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Holdfényes éjjel. Halvány Krisztus-arc.

nézd, ezen a nagyheti éjtszakán

Rajt szivettépő, szelíd fájdalom.
A várost n ézi. . . és Öt nézem én

feléd fordítom könnyes arcomat:
ma én is sírtam a város felett.

hónapok óta ... hűvös hajnalon,
ha ébredek és hideg éjtszakán,
a nap zajának hogyha vége lett.
Mert itt sugárzik sápadt-csendesen

Ma megéreztem, most is érezem,
mi fáj, amikor durván ellökik

szobám falán. . . s az életem felett.

a segíteni kinyújtott kezem.
Micsoda sajduló seb a szivén
a visszautasított szeretet!

Sokszor szivén talált a néma vád,

Es most leroskaszt az a néma vád.
En, én szereztem ilyen sebeket.

s hitetlenül harcoltam ellene.
„Tudom, hogy miattam vagy szomorú,
Tudom, Uram, hogy máskép kellene.
Valahol mélyen elszakadt a húr.
Nem zengi tisztán a Te éneked.

Hisz a Te kezed győzelmet kínált,

De a szakadt húr felujjong-e még,

Szemed virraszt és a városra néz.
A visszautasított szeretet
nagyon, kimondhatatlanul nehéz.

új, zengőbb húrt a régi, nyűtt helyett.
Nem vettem észre. Meg se láttalak,
és újra reggel, újra este lett
és újra esté . . . holdas . . . hangtalan.

ha fájó könnyed reápergeted?
Könnyed nyomán megzendül-e megint
a magasságokat merő zene?”

Ö, az a város! Es ó, az a szív!
Néz, néz szomorú váddal a szemed.

Sokszor szivén talált a néma vád.
„Tudom, Uram, hogy máskép kellene.”

Es lábaidhoz összetörve hull
Te megsiratott Jeruzsálemed.

Holdfényes éjjel. Halvány Krisztus-arc,
Te, aki láttad minden harcomat,

-
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Feltámadott!
Csak harmadnapig maradt a sírban. Azóta él a mennyei Atya örök orszá
gában. Milyen boldogító evangélium ez az egy szóból álló húsvéti üzenet min
den hivő embernek! Mert a hivő ember tudja, hogy mindaz, ami Jézussal tör
tént a nagypénteki kereszten és a húsvéti hajnalon, — őérette történt. Miatta
halt meg az Űr és feltámadásában benne van az ő feltámadása is. Krisztus
első zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Amikor sokkal bizonytalanabbá
vált körülöttünk az élet, különösen meg kell erősödnünk a feltámadás hitében.
Nem mülhatik el az élet. A testet megölhetik háborúban; romok alá temethet
a bombatámadás százakat és ezreket: köztük igen sok fiatal életet, a lelkünk
azonban akkor is megmarad. Megmarad, mert Ura a húsvéti Győző, a Krisz
tus. Neki van hatalma felette.
Pál apostol ezért figyelmezteti a Rómabelieket: „Gondoljátok ti is, hogy
meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Ne uralkodjék hát a bűn a ti hálandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő
kívánságaiban: Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a
bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból
életre keltetek.” Mi más ez az apostoli figyelmeztetés, mint életváltoztatásra
való felhívás? Másnak kell lennie a húsvéti embernek, mint egyébként az em
bereknek. Jézus Krisztus tett mássá, aki feltámadott s új életre akarja vezetni
feltámadása áltál. Az Ö határozott kívánsága, hogy feltámadásában benne le
gyünk mi is mindnyájan. Rá gondolva értéktelennek, vagy legalább is nagyon
kétes értékűnek ítélhetjük mindazokat a javakat, örömöket, amiket ez a vi
lág ád.
De vájjon az evangélikus ifjúság s ennek sorában Te törekszel-e erre
az életváltoztatásra? Igyekszel-e élőbb, teljesebb kapcsolatot tartani Megvál
tóddal, imádkozol-e Hozzá kész szívvel hallgatod-e szeretettel bátorító és biz
tató szavait s megerősödsz-e a húsvéti hitben a veszély és a nyomorúság órá
jában? Ma bátor emberekre, lelkes if jakra van szükség. Nem vakon bátor, ha
nem az élő Krisztus erejével felbátorított ifjakra. Ezeknek példája erősít a
családban, a társadalomban, a nemzet szolgálatában. Állj közéjük te is.
Legyen tele bár a világ siránkozó, félelmetes szívű, holnapok miatt ret
tegő emberekkel, Te ne tudj semmi másról, csak arról, hogy Krisztus feltáma
dott s minden bűnös fecsegéssel szemben add tovább mindenkinek, akik kö
zött munkálkodsz a húsvéti angyal szavát: Feltámadott.. . feltámadott!
PÁSZTOR PÁL.
SZERKESZTŐI ÜZENET
A tanév korai bezárása nagyon nehéz hely
zet elé állított bennünket. Áprilisi számun
kat a rendes régi címekre elküldjük és sze
retettel kérjük a vallástanító lelkész urakat,
ha módjukban van, a számot előfizetőknek
szíveskedjenek kézbesíteni, a megmaradt pél

-

dányokat pedig az új tanévig megőrizni. Egy
úttal szíveskedjenek az előfizetési díjak öszszegyüjtését is szorgalmazni, hogy a rend
kívüli idők a lapnak nehezen megszerzett
anyagi alapját meg ne rendítsék. Következő
számainkat elküldjük mindazon előfizetőink
részére, akik az új címüket a kiadóhivatal
vezetőjével Ruzicska László tanár úrral,
Budapest, IV., Deák-tér 4. közük.
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Óh, a méta!. . . Mikor a labda fel
repült, fel, egészen a végtelen kék égig
az ámuló gyermekszemek elől s oly pi
cinek látszott csak, mint egy karácsonyi
aranydió. Egész délutánokat el lehetett
métázással tölteni, anélkül, hogy az
ember megunta volna, sőt, nem egy
szer már iskolából jövet a nagyrét felé
vette útját a gyereksereg, elfeledkezve
otthonról, halomrarakott, összeszíjjazott könyvéről s még az ebédről is.
Megtette a száraz kenyérdarab is, ha
Csorvás Lajcsi elővette kabátjának tit
kos rejtőkéből a félökölnyi, lószőrrel
tömött bőrlabdát és ragyogó szemmel a
levegőbe dobta.
— Méta! Méta! . . . Ki lesz az első
dobó?
Ahány maszatos kis kéz volt akkor,
az mind a levegőbe emelkedett.
— Én, én leszek! Tegnap egyszer
sem került rám a sor! . . .
Végre rendben feálltak, egyik csapat
kívül, a rét szélén, hogy feldobja a kis
labdát, a másik csapat meg belül ma
radt, botokat szorongatva, támadóállás
ban várva a labdát. Volt zsivalygás
akkor, és nagy öröm, ha sikerült a leve
gőben elütni a labdát. Ha meg nem
sikerült az ütés, a dobók kerültek a
belső körbe és elölről kezdődött a játék.
Ma már talán nem is játsszák a mé
tát. Régi idők kisdiákjainak volt a szó
rakozása s a régi édesanyák réme a kis
bőrlabda, mert alig múlt el nap, hogy
-

valamely féltveőrzött ablaküveg ki ne
tört volna éktelen csörömpöléssel.
A mi kis városunkban minden hír
úgy terjedt, mint a futótűz, s estére
már a vadkacsautcabéli Rozi néni is
tudta, hogy a métázó gyerekek ma dél
után a Váci bíróék verandaablakát ütöt
ték be s mire a bíróné kinézett és a
cselédkét kiszalasztotta az utcára, *már
hült helye volt a tetteseknek . ..
Egyszer nagy vásár volt éppen. Nagy
vásár . . . Még ma is valami ' varázsos
hangja van ennek a szónak. Tarka
lárma . . . pápírtrombita és kiskorsó,
mely mindig éppen három napig tartott,
de azért nem múlt, el vásár, hogy újat
ne kaptunk volna, ahányan csak vol
tunk lányok a háznál. Törökméz és
mézeskalács, gyorsfényképszet és jós
lás, ez mind hozzátartozott a nagyvásár
gyönyörűségeihez.
Hetekkel előbb készültünk a nagy
vásárra. Előre kiterveztük, hogy mi
mindent fogunk kérni és hányszor
ülünk fel a forgóra, mert az volt a vá
sár főérdekessége.
Szabados Pityu titokzatos arccal jött
át hozzánk és ragyogó szemmel újsá
golta, hogy ő a mostani nagyvásárban
új, egészen új kalapot fog kapni, sza
laggal körülszegett, gyönyörű kalapot,
olyat, mint Vedres Bercinek van, a gaz
dag mézeskalácsos fiának.
— Igazán, kalapot fogsz kapni? És ki
veszi meg?
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tem Pityut, amiért én csak lány vagyok
és nekem nem vesznek mást a vásár
ban, csak kóchajú babát, meg kiskorsót
és az én apám nem is jön el velünk a
vásárba, hanem anyánk öltöztet fel és
illedelmesen kell lépkedni az ünneplő
ruhában.
Másért is irigyeltem még Pityut. A

— Hát, édesapám . . .
A Pityu szemében ennek a szónak
volt a legnagyobb súlya: édesapám. Az
ő apja mindent meg tudott tenni. Rop
pant nagy, erős ember volt Szabados,
a kovács és néha csak megálltunk
Pityuval a kovácsmühely ajtajában és
néztünk, néztünk befelé, mintha meg-

Megálltunk a kovácsműhely ajtajában .. .

bűvölt volna bennünket a sok kipat
tanó szikra és alig is vettük észre Jós
kát, a kovácsinast, csak a Pityu apját
néztük, amint ott állt az üllő mellett
és nagyokat, csendülőket csapott az izzó
vasdarabra. Szabados kovács volt, az
erő megtestesülése szemünkben.
S most elmegy vele majd a vásárba
és kalapot vesz n ek i. . . Szinte irigyel-

méta volt az. Pityu beállhatott a métázók közé és olyan nagyot üthetett a
kis bőrlabdára, hogy szinte alig lát
szott, olyan kicsi lett a magasban és
olyan biztosan eltalálta a maga botjá
val a feléhajított labdát, mint a két
szerkettő. Én legfeljebb csak megállhattam, bámulhattam vágyakozó szem
mel. Mit nem adtam volna érte, ha
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egyszer én beleüthetek abba a labdába
és az én labdám is olyan magasra száll!
Igazán gyönyörű volt a Pityu ka
lapja. Sötétzöld színű volt és olyan
hetykére lehetett csapni, mint a vadá
szok szokták és másnap már abba is
ment el az iskolába, hogy bemutassa a
többieknek. Csodáltam Pityut és zöld
kalapját s mikor iskolából jövet mel
lém csatlakozott, olyan büszkeséget
éreztem, mintha legalább is én visel
tem volna a kalapot. Mikor a nagyrétre
értünk, egyszeribe nekem se lett sietős
a hazafelé vezető utam. Megálltam a
nagyrét szélén és néztem a mélázókat.
Éppen egy magas labda közeledett,
amit lehetetlenség lett volna hiba nél
kül elütni a bottal. Pityun volt az ütés
sora. Egy hirtelen mozdulattal eldobta
a botját és lekapta fejéről az új kala
pot. Azt tartotta a labda alá. Aztán
csak nézett, nézett, mint aki sehogysem
érti a dolgot. A labda éppen az ölébe
pottyant, Megvolt hát, de — fájdalom!
— keresztüllyukasztotta éppen a kalap
közepét, az új kalapét, melyet úgy cso
dáltam iskolából jövet!
Egy szó nem sok, annyit sem birt
Pityu mondani. Forgatta kezében a
kárvallott kalapot és otthagyta a ját
szókat. Búsan ballagtunk egymás mel
lett, csak nagysokára mertem megszó
lalni és olyan halk volt a hangom, hogy
csodálom, hogy Pityu egyáltalán meg
hallotta.
— Mi lesz most?
Pityu sírvafakadt fájdalmában az
esemény fölött, igazi, férfias könnyeket
potyogtatva és nagyon fájt a szivem
érte.
— Majd é n . . . majd én megvarrom.
És megvarrtuk az új kalapot, nagy
titokban kihoztam anyám varródobozá
ból a tűt, meg a feketcémát és min
-

den ügyességemet latba vetettem. Ta
lán másképp kellett volna csinálnunk,
mert mindjét másnap észrevették, mi
történt. Vagy talán éppen az volt az
oka, hogy Pityu nem akarta feltenni
reggel az új kalapot. . .
Mikor átmentem hozzájuk, ott ült a
verandán, a falnak támaszkodva és ke
servesen zokogott.
— Pityu . . . — szóltam halkan. —
Észrevették?
— Megvert az apám.
Sem többet, sem kevesebbet nem
szólt. Lassan megfordultam és lebal
lagtam a lépcsőn. Szemeim előtt szinte
láttam Szabados kovács hatalmas te
nyerét és nagyon, nagyon sajnáltam
Pityut, aki még soha nem vert meg az
apja, mert szelíd ember volt különben,
mint egy darab kenyér, olyan jó . . . S
most megverte Pityut.
Azután is sokat métáztak a gyerekek
a nagyréten, éppen annyi ablakot be
vertek, mint azelőtt, de Pityut nem le
hetett többé közöttük látni. Mindig
másik utcán jártunk hazafelé s én min
dig vele tartottam, mint megértő lélek.
Hiszen megverte az apja a métáért s
azt nem lehet többet elfelejteni. . .

DIÁKESETEK
A magánvallásgyakorlat.
A Carolina resolutióról tanulunk a törté
nelemórán. Ezt találjuk róla többek között a
könyvben: „A magánvallásgyakorlat nem áll
hatott másból, mint vallásos könyvek olvasá
sából, ezt is csak a családfő, vagy más, világi
egyén végezhette.”
— Ki végezhette tehát csak III. Károly
idejében a protestánsok magánvallásgyakorlatát? — csap le a tanár úr a pádon fél
álomba merült fiúra.
— A protestánsok magánvallásgyakorlatát
III. Károly idejében — mondja gépiesen a
felriasztott fiú — csak egy másvilági egyén
végezhette.
Kelemen Tamás
Budapest.
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Munkácsy Mihály
( 1844—

Három ragyogó csillag tűnt fel 1844ben a magyar képzőművészet egén:
Benczúr Gyula, Munkácsy Mihály és
Mészöly Géza csillaga. A három között
— így érzi, így vallja bizonyára minden
jó magyar diák — Munkácsy Mihály
volt a legnagyobb, a legtehetségesebb,
a legmagyarabb.
De nemcsak mi érezzük ezt, magyar
diákok! Nemcsak Magyarországban hir
detik ezt a magyar műértők! Sedelrneyer, a világhírű párisi műgyűjtő és
műkritikus azt írta: „Munkácsy volt a
XIX. század legnagyobb festője'1. Nem
csak Magyarországon, hanem az egész
föld kerekségén!
Ha megnézzük bozontos hajú, hatal
mas koponyáját, torzonborz bajuszát,
szakállát, igazi művészfejben gyönyör
ködhetünk! Született művészfejben.
Amilyen eredeti volt a feje, olyan kü
lönösen érdekes és eredeti volt művé
szete is. Nem az akadémiákon szerezte
tudását! Az Úristen adta kimagasló
nagy tehetségét.
-

1900)

Előtte már feltűntek Markó Károly,
Brocky Károly, Barabás Miklós, Bor
sos József, Zichy Mihály, Madarász
Viktor, Lotz Károly és Székely Bertatalan. De olyan önállóan fejlődő egyé
niség, mint amilyen Munkácsy Mihály
volt, egy sem akadt közülük!
A kora ifjúságában, asztalosinas ko
rában elszenvedett testi és lelki szen
vedéseinek nyomait egész életén át vi
seli. Valamennyi művén kifejezésre
jut. Nem a természetet utánozta művei
ben, hanem a saját és az egész magyar
nép — szabadságharc utáni — bo
rongó, dacos, sokszor kétségbeesett lel
két, vagy a „mély feketék, a ragyogó
fehérek, a nemes barnák és izzó vörösek“ mesés színjátékát ábrázolta.
25 éves korában festette Düsseldorf
ban legelső nagyobb és élete folyására
legsorsdöntőbb művét a „Siralomház11at. A párisi Szalon nagy aranyéremmel
tüntette ki. Ezzel megszűnt a nyomor
korszaka és megkezdődött a gazdagság,
a jólét és a hírnévvel párosult dicsőség
kora. Párisi palotájában maga köré
gyűjti nemcsak hazája, hanem egész
Páris művészi nagyságait és híressé
geit. Műveit elkapkodják és viszik a
világ minden részébe. így kerültek leg
híresebb művei ki Amerikába.
Első nagy művét követték a „Tépéscsinálók11, „Éjjeli csavargók11, „Zálog
ház11, „Falu hőse11, „Műterem11, „újon
cok11, „Milton11, majd a Krisztus-trilógia
három
monumentális
alkotása:
a
„Krisztus Pilátus előtt11, „Golgotha11,
,,Ecce'homo11. Mikor a „Mozart11-ot fes
tette, már érezte, hogy nagy beteg. De
azért a bécsi múzeum Mennyezetképe
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olyan, mintha csak a legnagyobb deko
ratív festő, az olasz Tiepolo festette
volna.
„Honfoglalásán" már művészetének
utolsó fellobbanása látszik. Az 1896-iki
milléniumi ünnepélyeken még részt

így pl. a nagy történelmi festő Székely
Bertalan semmire sem becsülte ecset
jét. Miért? Mert nem volt akadémikus
festő! Abban az időben pedig csak az
számított! De akármit is mondjon
akárki is, Munkácsy Mihály egyike volt

Lakodalmi hívogatok,
Munkácsy Mihály egyik kevésbbé közismert képe.

vesz, országszerte ünnepük, de már
igen nagy beteg volt. Orvosai teljesen
eltiltották a festéstől. Még négy évig
szenvedett az endenichi szanatórium
ban. Ott is halt meg 1900 május ele
jén. A kerepesi temetőben alussza örök
álmát. Síremlékét Teles Ede szobrászművész alkotta.

a legnagyobbaknak s az is marad mind
örökre! Mi magyarok pedig büszkék le
hetünk rá és hálát adhatunk a Minden
hatónak, hogy ilyen híres, nagytehet
ségű művészeket adott nekünk és az
egész művelt világnak!

Sokan nem értették meg művészetét.
-
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HÁZI ÁHÍTAT
Énekeljünk: 221., 289., 412., 321. (Dunántúli Kér. Énekeskönyv.)
Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól és KrisztusJézustól, a mi Urunktól. Ámen.
Olvassuk el a következő szentírási igéket:
Ápr. 16—22. Lukács ev. 14:1—14. v. Orosz
lánbarlangban, egy főfarizeusnak a házában
látjuk Jézust csupa farizeusok és törvény
tudók között. Még hozzá teljesen egyedül van
ebben az ellenséges környezetben minden biz
tosító tanítványi kíséret nélkül. S még sem
fél, ellenkezőleg elképesztő bátorságról tesz
tanúságot, mert sorra megfeddi az összes je
lenlevőket. Először közösen dorgálja meg
valamennyit (1—6.), azután a vendégeket pirongatja meg külön (7—11.), végül pedig a
házigazdára kerít sort.
A közös dorgálásra az okot a vízkóros em
ber meggyógyítása szolgáltatja. Ezt a szeren
csétlent csalétekül állították a farizeusok
Jézus útjába, nyilván azért, hogy legyen okuk
majd belékötni. De Jézus, miközben meg
gyógyítja a beteget, úgy a fejükre olvas a
törvénytudóknak, szépen és finoman, hogy az
Ige szerint azok „nem felelhettek vala ő
ellene semmit” a leckéztetésre. Ez mutatja,
hogy Jézusnak mennyire igaza volt s hogy
a farizeusok minden alamizsnálkodásuk elle
nére is többre becsülték marháikat ember
társaiknál.
A vendégek megpirongatásának oka fő
helyek válogatása volt. Elképzelhetjük, mi
csoda tülekedést vihettek végbe a farizeusok
a főhelyek körül, ha Jézus kénytelen volt
szóvá tenni az esetet. Mind első akart lenni.
Körülbelül úgy harcoltak egymással egy-egy
helyért, mint ahogyan ma is küzdenek az
emberek az ilyesmiért. Ezért nagyon sok
szor alkalmazhatnánk ma is azt a rövid pél
dázatot, amellyel Jézus rápirított itt a fari
zeusokra. Az iskolában és az életben egyaránt
bőséges alkalom kínálkozik erre. Számtalan
esetet sorolhatnánk fel például. A legfonto
sabb azonban az, hogy kiki magára alkal
mazza elsősorban ezt a példázatot és szelídül
jön meg legalább egy kissé tőle.
Végül a házigazda azért kap ki Jézustól,
mert a rokonait, a barátait s gazdag szomszé
dait hívta meg lakomájára s nem szegénye
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ket, a csonkabonkákat, a sántákat, a vako
kat, vagyis az ilyen meghívásra igazán rá
szorulókat. Nem szabad ebből azt következ
tetnünk, hogy Jézus egyetemlegesen ellen
sége a jó barátok fehér asztalnál való össze
jövetelének, hiszen az evangéliumok szerint
maga is többször részt vett ilyen vendéges
kedésen s nem szólt egy zokszót sem a házi
gazdának. Valószínű azonban, hogy ez a házi
gazda, ez a főfarizeus még sohasem ült leszegény emberrel egy asztalhoz s azért mossa
meg a fejét Jézus. így mutat rá arra, hogjr
a szegényekkel szemben mi nemcsak alámizsnálkodásra vagyunk kötelezve, hanem test
véri közösségre is. A farizeusok csak az elsőrevoltak képesek, nekünk mind a kettőre képe
seknek kell lennünk.
Mindebből azt láthatjuk, hogy aki Jézust
vendégeként az életébe befogadja, az elké
szülhet arra, hogy Jézus rámutat a hibáira..
De bizonyos, hogy ugyanakkor a kivezetőutat is feltárja előtte. Ezért ne rettenjünk
meg Tőle, inkább hívjuk meg magunkhoz;
minél előbb.
Ápr. 23—29. Lukács ev. 14:15—24. v. Egy
gyönyörű példázatban mondja el itt Jézusugyanazt, amit Pál L Tím. 2:4. v.-ben így
fejez ki: Isten azt akarja, hogy minden em
ber idvezüljön és az igazság ismeretére el
jusson.
Jézus példázata megmutatja először is, hogy
mennyire akarja ezt az Isten. Ezt abból lát
hatjuk, hogy amikor a szépszóra nem hajla
nak az emberek, akkor az Isten nem riad
vissza az erőszak alkalmazásától sem. Figyel
jük meg, hogy fokozza a nyomást az embe
rekre. Először csak meghív (16.), azután sür
get (17.), majd megharagszik és megparan
csolja a szolgájának: hozd be ide (21.), végül
pedig kényszeríti az embereket (23.). —- Miért
teszi ezt Isten? Szeretétből. Amint Kálvin
írja: „ebben Isten csodálatos jósága látható,
ki mikor látja, hogy mi, a meghívottak érzé
ketlenek vagyunk, lustaságunkat erőszakosan
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is ösztökéli és nemcsak buzdításokkal nyug
talanít bennünket, hanem fenyegetésekkel is
kényszerít a hozzá való közeledésre”. Mi ér
telme van az ilyen kényszernek? Az, amit
már Augusztinusz is kifejtett, amikor a
donatisták ellen „ezt a helyet használta fel
bizonyítékul több ízben, annak igazolására,
•hogy a kegyes fejedelmeknek szabad rende
letekkel kényszeríteni a makacsokat és lázongókat az igaz Isten tiszteletére és a hitbeli
•egységre, mert ha szabad akaratból ered is
a hit, mégis azt látjuk, hogy az ő közbe
lépésükkel eredményesen fékezhető meg azok
myakassága, kik csak kényszer esetén enge
delmeskednek”.
De azt is megmutatja ez az Ige, hogy az
Isten mindenkit üdvözíteni akar, a hivata
losakat: a farizeus zsidókat és a nem hiva
talosakat: a farizeusok által megvetett zsi
dókat és nem zsidó származásúakat is. Csak
a sorrendben van különbség, ez azonban
semmit sem változtat a lényegen, mert
ugyanahhoz az egy asztalhoz ülteti le az
Isten valamennyi vendégét s ugyanazt az
ételt tálalja fel mindnyájának, bármikor jött
is. Ezt hirdeti különben a szőlőmunkásokról
szóló példázat is (Mát. 20:1—16.).
Mindezek ellenére még sem fog mindenki
üdvözölni, hirdeti ez az Ige. Lukács erről
kevesebbet közöl Máténál, mert csak arra
mutat rá, hogy elvesznek azok a hivatalosok,
akik a szépszóra nem tértek meg. A többiekrő l nem mond semmit. Máté azonban (22:
11— 14.) azt is közli, hogy a lakomára besereglett nem hivatalosok közül is kidobja
az Isten mindazokat, akik nem tértek meg.
Vagy a szépszóra vagy a kényszerítésre ezért
kapjunk észbe és térjünk meg!
Ápr. 30—máj. 6. Lukács ev. 14:25—35. v.
Lukács élesebb formában közli Jézus szavait
mint Máté. Gyűlöletről beszél ott, ahol Máté
<10:37.) csak ennyit jegyez fel: „aki inkább
szereti atyját és anyját, hogynem engemet,
nem méltó énhozzám; és aki inkább szereti
fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó
•énhozzám”. Tartalmilag ez semmit sem vál
toztat a dolgon, mert amint Kálvin is mondja:
„a Lukácsnál lévő eme kifejezés: valaki meg
•nem gyűlöli az ő atyját, keményebb ugyan,
de ugyanaz a jelentése. Ha Krisztus követé
sétől távol tart bennünket a mieink iránt
való szeretet, akkor bátran szembe kell vele
szállnunk, amint Pál is mondja, hogy amik
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néki azelőtt nyereségek valának, azokat a
Krisztusért kárnak ítélte és szívesen szen
vedte el valamennyinek elvesztését (Fii. 3:8).”
Formailag azonban rendkívül jelentős Lukács
közlése, mert sokkal hatásosabb. Meglep, fel
ingerel, vitára késztet és állásfoglalásra
kényszerít, mivel nagyon az elevenünkre
tapint. Leplezetlenül feltárja keresztyénségünknek egyik alapvető hibáját, azt, hogy
mi csak másod-, harmad-, negyed- vagy ki
tudja hányadsorban engedünk helyet az éle
tünkben az Istennek. A földi javak épp oly
nagy szerepet játszanak a mi életünkben,
mint a pogányokéban és a zsidókéban s
megrendül a hitünk, ha úgy fordul a világ
sora, hogy „kincsünk, életünk, nőnk és gyer
mekünk mind elvehetik” vagy a szenvedések
keresztje sújt bennünket. Jól értsük meg:
nem az a baj, hogy amikor a javak kerék
kötőink lesznek a Krisztus követésében,
akkor is ragaszkodunk hozzájuk. Az ilyen
keresztyénséget azonban előbb vagy utóbb
csúffá teszi az Isten, elveri maga mellől, mint
Jézus itt a sokaságot. Ezért akinek van füle
a hallásra, hallja: jó a só (Mát. 5:13.), de ha
a #só megízetlenül, kivetik azt.
Máj. 7—13. Lukács ev. 15:1—32. v. Jó így
egyben elolvasni ezt az egész fejezetet, mert
így teljesebb képet kapunk az Istenről.
Mind a három történet megegyezik abban,
hogy az Isten kész megbocsátani a bűnein
ket. Sőt, nincs nagyobb öröme az Istennek
ennél. Nem kell tehát félnünk Tőle bármilyen
rettenetes vétek terhelje is a lelkünket. Em
berek elfordulhatnak tőlünk, a tékozló fiú
bátyjához hasonlóan megvethetnek bennün
ket, az Isten azonban megbocsát s eltörli
bűneinket.
Van azonban különbség is a három példá
zat között, pontosabban az első kettő (1— 10.)
és a harmadik (11—32.) között. Az első kettő
szerint az Isten maga jár az elveszettek után,
mert nem nézheti a tévelygésüket s addig
jár utánuk, míg meg nem találja őket. —
Gyönyörű példája ez az Isten kereső, mentő
szeretetének. Nem szabad azonban általáno
sítanunk. Csak esetről van szó, ill. esetekről,
azt mondhatjuk, mivel két példázatot is mon
dott erről Jézus, hogy ez a gyakoribb eset.
De előfordulhat az is, amint a harmadik pél
dázat hirdeti, hogy az Isten egy tapodtat sem
tesz a bűnösért, ill. csak akkor indul feléje,
amikor már látja, hogy az hazafelé tart. Még
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csak azt sem mutatja, hogy fáj neki a gyer
meke távozása. Csak a végén árulja el, hogy
mennyire szereti s nem volt nyugta, míg a
világban szerte kóborolt, szüntelenül leste,
mikor jön már végre haza.
De bárhogyan is viselkedjék velünk szem
ben az Isten, bizonyos, hogy mindenképpen
javunkat akarja. Egy cél vezeti minden tét-

tében, meg akar téríteni bennünket, vagy
így vagy úgy. Nem a módszer a fontos szá
mára, hanem ez a cél. Ezért akár a sarkad
ban érzed állandóan az Istent, akár úgy
hogy távol vagy tőle, mind a kettőt felszólí
tásnak vedd a mielőbbi megtérésre. Ha pedig
már haza találtál, akkor örülj és örvendezz
s ne akarj újra elszakadni az Istentől és az
ördög útjára térni!

Imádkozzunk:
Uram, könyörülj vétkünk nyomorúságán és a bűnösök szenvedésén.
Uram, könyörülj rabságukon. Látogass meg szereteteddel minden házat, mely ■
a Te irgalmadat nem ismeri. Segíts az egyedülválókon, segíts a vergődőkön.
Segíts a megtévedteken. Segíts az eltíportakon. Segíts a haldoklókon. Ámen.
(Ritter B. Károly.)
Önálló imádság.
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy . . .
Énekeljünk:
Dicsőség mennyben Istennek .. . (Dunántúli Kér. Énekeskönyv 1. ének.)

Árverés végén
Megfáradt lábbal, zsibbadt szívvel,
Mire az út végére érünk,
Megriadunk a cél előtt
S újra erjedni kezd a vérünk.

Végsőt koppan a kalapács!
— Szivem zilál, elhagyott árva —
És elindul egy kis leány ...
Elmegy tőlem Betűországba ...

Mint árverésen drága, sok
Szép holmi elkel talmi áron,
Pereg a dob, ürül a ház
S nem marad más emlék, csak álom.

M egállj!. . . Vigyázz . .. maradj még kissé,
Kicsi mindenem, drága vérem . ..
Futnék vele, de tudom, látom,
Soha többé már el nem érem.

De mikor az árverés végén
A kalapács utolsót koppan,
Tán kopott, ócska asztalkához
Egy élet fűződik titokban.

Én fáradt vagyok. Néki piros
Indulás lázától az arca,
Táncoló betűk nagy tusáján
A gondolatot hívja harcra . . .

Aztán az évek jönnek, mennek,
Sok emléket már köd marasztal,
De az utolsó kalapácshang
Örökkön él s az ócska asztal.

Ami csak van a tarsolyomban,
— Szivemet — kiöntöm eléje:
Színes vágyak és eszmék szárnyán
Az életet könnyebben élje ...

Öcska kis asztal: egész múltúnk
Szivünk verése, minden álma . . .
Ha elfelednénk, tán az élet
Es véle minden holttá válna ...

Eztán már úgysem ketten járunk,
Az életemet benne élem,
S örök élet ő nekem így is,
Ha többé nem törődik vélem.

A cél előtt mi is riadtan
Egymásra és körültekintünk,
S látjuk, hogy a nagy árverés
Már dobra verte minden kincsünk.

. . . S hiába bolyong tőlem messze
Velem marad, mint szívem minden álma.
Ha elfeledném, tán az élet
Es véle minden. . . minden holttá válna.
Veress László.
-
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Egyházunk világi vezetői
A négy egyházkerületet egységbe
foglalja az egyházegyetem, melynek
minden
magyarországi
evangélikus
tagja. Ebbe körülbelül 720.000 evangé
likus tartozik.
Világi vezetője D. báró Radvánszky
Albert, egyetemes egyházi és iskolai

kaköreit említsem. Másfél évtizede
egyetemes felügyelő; nagy férfiú örö
kébe lépett: a kuruc gandolkozású báró
Prónay Dezsőébe. De nagy ősök szelle
mét is hozta magával, s így a nehéz
feladat, melyre fiatalon vállalkozott,
nem volt számára túl nehéz. Egyik

Br. Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő

Dr. Mesterházy Ernő
a dunántúli kerület felügyelője

felügyelő. Minden egyházkormányzati
ügy az ő irodáján megy keresztül,
melynek lelke Kuthy Dezső, egyete
mes főtitkár. Hogy ki Radvánszky Al
bert, könnyű megmondani, hiszen a
társadalmi élet mindenütt ottlátja és
tiszteli őt. Koronaőr, a felsőház alelnöke, hogy legfontosabb közéleti mun-

ősét Caraffa eperjesi vértörvényszéke
végeztette ki hithűségéért; nagyapja
szintén egyetemes felügyelő volt, ősei
pedig Zólyom vármegye evangélikusságának voltak vezetői. Ő maga évti
zedes egyházi munka után lépett e ma
gas polcra, a pesti egyházközségben is
kolafelügyelő is volt. Minden megmoz-
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dulásnnkban résztvesz, mindenütt ott
van, személyesen, vagy megbízottjai
útján: valóban egyetemes munkát vé
gez. S aki hallotta elnökölni, tapasz
talhatta bölcs tapintatát, mellyel még
a legkényesebb ügyeket is megoldásra
vezette. Valóban kormányzásra terem
tett férfiú, akiben finomság jellemzi a
nagy urat. Egyházunknak ilyen veze
tőkre van szüksége: akik Krisztushivők, s kiket Luther lelke hatott át.
A négy egyházkerület élén is hozzá
hasonló férfiak állanak.
Rangsorban első helyen áll dr. Mes-

mint főispán szerzett maradandó érde
meket. A magyar gazdasági életnek is
értékes munkása; mint nagygeresdi
gazda is sokszor nyert kitüntetést.
Mintaszerű birtokán él és végzi nemze
tet fenntartó, egyházat építő munká'
ját. De épúgy szerető atyja, gondozója
kerületének, melyben két évtized óta
áll szeretettel lelkészelnöktársa, Kapi
Béla püspök oldalán.

Dr. Lichtenstein László
a tiszai kerület felügyelője

Dr. Pesthy Pál
a bányai kerület felügyelője

terházy Ernő, a dunántúli egyházkerü
let megbecsült, mindenki által tisztelt
felügyelője. Régi
egyházi munkást
emelt húsz évvel ezelőtt az egyházke
rület bizalma e magas tisztségbe. A
hagyomány igen fontos az egyházi
munkában: ő a családjából hozta ma
gával lutheri hitét, egyházszeretetét és
adja tovább gyermekeinek, de ápolja
rokonságában is. A politikai életben,

Utána következik időrendben a ti
szai kerület felügyelője, dr. Lichtenstein László. Egyházi és politikai éle
tében egyaránt kitüntette magát. Már
évtizedek óta Miskolc város főispánja;
e nehéz helyen és állásban bölcs tapin
tatával simította el az ellentéteket.
Bölcs megfontoltság vezeti a tanácsko
zásban, határozottság és evangéliumi
szellem a szolgálatban. Ő is évtizedes

-

172

-

egyházi munkára tekintheti) 'vissza.,
ezért a kormánytól is megérdemelt
magas kitüntetésben részesült nemrég.
Kerületének küzdelmes ideiben nagy
mérséklettel intézte az ügyekeit. Im
már két püspököt kellett eltemetnie
kerületének az ő felügyelőségének ide
jében. Geduly Henrik és Dómján Elek

A bányakerület felügyelője, Pesthy
Pál dr. ny. igazságügyminiszter, aki
most, hogy a politikai életben kevésbbé
veszi ki részét, szintén földbirtokos.
Tolna megyében, Uzdon van virágzó
szép birtoka, odavaló ősi család sarja.
Nem jöhetett még politikai szereplése
korában sem, de most sem senki hozzá

Laszkáry Gyula
a dunáninneni kerület elhunyt felügyelője

mellett nem kevesebb odaadással ál
lott, mint most Turóczy Zoltán püspök
mellett,
kinek egyházkormányzását,
mint segítő, támogató elnöktárs nagy
ban megkönnyíti. Nagy érdemeket
szerzett nemcsak kerülete,, hanem az
egész evangélikus egyházegyetem ér
dekében kifejtett munkájával.
-

olyan kéréssel szülőmegyéjéből, Tolná
ból, melyet ne, igyekezett volna telje
síteni. E jószívű megértése tette őt már
fiatal korában az egyház szolgájává!
Először Tolnában vállalt felügyelőséget,
egyházmegyei felügyelő is lett, sőt a
bonyhádi gimnázium felügyelője. Itt is
mindenki szerette. S mikor a nagy
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Zsigmondy Jenő bányakerületi fel
ügyelő elhalálozott, e több évtizedes
egyházi munka jutalmául e szomszéd
kerület, melyhez, azonban mint buda
pesti lakos tartozott, megválasztotta fel
ügyelőjévé. A nagy előd bölcsesége
nagy próbára tette az utódot: s hogy
ilyen előd után is meg tudta nyerni a
kerület szeretetét, az számára leg
nagyobb dicséret. Mindenki érzi, meny
nyire szívén viseli egyházának sorsát,
s mindenki látja, milyen harmóniában
dolgozik együtt a kerület bölcs püspö
kével, Raffay Sándorral. Azi a virág
zás, melyet az 'utóbbi évtizedek fel
mutatnak, e két vezéregyéniség érdeme
és munkájának eredménye.
Végül, de érdemben nem utolsónak,
épen egy éve iktatta felügyelői székébe
a dunáninneni egyházkerület Laszkáry
Gyulát, Kardos Gyula püspökkel egy
napon. Nehéz időben lépett e magas
polcra, de hívta őt erre egyházi múltja.
A kerület legnagyobb egyházmegyéjé
nek, a nógrádinak felügyelője volt, s
mint odavaló előkelő földbirtokos-csa
lád sarja, s maga is mint romhányi,
nógrádi földbirtokos, benne élt ennek a
megyének politikai és társadalmi meg
mozdulásaiban. Nehezebbé tette mun
káját az, hogy a váratlanul elhúnyt
püspök után az új püspök választását
nagy nehézségek között kellett előké
szítenie. S alig egy év elteltével újra
hasonló helyzetbe jutott kerülete, mikor
alig egy évi püspökség után elhúnyt
Kardos Gyula. Most mutatta meg nagy
tapintatosságát, mikor a széthúzódó
lelkeket okos, megfontolt javaslatával
egységre hozta, mikor Radvánszky báró
egyetemes felügyelővel megegyezve
Kuthy Dezső egyetemes főtitkárra hívta
fel az egyházkerület lelkészeinek figyel
-

mét. És íme, egyhangú lelkesedés kö
vette felhívását és a már megtörtént
választás igazolta bölcseségét, mikor
egyhangú választással hívta meg püs
pöki székébe az egyetemes főtitkári mi
nőségében már évtizedek óta nagy ér
demeket szerzett Kuthy Dezsőt. Sajnos,
az utóbbi időben súlyos betegségben
szenvedi s a jó Isten nem engedte, hogy
munkája gyümölcsét élvezze. Lapunk
már nyomás alatt volt, mikor őszinte
részvéttel értesültünk elhunytáról. Em
léke áldott marad minden evangélikus
előtt.
Ilyen férfiak Isten ajándékai. Ilyen
vezetők méltán mutatják az utat mind
nyájunk számára, kik mint világiak
szolgáljuk egyházunkat. Világi vezé
rekre van szükség, olyanokra, mint fel
ügyelőink, kik a múltba gyökereznek,
s jövőt építenek Luther szellemében,
Isten nagyobb dicsőségére.
b—-d.

Nehéz homályba
Nehéz homályba kúszik a jövő,
Mint szürkületkor erdőben az ú t . , .
Aki bemegy, nem tudja, merre jut
S nem tudja, ki lesz, aki szembe jő.
Tán a
Talán
Talán
Talán

Balsors lesz, tán a Jószerencse,
törpe lesz, talán óriás,
lidér, ki tőrt vet, vermet ás,
angyal, hogy lelkünk égbe mentse,

Megyünk, eltévedt gyermekek: vakon.
Előttünk fel-felmordul a vadon,
A szélben száraz levél kavarog.
Legyen az erdő akármily setét,
Csak el ne engedjük egymás kezét,
Kitett, anyátlan árvák: magyarok.
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R e m é n y i k Sándor.

Kuthy Dezső püspök
A dunáninmeni egyházkerület újra
püspököt választott. Kiss István, Kovács
Sándor és Kardos Gyula püspök gyors
egymásutánban, tragikus hirtelenség
gel tűnt az árnyékvilágba, bánatban
hagyván kerületjét. Nem régen előző
felügyelője, Stranyavszky Sándor is el
hunyt. Az árván maradt kerület mos
tani felügyelője megtalálta a módját
annak, hogy széttagolt közvéleményét
egységes megnyilatkozásra bírja, mikor
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő
hozzájárulásával és helyeslésével titká
rát, Kuthy Dezsőt jelöltette elnökségé
vel. A kerület véleménye nem lehetett
előzőleg egységes: kis kerület volt a
trianoni széttagoltság1 révén: a Dunán
túl, Fehér, Komárom megyében és Ba
lassagyarmat felé húzódott e kerület;
majd az első bécsi döntés új, értékes
részeit adta vissza, így Léva, Losonc
került vissza. Igen természetes, hogy az
idő meglazította egységes hangulatát.
Kuthy Dezső személye azonban olyan
ismert és annyira értékelt volt, hogy
mindenki visszalépett a jelöltetés gon
dolatától, mikor ráterelődött a figyelem
és így 94 szavazattal kettő ellen őt vá
lasztotta meg a közbizalom.
Kuthy 1888-ban született, változatos
lelkészt pálya, elszakítottság után több,
mint húsz éve vette kezébe az egyete
mes egyházi iroda szervezését. Aki
munkáját ismerte, tudta, hogy nem
csak a legpontosabb irodavezető volt,
nemcsak a legmegbízhatóbb titkár, ki
nek gondolata mindenütt ott volt, ha
nem egyúttal a legmelegebb szív is.
Olyan őszinte jóindulatú megértést és
szeretetet, mint amilyennel ő intézte az
aktákat, senkinél sem tapasztaltunk
egyházi életünkben. Igen természetes,
-

hogy így mindenki tiszteli, nemcsak
tiszteli, hanem ami lelkésznél a legtöbb,,
igen szereti is.
Kuthy Dezső lelkében Luther él, de
még külsejében is hozzá hasonló. Mikor
Lühnsdorf Károly, az evangélikus fes
tőművész, a reformátor képét rajzolta,
őt kérte modellül, s kiváló Lutherrajza Kuthy Dezső képmása is egyúttal.
Hosszabb ideig nem házasodott meg,
alig egy évtizede nősült, elvette Mika
Sándornak, a történettudósnak leányát,
Mika Máriát, kitől négy gyermeke szü
letett: két fia és két leánya van. A fe
leség, ki tanári oklevéllel bír, méltó'
társa az új püspöknek. Biztos, hogy ha
férjét szeretni fogják új állomáshelyén,
ő is nagyban hozzájárul ehhez. Mert
bizony új helyre távozott már eddig is
el, amennyiben a Kardos Gyula halá
lával megürült balassagyarmati gyüle
kezet hívta meg lelkipásztorául. S ő el
is megy, nem Budapestről fogja kerü
letét kormányozni és gyülekezetét el
látni. Pedig neki volt még más mun
kája is, melyet teljes szívvel-lélekkel
végzett, a Luther-Otthon igazgatója
volt. Két olyan munkakört töltött be,
melyek mindegyike egész embert kí
vánt S ő két helyre állította oda magát
egészen. Szinte csodálatos, mennyi
munkát bírt ki. A Luther-Otthonban
azt a szellemet ápolta, melyet legjobb
barátja, Vidovszky Kálmán honosított
meg: alatta és Kuthy alatt ez az intéz
mény nem volt többé szállásadó hely,
hanem otthona volt valóban a vidéki
evangélikus ifjúságnak. Igyekezett ott
a fiúkat társadalmi összeköttetéssel is
ellátni, megfelelő családok leányait
sokszor hívta meg a jobb időkben, hogy
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ott megismerkedjenek, mert tudta, hogy
■ezzel is az egyház jövendőjét építi.
Bölcseségét igazolják mindezek a
munkák. S hogy kiváló szónok, nyelvtehetség, nemcsak egyházunk s a test
véregyházban ismert személyiség, ha
nem az államhatalom képviselői előtt is
kedvelt személyiség, ezt csak befejezé
sül említem, hiszen részletesebb jellem

zésére nincs helyünk, s nincs is erre
szükség. Meg vagyunk győződve, hogy
e nemes lélek továbbra is az evangé
likus ifjúság olyan jó barátja marad,
mint eddig, s hogy az Ifjú Évek benne
mindig támogatót fog találni. Szeretet
tel üdvözöljük egész írógárdánk és
olvasógárdánk nevében. Isten áldja
Kuthy Dezső püspököt.
b. d.

Részlet Munkácsy Mihály Ecce homo című képéből.

Mák Pista előadásai az iskoláról

Látogató az osztályban.
Bár a tanár urak tanítanak benneteket s
az igazgató úr csak igazgat, néha azért ő is
bemegy az osztályba. Tudniillik, mikor min
den tanár úr elmegy tanítani, ő egyedül ma
rad, s ha már az újságot is elolvasta, unat
kozni kezd. Ilyenkor megnézi a tanrendet s
elindul szórakozni. Kiválasztja esetleg a ti
osztályotokat s azontúl rajtatok áll a fele
lősség, hogy jól érezze magát. Ennek az a
csalhatatlan jele, ha egészen csengetésig ott
marad. Ha előbb kimegy, akkor baj van,
bizonyára rosszul viseltétek magatokat.
Ilyenkor az osztálynak elevenebbnek kell
lennie, mint máskor. Tehát mozgás az egész
vonalon, hogy c. figyelme minden pillanat
ban le legyen kötve. A felelő bajtársatok
részére is jobb, ha nem tud zavartalanul
csak reá figyelni. Közben-közben súg is a
padban ülőknek, mert ezt az anyagot ő jól
megtanulta annak idején s még nem feledte
el. Ilyenkor nyugodtan utána kell mondani,
mert a tanár úr nem szól ellene, még akkor
sem, ha nem egészen pontos a felelet. Az
igazgató úr meg örül, hogy lám, milyen jól
felelt volna ő. Amint mondtam, nyüzsögni
kell,, hogy lássa, van élet bennetek. Viszont
cserebogarakat ilyen alkalommal elengedni
nem illik. Ha már a belépte előtt elengedté
tek volna, akkor gyorsan és ügyesen megint
sorakoztatni kell őket egy gyufaskatulyába
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s csak a következő órában engedhetitek ők et
megint szabadlábra. Ha tanácsaim szerint
viselkedtek, az óra végén bizonyosan meg
dicsér benneteket, hogy ti vagytok az inté
zetnek a legjobb osztálya. Esetleg ezután azt
is megbocsátja, ha az ablakán némi sérülés
esik holmi labdától, éppen abban a pillanat
ban, mikor ő a délutáni pihenőjét tartja.
Néha mások is megjelennek az osztályban,
pl. a főigazgató úr. Neki többnyire szem
üvegje van és igen komoly ember. Leül egy
székre és jegyezget. A tanár úr többnyire
haragszik, mert nem szereti, ha a ti meghitt
családi körötökbe idegen ember lép be. De
mivel udvarias ember, nem küldi el, bár
tudja, hogy nem sokat ért az órából, mivel
a főigazgató úr számtanszakos, az órán pedig
kémiáról van szó s nehéz volna neki hirtelenében megállapítani, hogy z cellulózénak
csakugyan (C6H10Oö)n-e a képlete. Ilyenkor
nem szabad megmukkanni sem, mégha a
tanár úr óra után összeszid is benneteket, hogy
szégyenben hagytátok és a tudományotokkal
nem jeleskedtetek, de a szive mélyén azért
örül. Igaz, hogy nem szóltatok semmit, de
legalább rosszat sem mondtatok. Ö neki kel
lett beszélni, de ő, mint máskor, most is jól
el volt készülve a leckéből. A főigazgató úr
nem szokott az óra végén sem jót, sem rosszat
mondani, csak elmegy. Ti is elmentek és még
nagyobb lármát csaptok az udvaron, mint
máskor, mert ami belétek szorult az órán, azt
ki kell adni. Lehetőleg azonnal és feltétle
nül mindent.

DIÁKESETEK
A műrost.
Természettamórán a csonthártyáról folyik a
szó. A tanárnő megkérdezi a felelőtől, mi köti
össze a csonthártyát a csonttal? A felelő gon
dolkodik, majd a mai világra gondolván, ros
tok helyett azt feleli a műrost.
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Rocskár Zsuzsa, Szarvas.

A különben oly érzékeny szem, melyet egy
porszem is elviselhetetlenül ingerelni tud,
jubban tudja a hideget elviselni, mint az orr,
fül vagy arc. A sokáig figyelmen kívül ma
radt jelenségnek az a magyarázata, hogy a
szemet a természet állandóan működésben
lévő automatikus fűtőberendezéssel látta el.
A szem fűtésére az üvegtestet behálózó erecskék szolgálnak, melyeknek nyitvatartásáról
a meleg könnyvíz gondoskodik. A könnyvíz
nek ugyanaz a hőmérséklete, mint a testnek,
vagyis 36 és 37 fok között ingadozik. Hideg
ben a könnykiválasztó mirigyek önműködőleg
fokozzák működésüket, úgyhogy a szem csak
mínusz 35 fokos hőmérséklet alatt szorul
melegítő szemüvegre.
Japánban a játékbabáknak is külön teme
tője van. Kétségtelen, hogy a legrégibb játék
szerek közé tartozik, mely nemcsak a régi
Indiában, Egyiptomban és Mezopotámiában
vólt divatban, hanem minden most élő pri
mitív népnél is szokásban van, azonban se
hol sem örvend olyan közkedveltségnek, sőt
már valóságos kultusznak, mint Japánban.
A játékbabáknak külön ünnepük van, melyre
minden japán otthon a legnagyobb gonddal
készül és a japán iskolásgyerekek minden
évben megülik a játékbabák halottaknapját.
A legtöbb japán iskolaudvar egyik elkerített
része babatemetőnek van berendezve, ahol a
babák halottak napján az iskolásgyermekek,
az egész ifjúság, tanítóik és szüleik jelenlété
ben temetik el az év folyamán összetört vagy
más módon használhatatlanná vált babáikat.
A stockholmi statisztikai hivatal megálla
pítása szerint földünkön mintegy 2500 leg
alább száz éves ember él, akik közül Bulgá
riára 1200 esik.
A világtörténelem legnagyobb kereske
delmi nyereségét Magellánnak 16 utazótársa
érte el, akik 1522 szeptember 26-án Spanyol
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országba hazaérkezve mindössze 213 dukátért
vásárolt fűszereikért az akkor érvényes piaci
áron több, mint 100.000 dukátot kaptak. A
vakmerő hajósok ezzel kereken 50.000 száza
lékos nyereséget könyvelhettek el.
Jörk professzor Oslóban kiszámította, hogy
egy 30 éves pincér reggel 8—este 1 óráig
99.199-et lép. Hetenkint négy napon szolgál,
tehát évente 208 napig. Egy évben ezek sze
rint húsz és félmilliót lép. Ez megfelel 12.420
kilométernek. (Majdnem a föld tengelye:
12.713 km.) Az egyenlítőt egy pincér negyed
fél év alatt teszi meg, és még évente 157
napot pihen is.
Augusztusban üli meg fennállásának 1500
éves jubileumát egy kis német város latin
középiskolája — az osnaburgi Carolinum
gimnázium. A hagyomány szerint még Nagy
Károly alapította 804-ben kiadott oklevéllel.
Fővárosunk legszebb és legkecsesebb hídja
az Erzsébet-híd. Nevét Erzsébet királynéról,
Ferenc József feleségéről kapta. Hossza: 290
méter. Vasszerkezetének súlya 110.000 méter
mázsa. Próbaterhelésénél 140.000 drb kocka
követ raktak rá 23.000 mmázsa súlyban, ami
33.000 embernek felel meg. Feszültség a híd
fők sziklafalánál 6600 tonna. Ha ezt embe
reknek kellene tartaniok, akkor 2,640.000
férfi sem volna elegendő. A híd minden ízé
ben magyar gyártmány. A függőív láncszer
kezetű. Hasonlít a lánchíd szerkezetére, de
annak hibája — az ingás — nélkül. A Lánc
hídon egy ezred katonaság egyszerre lépve
nem is mer átmenni, mert az egész úgy ingana, mint egy függőhinta. Az Erzsébet-hídnál ezt sikerült kiküszöbölni. Ünnepélyes fel
avatása 1903 október 10-én volt. A királyt
József Ágost kir. főherceg képviselte. Azóta
szolgálja ez a sok vihart megélt karcsú híd
hazánkat és benne a Duna gyöngyét: Buda
pestet.
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Érdekes álmom
Fekszem az ágyamban és bámulok magam
elé, mivel még nem jön-álom szemeimre. Erre
a földből kiemelkedik egy fekete kámzsás
alak és megragadja nyakamat. Ahogy jobban
m egnézem ... Teremtőm! Ez a tanár úr! Mit
akarhat itt ilyenkor, ebben az öltözetben?
Síri hangon megszólal:
„Hogy számítjuk ki a befogóból az átfogót?”
„A befogóból az átfogót kiszámítjuk ...
úgy, hogy . . . tangens osztva . . . nem, szo
rozva . . . logaritmus ... átfogó. Pedig én ko
molyan tudtam, tudhatja a tanár úr, múlt
órán feleltem, jaj, ne bántson, én tudom,
csak nem jut eszembe.”
Nem hallgat rám, hanem fojtogatni kezd
és én nem bírok mozdulni, pedig el akarok
bújni a párna . . . a paplan alá. Segítség!
„Na jó, én nem kínozlak, de most jönnek
a rabszolgáim.”
Egy hang sem jön ki a torkomon, de mi
■ez? A zongora alól ugyanolyan kámzsás ala
kok bújnak elő, a szemük és a foguk villog.
Három alacsonyabb, homlokukon a nevük:
sinus, tangens, secans és három magas alak:
cosinus, cotangens, cosecans, középen a ruhá
jukon derékszögű háromszög.
„Határozz meg engem!” — parancsol rám
sinus és érzem, hogy a verejték kiüt az arco
mon. És ilyenkor az embernek semmi nem
jut eszébe! Sinus erre a torkomhoz kap, de
cosinus leinti:
„Ne, majd én!” — Hatalmas körzője hegyes
végét belém akarja szúrni, már fölviilan, de
■előbb kérdést intéz hozzám:
„Mi az összefüggés köztem és sinus közt?”
Végem van, pedig a tanár úr ezt már het
venszer leíratta velem. Mindegyik fenyegető
mozdulatot tesz, az egyik egy vonalzóval
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akar rám ütni, a másik korbácsot, a harmadik
harapófogót, a negyedik egy hatványozott
méretű logaritmustáblát tart kezében, ezt
ugyancsak megérezné a fejem, ha hozzá
vágná. Ha ezek engem itt meggyilkolnak, a
síromra azt kell fölírni: „Élete bimbójában
megölte egy szögfüggvény!” Sinus per co
sinus . . . sinus per cosinus . . . Istenem, csak
ez az egyetlen egy eszembe jutna. Sinus per
cosinus. . . sinus alfa per cosinus alfa,
egyenlő...
„Gyorsan, az idő múlik!” — kiált rám a
trigonometria barátságtalan szelleme és el
képzelhetetlenül hosszú ujjúval az órára bök.
„Két perced van még!”
„Sinus alfa per cosinus a lfa . . . ” — két
ségbeesetten nézek egyik alakról a másikra.
Ezektől nem várhatok segítséget. Utoljára
tangensre pillantok, nincs már mit tenni,
nem baj, legyen hát tangens!
„Az egyenlő tangens alfával” — mondom
ki bátortalanul és már körzőre szúrza érzem
magam. Biztosan rosszat mondtam. Sose lesz
ennek vége, borzalmas, de most már úgyis
mindegy. Meglepetésemre a szögfüggvények
leeresztik fegyverekeit és eltűnnek, úgy lát
szik, helyes volt az eredmény. A sarokból
pedig egy jól ismert hangot hallok:
„Elég nehezen ment! Szégyen, hogy egye
sek ezt még mindég nem tudják. Na persze!
Nem is lehet csodálni. Nők és a logika!”
Nagy reccsenés és minden elcsendesedik.
Fölülök az ágyamban és hallgatózom. A zon
gora alatt is minden csendes és nyugodt.
Vájjon, ezt álmodtam?
Mindenesetre jó lesz utánanézni a reciprok
összefüggéseknek!
Jánky Zsuzsanna
Bpesti Ev. Leánygimn. VIII. o.
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Anyám

Véletlen-e ?
Már' rég megkezdődött a tanítás. Hosszú
szünet volt. De jól kihasználtam ám az idő
met! Reggel már korán tanultam, délelőtt
fürödtünk az Ipolyban, délután legtöbbnyire
kirándultunk. Egy ilyen kedves kirándulást
szeretnék leírni.
A mi falunk az. Ipoly mellett van, közvet
len a volt „trianoni” határ mellett. — Ebéd
után elindultunk a folyó mentén a „túloldal”-ra — így hívják nálunk a volt cseh
részt. Nagyon kellemes volt így haladni a
fűzfák alatt. Szebbnél-szebb részek tárultak
elénk. Végre elérkeztünk a gázlóhoz. Levett
cipőkkel mentünk át az Ipolyon. A „túlolda
lon” még megvannak a félig szétlőtt cseh erő
dítmények. Kértem édesapámat, nézzünk meg
egy ilyent belülről. El is indulunk. Épen be
akarunk lépni a bejáraton, mikor egy kisfiú
szaladt oda és újságolta nekünk, hogy az ő
édesapja is ott volt, amikor ezeket a „bun
kereket” lődözték szét. Majd ő vezet minket,
— mondta. — Valóban, ez a kis 10—12 éves
nek látszó fiúcska igen jól értett a magyará
záshoz. Közben megkérdezte, hová valók
vagyunk.
— Pestiek? — kiáltotta — hiszen akkor
maguk egész biztosan ismernek egy Holló
Piroska nevű kisasszonyt!
Én csak néztem édesapámra.
— Honnan ismered annak a leánynak a
nevét? — kérdeztem.
— Hát onnan, hogy mikor innen kitaka
rodtak a csehek, akkor küldtek Pestről a fa
lunak karácsonyra csomagot és aztán én is
kaptam egyet. Még levél is volt benne! Egy
pesti lány küldte!
— Hogy hívnak téged kisfiú?
— Pásztor Lajos!
Erre aztán megmondtam neki, hogy én
vagyok az a „kisasszony”. Egyszer csak el
kezdett sírni, aztán nevetni, a nyakamba
ugrott és azt mondta:
— Tudtam, hogy egyszer elgyün!
így találkoztam a kis testvéremmel, mert
hiszen testvérem! Csodálatos „véletlen” volt!
És én azóta még jobban érzem Isten minden
ható nagy voltát, aki két ismeretlen magyar
testvért innen és „túl”-ról egymáshoz vezérelt.

Az Ej már javában
nagy fátylakat kötött.
S furcsa árnyak jártak
a kerti fák között.
Anyám meg font gyorsan
meleg sálat télre,
s hosszú ráncok bújtak
dolgos két kezére.
Szemében a bánat
mély nyomokat hagyott,
s átfont, fonogatott
sok-sok éjet-napot.
Közben verseim közt
turkált nagy szemével,
hej, bizony, be sokat
köztük meg nem értett.
S azon vettem észre,
hogy halkan, csendesen,
könnyeit számlálta,
míg messziről lesem.
Mint a hó hullása,
oly fehér volt haja,
s elfeledte, hogy mily
szép is volt valaha.
Oly szép, mint a reggel, \
mikor végre virrad.
— Anyám, mért siratod
poéta, bús fiad?
Benkő Tibor Vili. o. t.
Budapest.

Ragyognakacsillagok
Az égen millió lámpák a csillagok.
Rajtam csak két csillag ragyog.
Az ég csillagai nekem ragyognak.
S az én szemeim? Tán a csillagoknak?
Berecz András
V. o. t. Nyíregyházal.

Holló Piroska
ev. leánygimn. V/a. o. t. Bpest
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FORR A VILÁG
(Kitépett lapok egy hadinaplóból.)

Május 29.

Visne-Oszerka, május 24.
Pünkösd vasárnapja. Képzeletben
gyerekkoromban vagyok, egy régi-régi
kertben, piros pünkösdi rózsák között.
Hallom a kislányok csengő énekét:
Elhozta Isten
Piros pünkösd napját
Mink is meghordozzuk
Királykisasszonykát. . .
Elképzelem a napos rábaközi tájat, a
parti füzek üde zöldjét s az ezüstszínű,
csillogó vizeket. Milyen boldog voltam
én akkor! Szinte el sem hiszem, hogy
én vagyok az, aki akkor élte az élete
met; minhta valami lélekvándorláson
estem volna át. A tenyérnyi ablakon
egy összedőlt házat látok, a tető geren
dái úgy merednek elém, mint egy halott
bordái, akiről már leszagatták a kese
lyűk a húst. Mögötte darabka ólom
színű ég.
Kábultan nézem, majdnem félálom
ban. Három órát aludtam mindössze,
ennyit engedett meg az éjjeü járőrö
zés meg a hajnak riadó. Avval indul
tunk el az este, hogy kiemeljünk egy
éjjelre előretolt orosz géppuskát. De
semmi sem volt, csak valami szokatlan,
nagy csönd. Géppuskának híre-hamva.
M. koppantja meg az ablakot, most jött
meg a reggeli járőrrel, lelőtt egy orosz
figyelőt. Marcona képpel, nevetve me
séli, mint a gyerek, aki valami új játé
kot talált.
A madarak fáradhatatlanul dalolnak.
Világ optimistái, nem lehet megfélem
líteni őket. Csak a kakuk számol éve
ket, ilyenkor a hullákra gondolok.
-

Figyelőben. Éppen arra gondolok,
hogy észrevétlenül milyen szépen kizöldültek a fák. Arra eszmélek, hogy
orosz tüzérségi tűzben vagyunk. Eleinte
számolom a becsapódásokat, szabály
szerűen körülvesznek elől, hátul, oldalt
egy-két kilométerre. Aztán mind kö
zelebb. Előttem 500 méterre, balra 250
méterre. S ebben a pillanatban vág be
100 méterre. Ennek már fele sem tréfa.
Jelentem telefonon a segédtisztnek.
Pista, kérlek — mondom — ez nem
bolondság. Fütyülnek a gránátok, az
ember még nem tudja, hová mennek;
fülsiketítő csattanás, felcsapódó fekete
füst. Bemondok egy-két távolságot. De
azért nem veszélyes, ugye? Mit lehet
erre felelni? Nem — mondom. S meg
kérdi még, hogy vagyok. Alighanem eső
lesz, mondom én, mire ő hitetlenkedve:
Talán mégse. S faragom tovább az én
Krisztusomat;. Egy mongol Krisztust
kezdtem fából, arasznyi figura. Gyula,
a legényem ugyan azt mondja, hogy
faragjak inkább valami mást. De én
már csak kitartok Krisztusnál. Sosem
csináltam még szobrot.
Beborul az ég, hűvös szél söpri végig
a tájat, megered az eső. Erre elhallgat
nak odaát. De 5 órakor megint kitisz
tul, élőiről kezdődik az egész. A távol
ságok még kisebbek, 50 méterre csa
pódnak be tőlem a gránátok. Ügy körül
vagyok tűzdelve, mint egy cirkuszi kés
dobó partnere.
Május 30.
Ácsolják Bános József honvéd ke
resztjét. Lábát vitte el a gránát teg
nap, elvérzett szegény szállítás közben.
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Az eiső halottunk. Ő már nem tér haza
velünk, ittmarad a fekete orosz föld
ben. Repülők zúgnak el a fejünk felett,
itt-ott lecsattan egy-két bomba. Foly
tatódik a tegnapi tüzérségi harc, mind
két oldalon. Süvöltenek, sípolnak a
lövedékek, lassanként megszokja az
ember. Épülnek az óvóhelyek; szétdúlt
orosz házak gerendái kerülnek a göd
rök fölé, rá szalma és föld, sok föld.
Ez óvja meg az élők életét, ez rejti
ölébe a holtak porladó csontjait.
Június 14.
Visne-Oszerkában
még
most is.
Jobbra-balra nagy orosz áttörési kísér
letek, járőrös éjtszakák, nappal alszunk.
Az este megint elszabadult a pokol.
Szárnyas sötét szörnyetegei dühösen
köpködték a földet. A halál a fejünk
felett függött, mint a Damoklész kardja,
nem tudom, éreztél-e hasonlót. Az em
ber áll a csillagos ég alatt, közömbössé
get erőltetve magára. Feje fölött, egé
szen alacsonyan, kínzó lassúsággal száll
egy nehéz bombázó. De pontosan a feje
fölött s oly alacsonyan, hogy tisztán
látszanak fekete kontúrjai a sötét égen.
És mintha félóráig tartana a kritikus
pillanat, olyan lassan. Megkönnyebbül,
amikor kevéssel utóbb három hatalmas
robbanást hall, már távolabbról, de
reng a föld a talpa alatt. Majd újabb
gépek jönnek, kettő, öt, hét, csattannak
a bombák, csörrennek az ablakok s a
vakolat hull a nyakába. A tudat a sötét
ségben bízik, az ösztön a fátumban, ta
lán nem éppen itt hullatja le. De ha
mégis, hát az óvóhely sem segít, feküd
jünk le. S alszik az ember, békés álmai
vannak. Álmában otthon ül az ablaká
nál, nézi a suhanó felhőket, megfordul,
valaki a nevén szólítja, ismerős, édes
női hang.
-

Június 19.
Hűvös, tiszta alkony, gyönyörű szép
felhők. Egy baka ül a kispadon, réveteg
tekintettel néz maga elé, kezében rózsa
színű tábori lap. A hazájára gondol.
Egész éjtszaka a puszta földön feküd
tem, egész délelőtt paskolt az eső. Va
cogott a fogam, csizmámból facsarni
lehetett volna a vizet. Járőrben voltam
két rajjal, most jöttünk meg. Ellenség
gel nem találkoztunk. Kínos lassúság
gal teltek az órák, örökkévalóságnak
tetszettek a percek. Verseket suttog
tam magamban, úgy kapaszkodva a
szavakba, mint utolsó mentségbe a
rossz világ ellen. Géppuska szólt, fejünk
felett süvítettek a golyók. Földrelapulva
mormoltam: Ki gyermekkézzel szórtam
gondtalan ifjúságomnak harminc ara
nyát, megállók most és vallatom ma
gam . . .
Verssorok jelentik már az életet. El
elakadok bennük, 'kutatok az emléke
zetemben elfelejtett szavak után. Má
niákus boldogsággal találok rájuk, per
cekig ismételgetem, ujjaim között for
gatva, mint a megkerült drakmát.
Június 20.
Esik, változatlanul esik. Szél dudál
veszettül, szinte táncrapedülnek a fák,
hajtogatják fiatal derekukat. Fekete
sárkígyó az út, a patak megvadult sárga
vipera, sziszegve emeli fejét. Szűk a
horizont, szeszélyes felhők ülnek rajta.
Olyanok a dombok, mintha tenger volna
a túlsó oldalukon. Az ember kémleli a
gerincet, nem látja-e a vitorlák csú
csát. De a másik oldalon, a tetőkön túl
ugyanezek a tájképek s ha arra'jársz,
géppuskák ugatnak rád. Terhes, nehéz,
vészt jósló napok, érzed, valami van a
levegőben. Felvonulásokat látsz, a
bokrok megtelnek lövegekkel, észrevét
lenül erősödünk. Orosz repülők jönnek,
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légvédelmi ágyúk szólalnak meg, nem
is tudtunk róluk.
Június 25.
Fullasztó, száraz déli meleg. A fede
zék előtt ülök, nézem a tájat. Előttem
a drótsövény, mögöttem, a másik dom
bon füvet kaszál egy baka. A völgyből
jó istállószagot hoz a szél, jót szippan
tok belőle. Köröskörül parlagon heverő
földek, dús, kövér fű, repce, vadmályva,
margaréta, szarkaláb. Reszket a távoli
levegő, legyek zümmögnek, holt cséplő
gépek és traktorok tetemei feketédnek
a dombokon, a háború áldozatai. Ez a
senki földje, holt vidék, néha apró
csete-patékkal. A szívre szorongások
ülnek, ne gondolj a jövőre, mondja ön
magának az ember, mert érzi, hogy túl
ságosan szereti az életet.
Felhőkben gyönyörködöm, olyan szé
pek, mint egy álom. Végtelen távlato
kat nyit az ég, fenséges látvány a lapos
orosz táj fölött. Itt is voltak költők,
nézték a felhőket, verset írtak az alkonyi égről. K-tól kaptam egy könyvet,
A. Sz. Puskin: Izbránnájá Lirika — szá
momra titokzatos ákombákomokkal,
orosz versekkel van tele. A címét is a
magyar—orosz katonai szótár segítségé
vel olvasom el. Dosztojevszkij, Tolsztoj,
Szolochov regényekre gondolok s egy
verset mormolok: Oroszország, a vágy
elbágyaszt, a dal röpítsen hát feléd . . .
A költő nevére már nem emlékszem.
Június 26, este.
* Alkonyati színjáték. A fedezék mélyén
szundikálok, hatalmas csattanásokra
ébredek. Egy repülőnk szállt le VisneOszerka mellett, szárnya vakítóan csil
log a napsütésben. Ezt lövi az orosz
tüzérség. Felszállni nem tud, egyik ke
reke futóárokba akadhatott. Egy sza
kasz nyüzsög körülötte, talpra akarják
-

állítani, de megakad a segítés a szűnni
nem akaró tüzérségi tűzben. Figyeljük
a becsapódásokat, gondolatban már sor
sára bízzuk a gépet; ha telitalálat nem
is éri, szitává szaggatják a szilánkok.
Alighogy leszáll az est, a repülő ber
regni kezd, kigyullad két lámpája s el
száll Kurszk felé. Majdnem tapsolunk,
mint egy sportpálya közönsége a mér
kőzés végén.
Felfordulás, csomagolás, 8 órára me
netkészültségben leszünk. No, komám,
most jön, ami még nem volt! Éjfélre
elfoglaljuk készenléti helyünket, haj
nalban támadunk.
Június 29.
Két nap telt el, de mintha egy hét
volna már mögöttünk. Nem tudok ren
det teremteni az eseményekben, eleinte
nem is hittem bennük. Harmadik éj
jelt töltöm ébren, az elsőre gondolok, a
megindulásra, Visnie Oszerka mellett.
Ott még valami kis izgalmon kívül
semmit sem éreztem; valami csodában
hittem még.
Hajnali kettőkor megkezdődött a tü
zérségi tűz, ezi a félelmetes színjáték.
Egy erdőben lapultunk, ugrásra készen,
fejünk felett egy óráig szüntelenül sí
poltak a gránátok. Megindultunk. Ér
dekes és izgalmas volt a senki földjén
járni ilyen tömegben, ködösített völ
gyeken át. Az áttörés símán ment. Be
özönlöttünk a réseken, amelyeket ro
hamjárőreink nyitottak az orosz akna
mezőkön és műszaki zárakon. A fede
zékekből orosz katonák bújtak elő, fel
tartott kézzel. Harminc stuka puhította
a terepet előttünk. Rohantunk előre,
szinte élmény volt. Akkor döbbentem
meg, amikor az első halottat meglát
tam. Fiatal, szép, sápadt arc, jegy
gyűrű volt a kezén.
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Az erdőszélen német páncélvadászok magam egy elhagyott orosz fedezékbe,
pipáztak, fekete ruhájuk tiszta, mint a elhatározván, hogy ott kitartok, egy
pincéreké. Megelőzzük őket s előre halott és egy ismeretlen hadnagy tár
nyomulunk egy buta, beláthatatlan saságában. Harmadnapos éhség gyö
dombra, ahol a nagy tűzben elakad a tört, nyers krumplit kapartam ki a
támadásunk. Egy szakasznyi erővel va földből. Még tavalyi volt, kicsit pudgyok elől, jobbra-balra senki, a fejet vás, vetett krumpli, nem hajtott új
alig lehet feldugni, söpörnek a golyók. sarjakat. L)e jó volt. A fűszálakról eső
Délután végre előretör a század, heves, cseppeket szívtam utána. Annyit kúsz
elkeseredett rohammal. Kézigránáttal tam a sáros földön, fütyülő golyók kö
esünk neki az. orosz „bunkereknek” , zött, mint még soha. Örült nap. sok
foglyokat ejtünk és csak rohanunk, halottal és sebesülttel. Vigyázok apura
mígnem úgy lefog bennünket az orosz — Ígértem egy versben. A versbéli apu
tüzérség, hogy megint megakadunk egy megsebesült mégis. Lelkiismeretfurdaárokrendszerben. Sebesülteik, halottak, lást éreztem, amikor csuklójából fröcsvér és vér. Egy emberünk felkel, el c"ent a vér. De aztán megnyugtattam
indul támolyogva az ellenség felé, mint magam: talán így menekült meg. Ked
aki nagyon részeg, összeesik. K fut ves jó zászlós úr! — kiáltotta. De én
ki hozzá, sisak nélkül, lobogó hajjal, már nem hallottam, rohantam a falu
hogy visszahúzza, de már hiába min lángjai között.
den fáradság. Tenyérnyi lyuk tátong az
Július 1.
ember sisakján, szilánk van a fejében.
A lyukas sisakot hozza vissza K., köz
Ráz a hideg egész éjtszaka. Biztosí
ben ő is megsebesül, három-négy he
tottuk az estig elért vonalat, eső esett,
lyen folyik a vére.
hideg, fagyos levegő zúdult ránk. Négy
éjtszaka, alvás nélkül. T. zászlós most
Június 30.
esett össze. M. tegnap meghalt. Szilán
Folytatom, Dinitrijevka körül. Las
kot kapott a fejébe, sisakon át. Keze
san halad az írás ebben a zűrzavarban.
ökölbe volt szorítva, úgy halt meg. Év
Estefelé megint megjelentek a stukák, folyamtársam volt, sosem felejtem el
irtózatos bombazáport hullatva az orosz apró kacagásait s mozdulatát, amellyel
tüzérségre. Vérfagyasztó vijjogással tá a cigarettát szájához emelte. Gyürkőzz
madnak, mint valami óriási ragadozó- János, rohanj János — szavalta két hó
madár. Felvonultunk Koduzy mellé, nappal ezelőtt a balfi halászcsárdában,
egy magaslatra, ott töltöttük az éjtsza- poharazgatás között. Mintha önmagáról
kát zuhogó esőben, álmatlanul fagyos- mondta volna .. . Elmosódott távoli haj- #
kodva a puszta földön. Hajnalban tá rát hallok, de lehet, hogy hallucináció
madtunk tovább. Elértünk Gnilinszkije- ez is. Mostanában, ha behúnyom a sze
Dvory felé. Egy szakasszal előremen mem, kábultságban golyósipolást hal
tem a faluba, felégettük a házakat. Az lok. Káprázatok ülnek rajtam.
oroszok visszahúzódtak a falu mögötti
állásaikba, onnan zúdították ránk min
(Folyt, köv.)
K ó n y a Lajos.
denfajta fegyverük tüzet. Bevettem
-
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Scholz L ászló:

Isten fegyverzetében
Efézus 6:10—20. magyarázata.
Budapest, 1943. A Luther-Társaság kiadása. 56 oldal.
Lélek kardja címen jelesebb bibliai szaka
szokat

a művelt

megalapozottsággal

közösségnek
feltáró

tudományos

kiadványsorozat

szól a keresztyén ember ellenségéről az ördög
ről és hadseregéről: valóságáról, hatalmáról,
természetéről,

mesterkedéséről,

vereségeiről

és végső leverettetéséről.

indult meg. Ennek első száma ez a füzet.
Felvetődik a kérdés: Van-e szükség nem

Felfedi előttünk, hogy az ördög komoly

papi embereknek írt tudományos bibliama

ellenségünk és mindig vesztünkre tör. „Vagy

gyarázatra? Nem elég, ha a papok prédikál

nincs-e igaza Luthernak, ha azt állítja, hogy

nak és az emberek hallgatják őket?

a gonosz közelebb van hozzánk, mint a ka

A szerzőt idézzük: „Az ördög leveréséhez

bátunk vagy a saját bőrünk?”
Az ige alapján részletesen mondja el, hogy

erős harcosok kellenek, kik az igét jól értik,
bírják, annak hamis értelmezését meg tudják

a

keresztyén

ember

Isten

fegyverzetében

cáfolni s az ellenséget saját fegyverével meg

viaskodik. Fegyverünk: az igazság, a meg-

verni. Mivel pedig mindenki nem lehet al

igazulás, a békesség, a hit, a reménység, az

kalmas az ige védelmezésére,

ige. Az imádkozó egyház győz a Lélek ere

szükség

van

igehirdetőkre, kik másokért is hadakoznak.

jével.

De minden keresztyén is fegyverezze fel ma

Mindezeket az elvontnak látszó igazságokat

gát! Az igehirdetők hadakoznak ugyan az egész

bibliai idézetekkel, egyháztörténeti példákkal

gyülekezetért, de nem tudják tagjait megvé

szemléltetve adja elő, úgyhogy nagyobb diá

deni az ördög mindennapi kísértéseiben, az

kok könnyen megértik.

egyéni sorsok forgandó változásai közepette,

A szerző régebben megjelent műveihez ha

hacsak kinek-kinek személy szerint is nincs

sonlóan, ezzel a füzettel is ébreszteni akar.

ott kezében a Lélek kardja: Isten igéjének

Ébreszteni akarja korunk keresztyénségét, a

alapos ismerete, emlékezetbe vésett igék és
prédikációk sora s azok alkalomról-alkalomra
való bátor alkalmazása. Tessék forgatni

a

Az igét magyarázva szól arról, hogy a ke
ember

Istennek minden fegyverét.
Krisztus jó vitéze.

Győznöd

Légy
kell,

a Jézus
ha

így

állasz ki a harcra: Isten fegyverzetében!”

Lélek kardját!

resztyén

passzivitás keresztyénéit: „Vegyétek föl az

legyen

erős

Krisztusban,

Várjuk a folytatást.
Móritz Péter.
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