A török hódoltság után a magyar medencé
ben 2.5 millió ember maradt. Ebben már bent
vannak az idemenekült oláhok és szerbek, A
magyarság ekkor a lakosság 48 százalékát
tette ki. III. Károly alatt a magyarok száma,
a tömeges szerb, oláh,- német bevándorlás
miatt 46 százalékra csökkent. Az 1785-iki
népszámlálás 8 millió lakost mutat ki, ebből
csupán 29 százalék magyar, 71 százalék ide
gen ajkú, bevándorolt.
Rotterdami Erazmus (t 1536), jeles huma
nista, már 7 éves korában beszélt latinul és
görögül.
A középkorban lovag az lehetett, aki egy
ízben a jogot és igazságot már megvédte,
özvegyet, árvát gyámolított, soha az adott szó
szentségét meg nem szegte és a hét. lovagi
készségben kitűnt: a lovaglásban, úszásban,
vívásban, nyilazásban, vadászatban, sakko
zásban.
A legendás hírű görögtűz 67 százalék sa
létrom, 22 százalék szénpor, 11 százalék kén
ből állt. Meggyújtás után tüzét eloltani nem
lehetett. A bizánciak 600 évig ezzel tartották
távol az ellenséget városuktól.
Az első hőmérőt Celsius készítette 1742-ben.
Ezen azonban a forráspont zérussal volt je
lölve, a fagyáspont százzal. A Celsius-féle
hőmérő mai alakja Linnétől, a nagy botani
kustól, ered, aki 1758-ban jelölte először a
fagyáspontot zérussal és a forráspontot száz
zal.
Az ivóvíz fertőtlenítését sok városban már
az ultraibolya sugarakkal végzik. Erre a
célra egy 110 voltos villanykörtét higannyal
bevonnak és a fogyasztásra szánt vizet ezzel
világítják át. Egy óra alatt 130 köbméter vizet
ilyen módon teljesen csiramentessé tehetnek.
Egy tudományos expedíció, mely Sidneyből indult ki, egy tűzhányó kráterében élő

népre bukkant. Az óriási kráter széléről jól
leláthattak a mélységbe és száz méter mé
lyen hat négyzetkilométer nagyságú tavat
fedeztek föl. A tó partján cölöpépítmények
álltak. Ezek a házak, láthatólag, lakottak
voltak, mert a tetejükből füst szállt föl. A
majdnem függőlegesen meredek kráterfalon
azonban lehetetlen volt leszállni. A kráter la
kosai nem is érintkeztek a környék népével.
Ki tudja, mióta élnek itt elzárva az emberi
ség fejlődésétől? Az expedíció elhatározta,
hogy a leszálláshoz kellően felszerelve, újra
visszatér.
A hal a legfontosabb háborús nyersanyag.
A közvélemény a halat még mindig elsősor
ban, mint közvetlen táplálékot tekinti, holott
felhasználása ma már olyan sokoldalú, hogy
a gazdasági élet egyik legfontosabb nyers
anyagává vált. A hulladékoknak manapság
általánosan nagy a becse, és a tudomány
mindig újabb és újabb eljárásokat dolgoz ki
a különböző hulladékanyagok hasznosítására.
A halnál pedig a hulladékba menő rész igen
tekintélyes. A német halászflotta például az
utolsó békeévben 675 millió kilogramm halat
hozott partra. Ennek a nagy mennyiségnek
azonban mindössze kétharmadrésze került
konzervek és egyéb formában a fogyasztók
asztalára, 225 millió kiló hulladék volt. Ré
gebben ezt a hulladékot nagyrészt eldobták,
legföllebb még megőrölve, trágyának hasz
nálták fel. Ma már a felhasználási módok
egész sora áll rendelkezésre. A hal húsában
nagymennyiségű, igen értékes fehérje és vita
min rejlik. A fej, a szálkák, uszonyok és
farok meszet, foszfort, zsírt, szénsavat tar
talmaznak, míg a belsőrészek szintén vita
minokat és zsírokat. Kétségkívül a hal leg
inkább még mindig a táplálkozást szolgálja,
amennyiben a hulladékokat leginkább takar
mányozási célokra használják fel.
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Ki a jó diák?
Szeptemberben, amikor újra megnyílnak az iskolák kapui és újult
erővel jog neki sok friss fejű diák az új ismeretek elsajátításának, a tanárok is
neki szoktak fogni a tanulásnak. Nem a magyarázatokat tanulják és nem
azzal törik magukat, hogy a kezük alá kerülő ismeretlen (talán más iskolák
ból érkezett) fiúk és lányok nevét megtanulják — bár ez is jelent nekik némi
fejtörést —, hanem igyekeznek megismerni, ki mennyire pihente ki magát,
milyen szorgalommal lát hozzá a tanulmányokhoz, kitől milyen eredményt
várhatunk az új esztendőben. Ezzel a megállapítással elárultam nektek egy
titkot, kedves Tanulóság. Azt, hogy a ti félévi, vagy évvégi osztályozástok
nem a félév végén dől el, a konferencián, hanem már év közben kezd kiala
kulni. A szorgalmi időnek minden napja elősegíti kialakulását. A jó diák nem
is várja a félév végének elközeledését, hanem napról-napra szorgalmasan meg
tanulja leckéjét. Nem számít arra, hogy most felel, máskor pedig nem idő
szerű a tanár részéről a feleltetése: minden nap egyformán készül. Tudja,
hogy nem a jó jegyért és osztályzatért tanul, hanem azért, hogy tudjon és
évről-évre minden tárgyban élhőaladása legyen.
Most megint eljött a szeptember, a ti hónapotok. Sok tanárnak, sok
szülőnek figyelő, fürkésző szeme tekint rátok és kezdi tudakolni, hogy ki a jó
diák? Még akkor is, amikor háborús okok miatt nem kezdődhetett meg az
iskolai év. A szeptember ebben az esztendőben is a ti hónapotok Meg kell
kezdeni mindenkinek a munkát. Elő a tankönyveket! A régieket és az újakat.
Álljanak össze a jóbarátok, ismételgessenek, olvasgassák az új anyagot! Lás
suk be, hogy a háború kényszerítette hosszú „vakáció” nem vakáció már, ha-*
nem szorgalmi idő. Most még jobban kell igyekeznie minden taúulónak, mert
iskolán kívül is meg kell mutatnia élőhaladását. Most gyorsabb ütemben fog
folyni a munka és egyik napról a másikra meg akarnak győződni a tanárok
és a szülők az elért eredményről, amikor újra lesz tanítás. Most nem az
iskola fegyelmez, hanem mindenkinek magának és az osztálytársaknak maguk
nak kell fegyelmezniük. Ne essék ki semmiképpen ez a háborús iskolai év
sem az életedből!
Hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen, hogy az eredmény most is
sok örömöt szerezzen majd: gondolj arra, hogy I s t e n , a mennyei Atya
megkérdezi mindenkitől minden reggel és minden este, k i a jó d i á k ?
Ö látja, ha lusta vagy és tétlenségben töltőd napjaidat, ö látja azt is, ha
szorgalmasan végzed munkádat és megdicsér minden bizonnyal, ha most is
igyekvő tanuló leszel.
Szeptember van. Űj munkaév kezdete. Eletre-halálra menő háború
folyik körülöttünk. Ma minden jó magyar dolgozik a magyar holnapokért s
összeszedi minden erejét. Fel hát a munkára, jövendő magyarjai. Dolgozzunk,
fáradozzunk, amíg és ahogy lehet!
P á s z t o r Pál .

A kastély mérge
Irta: Hamvas József.
Szakács Imre, az öregedő tanító
büszke volt fiára. Volt is oka rá, mert
a Pali gyerek nemcsak iskoláit végezte
elsőrangú eredménnyel, hanem visel
kedésében is szelíd, kedves, figyelmes
fiú volt. Tanuló éveiben, bizony, nem
volt valami bőséges élete, de most
végre letette a tanári szakvizsgát, és
még csak egy gyakorlati év volt hátra,
hogy megszerezhesse az oklevelet.
Mehetett volna gyakorlati évre a
gimnáziumba, ahol végzett, mert, mint
jeles tanulóra, szívesen emlékeztek róla,
de kapott egy másik kedvező ajánlatot.
A Boldvai grófék hívták fiuk mellé ne
velőnek, és ha magántanulót vizsgára
készít elő, ez is gyakorlati évnek számít.
Apja rábízta a választást, de anyja
titokban el-elmondogatta neki:
— Sokat koplaltál, kis fiam, amíg
éjidig eljutottál. Aztán se lesz mindjárt
jómódod tanár sorodban. Fogadd el a
grófék ajánlatát. Ott egy esztendeig
gond nélkül, jól élhetsz. Ügy tudom, a
Boldvaiak emberséges, derék urak,
akik nem nézik cselédnek a nevelőt.
*Pali is inkább a grófi ajánlat felé
hajlott. Még nem tudía, milyen nehéz
sor a nevelői állás: állandó lekötöttség,
minden szabad idő nélkül. Augusztus
végén már bement a városba, megvette
a fiú kézikönyveit és egyéb iskolai
szükségleteit.
A fiút Arnoldnak hívták és jóindu
latú, szelíd gyerek volt. Nyár elején
valahol tífuszt szedett föl, és a beteg
ség úgy legyöngítette a szívét, hogy az
orvos azt ajánlotta, hogy ősszel ne foly
tassa nyilvános iskolában a tanulást.
Maradjon itthon ápolásban, pihenésben,
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táplálkozásban mindent megkaphat.
A gimnázium igazgatója ajánlotta
melléje Szakács Pált, az intézet egy
kori jeles tanítványát. Pál beköszöntött
a Boldvai-grófi családhoz.
Első látásra megtetszett a komoly
öreg grófnak, aki világlátott, nagymű
veltségű ember volt és alig várta, hogy
Arnold úgy megnőjön, megokosodjon,
hogy az iskolai szünet alatt elindulhas
son vele városokat, vidékeket nézni,
műemlékeket csodálni, más népek éle
téből okulni.
Szakács Pálban jó előkészítő segítsé
get látott, és amikor a tanulnivalóban
olyasmire került a sor, amihez tapasz
talataiból, olvasmányaiból hozzászólha
tott, hármasban beszélték meg a dolgo
kat.
Pál tanár úr is tanult. Olyan világba
került, amilyet azelőtt nem ismert.
Nemcsak a gondtalan jólét volt neki új,
hanem a kicsiszolt életformák, minden
munkára alkalmasan beosztott embe
rek. Mint valami hatalmas óramű szer
kezete, minden pontosan, fennakadás
nélkül működött. A gróf takarékos em
ber volt, mégis olyan összegek jöttekmentek a keze alatt, amiket Pál eddigi
polgári életében jó kis magán vagyon
nak nevezett volna.
' Ehhez a bőséges pénzhez alakult ki a
kastély élete is. Pálnak és Arnoldnak
külön háromszobás lakásrésze volt. A
két szélső szoba Pálé és Arnoldé különkülön. A középső a közös tanuló szoba,
ha a grófék nem voltak itthon, ebéd
lőjük. Há itthon voltak, a kastély kis
ebédlőjében ettek négyen. Csak, ha
vendég volt, nyitották ki a nagy ebéd
lőt nehéz fafaragásos bútoraival.
De a terítés mindig gondos volt
és előkelő. Tányérokat, evőeszközöket
gyorsan váltogatták. Pál és Arnold
2-

előtt csak vizespoharak voltak a kristá
lyos üvegekből. Arnold, a gróffal való
megbeszélés alapján, nem kapott bort
és likőrt, Pál meg azt kérte, hogy neki
se adjanak. így természetesebben viseli
el a fiú az alkoholtilalmat.
Pált megszerették, megbecsülték, Ar
nold örömmel tanult. Az előírt anyag
gal szinte játszva végeztek, úgy, hogy
mire kitavaszodott és a fiú is teljesen
megerősödött, bőven telt idejük min
denféle szórakozásra.
Mindkettejüknek különösen a lovag
lásban telt örömük. Pál ügyes ember
volt, hamar beleszokott az úri kedvte
lésekbe. Nem volt esetlen semmiben.
Arnold zavartalanul tekinthette úri ba
rátjának.
A nyár elején letette vizsgáját, meg
szerezte tanári oklevelét. Bejelentette
volt gimnáziumának és igazgatója sze
retettel üdvözölte. Megírta neki, hogy
megvan rá a lehetőség, hogy kinevez
zék az iskolához tanárnak.
Arnold is jeles eredménnyel tette le
a magánvizsgát. Mikor a családnak be
mutatták a szép bizonyítványt, Boldvai
gróf nevetve mesélte el, hogy ez nem
olyan eset, mint az egyik grófi család
nál, ahol nem igen néztek utána, mi
lyen eredménnyel vizsgázik az ifjú
gróf. Mert mikor minden iskolai év vé
gén beotazott a nevelő úrral a városba,
azzal jöttek vissza, hogy minden
rendben van. Csak, amikor az érettségi
ideje elérkezett, és az öreg gróf törni
kezdte a fejét, hogy az ifjút az egyetem
melyik fakultására írassa be, akkor de
rült ki, hogy a nevelő úr félrevezette a
családot, mert az ifjúnak még a gim
názium harmadik osztályából sincs bi
zonyítványa.
Vizsgák után még szabadabban ren
dezhették be életüket nevelő és tanít
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vány. Olvasgattak, beszélgettek komoly
dolgokról. Ezeken a beszélgetéseken az
öreg gróf is résztvett. Ezekkel az órák
kal Pál szinte beleolvadt a grófi család
lelki körébe.
Pedig rohamosan közeledett az elvá
lás. Pált csakugyan kinevezték iskolá
jához tanárnak. Örömmel hallották ezt
a grófi háznál is, de a nagy öröm mégis
csak ott volt az egyszerű tanítói lak
ban, ahol a két öreg könnyezve borult
egymásra.
Mikor a kinevezést haza megírta,
Pál előtt felmerült az otthon képe. Va
lahogy a távolban látta. Egy éve nem
volt otthon. Mintha ez az esztendő las
san messzebbre vitte volna a falusi
tanítói lakot. Mintha szépséghiba volna
rajta, hogy csak két szobája van, a tor
náca szűk, az udvara puszta, virágos
kertje éppen, hogy van, mert fő a
konyhakert, a gyümölcsös és a méhes.
De csak átfutott Pál lelkén ez a han
gulat. Mert elgondolta édesanyjának
boldogságtól sugárzó arcát és örömmel
gondolt a megérkezésre.
A búcsú a grófi családtól kedves és
érzelmes volt. Arnold ismételten megígértette vele, hogy többször eljön még
hozzájuk, hogy legalább néhány napra
felújítsák ezt a szép esztendőt.
Pál is úgy ment el, mintha egy kel
lemes otthont hagyott volna ott. A bú
csúzás fájdalmát érezte. Nem is annyira
az emberektől való elválás esett nehe
zére. Hiszen velük újra meg újra talál
kozhatott. De a kastély életének elvesz
tését sajnálta.
Hazament. Amikor belépett a kis ta
nítói ház ajtaján, legyőzte a múltak
emléke. Mintha álomban járna, úgy
sietett édesanyjához, aki eléjejött.
Édesanyjának könnyei megindították.
Valami áramlat fogta el, amiben nem
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lehetett gondolkozni, csak vitette ma
gát.
Apja hazajött arra a hírre, hogy meg
jött a fiú. Komolyan fogtak kezet. Sze
mük beszélte el az örömöt.
Aztán bejárta a házat, az udvart.
Minden megvolt régi szépségében. Sze
retett volna mindent megsímogatni. A
benyomásoktól fáradtan tért vissza a
házba, ahol várta már az ebéd.
Leült az asztalhoz. Két fehér tányér
előtte, kínaezüst evőeszköz, egy egy
szerű vizespohár. Ez most eszébe ju t
tatta a grófi asztal választékos teríté
két. Mintha elvesztette volna az ét
vágyát. Pedig erőlködött, hogy legyőzze
a visszás érzést. Kanalazta a levest.
Édesanyja észrevette, hogy valami
bántja a fiát. Talán nem ízlik a leves?
A fiú tiltakozott, hogy nagyon jó. Olyan
jó, mint régen. Tovább evett. Az egy
szerű ebéd után ki nem elégítve kelt
föl. Eh mit! Majd beleszokik megint!
De ez az ebéd kezdte meg azt a ke
gyetlen kutatást, hogy mi minden nincs
már azokból a jó dolgokból, amiket a
kastélyban élvezett. Szidta magát, hogy
milyen ostobaság ezen tépelődni. Nem
bírt a lehangoltsággal. Apja faggatta,
nem felelt rá. Istentisztelet után a lel
kész behívta magához.
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— Édes fiam, a szüleid kértek meg,
hogy beszéljek veled.
Szó szót adott, Pál vallott, hogy
mennyire gyötri annak az előkelő úri
életnek elvesztése, amiben egy évet töl
tött. A nagytiszteletű úr megmagya
rázta:
— Rendben van. Az úri élet szép
dolog, jó dolog. A művelt férfinak kell
is arra törekedni, hogy úr legyen, hogy
úrnak érezze magát és ne legyen senki
szolgája. De csak az az igazi úr, aki
független tud lenni. Független nemcsak
az emberektől, hanem a dolgoktól is.
Ha te csak a gazdag, fényes grófi kas
télyban érzed annak magadat, akkor
nem vagy úr, hanem az előkelő élet
rabszolgája. Ettől föl kell szabadulnod.
Nemes úrként kell gondolkoznod, ítél
kezned, cselekedned, megértened, meg
bocsátanod az egyszerű tanítói házban
is. Meg kell találnod a boldogságot azok
között, akik szeretnek. A szeretetért
úri módon kell fizetned szeretettel.
Pál úgy nézett a nagytiszteletü úrra,
mintha fényes kaput tárt volna föl
előtte. Nem szólt, csak megragadta a
kezét, megszorította újra meg újra.
Akkor tudta csak elfogódott hangon ki
mondani:
— Köszönöm!
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Újra munkában
Talán még sohasem vágyott úgy
mindenki arra, hogy rendes munkáját
megkezdje, mint ebben az évben. Hiába
is tagadná bárki, az egész ország élete
az iskolákkal van szoros kapcsolatban.
Iskolai év szerint osztja be munkáját
a család, a nyár is olyan szépen vá
lasztja el pihenésre szánt idejével a két
iskolai évet. Most természetesen azért
is vágyik mindenki a régi nyygodt bún
kéra, mert annak felvétele a béke só
várogva várt idejét jelentené.
Azonban ez még nem következett
el; a jó Isten elfödi gyarló emberi sze
münk elől titkait: nem engedi, hogy a
jövőbe beletekintsünk. Milyen jóságos
áldás ez: mert talán elvesztené az em
beriség egész hitét, egész reményét, ha
tudná, mi sors vár reá. Még a magunk
k;s életében is milyen jó az, hogy nem
tudunk mindent előre. Csak remény
kedünk. Ezzel a reménykedéssel kell
munkánkat megkezdenünk. Vagy talán
folytatnunk? Mert hiszen nem képzel
ném azt, hogy a hosszú szünetet telje
sen tétlenül töltötték el az Ifjú Évek
olvasói. Bizonnyal foglalkoztak valami
vel; csak az a kérdés, hogy mivel. Szel
lemiekkel bizonyára kevesebbet, mint
ha tanítási idő lett volna; de egyébként
hasznos tagjai voltak remélhetőleg a
társadalomnak, s nem hiába szállt felé
jük a felhívás, hogy álljanak oda a tá
vollévők, a harctéren küzdők pótlására,
kiki a maga módja és tehetsége szerint.
Induljunk a rendes iskolai munkába.
Milyen tanulságos lenne, ha olvasóink
beszámolnának egymásnak az Ifjú
Évek hasábjain arról, mint töltötték el
a hosszú kényszerszünetet. Küldjék be
írásaikat a szerkesztőségbe, hogy ez
évben igazán gazdag és értékes legyen
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a Zsengék rovata, igazán megszólalja
nak az olvasók is, s legyen a lap igazán
az ifjúság lapja azért is, mert az ifjú
ság adja hozzá a munkatársakat is.
ígérjük, hogy a legjobbakat kitüntetés
ben is részesítjük, jutalomban, mert
„méltó a munkás a maga bérére." Lel
kesítsen mindnyájunkat egymás támo.gatásának, egymás emelésének nemes
törekvése, így azután Isten segítségé
vel, szép reményekkel kezdhetjük meg
az Ifjú Évek új, igen nehéz időben
induló évét.
(= )

Ablakom négyszögletében
Ablakom négyszögében a faágak
Furcsa, fekete ákom-bákomok,
Rajtuk — mintha égne a hó — fehéren,
Hidegen kis ezüstös láng lobog.
S a hold fényinél az ember végig él,
Álmodik egy különös legendát:
Már ballagok az Ég felé, kékellő,
Pihékből való felleghegyen át.
Szívemben benn’ szülőföldem szép képét
Bódító, tiszta borként hordozom,
Megrészegszem tőle s az emlékezés
Szent nyűgétől nehéz a homlokom.
Látom a régi templomot, temetőt
S felölelem az ölembe őket,
A vidéket is, hol nyelvem beszélik,
Még inkább a régi temetőket.
Hisz' a nagyvilágban az én birtokom
Csupán egy gyerektenyérnyi homok,
Mely alól csendes éjtszakákon — hallom —
Holt Nagyapám jó szíve feldobog
S viszem Isten
Véle az áldott
Én Uram, áldd
Zengő nappalt,

elé hajtott derékkal
somogyi földet:
meg, adj az egésznek is
éjtszakai csöndet.

Ablakom négyszögében lassan virrad.
A kert fái közt bíbor láng lobog,
Benn’ a lengő ágak tavasztígérő,
Különös, vidám ákom-bákomok.
Borsi Darázs József.
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H Á Z I Á H ÍT A T
Énekeljünk: 460., 583., 443., 425. (Dunántúli Kér. Énekeskönyv.)
Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus
Jézustól. Ámen.
Olvasuk el a következő Igéket:
Szept. 17—23. Lukács ev. 16:1—18. v., Mind
nyájan azt vámok, hogy a gazda a sáfárt
összeszidja és nyomban kihajítja. E helyett
megdicséri és példaképül elibénk állítja.
Hogyan lehetséges ez?
Ügy, hogy a sáfár a „maga nemében” (8. v.)
igen eszesnek bizonyult s Isten azt szeretné,
ha a „magunk nemében” m i' keresztyének is
mindig okosan járnánk el. Különösen ma van
arra szükség, hogy ne mafláskodjuk el a ma
gunk dolgát, hanem mindegyikünk tudja,
hogy mit cselekedjék. Ezért, ha nehéz is,
igyekezzünk megérteni a hamis sáfár tör
ténetét.
1. E szerint Jézus arra biztat (9. v.), hogy
szerezzünk barátokat a hamis mammonból.
S meg is mondja, hogy miért? Nem azért,
hogy nyugodt életet biztosítsunk így ma
gunknak itt a földön, hanem azért, hogy az
Isten majd befogadhasson bennünket az örök
hajlékokba.
Mindez azt jelenti, hogy nekünk, keresz
tyéneknek még az ellenfeleinkkel is jóban
kell lennünk (Mát. 5:42—48.) Még az olyan
bűnösökkel, minők a mammon-imádók, sem
élhetünk haragban, ellenkezőleg, barátságban
kell velük lennünk.
2. Minden kötelességünket híven kell tel
jesítenünk (10—12. v.) Hívebben, mint aho
gyan a hamis sáfár a maga feladatát ellátta.
Nem szabad válogatnunk a munkában s akár
milyen nagy, vagy akármilyen kis dolgot bíz
reánk az Isten, egyforma hűséggel kell min
det elvégeznünk. Mert az Isten nem azt nézi,
hogy ki mit csinál, hanem azt, hogy ki ho
gyan hajtja végre az ő parancsait. A paraszt
munkája épp oly értékes előtte, mint az úré;
a gyermekét épp annyira becsüli, mint a fel
nőttét, ha hűséggel végzi ez is, az is a maga
dolgát. S végül csak azokat jutalmazza meg,
akik halálig híven szolgálták mindenkor és
mindenben öt.
3. Azért,, mert Jézus szerint a mammonimádókkal is jóban kell lennünk, magunknak
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még nem kell a mammon szolgáivá lennünk
(13. v.). Sőt, Jézus határozottan kijelenti,
hogy nem szolgálhatunk két úrnak, az Isten
nek és a mammonnak is. Mert a bűnös szeretete még nem jelenti a bűnnel való összemelegedést is. Ellenkezőleg, minél jobban
szeretjük a bűnöst, annál jobban igyekezünk
őt is a maga bűnével szemben harcba állítani
s az egy Ür, az Isten szolgálatának meg
nyerni.
Végezetül (15—18. v.) Jézus a .farizeusokat
dorgálva felfedi előttünk, hogy milyen sok
féle vétekkel párosul a mammon-imádat. Jól
vigyázzunk azért magunkra s amíg nem
késő, addig hallgassunk az intő szóra,
Szept. 24—30. Lukács ev. 16:19—31. v. Egy
mammon-imádó gazdagról és egy istenes
szegény emberről szól ez az Ige. Ezért akár
az előbbi történet folytatásának vehetjük.
Jézus mintegy megismétli benne a korábban
mondottakat, főként azt, amit a 16:9. v.-ben
mondott.
Lázárnak minden oka meglett volna arra,
hogy a gazdagra haragudjék. Már pusztán
ennek a gazdagsága és jóléte felkelthette
volna az irigységét, Még inkább ingerelhette
volna a fösvénysége s az a mód, ahogyan
vele, a szegény koldussal bánt. Mégsem zú
golódott ellene és sem magában, sem mások
előtt nem gyalázta. Vagyis, nem ellenséges
kedett vele, pedig igazán keserves volt a
sorsa, hiszen kutyájával tartott egy sorban.
Mindezért Lázár meg is kapta á jutalmát:
halála után bejutott az örök hajlékokba.
De Jézus itt kibővíti azt, amit a 16:9. v.ben mondott, mert nemcsak a Lázár, hanem
a mammon-imádó gazdag sorsát is feltárja
előttünk. Azaz, már nemcsak biztat, hanem
riaszt is bennünket. Biztat, mert ismét meg
pendíti előttünk a jutalom gondolatát (Róm.
6:23.). Riaszt, mert megmutatja, ‘hogy örök
kárhozat vár a pénz szerelmeseire (Róm. 6:
23.). Megnyugtat, mert felfedi, hogy a bűn
nem marad büntetés nélkül (I. Kor. 4:1—5.).
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Egyszer Isten véget vet a gonoszok hetvenkedésének és nyomorúságos sorsra juttatja
mind. Ezt Igénk, az által is hangsúlyozza,
hogy a pokolban a gazdag egyszerre tudatára
ébred annak, hogy milyen sors fenyegeti a
testvéreit: ők is a gyötrelmek helyére jut
nak, ha meg nem térnek. Tehát Isten nem
csak egynek-egynek látja el a baját a bűnö
sök közül, hanem ugyanoda: a kárhozatra
juttatja végül valamennyit. Ezért még ide
jében meg kell fogadnunk az Isten szavát,
mert itt aztán a késő bánat igazán eb gon
dolat. Semmiféle különösebb csodára ne vár
junk hát, hanem adjunk hitelt egyszerűen az
Igének és higgyünk.
Okt. 1—7. Lukács ev. 17:1—10. v. Két do
logra figyelmeztet itt bennünket Jézus. Mind
a kettő gyakran fordul elő az életben. Az
egyik a megbotránkoztatás, a másik a harag
tartás. Milyen egyetemes hibája ez minden
embernek, arra legjobban a tanítványok pél
dája mutat rá ebben az Igében, akik mikor
ráeszméltek arra, hogy miről beszél Jézus,
egyszerre így kiáltottak fel: „Növeljed a mi
hitünket”. Ezzel egyszerre bevallották, hogy
ők sem mentesek ezektől a vétkektől, de
ugyanakkor azt is elismerték, hogy ha csak
egy kicsit is jobban hinnének, akkor egy
kettőre megszabadulnának mind a kettőtől.
Tehát nem rajtam áll az, hogy meg tudok-e
bocsátani valakinek egyszer, kétszer, hétszer,
sokszor s az sem rajtam múlik, hogy meg
botránkoztatom-e szavaimmal vagy cseleke
deteimmel a nálamnál idősebbeket és fiata
labbakat, hanem a hitemtől függ mindez.
Ebből következik, hogy ha valóban kivetkő
zöm ezekből a bűnökből, akkor nincs semmi
okom és jogom a büszkélkedésre, mert a
magam erejéből erre sohasem lettem volna
képes. (Próbáld meg, ha nem hiszed!) Ellen
kezőleg csak alázatra int minden győzelmem
a két vétek felett, mert nem én, hanem az

Isten győzött bennem fölöttük, mivel ötőle
kaptam a hitet. Viszont azt sem mondhatom
erre hivatkozva, hogy akkor arról sem tehe
tek, ha nem tudok megbirkózni a kísértés
sel és folytonosan botrányt okozok s ezzel is,
azzal is haragot tartok. Mert az Isten meg
áldja hittel azt, aki Őt erre kéri. Nincs tehát
semmi mentségünk akkor, ha ezekben a bű
nökben élünk. Ezért sietve igyekezzünk meg
szabadulni tőlünk.
Okt. 8—14. Lukács ev. 17:11—19. v. A be
tegségétől mind a tiz bélpoklos megszabadult,
de a kárhozat veszedelmétől csak egy mene
kült meg Az, amelyik visszatért, hogy hálát
adjon Jézusnak.
Ebből láthatjuk, hogy az Isten itt e világ
ban egyformán cselekszik mindenekkel „fel
hozza az ő napját mind a gonoszokra, mind
a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind
a hamisaknak” (Mát. 5:45.). Ez azonban nem
jelenti azt, hogy ez a másvilágon is így lesz,
Jézus határozottan azt mondja az egy vissza
jött samáriabelinek: „a te hited téged meg
tartott”. Tehát csak ez az egy menekült meg
az elkárhozástól is, a többi nem.
Sokan, tudjuk, ezt mondják erre, mit szá
mít ez? Fontos, hogy Jézus meggyógyította
mind. De mi tudjuk, hogy az üdvösség még
az egészségnél is drágább kincs. Ezért nem
kívánunk a kilenc hálátlan bélpoklos útján
járni, hanem azon az eggyén, aki visszatért.
S azt szeretnők, ha mindenki, aki ma velünk
együtt a tíz bélpokloshoz hasonlóan így kiált:
„Jézus, Mester, könyörülj rajtunk”, nem fe
lejtene el a kilenc módjára majd hálát adni
az Istennek. Ma sokan vannak, akik az Isten
segítségét kérik, a, háború sokaknak a szívét
megremegtette és az Isten felé fordította. Re
méljük, hogy majd sokan lesznek akkor is,
ha már vége lesz a csatazajnak s hálaadásra
gyűlünk össze az Isten oltárainál. Te min
denesetre ne hiányozzál!

Imádkozzunk:
Uram, Te, aki olyan jó vagy, olyan elnéző vagy mindenben, és annyira
irgalmas, hogy nemcsak a boldogságot, hanem a bajt is irgalomból küldöd kiválasztottaidnak, részesíts kegyelmedben, hogy ne legyek pogány, most, ebben
az állapotomban, melybe olyan megérdemelten juttattál; hogy, mint igaz ke
resztyénhez illik, Atyámnak, Istenemnek ismerjelek el, bármilyen körülmé
nyek közt éljek.is, hiszen csak az én körülményeim változnak, Te nem válto
zol soha, Te mindig ugyanaz vagy, bár én örökösen más es más vagyok, és
-
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nem vagy kevésbbé Isten akkor, ha sújtasz és ha büntetsz, mint amikor vi
gasztalsz és kegyelmet gyakorolsz. (Pascal.)
Önálló imádság.
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy . . .
Énekeljünk:
Dicsőség mennyben Istennek .. . (Dunántúli Kér. Énekeskönyv I. rész.)
Grünvalszky Károly.

Egy katona élményei
Irta: dr. Blázy László karp. tiz.
Az emberekről. Mindenki tudja, hogy
az orosz a leghatalmasabb szláv nép. Az
emberek magukon viselik a szláv-típus
jegyeit: közepes termeten nyugszik a
kerek fej. Világos a szem, a haj színe
szőkésbarna. Az arcvonásokon kiütkö
zik az ijedtség, a félelem, a szláv passzi
vitás. A tömpe orr jól beleilleszkedik
ebbe a beletörődést, sokszor brutalitást
kifejező arcba, amelyet a borotválatlanság igen gyakran ijesztővé fokoz.
Ha megszólítod az oroszt, szívesen ad
felvilágosítást. Ha pedig tudsz is vala
mit oroszul, készségesen elbeszélget
veled. Kérdéseidre szívesen válaszol.
De nem fél a kérdezősködéstől a maga
részéről sem — ilyen esetben azonban
éppen honvéd-egyenruhád tiltja meg a
válaszadást. Gyakran jön a legelképzel
hetetlenebb kérdésekkel, amelyekből
látod, hogy könnyen hivő: hiszékenysé
géből látod, hogy erősen dolgozik benne
a szovjet-propaganda. Naivságán ma
gadban jót mosolyogsz, de éppúgy el
rejted a saját arcodról gondolataid hű
kifejezését, mint ahogy ő is nagyon sok
esetben csak tapogatózik.
A háborút a szovjet-barátok, a meg
szállt területek partizánjai Európa bolsevizálásának hátsó gondolatával szívvel-lélekkel a maguk javára szeretnék

eldönteni. Akiknek pedig 25 év alatt
elegük volt a „Szovjet-paradicsom‘: ál
dásaiból, azoknak megváltás volt a há
ború folytán a szovjet-rezsim meg
szűnte. Hogy mennyire bizalmatlannak
kell az embernek lennie a magát barát
ságosnak feltüntető orosszal szemben,
mutatja az a megtörtént eset, hogy az
egyik magyar csapat barátságosan bú
csúzott el az egyik falu lakosságától,
egy másik magyar alakulatra ugyanaz
a lakosság tüzelt.
Esős délután. Egyik vasárnapon ra
gyogó napsütésben indultam el szoká
sos délutáni sétámra. Fülledt volt a le
vegő, de annak vihar-prognózisát csak
akkor értettem meg, amikor pár óra
múlva fejem felett dörgött-villámlott,
én pedig messze voltam szállásomtól.
Behúzódtam egy kapu alá az ömlő zá
por elől. Kezdtem észrevenni, hogy a
domború úttest két széle felől az ala
csonyabb szint felé hömpölygő mocs
kos ár egyre jobban közeledik az út
legmagasabb domborulati pontjához.
Az alapos, kiadós zápor nem öntötte el
az egész utat, de nem sok hiányzott
ahhoz sem, hogy átcsapjon a járdára,
és így behatoljon a pincékbe. Amint
megjelent a szivárvány, hazafelé indul
tam. A víz, a helyett hogy lefolyt
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volna, egyre jobban dagadt. Nekem sür
gősen át kellett volna mennem a túlsó
oldalra: időm lejáróban volt, a szolgá
lat átvételének az időpontja egyre job
ban sürgetett a sietésre. Viszont nem
akartam legjobb esetben csak bokáig
vizes lenni. Elindultam s szomorú szív
vel néztem a másik oldalon járó-kelő
békés polgárokat. Az egyik keresztutcá
nál elkanyarodott az ár, most már előre
sem tudtam menni. Megtorpantam egy
pillanatra. Elkerülhetetlennek látszott,
hogy a nemrég poros köves utat gázló
nak ne kelljen használnom. Egyszer
csak hangos kiáltozások között két me
zítlábas gyerek jelent meg, hangoskodva
fröcskölve a vizet. A kezükben tartott
deszkapallóval széles ívben szórták
egymás felé a vizet. Látva a megtor
pant embereket, hamarosan 'téglákat
szereztek az egyik házból, azok segít
ségével „hidat vertek". A „hídvámot"
rövidesen magyar cigarettákkal róttam
le. Ez a jelenet még kétszer ismétlődött
meg. Bajtársaim később szintén erről
meséltek, valamennyien nem értettük
azonban, hogyan lehet egy város csatornázat nélkül?
Apróságok. Nemcsak az esővíz útja,
hanem a levegőé is felkeltette a figyel
memet. Európai szemnek szokatlan volt,
hogy minden lakásban az ablakok úgy
vannak beépítve a falba, hogy nem lehet
minden szárnyukat kinyitni. A szellő
zést úgy oldották meg, hogy a kimozdíthatatlan ablaktáblák közé vagy fölé
kb. 10 cm magasságú szellőztető abla
kokat vágtak. Ahol ez hiányzott, a há
romszárnyú ablakból a középső feltét
lenül beépített keretű volt. Nekem a
szobámban egy ablaküvegtörés során a
gondot az okozta, hogy a 3 nagy ablak
keret különböző nagyságú volt. Béke
világban ez nem lehet probléma tárgya,
-

de most ablaküveget semmi pénzért nem
lehetett kapni. A honvéd azonban lele
ményes! Egy tiszt-barátom meg ajándé
kozott egy jó ablakkal, s minthogy ezt
nem lehetett szabályosan beilleszteni a
különböző méretek miatt, a rámát a
másikhoz odaszögeztettem, így védve
voltam az esőtől. Két nyíló szárny he
lyett egy maradt még ahhoz, hogy szel
lőztethető legyen a szoba.
A város másik apró érdekességét az
utca villanyórái adták. Csatangolásaim
során sok ilyet láttam, de egyik sem
járt! Többször elsétáltam ugyanahhoz
az órához, hátha időközben bekapcsoló
dott az áramba, de pontos időt egy
utcai villanyórától sem tudtam ellesni.
Egyszer aztán véletlenül az egyik mel
lékutcában felfedeztem egy újabb órát.
Rá sem akartam nézni! Mégis, amint
alatta elmentem, a percmutató ugrásá
nak a hangjára rezzentem fel. Azt hit
tem, hogy képzelődöm, de kíváncsian
mégis megálltam. Ott töltöttem majd
nem fél órát: az óra szabályosan ugrott.
(Ettől kezdve mindig odazarándokol
tam, ha megállt az órám!)
Sétáim közben láttam a legelszomorítóbb megfigyelni valót: gyermeket
temettek. A menet elején egy kis gyer
mek valami kalácsfélét vitt. Utána két
leányka következett, az ő kezükben is
volt valami étel 1—1 tányéron. A fejfa
mögött húzta egy sovány ló a parasztszekeret, amelyen az összetákolt ko
porsó nyers deszkái látszottak. Gyalo
gosan csak pár ember kísérte a szo
morú menetet. Különös megrendülést
nem vettem észre a hozzátartozókon.
Gyászruhájuk nem volt. (A textíliák
nak a szovjet alatti békevilágban is
horribilis volt az ára!) Ott, ahol a gyer
mekek, egy nemzet naggyátevői, csak
úgy hemzsegnek egy-egy családban, egy
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kihunyt gyertyácska nem okoz nyilván
mérhetetlen fájdalmat.
Nekem jobban fájt ez a gyásztalanság, mint a személyes élmény nélküli
részvét! A végtelen orosz föld egyik
hajdani nagy városában, a kihűlt szivek
szigetén az jutott az eszembe, hogy sok
sok magyar nyugszik itt eltemetve vagy
jeltelen sírban, akiket szeretteik ott
hon siratnak. Az utolsó kíséretet sem
tudták nekik megadni. Egy orosz isme
retlen gyermek temetésekor rátettem
hős honvédeink hantjaira az emlékezés
kegy elet-virágát.

-

Pósa bácsi
(Halálának harmincadik évfordulójára.)
Szobra ott áll a Városligetben a gyer
mekek játszóterén. Méltóbb helyet nem
találhattak volna számára, s jobban
Pósa bácsi sehol sem érezheti magát,
mint a gyermekek között.
A rimaszombati protestáns gimná
ziumban kezdi tanulmányait és a sá
rospataki reformátusban végzi. A palóc
fővárosban az egy évvel idősebb nagy
palóccal, Mikszáth Kálmánnal jár
együtt. Ott kezdi irodalmi működését,
majd Pesten tanári oklevelet szerez és
tanárkodik. Jókai Üstökös című élclapjának munkatársa, azután Mikszáth he
lyére, a Szegedi Napló meghívását kö
veti, s itt hazafias szellemű verseket,
vezércikkeket ir. Dalai országosan is
mertté teszik nevét. Dankó Pista, a
nagyhírű cigány zenésített meg belő
lük; ilyen: Nem jó mindig minden este
a fonóba eljárni, Szőke kislány, csitt,
csitt, csitt, Egy cica, két cica, Keresem
a boldogságom stb.
Szegeden kezd gyermekverseket írni,
de igazában akkor fejlődik ki, mikor az.
Én Újságomat alapítja Budapesten
1889. decemberében. Példátlan sikere
van a lapnak, két hét alatt négyezer
előfizető jelentkezik, ami akkor igen
nagy szó! Munkatársai Jókai, Mikszáth,
Gárdonyi, Herczeg. Mert gyermekeknek
írni éppen nem könnyű. Ök eltalálják
a hangot, különösen Pósa Lajos. Ver
seiben nagy eszményeket hirdet: isten
félelmet, szülők iránti szeretetet, haza
szeretetei. Ezt a szellemet sugározzák
meséi, elbeszélései is, melyeket azután
a Filléres Könyvtár szorozatában közöl.
Méltó hitvese, Ihászné Andrássy Lídia
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mellette áll, s halála után örökét szol
gálja.
1914-ben példátlan ünneplésben ré
szesítik negyvenéves írói jubileumán,
utána egy hónappal, július 9-én meg
hal. Szülőfaluja édesanyja sírhalmáról
hoz földet koporsójára. Versei, szelleme

Holdvilágos éj.

most is él, mert mint ő mondja, min
den múlandó: „Csak a dal él, meg a
szeretet!“ Emlékezzünk rá szeretettel,
s gondoljunk hálával vissza arra a nagy
élvezetre, melyet
mindnyájunknak
gyermekkorunkban szerzett Pósa bácsi.
b. d.

(Gedővéry Lili fényképe.)
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Költők imája
Irta Szórády István, Gyula
' „Vallásos poéta: szokatlanul csendülő szó
az elvilágiasodott irodalomban. Istenes ének
és költő és az istenkereső lélek kettős sugal
latával: külön érték a lírai áhítat mai, külső
kifejezést ritkán kereső korában” — írja
Áprily Lajos 1932-ben. Mégis talán soha nem
szólalt meg olyan szívbehatóan és olyan
őszintén az Isten-kereső szó, mint manapság,
újabbkori költőink ajkáról. Az egyéni fájda
lomba belevegyül a trianoni magyar magunkrahogyottság keserű íze is és a kettő
együttesen sok-sok költő imájában száll az
Ég felé.
1914-ben megindult a világháború. A lángok
még csak felénk, de nem rajtunk, felettünk
csapkodnak, s a költő máris imába fog. Ha
vérben is csúszik a lábunk, a szeretteinkért
s az országért van az: s a szent küzdelem
áldásáért, küzdelmünkhöz erőért, erőnkhöz
mindennapi kenyérért és bűneinktől való sza
badulásért száll Babits Magyar Miatyánkja.
— Móra Ferenc csak egy sort ragad ki a
Miatyánkból, mert érzi: a magyar kenyér, az
életadó búzamag sarja az, amelyben erőt kap
hatunk és kérünk. Az első világháború zűr
zavarában, „vérben és vasban” születik Gyóni
Géza sok-sok harctéri imája. A nagy háború
legnagyobb poétája a harc hajnalán tekint
Isten felé s életét a jóknak, gyengéknek és
szomorú testvéreknek ajánlja fel, hogy Isten
akaratából csak egy „áldott kalász” terem
hessen véráldozatából „a hazai rónán”. Majd
a „rab vackokon” orosz fogságban sínylődve,
Isten ad neki egyedül vigaszt. Verseit, iináit
a hadifoglyok istentiszteletén közösen imád-

„Imádkozzunk:
Uram, segíts bennünket!"
(Ady.)

kozzák a magyar rabok. Mindnyájuk vigasza
Gyóni imája:
„Mi keresztünket azért terhesíted,
És sújtó kezed, óh, csak azért büntet,
Hogy új életre támassz fel bennünket. . . ”
(Könyörgés.)
Legutolsó verse — amit a kórház falára ír
lázas fővel — megintcsak újból Isten dicsé
rete. — 1918-ban szólal meg vitéz Somogyvárry Gyula szava is: „Magyar Miatyánk
1919-ben”. Óh, mennyire elüt ez a bizakodó
hangú Babits költeménytől, az 1914-es Ma
gyar Miatyánktól!
Szavai
keserű, eget
ostromló szavakká erősödnek: „Könyörgünk,
nézz ránk, hisz az nem lehet, hogy síró szó
val pusztába kiáltsunk!” — A Hajnali Imád
ságban új, fényes Napért, erőért és hitért
könyörög. Az összeomlás romjai felett sír
Zilahy Lajos is. Bár nem a líra főerőssége,
háborús költeményeink egyik igen érdekes
darabja az a vers, melyben a halott regi
mentet búcsúztatja a trombitástól a hősihalott tüzérig. (Ima a lembergi országút mel
lett.)
De megtaláljuk ezek mellett a háborús kö
nyörgések mellett a költői lelkek szelíd, vagy
hangosabb fohászait, imáit. Ady Endre így
könyörög:
„Add nekem azt a szent hitet,
Istenem,
Hogy holnapig, óh, nem tovább, nem,
Bírom még bátor életem,
Ámen, ámen”.
(Imádság úrvacsora előtt.)

Kiismerhetetlen, istenkereső lelke nem
nyugszik. Állandóan érzi a lelkiismeret sza
vát, érzi, hogy „Isten minden bűnéből külön
„ostort fon” és fájlalja, bánja a bűnokozta a
sebeket. „Jobb időket” kér szegény szívének,
amely állandó harcot, tusát, háborút vív a
bűnnel. A bűn szégyenletes-győzelmes harca
után fáradtan szól Istenhez:
„Nézd, tüzes daganat szívem
S nincs, ami nyugtot adjon.
Csókolj egy csókot a lelkemre,
Hogy egy kicsit lohadjon”.
(Imádság háború után.)
Míg Gyóni Géza a bűnök járása közben,
alázatos könnyekkel könyörög a tisztulásért,
addig Ady Endre a „Szelíd esti imádság”-ban
találja meg alázatos-önmagát:
„Uram, adj csöndes éjt,
Nyugalmas nagy éjt
A te vén gyermekednek,
Beteg, rossz gyermekednek.”
(Szelíd esti imádság.)
És megilletődve mondja utána régi-régi
gyermekkori imáját. És ebben a csendes,
tiszta gyermekkori hangulatban megtalálja
bűntelen gyermekségét, mert gondolatban
újra átéli azt. A bűntől való szabadulás mód
jának felismeréséért s remélt kegyelemért
hálátadó szava csak pár szót suttog; „Istenem,
Köszönöm. . . ” De ebben a végső megnyug
vásban megpihen fáradt lelke. — Követői
közül József Attila rokoniélek vele. Hab
zsolja az életet és a végén belátja annak
hiábavalóságát, és sajátos himnuszban keres
új erőt, bűneitől való szabadulást. Imájának
ámenje ismétcsak nagy emberi szó: „akarom”.
■
— Mécs László is Istenhez tér a tavaszbarohanás, az élet „rabszolga-éneke” között:
lelki megújhodásért, új lelki erőért könyörög.
(Imádság örök gyermekségért.)
„Békíts ki magaddal s magammal, hiszen
Te vagy a Béke” — mondja Ady Endre; Ba
bits Mihály ugyancsak Istentől reméli a leg
szentebb Harmónia ajándékát: a Békét. Ez
az isteni mese béke-akarás termelte, érlelte
Reményük Sándor lelkében a „tudjam, mö
göttem százak, ezrek állnak” imáját és zsoltárosan jajduló Isten-versét: De én Istenem,
minek annyi szántás egynémely hamar el
hervadó virágért? „Kenyér helyett” c. kötete
a magyar vallásos versek legszebb gyűjte
ményeinek egyike. Istenes verseinek mind

egyike egy-egy ima: benne fut össze a vágy,
cél, eszme, akarat. Egy szó lebeg előtte, ami
hez mindig Isten segítségét kéri, mert gyen
gének érzi önmagát, mert csak eszköznek érzi
magát Isten kezében a nagy nemzeti feladat
elvégzésére: Kötelesség.
„Pár évet adj csak. Akkor, én Uram,
Kezedbe adom vissza minden vágyam,
Mert mind betelt. És nem éltem h iá b a n ...”
(Imádság.)
Társa, Áprily Lajos is úgy kapaszkodik a
világ mély szakadéka fölött Isten kezébe,
mint hajdan édesanyjáéba, kisgyerek korá
ban.
Minden költő, aki valóban annak érzi ma
gát, elhalkul, meghajol, letérdel Isten köze
lében. S imájuk gondolatának, érzésének,
eszméjének részese lesz minden vallásos ol
vasó. — így mondjuk ma mindnyájan a költő
Babits-csal együtt igaz meggyőződéssel a
magyar imát:
„ . . . Te vagy a legnagyobb erősség.
K i neveden buzdul,
előbb vagy utóbb övé lesz
a hatalom és a dicsőség!”

Dr. Remport Elek
az Ifjú Évek felelős szerkesztője, június
eleje óta katonai szolgálatot teljesít.
Szeretettel küldjük neki a távolba
üdvözleteinket. Kívánjuk mindnyájan
mind neki, mind hadban álló munka
társunknak, hogy Isten kegyelme őrizze
meg őket és vezérelje vissza épségben.
Hozzanak magukkal sok értékes tapasz
talatot, hogy majd taníthassanak mim
két, s csepegtessenek lelkűnkbe áldoza
tos hazaszeretetet, mellyel él és hal
magyar hazánk. — Felelős szerkesztőnk
távolliétében minden ügyben a főszer
kesztő címére kell írni, dr. Bánkúty
Dezső (Budapest, IV., Deák-tér 4.).
— A kiadásra vonatkozó ügyeket to
vábbra is Ruzicska László, a kiadóhivatal vezetője, intézi (Budapest, XI.,
Váli-utca 4. II. 4.).
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Pályázat
Az Országos Evangélikus Tanáregye
sület elnöksége a következő pályázato
kat hirdeti:
I. Pályatétel: „Mivel szolgáltam az
iskolai szünetben hazámnak, egyházam
nak?" I. díj 30.— P, II. díj 20.— P,
III. díj jutalomkönyv.

II. Vers: Jutalom: I. díj 25.— P, II.
díj 15.— P, III. díj 10.— P.
III. Rajz (ceruza-tussrajz, linóleum
metszet). Jutalom: I. díj 30.— P, II.
díj 20.— P, III. díj 10.— P.
IV. Elbeszélés. Külön felső- és alsó
osztályosok számára.
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Felső osztályosoknak (V—VIII., ta
nítóképző, lic., más középfokú isko
lások): I. díj 30.— P, II. díj 20.— P,
III. díj 10.— P. — Alsóosztályosoknak
(polgáristák, gimn. I—IV. o.): I. díj
20.— P, II. díj 15.— P, III. díj 10.— P.
Résztvehet benne a lap minden elő
fizetője. A pályaművet nem szabad alá
írni, hanem jeligével kell ellátni. A ne
vet borítékban kell ugyanolyan jeligé
vel mellékelni. írja rá minden pályázó
az elbeszélésnél, hogy felső-, vagy alsó
osztályos műve-e.
Beküldési határidő: 1944 november
30. — Cím: dr. Bánkúty Dezső főszer
kesztő, Budapest, IV., Deák-tér 4.
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