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3. szám.

Önkéntes káplár, Oroszország. Bizony el tudom képzelni vágyó
dásodat a régi jó barátok után ott idegen földön, idegen emberek közt.
Azt irod, hogy inkább volnál pergő tűzben, vagy rohamban, mert akkor
legalább érezhetnéd, hogy küzdesz az ellenséggel, harcolsz a hazáért.
— Ne gondold édes Sanyim, hogy csak az az őrt álló katona, aki állandó
életveszedelemben van. Neked ott a helyed, ahol most épen nyugalom
van s a te szenvedésed és édes hazánkért való áldozatod éppen az az
epekedés a jó barátok után Ha az egyedüllét fájdalmát erős lélekkel
viseled, ép olyan hős vagy, mint aki a golyó előtt rendületlenül áll.
A mi szemünkben meg nem vagy ám kisebb azért, mert nem számolhatsz
be melletted robbanó gránátokról. Mi tudjuk, hogy a tűzben is megállnád a sarat. Ne busulj hát, hanem ha elfog a vágy, hogy velünk
lehess újra, beszélgess velünk tábori levelezőlapon, mi szeretetünkkel
veled vagyunk.
Bandi. Oh te kis lurkó, hát neked nem elég mulatságos az Ifjú
É vek?! No ne félj, lesz abban még mulattató történet elég. De lásd,
most komoly évfordulót ünnepeltünk s ehhez komolyabb hang illett.
Persze a te másodéves kis koponyáddal nem szeretsz elmerülni a komoly
dolgokba. Pedig nem árt ám néha ilyesmit is olvasni. A reformációra
vonatkozó cikkeket meg mindenesetre elolvasd, mert egy evangélikus
diáknak ezt kell tudnia. — Különben köszönöm bolondos leveledet.
Meg is írtam a szerkesztő bácsinak, hogy az én Bandikám nevetni akar.
S. A. gimnazista. Fiam, én nem válaszolok a te kérdésedre, mert
elhatároztam, hogy rendetlen, helyesírással teli levelet el sem olvasok.
Aki már a Toldit tanulja, annak nem szabad ilyen hebehurgyán írni.
Ha rendesebb levelet kapok, örömmel írogatok neked is.
Kesergő. Még csak az kellene, hogy „egészen el légy keseredve1',
mert még a nyáron se mehetsz ki Németországba! Én már nagykorú
voltam, amikor kijutottam a reformáció emlékezetes városaiba, pedig a
Te korodban vágytam már oda. És látod, még sem emésztett meg a
keserűség a tervezgetés ideje alatt, sőt annál jobban élveztem az utat.
Te is várj csak türelemmel! Ne keseregj, hanem ha már olyan nagyon
epeszt a kíváncsiság, olvasgass Németországról.

Diákoknak. Leveleteket szeretettel várom. Vidovszky Kálmán, tanár,
Békéscsaba, Baross-u. 7.

DITTLER JOLÁN : HAZAGONDOLÓ DEÁK.

A hét magyar.
A hét magyarról, kik- hazát szereztek,
Bölcs tervelők voltak és hős vezérek,
Emlékezésül és magasztalásul
Szivünkből szól a forró hálaének.

Fegyver csapott le ránk fegyvertelenre
S megsemmisültünk volna dicstelen,
Ha forró lelke perzselő kohója
Kemény erőt nem edz meg hirtelen.

Az első állt a kezdet kezdetén,
Mikor csak „volt" a céltalan magyar.
Jövőtlen élt, mert útját eltakarta
A sárguló, halvány emlék-avar.
Ö fújt a kürtbe hangos harci nótát,
Mitől mozdultak elbágyadt karok.
Derengő álomból lett friss cselekvés,
Reménylő lélek, magvető marok.

Ami nagyság van önfeláldozásban,
Amit rajongó nemzet megtehet,
Miből dicsőség támad mindörökre,
Ahhoz nyertünk mi tőle ihletet.
A megdicsőült nemzet ragyogása
Vezérlő fény lett, örök virradat.
Sziporkázó, nagy, fényes útja mentén
Örökségül minékünk megmaradt.

Voltunk keletnek néma álmodói,
Ővéle lettünk nyugat népe mi.
Lett uj önérzet, munka vágya támadt.
Minek sirassunk ? Szebb teremteni!
Maradjon emlék, példa vagy dicsőség,
Amit a múlt lassankint eltakar,
De élni a jelenben a jövőnek,
Ezt hirdeti a legnagyobb magyar.

De jött az ábrándtipró zord valóság,
A lélek kincsét fosztó nyers erő.
Hős lelkű kis nép fogyva, veszve harcolt,
Mikor rabszolgák árja tört elő.
A hit megrendült, nem volt már reménység,
Ha minden vész, ne vesszen el a h it!
Volt, ki magát vetette áldozatnak,
Hogy mentse nemzetének álmait.

A tespedő lég meglendült szavától
És friss szél támadt, majd tö bb : zivatar.
Ő félreállt. A lángoló világnak
Vihar-lelkű vezért szült a magyar.

Szenvedte némán, büszke öntudattal
Nehéz vádak ostorcsapásait.
Mert tudta, hogy a vád, ami reáhull,
Egy jobb jövőben hinni megtanít.
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Van, aki többet áldozott fel értünk?
Az élet semmi. Több a becsület.
Ő tudta, hogy e látszat mily erőt ád
S hogy ebből élt két gyászos évtized.
Így bírtuk el, hogy vesztett harc nyomában
Töretlen hittel élünk még tovább
S erősek voltunk, lélekben erősek,
Remélve vártuk uj idők sorát.
E fényes, tiszta fegyverrel kezében
Vezérünk kelt, hogy a romok felett
Bölcs értelemmel építésbe fogjon
S megnyerje újra, ami elveszett.
És épített bölcsen, mértékre szedve
A múlt értékét és nyugodt jövőt.
A megtört ág és széttépett gyökérszál
Gondos kezétől újra összenőtt.
A haza bölcse a békés magyarnak
Hazát adott, a munkához teret.
Szelíd nap áradt bércre, rónaságra.
Megoszlottak a súlyos fellegek.
Az uj tavasznak ébredő világa
A nemzetet teremtve járta át.
A termő föld erőt adott a magnak
És a virág meghozta illatát.
A múltból a magyar jövőbe nézett
S a munkához alapkövet vetett,
Társul fogadta hű baráti jobbal
A tiszta lelkű német nemzetet.
Magyar volt az, ki a jövőbe látott,
Merészen, tisztán látta, hogy mi jö n :
Nyugat felől vak ábránd, durva önzés,
Észak felől pusztító népözön.
Magyar volt az, ki egy táborba hozta
E földrész minden tisztes harcosát.
Világok harcán müve győzelem lett,
O általa vagyunk s leszünk tovább.

De mig ez egy nagy a jövőbe látott,
A sok kicsiny nem látta céljait.
A tétlen múlt feledteté a munkát,
Mig lassan jött a szükség, mely tanít.
Volt bölcs vezérük, aki óva, védve,
Minden kicsinynek dolgát felkarolta.
Simított érdest, engedett, ha kellett
És uj hajtást a régi törzsbe olta.
Csatornát vágott romboló vizárnak,
Hogy termeljen, habár pusztitni kezdett.
Ő volt a béke, sokszor alkuvás is,
Az uj teremtéshez ő volt a kezdet.
Mosolygott rajta, hogyha ifjú darvak
Ki akartak az ék élére szállni,
Mert tudta, hogy majd úgy megyünk előre,
Ha megtanulunk jó erősen állni.
És megtanultunk s lettünk oly erősek,
Hogy lett vezérünk m aga: az erő.
A kocka perdült, jött veszélyes játék,
De benne a magyar lett a nyerő.
Sirt a középszer, a hiúság vádolt,
A vakság tombolt, mind letört hamar,
Mikor kiállott keményen vezérnek
A legerősebb harcoló magyar.
Ami hit bennünk ezredéve lángol,
Mit kar, vagy ész itt alkotott nagyot,
Mit álmodozva sem sejtett reménység,
Sasszárnyakat mindannak ő adott.
Vezérelt minket olyan nagy magasba,
Hogynincs ma nálunk nemzet jobb,nagyobb.
A hét magyar munkáját befejezte.
Ok hoztak eddig minket, magyarok!
A hét magyarról, kik hazát szereztek,
Bölcs tervelők voltak és hős vezérek,
Emlékezésül és magasztalásul
Szivünkből szól a forró hálaének.

Hamvas József.

Hogyan jegyezzük fel olvasmányainkat?
Ha valami szép vidéken utazunk, nem elégszünk meg azzal, hogy
gyönyörködünk a'tájékban, hanem megvesszük a legszebb pontok képeit
és elvisszük magunkkal haza. Ha fényképezőgép van nálunk, levesszük
a legkedvesebb helyeket, hogy megmaradjon emlékül és évek múlva is
visszaképzeljük azokat a szép napokat, amiket ott töltöttünk.
De nemcsak erdő, mező, hegyvidék nyújt ilyen gyönyörű kirándu
lásokat, hanem még más i s ; talán még jobban. Ha egy jó könyvet
veszünk a kezünkbe, lelkünk elhagyja azt a megszokott környezetet,
amelyben élünk, elröppen más vidékre, más emberek közé. Bizony a jó
könyv még gazdagabban nyújtja a gyönyörűséget, mint a legszebb vidék.
Már most, ha a szép vidékekről emlékeket, képeket hozunk, hogy
el ne felejtsük, mennyivel inkább meg kell tennünk ezt, ha jó könyvet
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olvasunk végig! A könyvekből is emléket kell eltennünk a magunk
számára, mert ezzel gazdagodik a lelkünk.
Hogyan jegyezzük föl olvasmányainkat?
Sok helyen láttam, hogy csak az olvasott munkák címeit írták föl
az emberek. Ez semmi! Csak olyan eljárás, mintha az utazó ember nem
jegyezne föl útjáról mást, mint az állomások neveit. A puszta könyvcimek feljegyzése kevés is, hiábavaló is. Több kell ennél.
Első sorban az olvasott munkának rövid tartalmát kell főbb voná
sokban följegyezni. Át kell gondolni röviden a gondolatmenetet, elválasz
tani a lényegest a lényegtelentől, ez igen élesíti az értelmet. Gyakorolni
is kell ezt, mert nem lehet azonnal megtanulni és mindig szükség van
rá. Például aki az egyetemre kerül és ki tudja választani a tanárok elő
adása közben, mi a fontos, annak vizsgálatra is könnyű lesz készülni.
A tartalom rövid összefoglalása után a munka alapgondolatát is
föl kell jegyezni. Ez adja meg a vezérlő eszmét a munka megítélésénél
és ha ezt átértjük, ezzel gazdagodik igazán a lelkünk.
Azután, ha elbeszélésről, vagy színdarabról van szó, akkor a főbb
szereplők jellemeit is külön vesszük. Ezzel jobban megértjük a történetet
és sokszor ember- és világismeretünk is gyarapodik. Végül pedig át
tekintjük a munka szerkezetét.
A mondottakra példaképpen vegyük Jókai Mórnak „Az uj földesur"
cimü regényét.
Tartalom : Garamvölgyi Ádám a szabadságharc leverése után
mindentől visszavonul, hogy az uj rend intézményeivel és embereivel ne
kelljen érintkeznie. Kasznárja, Kampós, arról ábrándozik, hogy hamar
jában jobbra fordul minden és egy csalót rejteget, aki Petőfinek mondja
magát. Ez a Straff nevű csaló, midőn neszét veszi, hogy rájönnek
turpisságára, átmegy Garamvölgyi uj szomszédjához, a külföldről Magyarországba költözött Ankerschmidt lovaghoz. Itt a lovag és kisebbik
leánya Eliz, nem szívesen látják, de a nagyobbik leány Hermin, bele
szeret és a nevelőnő kijátszásával meg is szökik vele.
Ezalatt történt, hogy Straff följelentésére hivatalosan kikutatták
Garamvölgyi régi kastélyát és a lovag házába hozták ott talált képét és
leveleit Garamvölgyi Aladárnak. Ezek Eliz kezébe kerülnek, aki elhatá
rozza, hogy kegyelmi kérvényt ir Aladárért. Ankerschmidt maga járja ki
Aladár szabadon bocsátását.
Hermina sorsa mindig rosszabbra fordul. Betegen jön haza és
gonosz férje azzal fenyegetődzik, hogy visszaviteti. Ankerschmidt mindig
nagyobb összeget igér, de a telhetetlen ember mindig többet kíván.
Végre Hermina meghal. Az a hant, mely leánya hamvait födi, szorosan
ideköti Ankerschmidtet Magyarországhoz.
A kiszabadult Garamvölgyi Aladárral, akinek még sejtelme sem
volt arról, hogy kinek köszönheti szabadulását, a Tisza áradása alkal
mával találkozott Ankerschmidt lovag. A Tisza árja Ankerschmidtnek
könnyedén épített uj házát lerombolta, úgy hogy családjával Garamvölgyi
Ádám portájára menekült. Itt találkozik Aladár Elizzel és Írását látva,
megtudja, hogy ki irta a kegyelmi kérvényt. A fiatalok megszeretik
egymást és házasságuk befejezi azt az átalakulást, melyben Ankerschmidt
teljesen magyarrá lett.
Az alapgondolat: Jókai e regényében a magyar földnek azt az
erejét mutatja be, mely az idegent magyarrá tudja tenni, ha az idegenben
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elfogulatlan, nemes lélek lakik. Regényének a hőse ezen az átalakuláson
megy keresztül, mert egyrészt belátja, hogy az idegen intézmények és
idegen emberek uralma nálunk nevetséges és lehetetlen, másrészt ennek
a földnek olyan vonzó ereje van az idegenre, hogy magyarrá teszi.
A jellem ek : A regény hőse Ankerschmidt lovag, katonás, határozott,
heves ember. A magyarokkal szemben nem ellenséges érzületü, azért
hamar megszereti uj_ környezetét.
Garamvölgyi Ádám a régi Magyarország képviselője, aki 'az uj
viszonyok között visszavonultan él és vár.
Aladár eszményi jellem, akit nem tör meg a börtön sanyarusága,
nagy tudománnyal küzd a Tisza árja ellen és okosan viselkedik, mikor
az árvízbe szorult népet megmenti. Hiba nélkül való, tökéletes ember.
Teljesen ellenkező jellem Straff, aki a züllöttség legalsó fokán van :
kihasználja a haza szerencsétlen állapotát, feljelenti azokat, akiknek
kenyerét ette, pusztulásba ragadja Ankerschmidt leányát, majd pedig
beteg feleségével nyerészkedik és ki akarja zsarolni a lovagot.
A férfiak között még a hiszékeny Kampós, a magyar viszonyok között
nevetséges Maxenpfutsch, a rendőrség alkalmazottai és doktor Grisák,- a
nyerészkedő ügyvéd, érdemelnek említést.
A nők között Ankerschmidt Eliz ugyanolyan eszményi jellem leány
nak, mint amilyen férfinek: Aladár. Az ifjú nő gyermeteg lelkének bája
teszi kiváló széppé ezt a jellemet.
Ellentéte a könnyelmű, felületes Pajtayné, aki csak szerepelni akar
és önző céljaira használja föl környezetét.
Megemlítendő még a szomorú sorsú Hermin és a fonákul érzelmes
guvernánt.
A szerkezet: Az expozícióban megismerkedünk az ország hangulalatával és a hangulat jellemző kifejezőjével: Garamvölgyi Ádámmal.
Csakhamar értesülünk a német családról is, melyet a költő e viszonyok
közé vezet. A küzdelmet e nemes gondolkozásu emberek között a gonosz
lelkű Straff indítja meg és az ő szereplése teszi később is érdekessé
a bonyodalmat. A történet színhelye a regény legnagyobb részében
Ankerschmidt családja és látjuk, hogyan lesz- mindig magyarabbá.
A befejezés az elnyomó rendszer bukásával, a magyarság győzelmével
és Ankerschmidt lovag teljes megmagyarosodásával végződik.

Leclor.

A furfangos góbé.
Pénzzé tette kevéske vagyonkáját és felkövetkezett Pest-Budára
valahonnan a Hargita mellől, öreg Mózsi bátyánk. Volt a zsebében
nehány ezer pengő — nagy árat csinált vala ez a háború a földnek! —
s gondolta, megszerzi jó egy párral, hiszen azt mondják, az újság is
kiirta, könnyű most meggazdagodni Pesten.
Hát ő es . . .
Körülnézdelődött a Rákóczi utón, el-elcsodálkozott zűrzavaros tola
kodásán az előzködő pesti népnek s igen megörült, amikor megszólította
egy barátságos ur. Szót szó követett, betértek egy vendéglőbe.
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Mózsi bá’ elmondta mi járatban van, mit is szeretne. Ravaszon
villant meg az idegen szeme: könnyű e z ! Tegyen ki mindegyikünk
egy százast, aztán ha megfelel egy találós kérdésre, nyert, övé a pénz.
Tetszett az ajánlat Mózsi bácsinak. Bízott az ő góbé eszében . . .
Az idegen kezdte: — milyen mély a tenger ?
Gondolkozott egy kicsinyég az öreg, aztán rántott egyet a vállán
és mondta csendesen:
— Egy kőhajitás.
— Hát ez igaz, ezt megnyerte. No még egyet! Már most azt
mondja még meg, bátyám uram, hogy: milyen magas az ég?
Erre ivott egyet, összeráncolta a szemöldökét, — már nyúlt a pénz
után az idegen — amikor foghegyröl odaszólt:
— Egy stáció.
— Ejnye, de csavaros eszü ember e z !
Elfele indult már Mózsi bá’, elégedetten mosolyogván magában,
amikor dühösen és ravaszkodva szólt hozzá az idegen:
— Uram bátyám, dupla, vagy semm i! Nem kérdezne tőlem valamit ?
— Én bizon igen — bólintott az öreg s úgy nézett a póruljárt
idegenre, mintha mondaná: minek a’, ecsém ?
Teliparancsolták újra a poharakat, kiraktak maguk elé négyszáz
pengőt, Mózsi bá’ gondolkodott egy kicsikét, az idegen meg gúnyosan
és türelmetlenül várta a találóskérdést.
Már a zsebében érezte a pénzt; ugyan mi nehezet tudhat kérdezni
tőle, ez az egyszerű földmives?
Mózsi bátyánk rántott egyet a vállán és jámboran rápislantott az
idegenre, amikor kérdezte:
— Instálom, hogy hijják a komámat, Csíkba? . . .

Fülei Boda Andor.

Karácsony a templomban.
A pap beszéde könnyeket fakaszt,
Szerető, nehéz, fá jó könnyeket. . .
És hirdeti, hogy ma jött a világra
A megtestesült béke, szeretet.
Majd áhitatva int az orgona . . .
Alig hallom . . . magamba mélyedek
És eltűnődve kérdezem magamtól-.
Hol van a béke, hol a szeretet. . . ?
Mecséry Sándor.
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Vaczata József versei*
(A hősi halált halt poéta irodalmi hagyatékából.)’1'

Elmegyek.
Elmegyek egyszer, elmegyek én is
Idegen földre, messzi határra,
Ahol a lelkem vérpiros álmok,
Riadós vágyak meséje várja.
Elmegyek egyszer, elmegyek én is
Koboldos éjben őrszemet állni,

(Miskolc, 1915.)
Kipirult arccal, lobogós szívvel
Rohamra lesni, rohamra várni.
És ha majd egyszer elmentem én is
S helyem üres lesz, szomorú árv a:
Küldjétek egy-két imát felém el
Idegen földre, messzi határra.

Anyámnak írtam ezt a nótát . . . !
(Harctér, 1915. XI. 8.)
Borongós alkony-éj alatt
Vívom, Anyám, sok nagy csatám.
Ilyenkor érzem, hogy felém
Szived forró imája száll.
Csak légy nyugodtan, óh Anyám:
A nagy Hadúr mosolygva néz le rám.
S ezer halál, veszély között
Szerelmes szívvel őrködött;
Hát légy nyugodtan, jó Anyám!

Hogyha majd visszatérek én,
Sokat mesélek el neked;
Elmondom, merre volt utam
Messzi fehér hegyek megett.
Csak légy nyugodtan, óh Anyám :
A nagy Hadúr mosolygva néz le rám.
S legyen bármily koromsötét,
Szivünkben lelke lángja é g ;
Hát légy nyugodtan, jó Anyám!

Ha majd azt hallod, hogy fiad
Nehéz napoknak hőse le tt:
Imakönyvednél boldogan
Töröld meg könnyes szép szemed
És légy nyugodtan, óh Anyám:
A nagy Hadúr mosolygva néz le rám.
S jöhet a vész, a fergeteg,
Magyar szivünk meg nem remeg;
Hát légy nyugodtan, jó Anyám 1

Hogyha egy édes bús leány
Felőlem kérdez könnyesen,
Helyettem csókold meg, szegényt,
S öleld szivedre csöndesen.
És mondd meg neki, óh Anyám :
A nagy Hadúr mosolygva néz le rám.
S hazavezet nemsokára,
Ne legyen hát könnyes álm a;
Csak várjatok rám, jó Anyám!

Idegen földről . . .
(Harctér, 1915. IV. 24.)
Rövid s hosszunyelü keresztes sírok
Tövében nyílott tarka virágok
Mesét fakasztó illatát küldöm
Idegen földről messzi hozzátok!

Ah, de hallga csak 1 Nagy sötét ívek alatt
Vad fekete árnyak nyújtózkodnak hosszan,
Lopva, csúszva jönnek, lélegzetet fojtva.
És az őrszem szive egy nagyobbat dobban !

Hazajáró lelkek imacsendes éjén,
Ha leszállt a szivek fehérarcú álma,
Csak az őrszem jár-kel zajtalanul, lesve,
Mintha a koboldok templomában járna.

Hazajáró lelkek imacsendes éjén
Egyszer csak egy éles lövés siklik á ltal. . .
Zajától az álom a szivekből kiszáll
S a fiúk már szembe néznek a halállal.

Minden zajra szomjas lelke belebámul
Kutató szemével a kiült nagy csendbe,
Hogy álmot zavaró tüzes nyelvű rémek
Éjben lopózkodó hordáját meglesse.

És mire az alkony meglebbenti szárnyát
S mire harmatkönnyét az ég is lesirja,
De sok jó anyának, imádkozó szívnek,
Idegen földön lesz eggyel több a sírja.

* * *

* Vaczata József, kinek sokatigérő talentumról tanúskodó költeményei közül az I. É. II évf.
1. és 5. számában közöltünk, mint a 19. honvéd gy. ezr. zászlósa, másfél évi harctéri szolgálat után, az
orosz fronton, mikor katonáit rohamra vezette, karddal kezében hősi halált halt.
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Szentmihályi Gróf Czobor Erzsébet,
Gróf Thurzó György nádor nejének élettörténete.
(1578-1626.)
Irta : ZACSEK IRÉN.
A „Czobor Erzsébet11 nőegyesület által 50 koronával jutalmazott pályamunka.
Felolvastatott egyesületünk 1916 december 10-iki estélyén.
(Folytatás.)

Thurzó nővére Orsik, mikor első férje Géczy meghalt, egy Lindau
Tóbiás nevű német úrhoz ment feleségül, amit Thurzó, a megalkuvást
e tekintetben nem ismerő szigorú főur sohasem tudott megbocsátani.
Orsik második férjének halála után fivére segítségét kéri, aki azt kereken
megtagadja tőle és hallani sem akar róla, bár Orsik a legnagyobb
szegénységgel küzd. Nem azért van Czobor Erzsébetnek gyöngéd, jó
szive, hogy Orsik támasz és segítség nélkül elvesszen, addig-addig
könyörög férjének, mig végre is enyhítve szigorán, megengedi, hogy
egyik falujokban meghúzhassa magát gyermekeivel.
Az 1615-ki török békekötésnél Thurzó Györgyöt mellőzik, aki
azután végleg haza is megy, hogy nejének és gyermekeinek éljen. Ekkor
már nagyon betegeskedik és iyy Czobor Erzsébet ápolására nagy szükség
van. Az apa betegségének a hírére Thurzó Imre is haza jön Wittenbergből, ahol tanulmányait végezte és ahol egyik kitüntetést a másik
után szerezte szüleinek büszke örömére. Nemrégiben megválasztották a
wittenbergi akadámia igazgatójává, ami az akkori időben a legnagyobb
kitüntetések egyike volt.
Thurzó György állapota napról-napra rosszabb lesz. Hiába ápolja
Czobor Erzsébet a legnagyobb gonddal férjét, 1616 karácsonya nem
örömet, hanem a legszomorubb gyászt és bánatot hozza. Jézus születése
napján ott suhogtatja szárnyát a halál angyala a bitschei várkastély
előtt, hogy kérlelhetetlenül ragadja ki áldozatát szeretteinek ölelő karjai
közül. Czobor Imre igy jegyezte fel atyja halálát naptárjára: „az szegény
üdvözült úr Őnagysága múlt ki az árnyékvilágból nagy karácson estve,
fertály hijján 10 órakor".
Thurzó Györgyöt a bitschei várkastély kápolnájában helyezték el
nyugalomra, de mivel később vita indult meg a birtok felett, Czobor
Erzsébet az ő megboldogult szerelmetes férjeurának holttetemét biztosabb
helyre vitte; Árva várába a márványszoborral együtt. A temetés 1617
február 19-én volt. Ott látjuk a temetési meneten Czobor Erzsébetet,
a fájdalom erősen megviselte, a járása olyan ingadozó, ha anyja, Prényi
Borbála nem támogatná, lábai talán ki sem bírnák gyenge testét. Ott
vannak gyermekei: Imre, Katalin, Mária, Anna, Judith és férje Jakusith
András, Zsuzsánna, özv. Czobor Mihályné és Ilona, Illésházy Gáspárné.
Borbála, Erdődy Kristófné, betegsége miatt nem jöhetett a temetésre.
Mindenki gyászolta, mindenki siratta Thurzó Györgyöt, ezt a sok
érdemeket szerzett főurat, de a legjobban Czobor Erzsébet szive vérzett.
Úgy érezte, hogy mindenét elvesztette, hogy az életben nem nyílnak
többé számára az öröm rózsái. Ott volt azonban a hit, az erős vallá
sosság, az amely a legkétségbeesettebb lelket is megvigasztalja, meg
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nyugtatja, hiszen Isten, bölcs akarata meg nem másítható és minden
úgy van jól, ahogyan Ő akarja. Hisz ott vannak gyermekei, egyik jobb
és szebb, mint a másik, a lányai jólelküek, gyöngédek és boldogok, ha
anyjuknak valami figyelmességgel örömet okozhatnak. Fia ésszel, bátor
sággal, meleg szívvel csak hozzájárulhat ahhoz, hogy boldognak érezhesse
magát és megáldva az Istentől gyermekei által. Ebben a környezetben
nem maradhatott vigasztalan Czobor Erzsébet nagy fájdalma, mégis az
élete végéig hordott fekete ruha szimbóluma volt szive nagy bánatának
és keserűségének.
Hogy mennyire szerette Thurzó György Czobor Erzsébetet, bizo
nyítja az a tény is, hogy felesége tetszésére bízza, hogy Imre fia megnősülése esetén melyik birtokot adja át neki. Birtokait, névszerint Liethavát,
Bitchét, Hricsot, Tokajt és Árvát fiának hagyja, de ezek csak Czobor
Erzsébet halála után mennek át tulajdonába, a haszonélvezet is Czobor
Erzsébeté. Leányainak 3000 forintnyi kiházasitáson felül 10 000 frt-nyi
hozományt engedélyezett. A végrendeletet, melyet IV. 26 án olvasott fel
Beniczky Márton alnádor, később a király is szentesítette.
Thurzó György halálával az árvamegyei főispáni szék is üresen
maradt és ki lehetett volna a legméltóbb annak elfoglalására, ha nem
az elhunyt fia Imre, aki III. 15-én Nagyfalván, a vármegye akkori szék
helyén tartotta meg a székfoglalóját. Elképzelhetjük Czobor Erzsébet
örömét és büszkeségét a felett, hogy az ő szerelmetes fia ifjúkora dacára is
a vármegye első embere lehetett.
Czobor Erzsébet férje halála után legszívesebben tartózkodott Árva
várában. Oly jól esett a magánosság és a végtelen csend, ami ebben a
sziklavárban körülvette. El nem zárkózhatott a világtól, mert hiszen neki
még teljesítendő kötelességei is voltak. Birtokainak rendbentartása nem
kis gondot okozott neki. Mint jó gazdálkodó személyes meggyőződést
akart szerezni, hogy minden rendben van-e és igy gyakran utazgatott
birtokaira. Egy ilyen alkalommal Vittenczen, egy kis fürdőhelyen meg
állapodik, azonban itt ágynak dől, mert a háromnapos hideglelés csúnya
betegsége keríti hatalmába. A láz oly erős lesz, hogy kénytelenek Imrét
értesiteni anyja állapotáról. Thurzó Imre épen Erdődy Kristóf Emőke
nevű falujában tartózkodik, mikor értesül Czobor Erzsébet betegségéről,
azonnal lóra ül és 2 óra alatt 4 mérföldet futva be, anyja betegágyához
rohan, aki Istennek hála — 14 nap múlva fel is épül és fia kíséretében
el is utazhatik. lm egy kis példa, hogy milyen rajongóan szerették őt
gyermekei, nem kíméltek sem időt, sem fáradságot, csakhogy betegsége
óráiban mellette lehessenek. Ennyi szeretetet és ragaszkodást igazán
csak a jó nevelés és folytonos helyes példaadás ellenében nyerhetünk,
Czobor Erzsébet mindkettőt nyújtotta gyermekeinek és a jól megérdemelt
jutalom nem is maradt el.
Thurzó Imre midőn egyizben nagyanyját, Prényi Borbálát Nagyidán
meglátogatja, átrándul Kisvárdára, ahol Nyári Pál özvegye, Várday Kata
lakott. Csak egy napot tölt itt, azonban ez épen elegendő volt ahhoz,
hogy a s z í v előtte eddig ismeretlen titkai feltáruljanak. Fülig szerelmes
lett Várday Kata leányába, a karcsú derekú, mélységesen szép szemű
Nyáry Krisztinába. Érzelméből nem igyekezett titkot csinálni, de kinek
mondhatta el legelőször is szive titkát, ha nem édesanyjának, aki meg
értő szeretettel fogadta és örömmel látta fia rajongását. Első dolga volt
közelebbről megismerni fia választottját. Kifogást igazán nem lehetett
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Nyáry Krisztina ellen találni. Jószivünek látszott, kedves megnyerő
modorú és szép is volt, nevük sem volt az utolsó az országban, mégis
Czobor Erzsébet szivét valami kimondhatatlan előérzet kínozta, aminek
maga sem tudta okát adni, de látta fia boldogságát, elnyomta a kételynek
utolsó árnyát is, mert hiszen nem akarta fia örömét elrontani.
Czobor Erzsébet beleegyezésével Imre jegyet váltott a szép Krisztiná
val, az esküvő napját 1618 XI. 15-ére tűzték ki. Volt nagy készülődés.
Mig Thurzó Imre az esküvő fényének emeléséhez szükséges dolgokat
szerezte be, a vendégeket hívta meg, addig Czobor Erzsébet az élelmi
szerekről gondoskodott, ami nem csekély gondot okozott neki. Czobor
Erzsébet eddig öt leányát adta volt férjhez és még csak nemrég zajlott
le Mária esküvője, aki Vizkelethy Mihályhoz ment feleségül — máris
Imre esküvőjéhez kellett készülődni, ez utóbbi pedig oly nagyarányúnak
ígérkezett, hogy kénytelen volt Czobor Erzsébet a szükséges dolgokat
feljegyezni, nehogy valami is hiányozzék.
Végre elérkezett a nagy nap. Az esküvői szertartás Helmeczen volt.
A fényes lakodalmi menetben Czobor Erzsébet háza népével a 6-ik
szekéren ül, egy lakáj és egy darabont kiséri őket. Magát a lakodalmi
ünnepséget Bitchén, a nászpalotában tartották meg, amit annak idején
Thurzó György menyegzőtartásra építtetett. Az étkek kitűnő elkészítése,
a vendégek jó kiszolgálása, mind csak Czobor Erzsébet háziasszonyi
ügyességét dicsérték. De sok boldog napot szerzett neki ez az esküvő,
mikor látnia kellett fiának végtelen tiszta nagy örömét. A vig mulatozás
jó hosszú ideig eltartott, egyes krónikások szerint egy egész évig, a
valószínűség azonban amellett szól, hogy egy-két hónapig. Mindennek
vége szakad egyszer és igy a vig napok is tova röppentek, hogy a nem
épen ok nélkül aggodalmas, komoly időnek adjanak helyet.
Bethlen Gábornak nagy hive Thurzó Imre, részt vesz minden
mozgalmában. Ott látjuk Imrét a besztercebányai gyűlésen is, mikor
Bethlen Gábort királlyá kiáltják ki, az ünnepség rendezője is ő. Szegény
Czobor Erzsébet, ha eddig féltetted a fiad gonosz gyilkos kéztől, ezután
még százszor inkább van okod félteni! Aggódik is nagyon, óvja, inti
fiát miként cselekedjen. A császári udvar nem tűr el hűtlenséget, már
pedig szerintük Imre azt követett el, mikor Bethlenhez csatlakozott. De
mit törődött mindezzel Thurzó Imre, előtte csak egy cél lebegett, a
magyar nemzet felszabadítása — és ezt a célt úgy vélte elérhetni, ha
Bethlennel szövetkezik.
Czobor Erzsébet aggodalmát végsőig fokozza az a hir, hogy veje,
Erdődy Kristóf nagybetegen tért haza Bécsből és bár az orvos egészen
másnak tulajdonítja betegségét, maga Erdődy utolsó szavaival kifejezést ad
azon sejtelmének, hogy megmérgezték. Annyira gyötri Czobor Erzsébetet
az a gondolat, hogy fia is hasonló sorsra juthat, óh az rettenetes volna.
Elhatározza, hogy veje temetésére ő is leutazik, hogy vigasztalhassa
szerencsétlen Borbála leányát, akinek ilyen fiatalon kellett az özvegyi
fályolt felvenni. Értesül erről Imre, aki maga is Illésházy sógorával
Erdődy ravatalához siet, kéri anyját az Istenre, legyen tekintettel bete
geskedő állapotára és „alá ne jöjjön," holott aminemü állapotban vagyon,
egy ijedtség, egy rándulás, vagy egy dülés, nekem örökkévaló bánatot
és gyászt szörzene; vagy ha már jönne, hozza Trencsénig a feleségét,
ahova majd eléjük megy. Imre levelét Czobor Erzsébet már az utón
kapja meg, Trencsénbén találkozik is fiával.
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Itt maradnak egy pár napig, Czobor Erzsébet sehogy sem akart
fiától elválni, bár azt a haza ügye már várta. Mintha megérezte volna,
hogy utoljára látja fiát, huzni — halasztani igyekezett a válás óráját,
azonban annak be kellett következni. Imre Nikolsburgba utazott, hol a
tárgyalásokat vezette Bethlen részéről, Czobor Erzsébet pedig nehéz
szívvel vigasztalni ment Borbálához, bár ő maga is szükségét érezte
annak.
Már az utón rosszul érzi magát Thurzó Imre, mire pedig Nikols
burgba ér, oly rosszul lesz, hogy kénytelen ágyba feküdni így vergődik
napokig forró lázban, minden szerető gyöngéd kéz ápolása nélkül. Anyját
nem akarja értesíteni, minek ijessze meg. Majd csak jobban lesz. De
hiába minden reménykedés, 1622 október 19-én reggel öt órakor örökre
lehunyja szemét Czobor Erzsébet büszkesége, drága egyetlen fia. Képzel
hetjük Czobor Erzsébet végtelen fájdalmát. Jól sejtette, jól érezte, mikor
nem akarta fiát elengedni Nikolsburgba. Oh miért is nem tartotta
magánál, vagy miért is nem kisérte e l? Hát ily hamar kellett követnie
apját a fiúnak, hát ily hamar kellett elvesztenie gyermekét szeretett férje
után ? ! Ez sok volt, ha elgondolta, hogy fia legszebb éveiben, szép
reményeinek teljesülése kezdetén halt meg, végtelen keserűség fogta el,
amelyet csak az Istenben vetett erős bizodalma enyhített.
Most már azután végleg Árva várába költözött. Oly jó volt ott.
Elvonulni a magányba, élni azoknak az emlékeknek, amelyek szeretteihez
kötötték. 1613 január 19-én Imrét is a vár kápolnájának kriptájában
helyezteti örök nyugalomra. Apa és fiú egymás mellett alusszák' mély
álmukat és lelkűk onnét felülről együtt néz le szeretettel és áldóan a
földi porhüvelyük sírhelye előtt mindennap buzgón imádkozó drága
asszonyra, a leghűségesebb feleségre és a legjobb anyára, aki valaha
e világra teremtődött.
Nyáry Krisztinia is ott él Czobor Erzsébettel a gyászhónapok alatt
ebben a fenséges sziklavárban. 1623 III. 25-én egy kis leánynak adott
életet, akit anyjáról Krisztinának keresztelnek, az első leánykája pedig
nagyanyja iránti szeretetből Erzsébet nevet kapott. Unja magát Nyáry
Krisztina a várban, változatosságra vágyik. Az anyja, Várday Kata hívja
haza, hadd legyen ő mellette is valaki. Célzásokat tesz, hogy szeretné
unokáit a királyi udvarba küldeni nevelés végett. Hiszen ott nevelkednek a
többi grófi gyerekek is. Ám Czobor Erzsébet átlát a szitán. Mi célja is
lenne odaküldeni a szegény árvákat, ha nem az, hogy ott a katholikus
vallásban neveltessenek. Nem, soha! Hogy az ő unokái más vallást
vegyenek fel, mint amit az ő szerelmes megboldogult ura ..igaznak" tartott
az nem történhetik. Felháborodását nem is titkolja, mire Várday Kata
megnyugtatni igyekszik és igy ir neki többek között: „hiszen csak
tréfálóan beszéltem. Mostan is azért édes szerelmes asszonyom én a
Nagyságod édes anyai gondviselésére, mint magam szememre, úgy
bízom az én szerelmes árván maradott leányomat édes gyermekivel
együtt és kérem igen szivem szerint Nagyságodat, hogy ezután is előbbi,
rajtok megmutatott anyai szeretetét és gondviselését ne vonja meg tőlük".
Nem volt szüksége Czobor Erzsébetnek ilyen biztatásra, szerette az ő
kis unokáit végtelenül. Nevelésük egészen ő rá maradt, mikor Nyáry
Krisztina szívesen engedve anyja hívásának Királyhelmecre utazik.
Sok gond szakad Czobor Erzsébetre. Fia halála után őt választják
meg főispánnak, ami sok dolgot okozott neki. Micsoda nagy kitüntetés
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volt az akkori világban egy nőt ültetni a főispáni székbe. A törvény
által megkívánt főispáni hitet is letette, mint azt az Abaffy Miklós tokaji
várnagyhoz intézett levele, (megtalálható felsőlehotai Abaffy levéltár)
valamint Imeskál Jób Czobor Erzsébethez cimzett levele (árvái levéltár)
bizonyít. Láthatjuk tehát, hogy Czobor Erzsébet nemcsak mint hitves és
anya volt kiváló, hanem mikor a szükség úgy kívánta, a közéletben is
hasznos tényezővé vált és ritka eréllyel, nem várt eredménnyel intézte
a vármegye ügyes-bajos dolgait.
Mig Czobor Erzsébet ezernyi nehéz gonddal vesződik és mind
untalan megújuló testi betegséggel* küzd, addig Nyáry Krisztina meg
ismerkedik Eszterházy Miklóssal, aki meg is kéri a kezét, és az a
könnyen feledő, hamar megvigasztalódott Nyári Krisztina igent is mond.
Végtelenül fáj Czobor Erzsébetnek az a tudat, hogy az ő szerelmes fiát
ily hamar elfeledték. Ily hamar lelt vigasztalást Krisztina más férfi
szemében. A házassághoz Nyáry Krisztina kéri Czobor Erzsébet bele
egyezését és bár ö ellenzi, minden tekintélyét latba veti, hogy a házas
ságot megakadályozza, mégis később megengedi azt, mert vájjon ki tud
egy szerelmes asszony szivének parancsolni.
Felbontják Imre végrendeletét. Ismét egy újabb bizonyíték anyja
iránt érzett végtelen szeretetének. Czobor Erzsébetre bízza gyermekeinek
nevelését, valamint az összes javak kezelésére is őt kéri. Czobor Erzsébet
könyei sűrűn peregnek, mikor fia végrendeletét felolvassák; hogyne,
hiszen annak minden sorából a feléje áradó szeretet melegét érzi.
1624 julius 21-én a katholikus vallás szerint esketi össze Pázmány
Nyáry Krisztinát Eszterházy Miklóssal. Az esküvőt követő napokban
Nyáry Krisztina Czobor Erzsébethez fordul, hogy a gyermekeit adja át,
ha nem lehet mind a kettőt, legalább az Erzsikét adja oda. Ám Czobor
Erzsébet nem hajlandó sem egyiket, sem másikat átengedni annak a
hitehagyott asszonynak, „mert mióta az Úr Isten azon egyetlen egy
szerelmes fiamat elvette, ezekben vagyon Isten után gyönyörűségem".
(Nyáry Krisztinához 1624 julius 26-án intézett leveléből. Másolata az
árvái levéltárban.) Látja Nyáry Krisztina, hogy Czobor Erzsébet szigorú
meggyőződésével szemben egymaga mitsem tehet, egyenesen a királyhoz
fordul. Királyi parancs jő, dehogy is hallgat rá; jő egy második, sőt
egy harmadik is, de Czobor Erzsébet nem tágít, hiszen neki igaz „rátiói“
vannak. Telik-mulik az idő, de egyik fél sem enged. Thurzó Szaniszló,
a Thurzó család utolsó férfi tagja elhunytéval Czobor Erzsébet támasz
nélkül marad, ekkor a protestáns nádorba, Nádasdyba veti bizalmát.
Ám az országgyűlésen a katholikus Eszterházyra 125-en szavaznak, Nádasdy
25 szavazatával szemben, igy Eszterházy kerekedik fölül. Az országgyűlés
határozatot hoz, ha Czobor Erzsébet: „az árvákat ki nem adná egy
hónap leforgása alatt, a királyi személynök ez ügyben soronkivül s
decretális büntetés terhe alatt törvényt láthat és ítéletét végre is hajt
hatja", a király 1625 december vége felé meg is erősítette ez „articulust".
Ám jöjjenek mind ellene, csak fenyegetődzenek, Czobor Erzsébet
nem enged, az ő szerelmes kis unokáit nem adja ki a kezéből. Az
izgalom és a régen húzódó betegsége ágyba dönti. Leányai, akik ápolá
sára siettek hozzá, tanácsolják neki, hogy adja oda legalább az Erzsikét,
de ő megalkuvást nem ismer e tekintetben. Betegsége folyton sulyosbbodik.
Mária leánya fáradságot nem ismer, csakhogy gondos ápolásával meg
mentse anyja egészségét, ám a meggyötört test hosszú pihenésre vágyik,
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pihenésre, melyet csak a sír hűs ölében nyerhet el. Mikor az 1626-ik
év március hónap 30-ik napja beköszöntött, örökre lehunyta szemét, az
égben pedig viszontláthatta szeretett férjét és gyermekeit. Így halt meg
Czobor Erzsébet, mintha a sors is azt a végzetet jelölte volna részére,
hogy utolsó percéig is gyermekeinek az érdekéért küzdjön. Sokan gyá
szolták és siratták ezt a gyöngéd, finomlelkü asszonyt, akinek kiváló
erényeit senki sem tagadhatta, aki minden szerencsétlent és boldogtalant
magához ölelt az ő végtelen nagy szeretetében.
A szomorú haláleset színhelyéről, Szomolanból. Árva várába vitették,
ahol férje és gyermekei porhüvelye mellé, mint az őt legjobban megillető
helyre tették.
Szvoboda Ulászló, az akkori időben keresett és népszerű festővel
megörökítették Czobor Erzsébet képét, amint a ravatalon fekszik komoly,
nyugodt arcával. A képen e felírást olvashatjuk: „Comitissa Thurzó de
Bethlenfalva Nata Comitissa Czobor de Szentmihály Consors Georgii
Thurzo Comitis Palatini Regni Hungáriáé Mortua in Arcé Szomolán
Die 30. Mártii Anno 1626. Aetatis 4 8 .“ (Bethlenfalvi Thurzó grófné,
született Szentmihályi gr. Czobor Erzsébet, Magyarország nádorának,
gr. Thurzó Györgynek felesége, meghalt Szomolán várában 1626 március
30-án, 48 éves korában.)
Czobor Erzsébet halála után leányai az örökös főispáni címet
örökölték, a hivatalt azonban tényleg férfi viselte. A régen húzódó peres
ügy is befejeződött, vihette Nyáry Krisztina a gyermekeit, nem volt aki
tiltakozott volna az ellen, hogy más vallásban neveljék az árvákat, mint
amelyben apjuk, nagyapjuk volt. A tiltakozó és hitét körömszakadtáig
védő nagyanya már csöndesen feküdt sötét sírjában, onnét már nem
éreztethette hatalmát.
Ott porladt el teste Árva várának kriptájában, de az egyénisége,
ha nem is, mint lobogó, nagylángu fáklyafény, hanem mint egy csendes
olajmécs világit, melynek fényét nem mindenki látja meg, de aki észre
veszi szerény világossága mellett, sokat meríthet a szeretet és hűség örök
forrásából. Ez az olajmécs nem alszik ki soha, hívogató meleg fényével
magához gyűjti a tiszta boldogságra áhítozó lelkeket. Menjünk mi is oda,
boruljunk le a csöndes, szerény fény mellett és tanuljuk meg, hogy a
lelki boldogság a legnagyobb kincs ezen a világon és ez csak úgy lehet
a miénk, ha az Isten által elénk rótt kötelességeket olyan szeretettel és
hűséggel teljesítjük, mint azt Czobor Erzsébet is tette.
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Boldizsár diák.
Ifjúsági regény. — Irta : Amicus.

ÍV.
Talán két hét telt el az éjszakai párviadal óta és Boldizsár hasz
talan sétált a nap legkülönbözőbb szakaiban fel s alá a téren, melynek
sarkán a küzdelem lefolyt, sem Kerekes Tamással, sem a fehér ruhás
nővel nem találkozott. Éjszakánként lesbe állott, hogy megfigyelje, villan-e
fel fény a házban, melyben Kerekes eltűnt. De hasztalan. Sötéten bámultak
az ablakok, az előredomboruló vasrácsok mögött nem lobbant gyertya
fény. Kérdezősködött a szomszédoknál, kik laknak a házban? Evek óta
senki, volt a válasz, mióta utolsó lakója, az öreg Bertholomus meghalt.
Azóta üresen áll, kapuja nem nyílik meg zörgetésre s uram bocsáss,
még kisértetek is járnak benne.
Mert furcsa ember volt az öreg Bertholomus. Azt mondják róla,
nem is halt meg szépszerivel, hanem az ördögök vitték el egy szép
napon Amilyen a halála, olyan volt az élete is. Cimboraság a gonosszal,
akinek eladta a lelkét, hogy cserébe megismertesse az aranykészités
tudományával. S attól fogva egyre csak aranyat készített, óriás könyvek
mellett ülve őrizte a tüzet, mely egy pillanatra sem alhatott ki. De nem
volt ezen sem Isten áldása, halála után csak hamu maradt belőle, az
aranyat magával vitte a sátán.
így mondták a szomszédok és Boldizsárnak nem sikerült egyebet
megtudnia. Ez a titokzatosság csak még jobban felcsigázta érdeklődését.
De miután a napok, hetek egymásután teltek anélkül, hogy a titokra
fényt derítettek volna, lassanként az emlékek színes birodalmába sülyedt
a kalandos éjszaka története szereplőivel együtt.
Közben beállottak a Ramazán-ünnepek. A napsütéses, forró nap
palokat minden igazhivő. otthon tölti ilyenkor, ellenben éjszakára mind
az utcákra tódul és farsangi vigságban kering a hold ezüstös ragyogá
sában. Csodás szépek voltak ezek a nyárvégi éjszakák. Az ég, mint
sötétkék kristálykupola borult a világra, a csillagok, mint gyémántcsöppek
ragyogtak rajta. A hold ezüst meszelővei húzta végig a fehér házolda
lakat és lejtős háztetőket s titokzatosan még árnyakat rajzolt a tárgyak köré.
A nép a szabadban mulatott. Csoportokba verődve utcáztak, éne
keltek, tarka csikós sátrak alatt méhsör mellett táncoltak. A bástyákon
nagy tüzek lobogtak s nyárson sült pecsenyéből falatoztak a katonák.
Abdi basa ezalatt a szép Aldsalisz társaságában mulatott. Aldsalisz,
ez a csodálatos szépségű cserkesz nő különösen érdekes meséket tudott
mondani s Abdi basa hű hallgatója volt. A mese világában megeleve
nedett körülöttük a hatszögletű terem minden tárgya, a falat díszítő
színes kövek, a szőnyegekbe szőtt fantasztikus állatok, jelentőséget nyert
az imbolygó dohányfüst s a pálmafák, mint élő lények bólogattak fejükkel.
De ma nem mesélt Aldsalisz. Gitárt fogtak fehér ujjai és ajkáról
könnyedén csendült fel a d a l:
Nem is tudom, hogy mint esett
Egy röpke óra titka ?
Oly egyedül voltam veled.
Tűnő csáb, tűnő képzelet
Úgy bűvölt karjaidba.
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Kopogtattak. Achmed lépett be, a hárem őre. A basa bosszúsan
intett feléje. A szolga földig hajolt s úgy suttogta:
— Uram, nagyhírű basa, kinek dicsősége nagyra növekedjen, Allah
kegyelméből, bocsáss meg nekem, hogy zavarni merészeltelek, de a
nagyvezér őkegyelmessége küldönce vár reád.
— Küld be, mondta a basa.
Aldsalisz ezalatt fátyolba burkolta fejét. A hírnök belépett. Mélyen
meghajolt és egy pecsétes levelet adott át a basának.
Ez kezébe vette, azután elkomorult arccal törte fel, miután ajkával
megérintette a pecsétjét. A szultán levele volt.
V.
Ismét megkezdődött a háború. Szinán, a nagyvezér, óriási sereggel
jött be az országba.
Buda várában egymást érték a küldöttségek. Török hódoltság alatt
álló magyar városok kértek védlevelet a basától az esetleges erősza
koskodások ellen. Olyan volt a basa udvara, mint egy ázsiai karavánszerály; kocsik, hintók, szekerek, paripák, lovak, jármosökrök, sőt tevék is
állottak egymás mellett. Az érkezettek pedig a folyosókon várták, mig
bebocsátást nyertek. Mert nem volt könnyű a basa színe elé kerülni.
Abdi ugyanis rendszerint Aldsalisz mellett töltötte a napot s oda belépnie
csak Achmednek volt szabad. Achmed pedig mindaddig nem jelentette
be a kihallgatásra jelentkezőket, mig azoktól megfelelő ajándékot nem
kapott.
A körösiek immár második napja tétlenkedtek Budán anélkül,
hogy a basa elé kerültek volna. Hiába hajtogatták, hogy a nagyvezér
előcsapatai már csak két napi járóföldre vannak városuktól s ha a
védlevelet idején meg nem kapják, az egész várost megsarcolják, esetleg
ki is rabolják. Achmed 100 tallért kötött ki magának, mig azt meg
nem kapta, egy tapodtat sem volt hajlandó tenni.
A küldöttek Boldizsár pártfogását kérték. Ez megígérte, hogy eljár
ügyükben, úgyis már régóta készült Achmeddel leszámolni. Elindult,
hogy felkeresse. Nem kellett soká keresnie. Ott találta a hátsó kapu
mellett, amint egy öreg koldust ütlegelt.
— Mit bántod ezt az embert? — kérdezte Boldizsár. Nem látod,
hogy öreg és szerencsétlen s igy kétszeres szánalmat érdemel?
— Mi közöd hozzá — volt a felelet s a vizilóbőrből font korbács
ismét lesújtott az agg hátára.
A koldus látva, hogy pártfogót talált, esdekelve kiabált.
— Katona voltam, óh uram, harcokban rokkantam meg. Kard
volt kezemben és fegyver s nem korbács hasított részt testemből.
Boldizsár elkapta a török kezét. Szeme villogott, amint mondta:
— Ne bántsd ezt az embert. Miért ütöd?
Achmed dühtől vicsorogva sziszegte :
— Koldus söpredék ne tegye ide be a lábát.
— Kenyeret kértem, jó uram — siránkozott a koldus.
Boldizsárban felforrt az indulat.
— És ezért ütötted ? kérdezte a törököt. Mert kenyeret mert kérni
tőled? Mert azt hitte, emberi s z í v dobog benned? Ezért?
Achmed elsáppadt. Köröskörül vihogva állott a cselédség s tanúja

87

volt a megaláztatásnak. Fogait összeszoritva, közvetlen Boldizsár mellé
állott, szemei fehérjükkel felfelé fordultak. — Vigyázz diák !
A diák hátat fordított neki s ügyet sem vetett haragjára. Achmed
erre, hogy bosszúját mégis kitöltse, a koldusra vetette magát s arcába
vágott korbácsával.
Ez felorditott; a korbács nyomán vér szakadt fel.
Boldizsár mint párduc vetette magát a törökre s úgy lódította el
a koldus mellől, hogy két vigyorgó szolgát magával rántva, egyenesen
a szemétgödörbe zuhant. Létrával kellett érte menni és kihozni. Úgy
bömbölt, hogy még a basa is meghallotta s kijött a nagy lármára. Ép
akkor húzták ki Achmedet a szemétgödörből. Szánalmasan nézett ki.
Egyik szeme bedagadt, szája komikus grimaszban ferdült meg, ruhájáról
csomókban fityegett a sár s egyéb piszok Úgy nézett ki, mint a mese
beli ember, akit előbb mézben, azután ludtollban, végül sárban hengergettek meg.
Amikor a basa megpillantotta csúffá tett háremőrét, úgy elfogta a
kacagás, hogy két oldalt kellett támogatni, nehogy eldőljön, lévén erősen
elhizott ember.
A körösiek pedig jó kedvében találván, megkapták a védlevelet s
boldogan siettek haza.
VI.
Boldizsár munkája a háború kitörése folytán erősen meggyarapodott.
Nap-nap után levél érkezett, hol az egri, hol a kanizsai vagy temesvári
basáktól, vagy a szandzsákok élén álló agáktól. Levelezésben állottak
továbbá az erdélyi fejedelemmel is, kinek futárja szintén gyakran meg
fordult Budán.
Azután készülni kellett a nagyvezér fogadására is. Most tűnt ki,
mennyire nélkülözhetetlen jobb keze Boldizsár a basának. A basa egyetlen
lépést sem tett Boldizsár meghallgatása nélkül. Jóformán az összes
ügyeket Boldizsár intézte. Nemcsak a leveleket irta, hanem ő tárgyalt a
követekkel is, ő rendelkezett a basa futáraival, ő adta ki a parancsot a
csauszoknak s ő intézkedett, mikor elérkezett az ideje, hogy Abdi basa
a Buda felé közeledő Szinán fogadására induljon.
A Duna mentén két napi járásnyira Budától feküdt a nagyvezér
tábora. Végesvégig, amerre a szem ellát, mindenütt fegyveres nép, fénylő
kardok, kopják ezrei verik vissza a nap fényét. Délceg szipáhik, nemes
lovaikon ide-oda száguldoznak a part mentén, hol a topidsik ép ágyuk
leszerelésével foglalatoskodnak. A sátortáboron kívül tanyáz az arnót
lovasság, a torzonborz tatárok és horáni drúzok. Ugyanitt vesztegelnek
a fekete bivalyok, markos hajcsárok által őriztetve. A tábor közepén,
közvetlen a nagyvezér sátra körül, foglalnak helyet a janicsárok, kerek
turbánokban, melybe fekete kócsag van tűzve (fehéret a vezérek viselnek),
meztelen lábszárakkal, melyet görbe kard verdes. A török hadsereg leg
büszkébb katonái. Tudatában vannak, hogy ők a sereg java. Idegent
maguk között csak egy percig sem tűrnek, más katonának még közeledni
sem szabad feléjük.
Emelkedett helyen fekszik a nagyvezér sátra. Sötétzöld selyem
függönyök díszítik bejáratát, mely elé lófarkas zászlók vannak lefűzve.
Körülötte a többi előkelőség sátrai. Világoszöld a vezéreké, piros a
kiajáké, lilaszin az ulémáké, világoskék a csausz-agáké.
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A Dunán százával reng a sok gálya, hosszú evezősorokkal mint
hatalmas százlábúak kúsznak a viz színén. Árbocain repked a sok színes
lobogó.
Ilyen volt a kép mikor Abdi basa száz tagú kíséretével a nagy
vezér táborába lépett. Boldizsár a basa oldalán lovagolt. Fehér lova
kényesen emelgette lábait
Mikor a sátortáborba értek, megdördültek a folyóparton felállított
ágyuk, bömbölésükkel megremegtetve az egész vidéket. Örömlövések
voltak. Most kaptak hirt, hogy Palotát a török hadsereg elfoglalta. Vár
nagya — egy morva zsoldos — védekezés nélkül adta fel.
Az ágyuk földrengető dörgésétől Abdi basa lova megbokrosodott
s fejét szügyébe vágva, eszeveszetten kezdett száguldani. A basa —
nehézkes, elhízott ember — kétségbeesetten kapaszkodott nyergébe.
Boldizsár megsarkantyuzta lovát s a basa után vágtatott. Egy pillanat
alatt beérte. Ép jókor. A basa lova egy sátor kötelében megbotolva
térdre zuhant s ha Boldizsár el nem kapja, lovasa hosszú Ívben esik
keresztül fején.
A basa remegve, sáppadt arccal szállt le a nyeregből.
— Allah kegyelme végtelen — mondta, mikor végre szóhoz jutott,
de nélküled Boldizsár, ez a kegyelem sem segített volna rajtam. Meg
mentettél. Kérj, amilyen nagyot csak tudsz, Allahra, teljesíteni fogom.
Boldizsár szerényen válaszolt.
— Nincs miért hálálkodnod, uram; jótéteményeidet, melyekben
részem volt, úgy sem fogom soha meghálálni tudni. Amit tettem, nem
jutalomért tettem.
A basa nem hagyta annyiba.
— Legyen ez a nap neked is az öröm napja. Kívánj, amit akarsz,
amit szeretnél s én teljesítem.
— Engedd meg óh uram, — válaszolt a
diák — hogy kegyelmedet megköszönjem. Kíván
ságom most nincsen, de megkérlek, tartsd meg
jóságodat s engedd, hogy alkalomadtán, ha
szükségem lesz, járulhassak eléd kívánságommal.
Á basa kezét homlokára szorítva, mintegy
esküvésszerüen mondta:
— Kívánságodat teljesíteni fogom.

Történeti nagy idők naplója.
(17-ik közlemény.)

1916. Dec. 11.: A Tatár szorostól a Trotus völgyéig az oroszok
helyenként állandó támadásban vannak. — Dobromir és Makova között
a franciák és szerbek minden támadása meghiúsult a német és bolgár
csapatok s z í v ó s ellenállásán.
Dec. 16.: Verdun é.-k. vonalán tegnap a franciák visszaszorították
a németeket a Talou hegyhát — Louvemonttól északra fekvő magaslat —
Chambrettes-Ferne és Bezonvauxtól délre fekvő vonalra. — Oláh földön
szakadatlan hacok között a 9-ik hadsereg bal szárnya elérte a Buzeu
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és Rimnicusarat közti utat; a jobbszárny Buzeutól keletre kivívta a
Calmatuiul lapályra való átkelést. Dobrudzsában bolgár, török és német
csapatok átlépték a Cogealac— Cartal— Harsova vonalat — Bezonvauxot
és az ettől ny. fekvő erdőt kemény tusa után a németek ma elvesztették.
Dec. 25.: A dobrudzsai hadsereg elfoglalta Isacceát és támadásban
van a macini hídfő ellen. Filipestit ma elfoglaltuk.
1917. Január 1.: Az U z-és Putnavölgy között az oláhok és oroszok
több hegyi állását rohammal elvettük. Herestrau és Ungureni, a Zabala
völgyben, kezünkön.
Január 6 . : Braila elesett. A Dobrudzsa teljesen bolgár kézen.
Foksani és Fundeni között az oroszok ma nagy támadást kezdtek. Csak
Obilesti irányában nyertek némi tért.
Jan uár 8 .: Ma reggel Foksani elesett. Az ellenség nyakasan védi
a berecki hegységből a moldovai síkságra nyúló völgyeket.
Január 19 .: Nanesti elestével az oroszok által szívósan védett
hídfő a németek kezére került.
Január 2 8 .: Erős tüzelés után angol osztagoknak sikerült legelső
vonalaink egy kis részébe behatolniok Le Transloytól délnyugatra. —
Az oroszoknak a Riga alatti Aa mindkét partján intézett támadásai
veszteségteljesen omlottak össze.
Február 3 .: A washingtoni német követnek kiadták útlevelét és
Amerika berlini követe utasítást kapott a követség bezárására.
Február 9 .: D. e. az angolok Serrenél támadtak; Ancre északi
partján, rövid megszakítás után, újból támadtak, mely alkalommal
Baillescourt mellett némi tért vesztettek a németek. — A Tigristől délre
az angolok egész nap támadták a török állásokat.
Február 2 5 .: Yperntől délre, valamint Armentieres és Arras között
meghiúsult angol előretörések. — A Vertojbánál olasz támadások. —
Az angolok megszállották Kutelamarát. — A németek az Ancre minkét
partján önként és tervszerűen ürítik ki első állásaikat.
Március 6 .: A Somme jobb partján az angolok pergő tűz után
támadásra indultak Bouchavesnestől keletre. — A Kelemen-hegység
keleti lejtőin visszavert orosz támadások.
Március 11.: A németek uj Ancre-vonalának előterén, Irles mellett,
gyalogsági harcok után a hátvédcsapatok a főállásba vonultak vissza. —
Champagneban a franciák folytatták támadásaikat. — Az angolok be
vonultak Bagdadba.
Március 16.: A pétervári távirati ügynökség nyilvánosságra hozza
II. Miklós manifesztumát, melyben lemond a koronáról.

Március 18.: Arras és Oise között az angolok és a franciák meg
szállották a németek által kiürített Bapaume, Péronne, Roye és Noyont.
— Az Ochrida és Prespa tavak között erős francia támadások törtek meg.
A Monastirtól északra fekvő hegyvidéken az erős harcok az ellenségnek
lényeges eredménnyel nem jártak.
Március 2 4 .: Az erdélyi határon, Sólyomtar és Csobános völgy
közötti orosz állásokat rohammal elfoglaltuk s a Magyarostól északra
küldött orosz előretöréseket meghiúsítottuk. — China megszakította
Németországgal a diplomáciai érintkezést.
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Április 2 .: Arras és az Aisne között tegnap és ma reggel újabb
harcok fejlődtek, különösen Bapaumeből Croisillesbe és Cambraiba vezető
utak között, valamint a Somme mindkét oldalán, St. Quentintól nyugatra.
Április 6 . : Wilson, az Egyesült államok elnöke, aláírta a Német
országgal való hadiállapot kiáltványát.
Április 9. : Ma délelőttől kezdve a legerősebb pergő tűz után az
arrasi csata folyamatban van 20 km.-nyi vonalon; az Arrastól kiágazó
utak mentén sikerült az angoloknak az első vonalakat elfoglalni, de az
áttörés meghiúsult; a túlnyomó ellenséggel szemben két német had
osztály s z í v ó s kitartásával jelentős veszteségeket szenvedett.
Április 17. : Az Aisne mellett e nagy háborúnak s igy a világtörténelemnek egyik leghatalmasabb csatája folyik Április 6-ától kezdve
szakadatlanul tartott a tüzérség és az aknavetők tüzelőkészitése a franciák
részéről eddig el nem ért erővel, hogy a német állásokat a támadásra
megérlelje és ütegeiket harcképtelenné tegye. Tegnap kora reggel Soupirtől
(az Aisne mellett) Béthenyig (Reimstől északra) 40 km-nyi vonalon indult
meg az áttörési támadás. Vérbe fűlt. Csak a mai esti órákban kezdtek
újból részleges támadásokba.
(Folytatjuk.)

Reformációi emlékünnepélyeink benső melegséggel folytak le
minden pontjukban, mind a három alkalommal. „Czobor Erzsébet" nő
egyesületünk estélyén felülfizettek: Bretz Valér — 50 f, Dákai Józsefné
2.— , Domanovszky Ákos 2.— , Kerber Henrikné 2.— , Klug Nándor
— .50 f, Knefély Lajos (Ujverbász) 1 — , Netkovszky Albertné 1.— ,
Scholtz Róbert 4.— , Stirling László 20.— , Szlávik Janka 1.— , Szlávik
Jenő 1.— , X Y — .40 f. Üllőiuti d. e. istentiszteletünk, valamint az
estély virágdíszéről nőegyesületünk lelkes hölgyei és Dákai Józsefné
gondoskodtak. Úgy ők, mint jó lelkű felülfizetőink, ez utón fogadják
hálás köszönetünket. — Ifjúsági ünnepélyünk a rendes vallásos estélyek
méretében a következő műsorral ment végbe: 1. Nyitány. Zongorán
előadta: Gratz Vilmos. 2. Imádkozott Szlávik Janka. 3. Megnyitó beszéd.
Tartotta Algőver Andor. 4. Vojtkó P á l: Erős vár a mi Istenünk. Sza
valta : Szlávik Irén. 5. Vargha Gyuláné : Egy a szükséges dolog. Szavalta :
Lapu Irén. 6. Ünnepi beszéd. Tartotta: Csengődy Lajos. Kiss Menyhért:
Ferike. Szavalta: Eckhardt Mariska. 8. Sinding: Heroique. Zongorán
előadta: Gratz Vilmos. 9. Zacsek Irén: 1917 október 31-én. Alkalmi
játék leányok számára, 3 jelenetben. Személyek: Forgách Mária és Bóra
Katalin: Faragó Mariska, Havasi Irén és Staupitz Magdolna: Huba Irén,
Kovács Ilonka és Schönfeld Margit: Körber Ilonka, Kóváry Janka és
Schönfeld É v a : Szlávik Janka, Lányi Vilma és Kanitz Erzsébet: Bendessy
Ilonka, Nagy Ilonka és Grosz É v a : Lay Vilma, Rokszer Irma és Golis
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Laneta: Rehák Irma, Kóváry Andor, tanár: Algőver Andor, Kóváryné:
Bendesy Margit.
A teljesen megtelt nagy terem hallgatósága, ifjúság és szülők, meleg
érdeklődéssel kisérték végig a műsort. Mikor a játék véget ért, a VII—VIII. o.
evangélikus ifjúság egy gyönyörű, hatalmas csokrot nyújtott át estélyeink
kezdettől érdemes oszlopának, Szlávik Jankának, szerkesztőnk keresetlenül
egyszerű, de szívből jövő szavai kíséretében. Ha már annak a csokornak
virágai elhervadtak, a gyöngyvirág, szegfű és chrysanthenum fehér szirmai
leperegtek és az 1917 november 14-ének estéje csupán édes emlékké
változott, azt kívánjuk, hogy a mi Szlávik Jankánk ihletett lelke még
mennél több hallgatónkat emelje további estélyeinken a magasba, az
eszmények földi teljességébe. — Végül lelkesen hivta elő közönségünk
a mi ifjú írónőnket, Zacsek Irént. Sikeréért mi is üdvözöljük őt, mint
az Ifjú Évek most megismert munkatársát.

Debreceni evangélikus ifjúságunk Lábossá Lajos lelkész veze
tése mellett, úrvacsorához járulás után, október 31-én és november 4-én
emlékezett meg a nagy évfordulóról. Az ifjúság ünnepén a templomi
ének után Lábossá méltatta a reformációt, Lántzky Olga szavalt és ének
fejezte be. A debreceni evangélikus konfirmált leányok egyesületének
emlékünnepe 10 vonzó pontból állott. Ének, ima, zene és szavalati
számok mellett Fábry Irma urhölgy tartotta a megnyitó beszédet, Lábossá
Lajos A protestantizmus nevelő erejéről olvasott fel s a záró beszédet
Szuchovszky Gyula s. lelkész tartotta.
A tanuló ifjúság e nagy alkalomból 208'16 koronát gyűjtött, mely
még növekedni fog, hogy alapítvánnyá legyen szegény, de szorgalmas
evangélikus tanulók október 31-én leendő jutalmazására. A konfirmált
leányok egyesülete 500 koronás alapítványt tett szegény evangélikus
leányok segítésére. Végül eddigelé 75 korona alappal alakulóban van a
„Biblia-“alapitvány. A legteljesebb elismeréssel vagyunk az ily alapít
ványok szervezésénél, azonban melegen ajánljuk, hogy mind a hármat
olvasszák egybe, mert kis alapítványok kis kamatai szinte értéktelenül
forgácsolódnak széjjel.
E helyen hívjuk fel kedves olvasóinkat, hogy gyűjtsék össze az
elhasznált bel- és külföldi postabélyegeket s küldjék el Lábossá Lajos,
árvaházi evangélikus lelkész ur cím ére: Debrecen, Batthyányi-u. 9. sz.
alá, aki azután az ő árváival szépen megtisztítja, rendezteti és értékesíti
azokat az árvák jutalmazására. Óhajtjuk, hogy evangélikus ifjúságunk
vegyen magának fáradságot és töröljön le figy-egy könnyet a mi evan
gélikus árváink szeméből.
Atapitó levél. „Azért amig időnk vagyon, mindenekkel jót tegyünk,
kiváltképpen pedig hitünk sorsosaival". Gál. VI. 10.
E napokban van 20 éve annak, hogy Németországból való vissza
térésem után az Úr szolgájává avattattam. Egyelőre azonban nem fog
laltam állást, hanem még két éven át a budapesti tudományegyetem
bölcsészeti karán a magyar-német szak, valamint a paedagogia rendes
hallgatója lettem. A bölcsészeti vizsgákra való készülődésem közben ért
b. e. Horváth Sándorunk meghívása oldala mellé káplánnak, majd rövid
időre rá vallástanárrá választatásom 1900 szept. 1-től kezdve. (1907 okt.
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25-én szereztem meg a theologiai tanári oklevelet.) Azóta az ifjúság
evangelizálásában itt töltöttem éveimet. És a tanítványaim körében eddig
lefutott idő — mondhatom — óráról-órára hozta meg számomra a
zavartalan boldogság forrását. Belsőségben nyilatkozó vallásos hitem
melegével, megalázkodott lélekkel adok hálát Istennek végtelen kegyel
méért, de úgy érzem, hogy ezt a hálát kifejezésre is kell juttatnom s
azt hogyan tegyem másként, mint lelkemhez nőtt tanítványaim iránt
tanúsító szeretetből nyújtott alapítvánnyal. Szolgáljon erre alkalmul a
reformáció négyszázados nagy évfordulója. Ezennel tehát egyelőre 2000,
szóval kettő ezer koronás alapítványt teszek pesti magyar evangélikus
egyházamnál a következő rendelkezéssel:
1. Az alapítvány, nevem teljes elfeledésével, viselje az „1917. évi
jubileumi alapítvány “ elnevezést.
2. Mindaddig, mig az alapítvány Istennek segedelmével általam
később gyarapitandó összeggel és a rendes kamatokkal ötezer koronára
emelkedik, gyümölcsöztetőleg kezelendő.
3. Az ötezer koronát elért összeg évi kamatai évenként október
31-én egy összegben adandók át valamely budapest-józsefvárosi fiuvagy leánytanulónak tiszta evangéliumi hite, nemes lelkülete és szorgal
mának pályázat nélkül való megjutalmazására.
4. Ha földi napjaimban elérem az ötezer koronára való felszaporodás
idejét, úgy addig magam óhajtom eszközölni a jutalmazást, azontúl pedig
a vallástanári testületre szálljon ez a jog. A megjutalmazott neve min
denkor bejelentendő az egyházi választmánynak.
5. Amig az én egykori kedves volt tanítványaimnak utódai laknak
a józsefvárosi részben, első sorban azok jutalmazandók.
Ha majd az Úr elhívó szavának engedve, nem leszek többé
tanítványaim között, a nehéz sorsban nyújtson vigaszt egyik-másik
józsefvárosi evangélikus hittestvérünkben az a tudat, hogy evangéliumi
anyaszentegyházunk, szegénysége dacára is, virraszt hívei felett.
Szeretettel áldom meg alapítványom kamatainak részeseit!
Budapest, 1917 október 1-én.

Algöver Andor.

Jegyzet. Közöltem alapítványomat, hogy majdan évek tűnésével összes volt
tanítványaim megemlékezzenek jogukról. Az összesek. Igazak és hamisak egyaránt.
Az előd vétke ne háramoljék az utódra.
Szeressük egym ást! Rövid az é le t !
Szeressük egymást, amig lehet!
Lehull a lomb majd s újra nem éled . . .
Viszi a szél a falevelet!

(Béri Gyula.)
Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10 szám.

Rejtvények.
F elad ja: Schm idt M argit

I. Számrejtvény.
Bensőnknek ez egy fő része. 18, 21, 20, 10.
Alázatos ellentéte. 24, 13, 18, 8, 6, 1.
Állat, melyik mézet szeret. 2, 4, 9, 22, 11.
Ember, ki vezet sereget 10, 1, 26, 17, 5.
Becses könyv ez nagyon nekünk. 3, 25, 19, 29, 25, 23
Mit ha olvasunk, ezt nyerünk. 7, 15, 22.
Ezt adná meg a jó Isten. 19, 17, 12, 11.
Vigyázz, ne sokat fecsegjen. 18, 14, 28, 16.
Egy betű. Ha jól megfejted 27.
E mondást, ehhez tartsd élted 1—29

II. Betürejtvény.

III. Szórejtvény.

A megfejtések december 10-ig küldendők be.
Az 1. számban közölt rejtvények értelme : I. öröm, róka, ökör, mari. — II. Erős
vár a mi Istenünk. — 111. Szeged.
Helyesen fejtették meg: Oravecz István, Knefély Lajos, Algőver Izabella, Bendesy
Ilonka és Margit, Faragó Mariska, Körber Ilonka. Novák Ilonka, Rehák Irma, Szlávik
Janka, Zacsek Irén, Obuch Zoltán, ifj. Ipolyi Endre. — A jutalomkönyvet ifj. Ipolyi
Endre (Budapest) nyerte el.

Csipke, Budapest: Bennünket ebből csak az a három érdekel, melyek lapunk
ban is megjelentek. Egész összetételében nem ismertethetjük Semmi költői magaslat,
semmi stílus. Átlag gondolatok pernyéje az egész, amilyenek minden könyves bolt
ablakában tátonganak az álmos unalmat elkergetni akaró ízléstelen közönség fe lé .—
Sch. Margit, Budapest: Benső melegség, őszinte és igazi alanyiság tükröződik
minden sorában; izzóan forrnak gondolatai agya és szive kis kohójában, de még
szárnyra kelni képtelenek. — M. Bálint, Szen tes: Lapunkat az ifjúságnak szántuk
s olvasóinkkal való minden benső összeköttetést mindenkor híven ápoltuk. Mint uj

barátunkat, szívesen üdvözöljük. Költői téren nem egészen helyén való felfogás:
gyakorlat teszi a mestert! Hiszen akkor minden szorgalmas ember lehetne költő.
Már pedig hány öreg ember van, aki elég sok költeményt összeírva, kegyetlen rimfaragásokat vitt véghez valódi költői lendület nélkül A költészet rejtett forrás, nem
pedig országút! Amazt csak a bennszülöttek ismerik, ezt akárki taposhatja. — V.
József, Palicsfürdő: Előfizetésül 2'70 fillért kaptunk kézhez közvetett utón; kérjük
mielőbb a hátralékos 2 30 fillér beküldését Az első két számot hiányosan jelzett
tudósítása következtében visszakaptuk s csak fáradsággal tudva meg a helyes cimet,
utólag újból elküldöttük. Az eddig küldött előfizetés a jelen számmal véget ért. —
M Emil, D ebrecen: A múltkori példánytöbbletet nem érdemes visszaküldeni; aján
dékozd valakinek. Mindnyáitoknak boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk! —
J. Nándor, hadnagy, Harctér: Az eddigi számokat megkapta ? Előfizetését Q. Aladár
barátom át akarta adni, mikor legutóbb együtt voltunk, de nem vettem át, nehogy
esetleg ugyanegy előfizetés két helyről érkezzék. Uj címét megkaptam és csak ne
feledkezzék meg lapunkról, régi jó barátjáról. — Jantcá-nak, Budapest: A mi hitünk
önmagában tökéletes szobornak fő alakja, mellyel szép harmóniába olvad mellék
alak gyanánt a költészet. Indítson akaratelhatározásra a fő alak, vezessen a kivitelben
a mellék alak. — W. J. Ujverbász: Beküldött első rejtvényed a végén hibás, a
másodikat pedig egy másik olvasónk előbb küldötte be. Csak küldj máskor is rejt
vényeket s mi a hasznavehetöket szívesen közöljük.

Az ifjúságot érdeklő hirdetéseket elfogad az IFJÚ ÉVEK
kiadóhivatala, Budapest, VIII., Kisfaludy-u. 19. I. em. 5.
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