban a fiókban az ördög lakik.
A gondnok felugrott, felkapta az asz
talon fekvő nádpálcát és elverte a gye
reket. Ács Gyula nem sírt, csak a
könnyei peregtek.
Az esetet elmondták a gyerekek az
iskolában.
Teltek a hgtek, közeledett a kará
csony. írtam az árvaház gondno
kának, hogy a karácsonyi ünnepekre
engedje ki hozzánk Ács Gyulát. Ha
mar megkaptam a feleletet, hogy nem
engedi ki a fiút, mert súlyos büntetést
kell elviselnie.
Váratlanul ért ez a dolog. Azonnal
elmentem az árvaházba. Ott megtud
tam, mi történt,
A gondnok felháborodva beszélte el:
— Ács Gyula lopott. A fiókomból
pénzt lopott. Egyszer véletlenül nyitva
felejtettem a fiókot, ezt az alkalmat
kileste és pénzt vett ki a fiókból. Azóta
eltiltottam minden szabadságtól és
nem engedhetem el az ünnepekre sem,
Ács Gyula a nagy szoba végében állt
és tudta, hogy róla beszélnek. Mintha
most még véznább, még gyengébb
lenne, de keményen nézett előre, várta,
hogy mi lesz. Ügy látszik, nagyon
várta, hogy most már én mit csinálok.
Odahívtam:
— Mondd el, fiam, mi történt.
— A gondnok úr azt mondta, hogy
abban a fokban az ördög lakik. Nem
hittem el neki. De azért mégis kíváncsi
voltam, hogy mit rejteget ott. Egyszer
úgy vettem észre, hogy elfelejtette be
zárni. Megvártam, amíg egyedül le
szek a szobában, mikor a többiek
ebédre mentek. Kihúztam a fiókot. Hát
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nem volt benne más csak papiros, meg
pénz. Nem volt benne ördög.
— De a pénzt kiloptad, -— mordult
rá a gondnok.
—- Néztem a pénzt. Régem nem volt
pénzem. Nekem nem kellett. Amióta
édesanyám meghalt, nem gondolok
arra, hogy vegyék valamit, amiben
örömöm telnék. De ezek a szegény gye
rekek itt soha, semmihez, se jutnak. K i
vettem egy tízkoronást, hogy ebből
ajándékot veszek nekik. Meg is tettem.

— Szeretném ezt az, esetet négyszemközt megbeszélni.
Á l mentü nk a hálóterembe,
ahol
akkor nem volt senki.
— Gondnok úr, én ezért a tíz koro
náért nem ítélném el ilyen szigorúan
ezt a fiút.
— Mi lenne itt, ha ezt a lopást el
nézném ? !
— Ha a fiúk lelkében olvasni tud
nánk, mit gondol, hogyan vélekedné
nek Ács Gyuláról?

A fiókomból pénzt lopott.

Mindenkinek vettem valami apróságot
és becsúsztattam a fiókjukba. Ebből
lett a lárma. Nagy ujjongással muto
gatták az apró ajánkékokat. A gond
nok úr fölfigyelt rá. Kutatni kezdett.
Aztán rájött, hogy a tízes hiányzik.
Tolvajt kiabált, jelentkeztem, hogy én
vittem el, de megkérem a nagybátyá
mat, hogy térítse meg. Nem használt
kiszabták rám a büntetést.
— Magadnak nem vettél semmit!
— Mondtam, hogy nekem nem kell
semmi.
Elgondolkozva fordultam a gondnok
hoz:

-

— Persze nekik tetszik lopott pénz
ből az ajándék.
— Nem gondolja, hogy itt a környe
zet legalább olyan hibás, mint a fiú.
Vagy talán még hibásabb.
— Micsoda? Talán én vagyok az
oka, hogy ez a hencegő gyerek tolvaj
lett? Mért nem lop a többi?
— Mert a többi nem élt olyan kör
nyezetben, ahol a pénzt arra használ
ták, hogy örömet szerezzenek vele.
—- De mégis lopott! Ezért bűnhődni
kell!
— Ne vitatkozzunk gondnok úr. Ez
az eset belevilágított a fiú helyzetébe
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és megmutatta, hogy lelke ebben a
környezetben
veszedelemben
forog.
Nekem most az a kötelességem, hogy
megváltoztassam környezetét, ha tu
dom.
— Szóval a mi árvaházunkban rom
lott el a gyerek.
— Ne gondoljon ilyet,
mert ez
eszemben sincs. Igen megbecsülöm ezt
a jótékony intézményt és tudom, mi
lyen lelkiismeretesen dolgozik gond
nok úr. Ha megbántottam, bocsánatot
kérek.

A gondnok zavartan fogadta el a
kezemet.
Megbeszéltem a dolgot igazgatónk
kal. A nemesszívű öreg belátta, hogy
cselekedni kell. Intézeti internátusunkban szorítottunk helyet a fiú számára.
Ács Gyula az új környezetben fel
éledt. Megszerették. Jó dolga lett. Ka
rácsonyra eljöhetett hozzánk.
Nem hálálkodott, hogy áthoztam. De
nyolc esztendőn keresztül a szememből
leste, mit tehetne kedvemre.

Rokonnépek intézete
Igen, van egy ilyen intézet is. Je
gyezzük meg jól a nevét, mert a kö
zeljövőben sokszor találkozunk majd
vele. Finnül Sukukansojen Laitos a
neve, észtül pedig Sugurahvaste Instituut. A pontos címe: Budapest, XII.
Márvány-u. 28. III. 5.
A Rokonnépek Intézete 1943. janu
árjában létesült a magyar külügymi
nisztérium támogatásával. A közeljövő
ben azonban már a saját lábán igyek
szik majd járná.

tézetünk irodájában közel 10.000 finn
és magyar diák címe van névsorokban.
Azoké, akik egymással leveleznek. A
névsorokból csak párat ragadok ki. Itt
van pl. a békéscsabai állami leánygimnázium névsora 190 levelezővel, a
kolozsvári református leánygimnázium
névsora 218 finnekkel levelező diák
lánnyal. De a finnek sem maradtak el
mögöttük. Itt van pl. a turkui leány
iskola névsora. Közel 600 finn diák
leány kér benne magyar levelezőtársat.”

Kérdezzük meg a Rokonnépek Inté
zetének vezetőjétől, Zongor Endrétől,
hogy mi az intézet célja.
,,Mi a célunk az intézettel? — Az,
hogy a rokonnépek, finnek, észtek,
magyarok és a többi kicsi rokonaink
évezredes különválás után újra egy
másra találjanak, egymást megismer
jék és egymást megszeressék úgy, hogy
soha többé el ne váljanak.”
10.000 levelező.
Hogyan akarják a rokonnépeket egy
máshoz közelebb hozni?
,Elsősorban l e v e l e z é s útján. In
-

Azután elbeszéli, hogy az 1941— 42.
tanévben a külügy-, illetve a kultusz-
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minisztériumunk ösztöndíjával finnországba utazott, hogy ott széleskörű
mozgalmat indítson a finn-magyar
összefogás érdekében. Amikor elindult,
éppen akkor kezdődött a második
finn-orosz háború. Megindultak újra a
légitámadások Helsinki és más finn vá
rosok ellen. Az idő tehát nem volt
kedvező és hetek múltán Helsinkiben
mégis kb. 500-an jelentkeztek a ma
gyar nyelvtanfolyamaira. Soha nem
tanultak annyian magyarul Helsinki
ben, mint akkor. A magyar nyelvtan
folyamok közös záróünnepsége után,
körútra indult és meglátogatta Finn
ország minden
nagyobb városának
minden középiskoláját és beszélt a finn
diákságnak arról, hogy nekünk magya
roknak, finneknek, észteknek és min
den mi rokonainknak össze kell fog
nunk, mert különben elsöpör bennün
ket a mai élet szörnyű vihara. A diák
ság lelke tüzet fogott. Lelkesedésük le
írhatatlan volt. Tamperében, Finn
ország legnagyobb gyárvárosában pl.
az egyik leányiskola növendékei, —
közel ezer diákleány — az előadás
után kifutottak az iskola udvarára,
onnan pedig az utcára és hazafias da
lokat énekeltek. Pedig csendes északi
testvéreink nem igen szokták a lelke
sedésüket így utcára vinni. De hát
akkor nem mindennapi dologról volt
szó, hanem arról, hogy a testvérek, a
finnek és a magyarok újra találkozza
nak. — És a mi északi testvéreink szí
vét nagyon megforrósította az a ki
mondhatatlanul nagy öröm, hogy a
messze délre szakadt testvéreikkel, a
magyarokkal találkozhatnak. Ezt a
nagy örömöt pedig már nem lehetett
szívbe zárni, vele ki kellett szaladni az
utcára és ott dalba kellett azt kiáltani.
A nagyobbik csoda azonban csak
—

ezután következett. A nem is egészen
két hétig tartó körút után a magyar
levelezőtársat, magyar nyelvtant kérő
diákok leveleinek a magarája indult el
Finnország minden városából és min
den iskolájából. Helsinkiből a finn
cenzúra egyetlen hatalmas nagy bő
röndbe zárva továbbította később Ma
gyarországra azt a közel 10.000 kérel
met. Kevés cenzúra látott ilyen „tar
talmas” levelet. Nem csoda. Hiszen
ebben az egyetlen kövér „levélben”
10.000 diáknak 10.000 kérése, vágya,
álma volt.

De átforrósodik a magyar szíve is, ha
a finnekről hall. A múlt év áprilisa
végén, illetve májusa elején a Rokon
népek Intézete két finn tanárt vitt el
Debrecen, Sepsiszentgyörgy, Csíksze
reda és Kolozsvár iskoláiba. 12 nap
alatt, illetve csak 7 nap alatt, mert a
többi utazásban telt el, összesen 35
ünnepségen 37 iskola, város közönsé
gét lelkesítették a testvéri összefo
gásra. Nem egy ünnepségen az ezret
is megközelítette vagy túl is haladta a
jelenvoltak száma. A lelkesedést leírni
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vagy elmondani nem lehet. E gy hétig
tartó szakadatlan ünnep volt az a
körút. Amerre csak jártak, nem ünnepi
lakomák pohárcsilingelése kísérte útju
kat, arra nem is maradt idő, hanem
ezrek torkából felcsendülő magyar nó
ták, a magyar himnusz, a finn himnus.z.
Ezrével tanulnak finnül és magyarul.
Aki a rokonnép egy fiával vagy leá
nyával levelez, az meg is akarja ta
nulni a „testvér” nyelvét. Nem könnyű
dolog ez. Mégis akad elég elszánt em
ber, aki nem törődik |áradsággal, idő
vel, hanem éjt napot eggyé téve igyek
szik megtanulni a testvérnép nyelvét.
A Rokon népek Intézete vezetőjének
az elmúlt tanévben 540 tanítványa
volt Budapesten. Csak a Szilágyi Er
zsébet leánygimnáziumban 121-en, a
piarista gimnáziumban pedig közel
130-an jelentketek a finn órára.
Finnország sem marad el mögöttünk.
Az; előbb említett körút eredménye
képpen a turkui leánygimnáziumban
198-an határozták el, hogy magyarul
tanulnak, a kuoploí leánygimnázium
ban pedig I50-en.
Megtudjuk azt is, hogy az egyik bu
dapesti iskolánkívüli csoportban egy
nyolcvanhoz közelálló néni volt a leg
szorgalmasabb „diákja” és tavaly Finn
országban pedig háromésfél évesek
voltak
a
legfiatalabb
„finn-ugor
nyelvészei”'.

mertetöt az intézet bárkinek ' szívesen
küld.
•.
Újabb tervek.
„Terv van rengeteg. Közülük csak
egyet. Igyekszünk majd a béke el
jöttével tanulmányutakat rendezni. A
tanulmányutakat teljesen, újszerű mód
szerrel fogjuk lebonyolítani. Úgy akar
juk, hogy a tanulmányúton való
részvétel nocsak a gazdagok kiváltsága
legyen.

Finn kölcsönkönyvtár.
A z intézet kölcsönkönyvtára is rövi
desen megkezdi működését. Csekély
könyvtári tagsági díj ellenében finn
tárgyú, magyar, német, angol nyelvű
könyvek, (természetesen finn és később
észt nyelvűek is) kölcsön vehetők akár
vidékre is. Könyvtárjegyzéket és is
-
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HÁZI ÁHÍTAT
Énekeljünk: 325, 326. 329. 331. (Dunántúli Kér. Énekeskönyv.)
Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisz
tus Jézustól, a mi Urunktól. Ámen.
Olvassuk el a következő szentírási igéket:
l-Febr. 13— 10. Lukács ev. 12:33— SfiL v. Krisz
tus vissza jöveteléről: szólnak ezek a versek.
Maga Jézus beszél erről s röviden minden
lényegeset elmond róla a tanítványainak.

leiben. Vagyis nem elég csak a földi élet
szempontjából tekintenünk a mindennapi ese
ményeket, hanem fe l kell fedeznünk a min
dennapnak a Krisztus visszajövetelére utaló
vonásait és le kell vonnunk ezeknek a kö
vetkezményeit. M ég pedig nemcsak elméleti,
hanem gyakorlati szempontból is. Csak az
értette meg jó l a Krisztus visszajövetelének
a jelentőségét, aki erre gondolva még az
ellenségeivel is békességben igyekszik élni
és világító lámpásként jár-kel e világon.

1. A zt hangsúlyozza, hogy Ő ismét szemé
lyesen jön el. Tehát nem úgy, „mint' ahogy
sokan elszíntelenítik ezt a gondolatot, hogy
t. i. eljön az emberi lélekben, a benne való
hit által, a róla való elmélkedésben, stb.’'
Minden ilyen elképzelés hamis — bármeny
nyire általános is ma, annyira, hogy nemcsak
a felnőttek, hanem már a diákok jórésze is h 'F e b r. 20— 26. Lukács ev. 13:1— 35. v . Jézus
nagyon szerette Jeruzsálemet, a jeruzsáleígy vélekedik — , mert eszerint szó sem lehet
Krisztus másodszori személyes eljöveteléről,
mieket, honfitársait, általában az egész zsidó
ságot. Mindezt jól láthatjuk a következőkből:
csupáncsak személytelen lelki visszajöveteléről.
1. Szerette volna, ha a jeruzsálemiek okul
2. Másodszor Krisztus már nem szolgai
nak a más kárán és megtérnek. (1—9.) Ezért,
formában jön eó^Jumem dicsőségben! ür~ amikor a galileabeliek és a siloámbeliek sze
alakjában. Ezt feltűnően sokszor emtefefi
rencsétlenségének a híre a fülébe jutott, rög
JézuS“ 5trBen a szakaszban, mert semmiképpen
tön figyelmeztette a jeruzsálemieket, hogy
sem akarja, hogy az Ö első alázatos megjele
vigyázzanak, mert ők is hasonlóképpen, el
nése tévedésbe ejtsen bennünket s elfelejt
veszhetnek, ha meg nem térnek, mivel ők sem
sük, hogy végeredményben Ür és király, aki
jobbak amazoknál. Így csak azokért aggódik
egyszer majd megszámc'iat bennünket.
az ember, akiket nagyon szeret. Még arra is
figyelm ezteti. őket, hogy siessenek, mert .már
3. Krisztus-biztesan-visszajön, de nem tud
nem sok idejük van hátra a megtérésre. Em
hatjuk pontosan, hogy mikor. Ezért hamis
lékezteti őket a gyümölcsöt nem termő füge
minden olyan számítgatás, amely még a nap
fára s elárulja nekik, hogy még ebben az
ját és az óráját is szeretné tudni a parúziáesztendőben dönteniük kell, megjobbulnak-e
nak ( = Krisztus visszajövetele). Az ádventisvagy nem?
táknak ezért nincs igazuk.
2. Még szombatpapon sem pihent. Tanított
4. Tévednek a;z_evnlúeió (^fejlődés) hívei
és
gyógyított, mert minden percet fel akart
is. Ezek azért tagadják Krisztus személyes
használni arra, hogy a népet megnyerje ma
visszajövetelét, mert úgy vélik, hogy a világ
gának. A vezetőktől már semmit sem várt,
az emberi kultúra és civilizáció útján mindig
tökéletesebb llesz s végül majd újra paradi-' de még egy utolsó kísérlettel a népet meg
próbálta p jó útra téríteni. Ezért nyíltan meg
csórni állapotok lesznek a földön. Ennek
szégyeníti a vezetőket, ellenükre cselekszik és
éppen az ellenkezője az igaz. Amilyen mér
úgy vitázik velük (10— 17.), hogy „az egész
tékben terjed az evangélium,, olyan mérték
nép örül vala mindazokon a dicsőséges dol
ben nő a világ ellenállása, a sötétség ha
gokon, amelyek őáltala lettek.
talma. Végül is olyan ellenségeskedés támad
a földön, hogy „meghasonlik az atya a fiú
ellen és a fiú az atya elten; a napa a menye
ellen és menye a napa ellen.”
5. Meg kell tanulnunk olvasni az idők je 

-

3. Beszél nekik az Isten országának az
ellenállhatatlan növekedéséről (13—22.). Hadd
lássák” hogy nem valami semmi ügynek
akarja megnyerni őket, hanem egy jelentő-
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ségében és nagyságában folyton növekedő
dolognak. Hadd tudják meg, hogy nem az
Isten országának van okvetlenül) szüksége
reájuk, ellenkezőleg ők nem lehetnek meg az
Isten országa nélkül.

bemutassa értünk a legnagyobb: a hibátlan
és tökéletes áldozatot az Istennek.

Ez a rész azzal kezdődik, hogy Jézus ki
rályként lép fel. Összekapcsolva ezt a böjti
eseményekkel, ez azt jelenti, hogy nem egy
egyszerű embernek a szenvedéséről lesz itt
szó, hanem egy királynak a megaláztatásáról.
Éppen ezért lehet ez a szenvedés áldozat,
ótestámentumi, bibliai értelemben. A z áldo
zatnál ugyanis mindig ügyeltek arra, hogy a
feláldozandó személy, állat vagy dolog hibát
lan legyen, mert különben nem használt
semmit a feláldozása. Ezért is nem volt ele
gendő az emberiség bűnéért engesztelő áldo
zatul semmi a Krisztuson kívül, mert nincs
semmi teljesen hibátlan ezen a földön. Ez a
böjtöt bevezető Ige azonban arra hívja fel a
figyelmünket, hogy most egy tökéletes valaki
készül fellépni az áldozat oltárára, a bűntelen
mennyei király, hogy szabad elhatározásából

az írástudókkal és a vénekkel vívott böjti
párviadala, amelynek egyik jelenetét mondja
el Igénk.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy most
még nem bontakozik ki előttünk teljes felsé
gében Jézus királlyvolita. Csak célzás történik
4.
De bármennyire is szeretné megnyerni arra, hogy Ö tulajdonképpen kicsoda. A Je
őket, tudja, hogy hiábavaló minden erőlkö
ruzsálembe való bevonulás és a templofn
dése. (23— 35.) A zsidók"' nem lógnak Neki
megtisztítása mind csak utalás a Krisztus
hinni. S ez annyira fáj Jézusnak, hogy nem
hatalmára. Sejtetni engedik, hogy mekkora
bírja magába fojtani a fájdalmát s hangos
erő és méltóság lakozik ebben az Istenember
panaszkodásra fakad. Nem az bántja, hogy
ben s azt is, hogy milyen irányban fog ez
a pogányok is letelepednek az Isten országá
az erő érvényesülni. Krisztus fellépése elsöprő
ban, hanem az, hogy a zsidók, honfitársai
erejű, mindenkit magával ragad, ellenfeleit
nem kívánkoznak oda. Szomorú utalás ez a pedig megrémíti. Nagyítsuk fel mindezt mint
böjtre, amikor az egész zsidóság nyiltan
egy kis filmet százszorosára, ill. még mil
szembeszáll a Krisztussal s megfeszíti Öt.
liószorosánál is nagyobbra, végtelenre s
Sajnos, közöttünk sincs sokszor nagyobb
akkor előttünk áll az igazi Krisztus, a dicső
sikere Jézusnak, mint a zsidók között volt'.
séges Ür, az utolsó ítéltet félelmetes királya..
Igen kevesen hisznek az Ö szavának és köEz a tökéletes Ür indult el böjt idején, hogy
^
vetik Öt. Bárcsak ez az Ige is szaporítaná
feláldozza magát értünk. Áldozat hozatala
, ezért az Ö híveinek a számát.
közben csak az az egy szomorítja el, hogy
sokan nem ismerik fel a jelentőségét s így a
S
Febr. 27—márc. 4. Lukács ev. 19:2S—48. v.
végveszélyt, a pusztulást zúdítják magukra.
A z egyházi esztendő böjti szakaszába lépünk
A jeruzsálemiek voltak az elsők, akik kihív
, ezen a héten. Ezért egyelőre kihagyjuk a 14:
ták maguk ellen ezt a veszélyt, de ma is
1— 19:27. v-ig terjedő részt s a 19:28. v-től
akadnak bőségesen, akik ezt a sorsot idézik
olvassuk tovább Luk. evangéliumát. Itt egy
fel maguk ellen. Vigyázzunk, hogy ne ezek
egészen új rész kezdődik, a harmadik nagy
közé tartozzunk!
rész a galileabeli (4:14— 9:50.) és a samáriai,
pereai, stb. (9:51— 19:27.) működést tárgyaló *l'M árc. 5— 11. Lukács ev. 20:1— 19. v. Régért
fejezetek után. Ez a harmadik rész Jézus a királyok maguk vezették harcra seregeiket
utolsó Jeruzsálemben való működését írja le,
s a csatában a leghevesebb küzdelem mindig
tehát éppen a böjti idő eseményeit. Ezért
körülöttük alakult ki. A történelemből több
ugrottunk át ennek a résznek a tárgyalására
ilyen csatajelenetet ismerünk. Egy a sok kö
most; a böjt idején.
zül Jézusnak a farizeusokkal, a főpapokkal,
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Előszót a főpapok támadnak, még pedig
igen fondorlatosán. Avatatlan nem is venné
észre szavaikban a beugrató cselt. Jézus azon
ban éles szemmel átlát a beszédükön s még
az írástudókat is megszégyenítő ravasz kér
déssel válaszol. így mesteri módon ki
vágja magát. De nem elégszik meg ennyi
vel. Hirtelen támadásba megy át, felfedi a
nép előtt a főpapok gyalázatos szándékait,,
hogy t, i. meg akarják ölni öt, leszavaztatja
a népet maga mellett (16. v.) és ettől1a spon
tán s a bizalmat Neki ajándékozó népszava
zástól támogatva kihívóan szembefordult az.
írástudókkal. így a főpapok felett teljes dia
dalt arat, mert azok bármennyire szerették

122

-

volna már most elveszíteni Öt, nem merték,
mert féltek a néptől.
Ebből láthatjuk, hogy Jézus játszva kivág
hatta volna magát az írástudók szorongató
gyűrűjéből, ha ezt akarta volna, mert a népet
teljesen a maga kezében tartotta. Ekkor azon
ban le kellett volna mondania arról, hogy az
egész világ Megváltója legyen, mert a nép
is csak a zsidók Megváltójának kívánta Öt.
Ezért kerül végül ellentétbe Jézus a néppel
is, mert Ö nemcsak a zsidók, hanem a világ
minden népének a Megválttója akart lenni s
nem volt hajlandó pl. — amint majd a kö
vetkezőkben látjuk — lázítani a rómaiak
ellen. Mi sem természetesebb, minthogy a

nép ezt látva összefog vezetőivel s elveszti
Jézust. Nekik ez a Messiás nem kellett.
Annál inkább kell azonban ragaszkodnunk
nekünk ehhez a Krisztushoz, hiszen azért nem
engedett a zsidóknak, hogy nekünk is Meg
váltónk lehessen. A legegyszerűbben akkor
háláljuk meg az Ö jóságát, ha halálunkig
híven kitartunk mellette. A ki pedig erre nem
hajlandó, az jegyezze meg, hogy valamikor
ez lesz a veszte, mert nemcsak a hitetlen
zsidókra, hanem a hitetlen nemzsidókra is
vonatkozik az Ige, hogy „valaki erre a kőre
esik, szétzúzatik; akire pedig ez esik rá, szét
morzsolja azt.” Már pedig ráesik mindenkire,
aki megveti öt.

Imádkozzunk:
Mennyei Atyánk! Engedd, hogy a te kegyelmedet keresztünkkel és
terhünkel együtt hordozzuk. Adj kegyelmet, hogy e nyomorúságot mind
addig tűrhessük, amíg teneked úgy tetszik, hogy megszabadíts minket, hogy
jól megpróbált és megtisztított gyermekeid lehessünk. Engedd, hogy a mi
Urunk, a Jézus Krisztus bennünk éljen szelídségével, alázatosságával, békességes tűrésével, hogy ne mi, hanem ő éljen bennünk. Adj megbántóink iránt
szelídséget, szánakozó szeretetet, hogy Veled mondhassuk: Atyánk, bocsáss
meg nekik! Adj csendes szelídséget, segítő, adakozó kezet, hogy teveled és a
te szereteteddel összeköttetve együtt maradhassunk örökké. Ámen. (Petrőczy
Kata Szidónia — vitéz Virág Jenő.)
Önálló imádság.
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy . . .
Énekeljünk:
Dicsőség mennyben lstennek\ . . (Dunántúli Kér. Énekeskönyv. 1. ének.)
Grűnvalszky Károly.
a könyv minden sora érdekfeszítő olvasmány.
Kalló Ferenc írásai új színt és hangot jelen
tenek ifjúsági irodalmunkban: a szociális lelkiísmeret szavát szólaltatják meg. Üj regénye
is bizonyára osztatlan tetszésre számíthat a
fiatal olvasók körében. Janovits István mű
vészi illusztrációi díszítik a könyvet.

KÖNYVISMERTETÉS
K A L L Ó FERENC:

FIÚK A B ÁNYÁBAN
— Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. —
A kiváló ifjúsági iró új regénye ismét a
a munkásifjúság világát mutatja be. Hősei
nem diákok, hanem egy bányászfalu fiatal
sága, dolgozó kisemberek, akik már kora ifjút
ságukban megismerkednek a munkásélettel,
a kenyérrét való harccal. Kitűnő meseszövéssel, ragyogó íráskészséggel megírt regény,
amely megismertet a bányászok nehéz éle
tével s a tárnák világával. A hőse egy kis
félárva, akit a sors elsodor szülőfalújából s
egy idegen bányászcsaládnál talál otthonra.
Itt rengeteg kalandos élményben van része;
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A latin név.
Tanultuk, hogy a római polgárnak .három
neve volt: praenomen, nőmén, gentile, cognomen. Pl. Marcus, Tulilius Cicero.
— No János — kérdezi a tanár úr — tudnál-e nekünk még egy példát mondani?
János megvakarja a fejét,, majd kivágja:
„Caesar Pompeius Crassus.
Kelemen Tamás, Budapest.
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FORR A VILÁG
(Kitépeít lapok egy hadinaplóból.)

dai, a tisztilegény, kért ma tőlem, fe
lém nyújtva a kulacsát. De — mon
dom — ez a víz csak három-négy óra
múlva lesz iható. Akkor előbb még
gyorsan iszom belőle — feleli ártatla
nul és jót húz a kulacsból.
Pretasszovo, május 18.
A verejjték csurog az arcokról, bele
ragad a fekete por, szem, száj, orr tele

Ruszkovo, 1942 május 16.
Kerekek nyikorgása, homok, mocsár
és sötétség elleni küzdelem: ez volt az
éjtszaka. Hó-rukk kiáltások, az ember
nekifeszül a kocsinak, istráng szakad,
ló prüszköl. Két kocsi megsüllyed és el
marad.
Éjfél jól elmúlik, mire Kurszkba
érünk.

Tank.

Átveszem a századparancsnokságot,
a századot elvezetem a Ruszkovo mel
letti erdőbe. Reggeli, alvás, ez a
program. Kiadom a legszükségesebb
parancsokat, aztán alszom, mint a tej.
Nyugodt, szép délelőtt mindannyiunk
nak. Ebéd után megint elindulunk,
rejtve, az erdőn át. Nem szabad elárul
nunk a felvonulásunkat. Még kétnapi
menet és elérjük állásainkat.
Van vízfertőtlenítő pasztillánk. Bu
-

ksz vele. A bakancsok már úgy csa
pódnak egymás elé, mintha tojásokon
járnának. A vállakat húzza a szerel
vény, az ember már sokszor azon a pon
ton van, hogy: nem bírom tovább. Szá
raz a torok, a szem lecsukódik a gyötrő
álmosságtól. Kimerültség — mondjátok
a szót, de nincs pontos fogalmatok róla.
Amikor a magunk terhe mellett a sze
kereket is ki kell ragadni a kátyúból,
homokból. Nem lehet ezt elmesélni, ezt
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a fülemüle csodálatos hajnali éneke. De
le lehet-e szavakkal írni mindazt, amit
ilyenkor érez az ember?
Abeljanovka, május 22.
2 óra. Hajnali derengés, alvók nyu
godt lélekzése, tücsök cirpel a szobá
ban. Odakünn géppuska kattog, gránát
csattan; halkan szűrődik be, mintha
fedezékben ülne az ember. Egy járőrt
vezettem ki 11 órakor, visszafeléjövet
beültem ide, várom a következő járőrt,
azt is én fogom kivezetni a senki föld
jére. Orosz parasztház, alacsony, füs-

át kell élni. Hozzá kell számítani azt is,
hogy mindez nem egy nagygyakorlaton
történik, valahol a Bakonyban, hanem
kétezer kilométerre az otthontól, a ha
zától, ismeretlen messzeségben, ágyú
dörgés között, lépésről-lépésre köze
ledve a tüzvonalhoz, amit holnap el
kell foglalnunk, egyre fokozódó ellen
séges légitevékenységben. Rakéták vil
lannak föl jobbra-balra, fölöttünk húz
el — halljuk a sötétben — egy-egy
repülő, az ember önkénytelenül behúzza
a nyakát. Bomba robban, néha egészen

Járor a hóban.

közel hozzánk, néha egy repülőből gép
puska kattog, fényjelző töltényeit lát
juk hullani a föld felé. Megdördülnek
a légvédelmi ágyúk, színes világító
lövedékek útja rajzik a csillagos égen.
Hullaszag üti meg az orrunkat, egyre
sűrűbben s az ember visszafojtott léiekzettel megy tovább. Lovak tetemei
hevernek az út szélén. Közben a hazá
jára gondol. Kis sírhalmokat lát, dur
ván ácsolt kereszttel, rohamsisakkal s
borzalom fogja el a szivét. Talán nem
is a haláltól fél; az a vigasztalan, hogy
itt haljon meg s itt maradjon az ide
gen földben, nyomtalanul övéi számára.
Mikor olyan friss tavaszi földszag árad
a barázdákból s a csalitban felhangzik
-

tös, sötét lyuk. Ez a kilépőhely, itt je
lentkeznek a járőrök. Unalmamban át
nézek néhány német lapot, elszívok né
hány cigarettát, időnként felfigyelve a
fegyverropogásra. Néha eszembejut még
csodálkozni rajta, hogy háborúban va
gyok, párszáz méterre az orosz állások
tól. Jön máraz én járőröm. 1/-A. Evvel a
járőrrel egészen előremegyek az erdő
sarokig, az orosz állások elé. Erőltetett
hidegvérrel szemléljük őket, két mozgó
muszkát. Az egyik ás a bunker mellett.
Aztán visszahúzódunk az erdőbe és be
vonulunk. Aknavetőtűz süvölt fölöt
tünk, bizonyosan észrevették. Az erdő
sarok be van lőve, de nagyon hosszúak
a lövések.
(Folyt, köv.)
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Az Értől az Óceánig

Ady Endre

Az Ér nagy, álmos, furcsa árok,
Pocsolyás víz, sáska, káka lakják,
De Kraszna, Szamos, Tisza, Duna
Óceánig hordják a habját.

Huszonöt esztendeje annak, hogy a
nagy magyar költő egy szomorú emlé
kezetű forradalom lármája közben meg
tért a magyar rögbe. Istenért vívódó,
a „Magyar Ugart" sirató költészete el
helyeztetett a magyar szellem kincses
tárában, alakja emberi gyarlóságoktól
megtisztultan áll a mai nemzedék előtt.
Elindult valamikor az Értől és befutott
a nagy Óceánba.

S ha rám dől a szittya magasság,
Ha száz átok fogja a vérem,
Ha gátat túr föl ezer vakond.
Az Óceánt mégis elérem.
Akarom, mert ez bús merészség,
Akarom, mert világ csodája,
Valaki az Értől indul el
S befut a nagy, szent Óceánba.
A d y Endre.

KÖNYVISMERTETÉS
SZTRŐKAY KÁLM ÁN:

B A R K Á C S K Ö N Y V
— Királyi Magyar Egyetemi Nyomda —
A várvavárt új Sztrókay-köhyv a fúrás
faragás, barkácsolás titkaiba vezeti be ifjú
olvasóit. A rendkívül élvezetes és érdekes
módon összeállított könyv első része a fa- és
fémanyagokkail, a hozzávaló szerszámokkal és
megmunkálásuk módjával1 ismertet meg. A
kezdő barkácsnak legelsősorban az asztalosés bádogosmesterség elemeit kell alaposan el
sajátítania, ez a két mesterség fordul elő leg
gyakrabban. Az egyszerűnek hitt műveletek,
fűrészelés, szegelés, fúrás, az enyvezés, csa
polás, stb. mesterfogásait ügyes példákon és
ábrákon gyakorolhatja be. A könyv második
részében remek példákat talál. Say Kornél
tervrajzai nyomán az ügyes barkács polcot,
szekrényt, játékvonatot, autót, körhintát, ha
jót, vitorlást, víziturbinát, stb készíthet. A
könyv önállóságra szoktat, a mesterségek
megbecsülésére nevel és valóban élvezetes
órákat szerez szorgalmas és ügyes olvasójá
nak.

-
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Mák Pista előadásai az iskoláról

A konferenciák.
Az iskolát az igazgató úr igazgatja, hiszen
azért hívják dirinek. De azért néha a tanár
urakat is összehívja tanácskozni. Ezeket a
tanácskozásokat
konferenciának nevezzük.
A pedellus bácsi nem tagja a konferenciá
nak, legfeljebb az ajtó előtt őrködik, tehát
akárhogy fenyegetődzik is, hogy a legköze
lebbi konferencián alátok fűt, nem kell meg
ijedni tőle. Kétféle konferencia van: rendes
és rendkívüli.
A rendes konferenciából nem sok hasznotok
van. Ugyanis ezt délután szokták tartani. Sőt
inkább legtöbbnyire károtok származik belőle,
mert ezeken a konferenciákon szokták k i
sorsolni a megintettek neveit s ilyenkor dön
tik el azt is, hogy ki milyen bizonyítványt
kapjon. Egyszóval a konferencia nem sok jót
jelent. Hallgatózni nem volna érdemes, mert
egyrészt nem jellemes dolog, másrészt úgy
sem sok jót hallanátok. De nem is lehet, mert
mint mondtam, a pedellus bácsi az ajtónál
őrködik, s legfeljebb egy csomag szivarral
lehetne meglágyítani, az pedig a mai dohányínséges világban lehetetlen.
A konferenciák ideje bizonytalan, a tanár
urak sem tudják előre. Legalább is ha meg
kérdezitek akármelyik tanár urat, hogy mikor
lesz az intőkonferencia, egészen bizonyos,
hogy azt feleli rá: ő nem tudja. Pedig mikor
ti ezt a kérdést feltettétek, akkor már Kele
men régen olvasta a tanári szobában levő
fekete táblán, hogy csütörtökön. Úgy látszik,
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a tanár úr nem vette észre, mert talán nem
volt nála a pápaszeme.
Hogy a konferencia hogyan folyik le, örök
homály fedi. Diákok közül még senki nem
volt bent olyankor a tanári szobában, pedig
egyébként a tízperceket mindig ott szokták
tölteni különböző, nem egészen jogos ürü
gyekkel. A konferencia következményeit azon
ban már másnap észrevehetitek. Ugyanis a
pedellus bácsi minden osztályba beviszi u
hirdető könyvet s abban ilyen szövegeket
olvas fel a tanár úr: Felhívom az ifjúság f i 
gyelmét arra, hogy a folyosón csúszkálni,
lármázni, szaladgálni vagy ökölvívó bajnok
ságokat rendezni az iskolai szabályok értel
mében szigorúan tilos. Ha nagyon haragos
volt a konferencia, akkor a szöveg stílusa
valamivel erősebb: A tanári kar megbotránkozva tapasztalta, hogy egyesek művelt i f j ú
hoz nem méltó módon rongálják az iskola
bútorait és felszereléseit. Ha ez még egyszer
előford ul!. . .
Rendkívüli konferenciái ritkán tart az igaz
gató úr. Ezt azonban délelőtt szokták tartani
s ilyenkor egy-két óra elmarad. Az óra el
maradása ugyan igen nagy öröm, de mégsem
teljes, m ert hátha valami baj sül ki a végén,
pl. hogy ebben az évben rövidebb lesz a hús
véti vakáció vagy más hasonló nem örvende
tes dolog.
A konferenciát zavarni nem illik. Ilyenkor
pl. nem szabad futballt játszani az udvaron,
mert hátha valamelyik labda az ablaknak
repül. A tanár urak rögtön az ablakhoz ugra
nak és könnyen kinyomozzák, ki volt a tettes.
M ivel csak hárman vagytok az udvaron, nem
lehet a rendes módon meglapulni a tömegben
s a tagadás nem használ.
*
Gyorsírással jegyezte Rák Bandi.

A betét.
A z osztályfőnök úr felhívja az osztály fi
gyelmét a takarékossági napra. Gyűjteni kell
a fillért, mert abból lesz a pengő, s az szapo
rítja a betétet. — Van-e már valakinek be
tétje és hol? — kérdi tovább.
— Nekem van! — jelentkezik Puskás Pityu.
— Hol van?
— A cipőmben.
Kahl Henrik, Nagykanizsa.
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— Ballada —
Az osztályt nem fedi fekete posztó,
Déli verőn nem süt oda nap,
Ül a katedrán zord négyesosztó,
Nyitva előtte a noteszi lap.
Sárga viaszfényt diákarc kap.
Jöjjön az osztály apraja, nagyja,
Jöjjön a "lusták csapatja -mind,
Könny nélkül e szót senkise hagyja,
Bús végzetére félve tekint,
Jaj, nincs irgalom sehol megint.
Kóc Pali is indul végül,
Ruhájára fordít gondot,
Szöghaját is megsímítja,
Mivelhogy vállára omlott.
Óh irgalom atyja, ne hagyj

el!

Ágnes asszonyt kérdik tőle
És ez oly visszásnak tetszik,
Egy biztos csak, ő nem tudja,
Nyögni akárhogy igyekszik.
Óh irgalom atyja', ne hagyj el!
Künn a falak alatt
Vonul egy bús csapat,
Rettegve néznek szét,
Most viszi indekszét
Félénken Kóc Pali.
Mi az, mi az? Vagy úgy?
Apám ne haragudj,
Van négyes, de csak egy.
Teljesen egyre megy.
A térdemre betyár!
Nosza pálca kezd zuhogni,
A zord szemek vérbe gyúlnak,
S Pali előtt a csillagok
A nagy égről mind lehullnak.
Óh irgalom atyja ne h a gyj-el!
Kóc Pali most puha párnán
Régi bűnét szánva bánja,
Nyitott könyv van kezében, de
Teste-leike nem kívánja.
Óh irgalom atyja ne hagyj el!
Am íg mások szórakoznak,
S vígan köröznek a jégen,
Pali otthon ül. magában
S nincs vigasza se földön, égen.
Óh irgalom atyja ne hagyj el!
Arany

János hathatós
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segítségével írta Telek.
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A régi spártaiak csak telihold idején vonul
tak hadba, mert azt hitték, hogy a hold
kedvező hatást gyakorol az emberek és népek
sorsára s telihold idején ez a hatás is
nagyobb.
Nem minden esetben igaz, hogy az ala
csony műveltségű népek igen csekély szó
kinccsel bírnak. A Togoban és Hahóméban
élő eve törzs szókincse pl. 16— 18.000 szóból
áll s ezeket a szavakat a törzs nemcsak is
meri, hanem használja is. A nagy szókincsé
ről ismeretes Jókai Mór is csak 16.000 szót
használ regényeiben.
A z ausztráliai galléros gyík nemcsak négy
lábon tud fürgén szaladni, hanem két lábra
emelkedve még gyorsabban menekül. Másik
érdekességé ennek a különös állatnak, hogy
feltűnően hasonlít a vízözönelőtti maradvá
nyokból ismeretes dynosaurussal
A teve minden káros következmény nélkül
két hétig is kibírja víz nélkül, sőt sós vízzel
is csillapítani tudja szomjúságát. Ezzel szem
ben az embernél és más állatnál a sósvíz a
szomjúsági érzést még kínzóbbá teszi. Persze
azért a gondos tevepásztor nem sósvízzel
itatja az állatait s nem is csak kéthetenkint
itatja meg őket.
A spanyol udvari ceremóniák kötelező ereje
nagyobb volt a törvényénél és még a király
sem vonhatta ki magát alóluk. A király
nyáron tízkor, télen kilenckor kénytelen volt
nyugovóra térni.
Már az ókorban is nagy keletje t/oit a
mechanikai játékoknak és elkészítésükben az
ókoriak sokszor csodálatos ügyességet tanúsí
tottak. A görög irodalom hagyománya szerint
Theofil keletrómai császár trónját úgy szer
kesztették meg, hogy mikor a császár helyet
foglalt rajta, lábai mellől két fekvő oroszlán
ugrott fel, tiszteletadóan elbődült, majd újból
visszasüllyedt fekvő helyzetébe.
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A bőr színe és különböző fertőzésekre való
hajlamosság között szoros összefüggés áll
fenn. A sötétbőrű fajok például a maláriával
szemben sokkal nagyobb ellenálló erőt mu
tatnak fel, sőt lehetséges, hogy a trópusi v i
dék embereinek fekejte bőrszínét éppen a
malária tenyésztette ki. Ezzel szemben Lenz
berlini tanár szerint az északeurópad fehér
faj jórészt a tüdővészbacillusnak köszönheti
kialakulását. A tüdővészbacii.iusnak ugyanis
a fény a halálos ellensége s ezért a több
fényt átengedő, azaz a vékony fehér bőr a
tüdővésszel szemben nagyobb ellenálló erőt
biztosít.
Augusztus császár, aki úgy látszik sokat
adott arra, hogy a cirkuszi játékok közönsége
illendő külsővel jelenjék meg, a .személyes
vendégeinek tekintett cirkuszlátogatókat ab
ban a kedvezményben részesítette, hogy a
belépőjegy felmutatása ellenében a császári
borbélyokkal ingyen borotváltathatták meg
magukat.

Beszámoló rajzpályázatunkról.
Rajzpályázatunkra mindössze tíz pályamű
érkezett be, jóval kevesebb, mint máskor
szokott. Ezek között is akadt azonban érté
kes és tehetségre valló pályamunka. A bizott
ság az első díjat az Elmélyedés jeligés rajz
nak ítélte oda. Készítője: Bacsich Magda
IV. tanítóképzőintézeti növendék, Pápa. A má
sodik díjat a Pihenés jeligés rajz érdemelte
meg, de miivél! ennek szerzője is Bacsich
Magda, a második díjat a Házikó jeligés rajz
kapta. Készítője: Marnitz László, Budapest.
A harmadik díjat a Jenő jeligés rajz nyerte.
Készítője: Tóth Endre V. o. ref. gimn,. tanuló,
Pápa. Dicséretet érdemel a Tavasz jeligés két
festmény.
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A járőr bevonul
írta: Laurenszky Ernő IV. o. növ., Kőszeg.
— Alsós elbeszéléspályázatunkon első díjat nyert —
Csendesen ropogott a hó a sítalpak alatt.
Hat fehér alak ment egymás mögött a hajnali
szürkületben. Valahol a Don-kanyartól nyu
gatra rótták a végtelen orosz puszta úttalan
útjait. Hat mindenre elszánt honvéd emel
gette szótlanul a hosszú léceket. A fehér hó
köpenyen géppisztoly, az oldalzsákban kézi
gránát. A parancsnok, Keresztes zászlós, me
redten nézett maga elé. Még mindig a pa
rancsnokságon hallott szavak csengtek fülé
ben: „Nem tetszik nekem ez a csend. Itt
valami készül. Meg kell tudnunk, mi van az
erdőben, ha törik, ha szakad! Félrajnyi járőr
derítse föl a sűrűt. . . ”
Ö jelentkezett. Tudta, hogy az életével ját
szik, de szerette a veszélyes megbízatásokat
Tudta, hogy igen nehéz dolga lesz, de K e 
resztes zászlós nem ismert lehetetlent. „A m it
elhatároztam, véghezviszem” — mondta ma
gában, s ismét nagy figyelemmel vizsgálta az
előtte kibontakozó vidéket.
Lassan világosodott. -A távolban hatalmas
erdő sötétlett. Mire megpirkadt, elérték az
erdőszegélyt.
— Tíz perc pihenő — adta ki a parancsot
a zászlós. A katonák nekitámaszkodtak a
fáknak, ő pedig visszanézett a mezőre. A fel
kelő nap első sugarai bearanyozták a hatal
mas fehér síkságot. Az eljegesedett részeknél
vakító villogással törtek meg és verődtek
vissza. „Hát ezen is túl volnánk" — gondolta,
majd visszaforult embereihez. Pár honvéd
már lecsatolt, a léceken ültek. Magához in
tette őket, majd beszélni kezdett:
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„A zt a parancsot kaptuk, hogy innen észak
keletre egész Brenováig derítsük föl a tere
pet. Meg kell tudnunk, hogy mire készülnek
a bolsik. A z út hosszú, majd harminc k;lométer, és nem veszélytelen. Ezt a feladatot
azonban mindenáron elvégezzük. Ezrek élete
van a kezünkben. íg y dolgozzatok!"
Órájára pillantott. Eltette térképét, amely
ről eddig magyarázott, majd parancsot adott,
a fölszerelésre.
Elindultak. A sítalpak gyorsan csúsztak a
keményre fagyott havon. Most már nem osz
lopban, hanem szakadozott csoportban men
tek befelé. Amerre haladt a járőr, halk csat
tanások verték föl az erdő vadjait. Azután
csönd lett, viharelőtti irtóztató csönd...
Délután három óra felé járt az idő. A járőr
nyugodtan menetelt. Előttük kisebb domb
hajlat, arra igyekeztek följutni. E pillanatban
az előre küldött terepkutató figyelmeztetőn
fölrántja a kezét, majd levágódik a hóba.
Keresztes zászlós sietve kúszik melléje a
dombtetőre. Amint fölért, alig oírt uralkodni
magán, hogy csodálkozásának hangos kifeje
zést ne adjon. Valóban érdekes dolgokat lá
tott. Előttük hatalmas tisztás terült el, a mö
gött ritka szálerdő. A tisztáson cs az erdőben
mindenfelé harckocsik, katonák. Rengeteg ba
rakk, sátrak, minden tökéletesen álcázva.
„Szóval ez volna . . . ” — morgott a zászlós.
Magához intette embereit. Villámgyors ta
nácskozás, s már indulnak is. Ketten a domb
tetején maradtak, három pedig kúszni kezdett
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a tábor felé. Egy ember, miint összekötő, a
két csapat között maradt.
Keresztes két társával halálos csöndben
kúszott az erdőszél felé. Már majdnem kiéi tek
a fák közül, mikor ropogás hallatszott. Két
őr közeledett beszélgetve. A három honvéd
fadarabként lapult a bokrok alatt. \ t.esíélgetést már meg lehetett érteni. Köze] voltak
az őrök.
— No majd holnap! — szólt az egyik orosz
— majd megmutatjuk!
— K i tudja, visszatérünk-e? — hangzott a
másik kérdő válasza.
— Ugyan, gyerekjáték az egész. Azt se tud
ják, hogy itt vagyunk! Hajnalban nagy a
köd, nem sokáig látni. Megjelenünk, már fut
is az ellenség. Különben is Kalkovicnál igen
gyöngék a csapatok, n em , számítanak táma
dásra.
Keresztes zászlós feszülten figyelt. Jól b e
szélt oroszul, minden szót ertett. Agya pon
tosan rögzítette a legkisebb elejtett nevet,
vagy időpontot. Lopva órájára sandított.
„Uram Isten, már fél öt! Itt cselekedni kell,
de rögtön! Minden perc drága! Csak ezek az
őrök tűnnének már éli!” Ilyen gondolatok ka
varogtak fejében, amíg mozdulatlanul figyelte
a két oroszt. Azok pedig, mintha csak boszszantani akarnák, nem mozdulnának a v i
lágért sem. Sőt, letelepszenek, tüzet gyújtanak.
Már egy fél óra eltelt a várakozásban, de
még mindig nem történt semmi.
Keresztes zászlós nem bírta tovább türe
lemmel. Ök itt várnak, mikor minden perc
egy bajtárs életébe kerülhet!? Jelt adott tár
sainak, és lassan kúszni kezdett visszafelé.
Valaki meglökött egy ágat. A zörrenésre az
őr villámgyorsan fordult feléjük. Vállához
kapta puskáját, de Kiss honvéd megelőzte.
Csak egy lövés csúszott ki a géppisztolyból,
de az is elég volt. A hatalmas szibériai lövész
karját szétcsapva lerogyott a hóba. A gyors
közbelépés megmentette a zászlós életét, de
nagy riadalmat okozott a táborban.
A három magyar fölugrott, s vadul rohant
a domb felé. Néhány orosz máris a nyomukba
szegődött. Ök csak mennek fölfelé. Golyók
fütyülnek körülöttük. Hirtelen megszólal a
domb tetején lévő két honvéd fegyvere. A z
üldözők megtorpannak, több összeesik A fe
hér hó lassan piros foltokkal kezd tarkulni.
Fö’.értek. A zászlós és emberei fölcsatolják
a sítalpakat.
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— Léceket föl! — parancsolja Keresztes.
Az eddig dühösen lövöldöző honvédek villám
gyorsan ugranak hátra s hajtják végre a pa
rancsot. Ezalatt az újonnan jöttek tartják föl
a támadókat.
— Kész! — jelenti Pados szakaszvezető.
Keresztes zászlós lenézett. Nem messze na
gyobb embercsoportot vett észre
Azonnal
vezényelt.
— Kézigránátot fogj! Cél az összesürüsedött
emberek! összdobás! Dobás!
A gránátok nagy ívben csapódtak az oro
szok közé. Füst, láng, jajgatás jelezte a
pontos találatot. A z üldözők nagyrésze le
kaszálva hevert a hóban.
Honvédeink azonban már nem látták ezt.
Amint a gránátokat kidobták, pillanatok alatt
eltűntek. Lecsúsztak a domboldalon, s már
messze járnak a tábortól.
-#•

Csöndesen fütyült a szél. Már erősen sö
tétedett. A hat honvéd gyors iramban fo
gyasztotta a kilométereket.
Keresztes néha oldalra villantotta szemét.
Egyszer csak mintha fehér árnyakat látott
volna elsuhanni. „Eh, bolondság” — gondolta,
s rohant tovább. Nemsokára a másik oldalon
is megpillantotta a „kísérteteket” .
Megállította embereit:
-— .Nézzétek, mintha üldöznének!
— No, azt mindjárt kipróbáljuk
mondta
Pados szakaszvezető. Vállához kapta géppisz
tolyát és tüzelt. Tőle kétszáz méterre arlikulátlan üvöltéssel felbukott egy fehér árny.
Vére pirosra festette a havat, sítalpai dühös
felkiáltójelként meredtek az égre.
—- Kerítenek! — kiáltott fojtott hangon az
egyik honvéd.
Keresztes zászlós villámgyorsan számot ve
tett. Innét nem szabadulnak. Meg kell min
dent kockáztatni a jelentésért. Egy majd viszi,
a többi pedig fedezi a hátát. Ez az egyetlen
lehetőség. Azonnal parancsolt:
— Kiss! Tartsd a hátad!
Gyorsan jelentést írt. Táviratstílus, nincs
idő.
— Te vagy a legjobb sífutó — szólt ismét
a honvédhez. — Ha parancsot kapsz, azonnal
indulsz. Elviszed ezt a jelentést a parancs
nokságra. Ha másutt érnéd el az állásokat,
átadod az első tisztnek, akivel találkozol! De
úgy siess, hogy többezer bajtárs élete van a
kezedben!
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Szótlanul tovább indultak. A zászlós látta,
hogy a gyűrű bezárult. Terve már készen
állt. Kisst előreküldte, majd megszólalt:
— Bekerítettek. Nemsokára megkezdődik a
harc, amely talán az utolsó lesz számunkra.
Mutassátok meg, mit tudtok. Kissnek utat
törünk. Mikor dobástávolságra érünk, összöobás a kitörési pontra. Kiss indul, akkor
pedig tűz a környékre. Le kell kötnünk őket.
Utána...
Szavait puskalövés szakította félbe. Le
vágódtak, elnyúltak a havon. Már majdnem
bésötétedett. A honvédek egyesével lődöztek
' a támadók közé.
Már egészen közel villogtak a torkolattüzek...
*— Most —> mondta magában Keresztes.
A gránátrésen át indulsz — szólt a mellette
hasaló Kisshez. -— Szavait komoran festették
alá a puskalövések.
— Figyelem! — kiáltott -— Összdobás!
A cél felé lendítette karját, s vezényelt:
Dobás!
Robbanások, tűz, ordítás.
■
— Indulj! — kiált a zászlós. — Isten se
gítsen! — fűzi hozzá később.
Kiss honvéd fölugrik, s rohan arra, amerre
a gránátok robbantak.
•— Tűz! — hangzik Keresztes magánkívüli
Mintha egy ezred kezdett volna harcba, úgy
ropogtak -a géppisztolyok. Pár perc múlva
lanyhul a fegyverdörgés. Lassan egészen e l
halkul, majd hatalmas kiáltás reszketi éti meg
a levegőt. Puskaropogás, recsegés, magyar és
orosz orditás keveredik értelmetlen hang
zavarrá.
Aztán csönd lett, halálos, néma csönd...

*
Valami mozgott a havon. A már lészállófé’.íben levő höld sugaraitól vakítóan villogott
a fehér mező. A z a fénytelen folt ismét meg
mozdult. Csigalassúsággal haladt néhány mé
tert, majd megint megállt.
Keresztes zászlós volt. Arcáról a velőkigható hidegben is csörgött a verejték. Jobb
lábát nem érezte már, mellébe a legkisebb
mozdulatra fájdalom nyilait. Mindúntalan
meg kellett állnia. Pillanatnyi pihenés után
azonban újra vonszolni kezdte magát, a ma
gyar állások felé. Amerre ment, vérfoltok je
lezték útját.
Lelkét állandóan kínzó kérdések gyötörték:
„Vájjon eljutott-e Kiss honvéd az állásokig?

-

Átádja-e a jelentést? Hátha lelőtték útköz
ben? Hiába vitte volna embereit a halálba?
Hiába küzdött annyit, hogy bajtársait meg
mentse? Miért is nem küldött még egy
embert?”
Mindenféle gondolat kavargóit fejében.
Legszívesebben ott maradt volna aludni
Aludni, soha1 többé föl nem ébredni. Majd
ismét megszólalt benne a kötelességérzet, s
indult tovább gyötrelmes útján.
Hirtelen megállt. Tüdejéből vérbefúló hörgés tört elő. V ér buggyant ki a szája szélén.
Érezte, most már bevégezte pályáját, nem
mehet tovább. Lehanyatlott a hóra. .
Távoli zúgás tört utat hozzá. Kinyitotta
szemeit. Most mintha erősödne a zaj. Nagy
erőlködéssel föltekintett. A z égen fehér- és
feketekeresztes repülőgépek tömege rohant
Kelet felé.
A zászlós arcát boldogság futotta e l. Lelke
ujjongott:
„Sikerült! Hála Néked, Uram! Nem volt
hiábavaló a négy honvéd áldozata, nem halok
meg én se hiába.”
A támadásra induló gépek zúgása közepette
boldog mosollyal hajtotta le arcát a hóra ...
A másnap előretörő honvédek azt hitték,
hogy alszik.
Keresztes zászlós pedig már a fenti Nagy
KihsEigatáson jelentette, hogy a brenovai
járőr egy honvéd kivételével bevonult. 1

Egészségtan órán.
Egyik kislány egészségtan órán elmaradt a
rajzával. Mit tegyen? Óra után odabaíifag a
barátnőjéhez és megkéri: Katikám, légy szí
ves, mutasd meg a szívkamráidat.
Őri Zsuzsa, Budapest.

Német fordítás.
Németre kell fordítani a következő monda
tot: A férfiak feketében vannak. F,rre Évánk
röviden így intézi el: Die Manner sind
schwartz.
Kovács Kató, Budapest.

A Sportújság.
Hittanórán azt kérdezi a tanár úr: „K i
győzte le a filiszteusokat?” A fiú azonban
nyilván a vasárnapi futballmérkőzésre gon
dolt, mert így felelit: „Tisztelendő úr kérem,
még nem olvastam a Nemzeti Sportot."
Somogyi Sándor, Celldömölk.
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Jégcsap

Vers
Lelkemben titkos lángok égnek,
M int éjjeken a csillagok,
Hiába minden „modern világ”
Tűzimádó magyar vagyok.

A hó könnye. . .
Jéggé fagyott vágya a hónak,
Megfagyott sóhaja a télnek,
Téli lehellete a napsugárnak,
Fénye a nyári szivárványnak,
Dallama az őszi lomb hullásnak.

Tűz körül ősi táncot járva
Áldozom fel fehér lovam.
S fájdalmas Hadúr-énekekkel
Elcsitítom síró magam.

És lelke ennek az egész, nagy világnak.
Fodor Teréz VI. o. t. Bpest.

Figyeljetek! Az esti csöndben,
A csillaghullás idején,
Csendesen, mégis hallhatóan
Árpád dalát éneklem én!

Esti szemlélődés
A szobában félhomály van.
Felhők mögül benéz a hold.
Olyan hirtelen jön a csend;
az előbb még kutya csaholt.

Dalom, bár más szavakkal mondom,
Most is a régi, harci dal:
Az új világnak új szülöttje,
Mégis Árpád szívére vall!

Milyen szép így a valóság.
Nem látni semmit, csak árnyat,
tárgy helyett feketeséget.
Az ember szelleme szállhat

A magyar vers, amíg ez a föld
Egy magyar csontot is takar,
Ha igaz magyar szívből fakadt,
Csak magyar les2kszent és — magyar!

véghetetlen messzeségbe.
Nem köti le semmi földi.
Nincs, ami itt érdekelné,
nincsen miért visszajönni.

Bakator János
VI. o. t., Szarvas.

Talán az utolsó percben
úgy hagy itt mindent á lélek.
Csak azt nem tudom, hogy ettől
sokan mégis miért félnek.

Eltűnt percek

Kökény Pál V ili. o. t., Aszód.
Mikor már elmúlt,
Akkor sajnáljuk,
Am ikor már nincs,
Csak akkor várjuk.
Am ikor már nincs,
Csak akkor várjuk . . .
Akkor akarjuk ,..
Akkor kívánjuk.
Am ikor itt van, semmi se.
De ha elmúlt a perc,
Csak szép lehet,
Csak jó lehet.
És várjuk, rajongva
Várjuk a percet,
M i akkor semmi se volt,
M it akkor meg nem becsültünk.
Ha elmúlt, szeretjük a p erce t. . .
Eltűnt percek csak szépek lehetnek.
M ikor már nincs, csak akkor tudjuk,
M it jelentett.
Fodor Teréz VI. o. t. Bpest.

A főszereplő.
Angol órán Shakespeare-el foglalkozunk.
Szóba kerül a Szentivánéji álom. — Olvas
tad? — kérdi a tanár úr a felelőtől.
— Nem — adja meg a választ barátunk. —
de filmen láttam.
— Mondd meg nekem, ki a főszereplője
ennek a kiváló alkotásnak? — kérdi a tanár
ur tovább, Puckra célozva.
— Már régen láttam, tanár úr, de azt hi
szem, Szeleczky Zita játszotta.
Kelemen Tamás, Budapest.

A spártai nevelés.
Történelemórán megkérdezi a tanár úr az
egyik lánytól, hogy mit tud a spártai neve
lésről.
— A spártai nevelés úgy történt — hebegi
a lány — , hogy a zsenge csecsemőket ledob
ták a Tajgetos hegyéről, azután pedig nevelő
táborba vitték őket.
Rajki Kató, Orosháza.
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Nagy sebbel-lobbal János rontott be,
kezében k offerrel. . .
— Mi történt? — kérdezte Anna aszszony megszeppenve.
— Kint állt a bibliás a kapuban, a
csendőrök után nézett. . . Mikor meglá
tott, rámkiáltott, hogy hozzam le a rá
diót a kéményből ide a szobába . . .
-— Mondom, a rádiót akarja! — kiál
tott a sógor.
—t Dehogy akarja! Azt mondta, te
gyem az asztalra és állítsuk be Mis
kolcra!
Varga Dénes szeme felragyogott. . .
Szó nélkül kikapta János kezéből a kof
fert, kiemelte a készüléket. Míg beállí
tásával vesződött, János tovább Deszélt:
■
—- Akkor bezárta a kaput, a kulcsot
lehúzta, zsebrevágta . . . Utánam szolt,
hogy siessek . . .
— Hallja-e?! — kiáltotta a sógor a
házigazdára, — lehúzta a kapukulcsot!
Hja, — adj a tótnak szállást, kiver a
házadból!
Csípős megjegyzésére Anna asszony is
felbátorodott:
— Ide állítja a rádiót! Nemhogy el
rejtené! Innen egy-kettőre elviszi ez á
bitang! De én fejbeverem, ha hozzá
nyúl!
•
Cser István ráripakodott húgára:
-

— Hozzá nem nyúlsz egy újjal sem!
Azt akarod, hogy holnap Szucsek el ■
vitessen?! Még messze vannak ide a
honvédek! Bízd csak rám, majd én el
intézem! Pénzetekbe fog kerülni, — de
elintézem!
Odafordult Jánoshoz:
— Menjen ki gyorsan! Nézze meg,
mit csinál ez a jött-ment!
— No, én amondó vagyok, nagy baj
baj már nem lehet! — bölcselkedett Já
nos. — A csendőrök őt keresték, nem
pedig a rádiót. . . Aztán minek állíttatja
be Miskolcra . . .
— Hagyja ezt a beszédet! Ha segíteni
akar, nézzen utána!' Odakint -sötét van,
én nem ismerem úgy a háztáját!
János kisomfordáit.. .
Testvér húgával közrekapta sógorát:
—- No, most rádiózhat! Látja-e, min
dig óvatosságra intettem! De hiába be
szél az ember!
Anna asszony ráduplázott:
— Ilyen bajt csinál, mikor amúgyis
tótágast áll a világ! Mert nyitva áll a
háza minden jött-mentnek! Míg más
ember lakatot tesz a szájára és tízszer
is meggondolja, amit kimond, addig
maga egy-kettőre kitálal mindent! Most
aztán megihatjuk a levét!
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Anna asszony csípőjére tette kezét:
— Még bosszant is bennünket! ?
Mit makacskodik ? ! Most már úgyis
mindegy! Vegye tudomásul, ezentúl
nem úgy lesz, ahogy maga akarja!
A közelgő perpatvarnak János vissza
térte vette e le jé t. . . Megállt a küszö
bön, onnan újságolta:
— A bibliás lent van a krumplive
rem fenekén! Az ajtót behúzta maga
után . . . Ott hallgatóztam egy darabig,
de nem jöttem rá mit csinálhat. . .
Zseblámpájának fénye kiviláglott. . .

— Ügy, úgy! Pénzt fog követelni!
Mert éppení eleget tud!
— Csak győzzük fizetni! Dolgozhat
látástól vakulásig, — semmiért! A vé
gén majd kitúrja a házból és ő ül belel
Varga Dénes csak hallgatott.. . Te
kintetét rádiójára szegezte, nem vála
szolt a ráhulló vád pergőtüzére. . . Bí
zott jó emberismerő képességében, a
rádióból várta a megoldást. . . Nem ok
nélkül
állíttatta
Gömöri
miskolci
hullámhosszra a készüléket, — gon
dolta . ..

Csendesen, észrevétlenül belépett Gömöri.

Hallgatása feltüzelte sógorát:
— Most megsütheti fiskálisi tudo
mányát! meg a bizonyítékait! Vagy taIán| ezzel a nagy hallgatással azt akarja
mondani, hogy amit mi állítunk az
nem az igazság ? !
Erre
megszólalt. . . Összeráncolta
homlokát, röviden és keményen csak
ennyit mondott:
— Azt Sógor! Nem az igazság!
Cser István megragadta húga kar
ját:
— Hallod ezt, Annus ? ! Méghogy
nem az igazság! Mikor világosabb a
napnál is! Elment az esze?
-

Aztán valami furcsa zajt hallottam,
mintha egy kis motor kattogna, de
nem egyformán, hanem össze-vissza . . .
Ebben a pillanatban áramzúgás
zaja hangzott az asztalon álló készü
lékből . . . Utána felcsendült a bujdosó
rádió jól ismert jelzése . . . Odaálltak
az asztal köré . . . Kellemes, zengő han
gon szólt a közvetítés:
. . . „Felvidéki magyar testvérek! Itt
a bujdosó rádió beszél! Köszöntőm
kedves hallgatóimat! Ne csüggedjetek,
magyar testvéreim, mert útban van a
honvédség, közeleg felszabadulástok
órája! A trianoni határt már átlépte a
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Mikor János kiment, nagy sebtében
tárva hagyta az a jtó t. . . Csendesen,
észrevétlenül belépett Göm öri. . . Ke
zében hozta kis táskáját, ott maradt a
küszöbön . . .

felszabadító sereg, Űjhelyen magyar
zászlót lenget a szél! Csak kitartás és
nyugalom! Erősek vagyunk, — és ha
kell, vérünk árán küzdjük ki a ma
gyar igazságot!
Komárom,
Kassa,
Ipolyság, Losonc, Rozsnyó a miénk!
Ungvár, Munkács a jövő héten követ
kezik! Nekem higyjetek és ne féltse
tek engem, mert biztonságban vagyok!
Egy jegenyefa tövénél elásott ócska
leadó alkatrészek nyomán kutatnak
utánam, pedig ellenkező irányba men
tem! Bujdosásom közben barátságos
magyar testvérekre találtam . . . Piros
terítő volt az asztalon, kiloccsant rá
a bor, kékkel hímzett terítővei cse
rélte ki a házigazda felesége . . . ”

Háttal álltak az ajtónak, nem lát
ták . . . A hang tovább beszélt:
. . . „Magyar
testvéreim!
holnapi
ilyenkor újra szólok hozzátok! Éljen a
a haza! Éljen Nagy-Magyarország!” . . .
Egy darabig zúgott az áram, azután
csend következett. .. Cser István oda
lépett sógorához:
— Sógor! Jöjjön le a krumplive
rembe! Ez az ember megérdemli, hogy
vállainkon hozzuk ide!
— De meg ám! Hogy meg a sógor
mit érdemel nagy tudálékosságáért, —
nem akarom most megmondani!

Varga Dénes kidülesztette mellét,
diadalasan mutatott a térítőre. . . A
sógor idegesen harapdálta bajuszát. . .
Fülükben viszhangzott a titkos hang
közlése: „Komárom. Kassa, Ipolyság,
Losonc, és Rozsnyó . . . Aztán Ungvár,
Munkács . . . Akkor . . . akkor ők fel
szabadultak! Húsz éves rabságuk vé
get ért! Szucsek úr csomagolhat és
mehet! De menjen is gyorsan! Mertha
itt késik, igen meleg lesz lába alatt a
talaj! Az ősi talaj, az ezredéves ma
gyar föld, amelyet húsz évig bitorol
tak!

— Hát, akárki legyen, — szegezte
le János, okos ember! Túljár a Szu
csek eszén! Én már akkor sejtettem
valamit, mikor Miskolcra állíttatta be
a rádiót. . . Mondtam is, de letorkol
tak . . .
Cser István sietve mentegetőzött:
— Tévedni emberi dolog! Pláne
ebben a zűrzavaros világban. . . no,
gyerünk le a krumpliverembe . . .

Ellenben érthetetlen rejtély a buj
dosó rádió! Hangja nem Gömörié . . .
Vagy talán így elváltoztatná a készü
lék? Aligha . . . De ki más emberfia
tudhatna a térítők felcseréléséről. Raj
tuk kívül csak a két csendőr volt je
len . . .Gondolat hajszolta a gondolatot,
figyelmüket lekötötte a folytatódó köz
vetítés :
. . . „Igaz vendégszeretettel fogadtak,
füstölnivaló is van bőven, ha unatko
zom, magyar könyveket olvashatok”
-

Megfordult,
Gömörivpl.. .

szembe

találta

magát

Hirtelen elállt a lélegzete . . . Ho
gyan? Nincs egy perce még a készü
lékből hallotta a hangot. . . Ilyen ha
mar nem jöhetett fel a krumpliverem
ből . . . Akkor mégsem ő . . . ? Más pe
dig honnan tudhatna a térítők felcse
réléséről . . . ?
Csodálkozásában csak szája mozgott,
hang nem jött elő torkából. . .
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SZÁMREJTVÉNY
Kossuth Tivadar
(8 pont)
20, 56, 64, 23, 13,
48, 2,
44, 21,
5,

45,47, 26,
9,55, 15,
40, 58, 54,
52, 3, 63,
33, 8,
38, 53,
41, 34,
19, 36,

57, 4, 32,
65, 1, 11,
18, 50, 29,
62, 39, 59,
12,37, 66,
24,43, 28,
6, 7, 60,
25,35, 42,
22, 16, 30,

17
49
14
51
61
10
31
46
27
67
1— 67

= Európai tenger
= Európai ország
= Kicsi, de szorgalmas állatka
= A z USA állama
= Kutyafajta
~ Báj
= Bár pillanatig zörög
= Férfinév
=: Német város
= Mássalhangzó
= Idézet a Példabeszédből

Van benne valami!
Valent Béla.
(6 pont)
Repülőgép fontos része
Itt készül az ebéd
Fejszék
Ilyen a magyar legény
Eddig tanülí a jó pap
Nem toltam
Ha a meghatározások alapján a megfejtéseket beírjuk a négyzetbe, bizonyos szabá
lyosság szerint egy államfő teljes neve olvasható.

BETÜREJTVÉNYEK
Egyenkint 2 pont)
Kéry János

Ledrényi György

Valent Béla

AZ 5. SZÁM REJTVÉNYEINEK MEGFEJTÉSE
Keresztrejtvény
Betűrejtvény
Páris, béna, megható, keresztesháború.

Névjegyrejtvény
Dobozgyáros.

Számrejtvény
Mint az

üres beszédű iecsegőt,

úgy

kerüld a tartalmatlan könyvek olvasását.
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