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Zászlóbontás. A váczi evangélikus egyházban Sommer Gyula
lelkész fáradhatatlan buzgólkodása folytán november 10-én, Luther szü
letésének évforduló napján ifjúsági egyesület alakult, amely Krisztus
követését irta zászlajára. Az egyesület programmjába vallásos estélyek,
ünnepélyek rendezését is felvette, de a legnagyobb súlyt a hetenkint
tartandó bibliaórákra, a Szentirás olvasására kívánja fektetni. Az alakuló
gyűlésen, amelyen Ivánka Pál, főszolgabíró, egyházközségi felügyelővel
az élén nagy számú közönség vett részt, dr. Varsányi Mátyás, püspöki
másodlelkész, Jézus hivó szózata alapján: „Jer, kövess engemet" épü
letes biblia magyarázatot tartott. Szivbeli örömmel üdvözöljük a váczi
testvér-egyesületet és Isten bőséges áldását kérjük Sommer Gyula lan
kadatlan buzgóságára az apostol szózatával: Mindenestül növekedjetek
abban, aki a fő, a Krisztusban!
Lindtner Vilma emlékezete. Fáradt pásztor és elszéledt n y á j:
im, ennek a képnek jegyében indultunk e tanévi vallásos estélyeink
9-ik évfolyamára. Ennek bizonysága az egyébként simán lefolyt dec.
19-iki estélyünk is. Hova lettetek, ti egykori fényes karácsonyi esték?
Mielőtt az alkony beállana, benső szükségét éreztem kötelessége
met leróni azzal a poetikus lélekkel megáldott Lindtner Vilmával szem
ben, aki nem csak az Ifjú Éveknek volt könnyű tollú dalosa, hanem
vallásos estélyeink fénykorának is egyik oszloposa. Csendes dalok! Ez
volt a cime első felolvasásának, 11-ik estélyünkön, 1910 dec. 14-én.
Jubileumi strófák! Ez volt a 18-ik és egyúttal utolsó alkotása ötvenedik
estélyünkre,' 1915 febr. 14-ikére. (Szlávik Janka szavalta el.) E két idő
pont között zajlott le Lindtner munkássága estélyeink megszokott láto
gatóinak mindenkori boldogságára. S azután a kigyult csillag fénye
hirtelen lobbot vetett, a fény kihamvadt, csak a törődött testtel vias
kodott még, hogy végül a test is elpihenjen.
Szenvedett és dalolt. Magának szenvedett, keveseknek dalolt. Név
telen nagyság volt, akiről e sorok után talán soha és sehol sem olvasunk
többé! Mai estélyünk két utolsó pontját szenteltük emlékezetének. Szer
kesztőnk „Jegyzetek" címen méltatta Lindtner mély poézisét s azután
színre hoztuk Ipolyi Endrének „Mester és tanítványa" c. ez alkalomra
irt 1 felvonásos játékát a következő szereposztás mellett: Árvái János,
tanár: * * * ; Dr. Szalay Arturné: Keresztényi Jolán ; Vilma, leánya: Szlá
vik Janka; Lola: Zacsek Irén; Toto: Bendesy Margit; Dodó: Rehák
Irm a; B u ksi: Faragó M ariska; B ö zsi: Körber Ilonka; Károly, deák:
Szlávik Je n ő ; Juliska, szobalány: Rehák Irm a; Angyal: Polereczky
Ilonka. Összes szereplőink felől a legteljesebb elismeréssel kell szóta
nunk, különösen pedig Szlávik Janka hasonlíthatatlanul benső és meleg
előadásáról. Mivel a szerző kéziratát a legszigorúbban magántulajdonnak
tekinti, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy közölhessük művét.

Itt az Ifjú Évek !

(Dittler Jolán rajza.

Új esztendő.
Megint letelt egy esztendő,
Eltűnik a múltban.
Mig egyfelől ez búcsúzik,
Jön a másik túlnan.
A jövendő mit hoz reánk ?
Segít ? Üt-e rajtunk ?
Gondviselő édes Atyánk,
Te légy a mi pajzsunk.

Milyen lesz majd a jövendő ?
Jobb^-e, avagy rosszabb ?
Így éljük-e, elegyítve
A jóval, a rosszal ?
Annyi gondot mérj ki csak ránk,
Hogy bírjuk a terhit.
Gondviselő édes Atyánk,
Te tudod, hogy mennyit.

Visszanézünk, múltba nézünk,
Volt derűs nap benne.
Nyugodalmas boldog óra
Nehéz küzdelemre.
Bús, haragos vihar után
Sugarat is kaptunk,
Gondviselő édes Atyánk,
Te voltál a pajzsunk

Boldogságból, szerencséből
Ossz ki, ahogy véled,
De csak annyit, hogy varázsát
Ne vessze az élet.
És hogy akármi jön reánk,
Ne rontson meg terhe.
Gondviselő édes Atyánk,
Te taníts meg erre.

Mesgyén állunk, az uj ösvény
Olyan, mint a régi.
Amint megyünk, vajh, a lábunk
Végét mikor éri ? . . .
És eljön a nagy éj reánk
És álomra hajiunk.
Gondviselő édes Atyánk,
Te léssz a mi pajzsunk.

Lantos.
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Korcsolya és csiriz.
— Elbeszélés. —

Nagyon hideg volt; a földeket, a várost s a Duna befagyott vizét
tündöklő formaruhába öltöztette a tél szeszélye: a hó.
A jégpályák már kora délutántól kezdve víg-hangosak voltak a
hancurozó diák seregtől s Ovidius bizony sok fióknak mélyén várta hiába,
hogy egy-egy merész bógninál megszólaljon a „kisbiró“ és hazaküldje
a fiukat, hogy praeparáljanak.
Gombos Pistának egyszer-egyszer eszébe jutott, hogy haza kéne
menni, elintézni latinból azt a pár sorocskát. (Németből is van vagy
tíz sor kívülről! A számtan példát lemásolja majd reggel, óra előtt;
történelem? . . . átolvassa majd a tízpercekben.) Holnap biztosan felel,
dehát ki tudja, meddig lesz még jé g ? ! . . . És nincs mesésebb mulatság
és élvezet, mint mikor az ostorvég repül!
így ment ez nap-nap mellett; alig nyelte le az ebédet, belebujt a
szvitterbe, fülére húzta jól a meleg sipkát s a korcsolyával a hóna alatt,
rohant a jégre A jó pajtások várták már, mesésen mulattak mindig s
legkisebb gondjuk is nagyobb volt a tanulásnál.
A secundák megszaporodtak szépen. Eh, év végéig majd csak
kijavítom! — biztatgatta maga-magát Pista s szorgalmasan szökdösött
a könyvek mellől le a jégpályára. S ha a lelkiismerete már nagyon
furdalta, elintézte hamar: majd holnap . . .
Hanem, igaz, úgy táncolni ott a síkos jégen senkisem tudott, mint
Pista. Büszke is volt a tudományára nagyon a gyerek!
Az édes apjának azonban nem igen tetszett az ilyetén kiválósága
és szerfölött gyanús volt az a sok: „nincs uj lecke", meg „tudom már",
hát egy szép napon elment az iskolába s megtudakolta, tanul-e az ő
korcsolyabajnok csemetéje?
A latin óra után (gazdagabban egy dacival és szegényebben a
„puskával", mely minden ijedt és kétségbeesett dugdosás dacára is a
katedrafiókba vándorolt), majd hanyatt vágódott ijedtében Pista, mikor
meglátta az édes apját belépni a tanári szobába.
Éhes volt nagyon, de azért mégis sehogysem ízlett akkor a tíz
órai. Szurkolt a gyerek fenemód s otthon szepegve várta, mikor jön
haza az apja, mikor kezdődik a hadd-el-hadd! És úgy csinált, mintha
tanulna. De nem történt semmi egészen ebédig. Na, gondolta Pista,
most jön a fekete leves, mikor az ebédhez hívták.
Besomfordált az ebédlőbe. Az apja már várta; de csudák csudája,
sem nádpálca, sem pipaszár, sem egyéb ilyen utálatos szerszám nem
volt a kezében. A hangja sem volt haragos, csak komoly és határozott,
amikor röviden ennyit mondott:
— Add ide a korcsolyádat s az idén többet nem mész le a jég re;
tanulj, haszontalan kölyke . . . Értetted?
Látni kellett volna, milyen rőkönyödött arcot vágott erre Pista.
Nagyobb büntetés, borzasztóbb csapás nem érhette volna ennél!
Asztalhoz ültek. Lehorgasztott fővel kanalazta a levesét Pista és
eleinte szólni sem tudott. Később könyörgésre fogta a dolgot. ígért
füt-fát; hogy ő igy fog, úgy fog ezután tanulni! Csak most az egyszer
bocsásson meg neki ap a! . . .
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Hiába volt minden könyörgés. Egész délután könyvvel a kezében
bámult ki az ablakon, nézte, mint havazik s nagyon el volt keseredve.
Hogyne, mikor már alig két hét választotta el a korcsolya versenytől.
Biztos, ő lett volna az ifjúsági bajnok!
Sokáig hánykolódott az ágyán, sirt egy-két verset s törte a fejét,
mit is csináljon . . . Egyszerre csak felült az ágyán s majdnem elkiál
totta magát. Nagyszerű eszméje támadt. Még egy kicsit meghánytavetette magában a dolgot, aztán befordult a fal felé és elaludt.
Reggel magától kelt fel s mikor az édes apja bement hozzá, hogy
felkeltse, már talpon volt. Könyv volt előtte; hanem a gondolatai a jégen,
meg egy pár lyukas cipőjén jártak.
Mikor aztán összeszedte a könyveit (de rég vitt már ennyi könyvet,
jobban mondva: de rég is vitt már egyáltalában könyvet! Elég azokból
néhány lap is, a kabátzsebben), előkotorászta azt a lyukas cipőt és
megkérte az apját, engedje, hogy elvigye az iskolába megtalpaltatni a
Verebes bácsival, a pedellussal; mert ő ahhoz is ért és olcsón csinálja.
Elvihette; 12 órakor aztán elbliccelte a torna órát s rohant az Ács
utcai polgári iskolába. Ott bekopogtatott az igazgató urnái, bemutat
kozott illedelmesen s engedélyt kért, hogy ő is megtanulhassa a talpalás
nemes művészetét. Az igazgató ur beirta egy nagy könyvbe a nevét,
megmondta, hogy hová kell mennie s mikor intett, hogy elmehet, tele
fonált Pista édes apjának. Régi, jó ismerősök voltak; tudta, hogy jómódú
ember és csodálkozott, hogy ide küldte a fiát, ahol csak az igazán
szegény diákok csirizelik a maguk megviselt, éhes cipőit. Persze, hogy
nem tudott semmit a dologról Pista apja. Abban állapodtak meg, hogy
nem szólnak semmit Pistának, megvárják, mi fog kisülni ebből?!
Pista meg dolgozott lázas buzgalommal, izzadt, ügyetlenkedett az
első napon, de azért elszökött hazulról minden délután különféle ravasz
ürügyekkel. Eltelt igy négy nap és még az egyik talppal sem volt kész.
Mihály bá’, a rokkant mester, az uzsoki népfölkelők közül való,
bizony sokat szidta Pistát, ígérgette, hogy beleüti az orrát rögvest a
csirizes tálba, ha megint rosszul csinálja a dolgát — Pista meg ügyet
lenkedett nagy buzgón tovább. És néha nyitva felejtett szájjal hallgatta
a többi nebulóval együtt az uzsoki hőst, ha jókedvében beszélni kezdett,
tűzben égő szemmel, a hazát őrző havas Kárpát borzalmas, diadalmas
harcairól.
Nem gondolt ilyenkor Pista még a korcsolya-versenyre sem, csak
elnézte hosszan, áhítattal Mihály bá’ csonka lábát s mellén a csillogó
vitézségi érmeket!
Közben alábbhagyott a hideg; Pista szorongva nézegette a hőmérőt
és sirni lett volna kedve, amikor látta, milyen veszedelmesen közeledik
a 0-fokhoz a higany.
— Na, öcsém, — mondta egy hét múlva Mihály bácsi, — úgy
látom, holnapra meg lesz a bakancs. Oszt’ ha kér a papájátul egy
fáintos, pántlikás cibart, amiér’ hogy ilen szépen megtanítottam, hát
igen megköszönném.
Majd hogy ki nem ugrott a bőréből, úgy örült Pista. Két heti
nehéz munka után végre megveheti a korcsolyát! Nem kell ezután már
itt görnyednie a szurtos kaptafa fölé. Ugrálni, kiabálni szeretett volna
örömében; hiába: nem szokta a cigány a szántást . . . És nem tudott
másra gondolni, csak a holnap délutánra, amikor kint lehet újra a jégen.
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Másnap jelentette otthon, hogy kész a cipő; az édes apja meg
kérdezte tőle, hogy mennyibe kerül? Ekkor zavarba jött nagyon Pista,
hanem azért pirulva ugyan és akadozva, de kimondta: 16 koronába. Az
édes apja elkomolyodott arccal csóválgatta a fejét, de odaadta a pénzt.
Pista elrohant a műhelybe. Útközben elvágódott vagy háromszor a
síkos kövezeten — oda se neki! Talán ma van az utolsó jé g ! Ma még
kihasználja! És olyan izgatott volt, olyan boldog . . .
Öt óra felé tényleg elkészült a cipő. Odaadta Mihály bá’nak a
pántlikás szivart, amit útközben vásárolt egy trafikban és sietett venni
korcsolyát. Szép, nikkelezett, görbe orrút. Éldugta a kabátja alá és úgy
vitte haza a cipőt. Az apja jól szemügyre vette a cipőt, aztán szó nélkül
bement a másik szobába.
Ezt várta csak Pista. Széles somolygással már lent látta magát a
jégen, amint boszorkányos gyorsan gyártja a remek nyolcasokat, bognizik, mindenki őt nézi és szinte hallotta egy-egy nehezebb figura után
az elismerő tapsokat . . .
Kióvakodott a szobájába, belebujt a szvitterbe, kezében a ragyogó,
uj korcsolya s már az előszobában volt, amikor utána szólt az édes apja
szigorú hangja:
— Várj csak, P ista!
Kijött az előszobába, felgyújtotta a villanyt s megkérdezte a fiától,
hogy hová megy?
Egészen oda lett Pista. Mit feleljen erre? Szeretett volna elsülyedni
a föld alá szégyenletében — de szidta is magát ügyetlen lassúságáért.
Jaj, ha csak kicsit jobban siet, hol lenne már mostan ! Eltörött a m écses. . .
Bőgni kezdett a suszter-diák.
— Ha te nem felelsz, megmondom hát én majd. — Ezt mondta
az apja s Pista felé nyújtva egy pár talpalásra szorult cipőjét, igy foly
tatta : — Korcsolyázás helyett elmész a műhelybe s becsülettel meg
talpalod az apád cipőjét. Ezt a 20 koronát pedig Mihály bácsinak adod;
az uj korcsolyádat meg odaajándékozod egy szegény fiúnak. Megértet
ted ? Elmehetsz . . .
. . . Künn a lépcsőházban megtörölte kabátja ujjával az orrát, aztán
lehangolva egy kicsit, de meg is könnyebbülve, mindig gyorsabb és
gyorsabb léptekkel ment Mihály bá’hoz, a csirizes műhely felé.
És elfordította fejét, amikor a korcsolyázás gyönyörűségeit hirdető
zászló elé ért.
fü le i Boda Andor.

Egy találkozás emlékére.
Mikor jöttél, az arcod halovány volt,
Fojtott könnyektől fénylett a szemed
S kérdezted tőlem: Merre, hol keressed?
Mondjam meg néked, merre, hol lehet?
És halvány arccal, fényes, bús szemekkel
Keresni indultál a hütelent
S magamban én is hosszan eltűnődtem
Valakiről, ki messze, messze ment.
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Szótlanul, csendben én is útra keltem,
Merengve régi, édes álmokon —
5 két szív barangolt árván, elhagyatva,
Aznap este a népes útakon.

ti.

Add, Uram!
Oh, add, Uram, hogy már ne bántsanak,
Ne érjen többet sújtó ostorod,
Mert nem bírom már, összeroskadok.
Nézd, nem tudom már vinni terhemet,
Az égve-égő, fá jó vágyakat.
Állj mellém, nehogy felcsúfoljanak.
Oh, adj mosolyt, pár kedves, enyhe szót,
Két simogató, kicsi, hús kezet
S mely megsiratja árva életem :
Két drága, könnytől csillogó szemet.

ti.

Tollheggyel.
A vígjáték is szomorú annak, akinek a rovására nevetnek benne.
*

Egy cinikus mondotta: A boldogtalan ember nem megy a Duná
nak, vagy nem köti fel magát, hanem a szivébe lő egy browninggal:
ez az emberiség fejlődése.
*
Nem a magunk jószántából jöttünk e világ lakomájára: úgy hív
tak meg rá bennünket. S m égis: a legtöbben éhesen és szomjasan tá
vozunk róla.
*
A szenvedések és megpróbáltatások az élet fűszerei. De gyönge
szakácsmüvészetről van itt szó, mert a legtöbbször elsózzák és elpap
rikázzák az ételt.
*
Holtsúly és holttudás. Holtsúlynak a saját súlyt nevezik a hajón,
holt tudásnak mindig a más tudását.
*
Kinek ez a sorsa, kinek az. Kinek, hogy sírjon, kinek, hogy ne
vessen. Milyen mérték szerint dől el vájjon, hogy ki sir — és ki nevet?
*
Aki valami úton-módon elvesztette a hitét, az a végén babonás lesz.
Tüske.
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Bakavílág,
Csodálatos és ragyogó jelensége a világháborúnak a fáradalmak,
szenvedések, nélkülözések között és a minden pillanatban bekövetkez
hető halál közelében a sajátos színekkel virágokat hajtó katonaadoma.
Miközben harcukat vívják a természet ellenséges erőivel, csodálatos
bőséggel buzog a harctereken az istenáldotta bakahumor. Nem keserű
gúny, nem elkeseredett csúfolódás nyilatkozik e harctéri tréfákban, hanem
a férfi lélek nyugalma, a magyar néptermészet napsugaras humora,
bizonyságául annak, hogy a világháború mitsem változtatott ezek rendít
hetetlen lelkén.
A legveszélyesebb pillanatban csúszik ki a legötletesebb adoma,
kedélyes mondás a baka száján. Nem egy ízben mosolygó arccal rohant
a pusztulásba, de utolsó mosolyát a kegyetlen végzet sem lehelte le
ártatlan arcáról. Lövész árokban, otthon és mindenütt, hol katona ruha
fedi a napbarnított, harcedzett magyar gyereket, nyilvánul e megmagya
rázhatatlan jelenség. Mindenre van találó szava; egy eset gyakran bő
anyaggal szolgál. Hazai szőlő nedv oldja csak meg igazán nyelvét s
ilyenkor mindenki alanya és tárgya egyaránt a kifogyhatatlan katona
humornak. Köztük élve néhány ilyen kalászt gyűjtöttem össze kis csokorrá
s haza küldöm kedves régi lapunk olvasóinak, hogy bebizonyítsam,
mennyire nem változott a magyar baka lelke; olyan az, mint volt, vidám
és kedélyes, akárcsak a hajnali napsugár a bodros Tisza hátán.
Tartaléktól ijed a baka legjobban. Kirukkolás a front megett, sok
iskolázás nincs ínyére. — Lövész árokban, vagy otthon 1 — mondja.
Tenni azonban nem tehet mást, csak amit a kommandó előír. Ilyen
reggeli kirukkoláskor szól az egyik:
— Na, koma ez ippeg olyan, mint cibillbe a sport! Huzódzkodunk tőle
— Ippeg azon véleményen volnék én is; olyan ez, testvér, mint
az adófizetés.
Iskolát tart az egyik sarzsi.
— Mire való, Infanterist Fekete, a katona nyaka?
A kérdezett némán néz s válasz helyett megoldásra vár.
— Maga szerencsétlen! Nem tudja? Hát hova tenné kigyelmed a
kravátliját, ha nyaka nem vóna?
A honvéd testvérek hallgatják a német kommandót. Oda szól az
egyik dunántúli a másiknak:
— Mi az, komám, hogy: Báj fusz? (Beim Fuss! parancsra a
közösöknél lábhoz jön a fegyver.)
— Nem lehet a’ más, testvér, mint hogy Báj az láb, fusz az —
hoz, mivelhogy nálunk is tanálják mondani: Lábhoz!
Tábori őrsön egy, a két vonal közti faluból megszökött bárányt
fog a baka, parancs ellenére.
— Hol vetted ? — kérdi a főhadnagy szigorúan. Nem tudod, hogy
tiltva van a requirálás ?
— Tudom én, jelentem alássan, de ő nem tudta!
— M i? Mit nem tudott ez az ártatlan bárány?
— Főhadnagy urnák jelentem alássan, a jelszót nem tudta!
Mosolyogva kellett megbocsátani.
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Hajnalban vizitálom egyik posztomat a gépfegyverállásnál. Pesti
jobb házból való fiú áll őrt; fiatal rekruta.
— No, Nemesik, mi újság ?
— Nem tudom, hadnagy ur, kérem, nem olvastam már rég újságot.
Orvosunk beszéli. Egy sovány bakára mustár tapaszt raktak. Két
ségbeesetten pislant kegyelemért a paciens, szólva:
— Orvos ur, az Istenért, nem lesz pazarlás ennyi mustárt ily
kevés húsra rakni ?
A szomszéd pesti vadász zászlóaljnál mesélik. Volt egyik századuknál
egy zsidó kántor, ki a bukovinai Vormarschnál egy rettentő furkós botot
cipelt egész idő alatt a hátán. Sokáig találgatták, mig egyszer megkér
dezték, mi a csudának hordja ezt a felesleges terhet? Megnyugodva felel:
— Ha esetleg visszafelé kellene szaladni, legyen mit eldobnom,
hogy könnyebben szaladhassak.
Egy faluban átvonulás alkalmával vett a legényem magának egy
üveg rumot.
— Mi az, Ján os? Csak nem akarja mind meginni?
— Nem, nem, hadnagy uram! A fele a földimé.
— Csak öntse ki a maga részét, nem akarom részegen látni.
— Bajos dolog az hadnagy u r ! Az enyim az alsó felin van.
Bukovina, 1917 XII 6.

Lorsch Frigyes,
cs. és kir. 38-as géppuskás hadnagy.

Üzenetek — az olvasáshoz.
Hogyan olvassunk?
Egy nagy bajotok van ! Igen jól tudtok olvasni. Tekintetetek csak
úgy száguld a betűk felett, de az ekszpressz-vonatról jobban meg lehet
figyelni a legváltakozóbb vidékeket, mint meglátni széditően jól olvasó
szemeteken át a tájakat, melyekhez azok a fekete sinek akarnak elvinni
benneteket.
Tehetnénk itt is egy kis összehasonlítást. Ma akárhány elemista
jobban tud olvasni, mint ötven évvel ezelőtt nagy reményű kisdiákok.
A kisdiák ma jobban tud, mint száz esztendővel ezelőtt akárhány derék
vitézlő férfiú és félő, hogy a múlt század elejéről a legkönyvesebb ma
gyar emberek nem állnák ki a versenyt veletek. És mégis, nem jelent
ez csupa örömöt, csupa előnyt és fölényt. Veszedelme van annak s már
is sok pusztító ártalma, hogy ilyen jól, hogy ilyen sokat tudtok olvasni.
Szinte sajnáljuk, hogy olyan jól megtanultátok ezt a mesterséget. Szinte
jó lenne visszahozni rátok egy kicsit azt az időt, amikor sillabizálva
ment az olvasás, amikor a betűk is lassúbbak voltak, nem simultak úgy
a szem alá, amikor egy-egy könyv nagy vendég számba ment a háznál.
De még sem úgy akarunk segíteni a bajon, hogy visszafelé toljuk
az idő óramutatóját. Hiszen az magában nem baj, hogy olyan jól is
tudtok olvasni. Nagyon gyorsan olvasunk, gyorsabban, mint szabadni:
ez hoz magával egy csomó bajt s ez nyit kaput olvasásunkban majdnem
minden helytelenségnek. És mi még dicsekszünk is vele, hogy száz oldalt

100

tudunk hatvan perc alatt, hogy középsúlyú könyvhöz elég nekünk egy
téli este. Csak úgy siklanak tova előttünk a sorok, izgatottan kergetjük
őket: valóban úgy teszünk, mintha olvastunkban az lenne a főcél, hogy
mentői hamarabb érjük a végét.
Pedig milyen káros következményei vannak e módnak! Egészen
megtizedeljük, levékonyitjuk, megcsonkítjuk vele a könyvet és még csak
azt se lehet mondani, hogy legalább leszedtük a fölét, mert ugyan nem
sokat érhet az a könyv, melyet gyors olvasással lehet lefölözni. Jó volna
mégis, ha csak annyi lenne a baj, hogy igy olvasatlan marad könyvünk
nek bizonyos része. A gyors olvasás azonban nem egy s más darabjá
tól, de egyenesen legértékesebb részeitől foszt meg a könyvednek s hozzá
még azt is, amit meghagy, úgy kiforgatja, úgy elformálja, meghamisítja,
hogy nem is azt a könyvet olvastad talán, ami kezedben volt, talán
egészen mást, mint amilyet az írója akart. És itt jön a gyors olvasás
büntetése: vannak könyvek, amik számára teljesen hozzáférhetetlenek s
hogy ezek a könyvek épen a legjobb, legszükségesebb könyvek. A bün
tetést aztán mindtovább növeli az, hogy mig a legjobb könyvek igy
lehetetlenek lesznek az olvasóra, ugyanakkor kénytelen lesz ő mindjobban
a silány, értéktelen, sőt rontó könyvek felé sodródni.
Helyes útra fog azonban minket téríteni annak tudatba vevése, hogy
az olvasás legigazabban lelkünk táplálása. Benne tehát valami történik.
Hogy pedig valami történhessék, ahhoz idő kell. És ezt az időt nem az
fogja megszabni nékünk, hogy mily gyorsan bírjuk a betűk iramát, ha
nem, hogy mennyi idő kell ahhoz, mig lelkünk táplálására alkalmassá
lehet az, amit olvasunk. Rá kell csak gondolni testi szervezetünkre.
Mennyi mindennek kell történni, mig a legjobb táplálék igazán táplá
lékká válik.
Nem jelenti ez azt, hogy most már mindent egyforma lassan cam
mogva olvassunk. Vannak könyvek, könyvekben egyes helyek, amiket
kivált gyakorlottság után gyorsabban olvashatunk, amiknél furcsa lenne,
értelmetlen s talán a könyvnek ellenére, ha lassan olvasnánk, ép oly
helytelen, mintha valaki hallgató nóta tempójával játszaná a csárdást.
De ez fordítva is igaz. Vannak könyvek és könyvekben helyek, amiket
meg nagyon lassan kell olvasni, mert különben elvész a szépsége és
minden értéke, mint a mélabús dalnak, egy magyar ábrándnak, ha valaki
csak úgy ledarálja. Bizony nem ártana, ha a könyvsorokhoz is olyan
jelzések lennének, mint a zeneművekhez, hogy itt most lassabban,
ott vontatottan, mostan meg egészen halkan — és mostan pedig —
csend . . .
Meg akarjuk azonban mutatni, hogy a könyveinkben úgy amint ma
vannak, mindenikben van ilyen, ha nem is zenei, de irányitó jelzés.
Talán nem egyenest arra való, amit mi keresünk, azonban igen jó
pótolója annak. Tudjátok, mi ez? Csak azért nem veszitek észre, mert
kicsiny. A pont! Emlékeztek még, nem rég tanultátok, hogy mit jelent
a pont. Hogy a pontnál meg kell állni és a hangot le kell ereszteni
És most már tudni fogjátok, hogy a pontnál nemcsak azért kell meg
állni, hogy lélekzetet vehessünk, hanem hogy a mondat értelmét felfog
juk, ha kell megkeressük. Nincs semmi sietni való. A pont megengedi
rendesen, hogy addig időzz nála, ameddig jól esik. A következő mon
dat megvár, nem zaklat, hogy itt már az indulás. Ellenben az lehet,
hogy az előző mondattal soha többé nem találkozol. S most sem akar-
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rfál mélyen az arcába nézni. Aztán á pontnál tulajdonképen a hangot
is le kell ereszteni. És ha némán olvassz, vájjon mit eresztesz le ? Akkor
ereszd le a figyelmedet és szállj a mélyébe annak, amit olvastál, mert
talán csak kívül simogattad végig azt a csendes szelencét, amely belülről
csilingelő aranyos kincset tudna mutatni néked.
A ponton kivül még egy lassító jelzést találok én minden könyv
ben : azokat a fehér helyeket, amelyek itt is, ott is kitekintgetnek a
betűk fekete rendjei közül. Mintha reápi figyelnének, hogy mit csinálok,
hogy most szólaljak meg én, hogy ne tapadjak csak hozzájuk önfeledten,
hanem egy kicsit gondoljak magamra: mit is mondtak ők az imént
nekem ? Mert az bizonyos, hogy nem azért van némelyik pont után új
kikezdés, mivel ott a pennából kifogyott a tinta, nem is csak az
értelem kedvéért Többért. Hogy ottan átéljük, amit olvasunk, átszőjjük
a lelkünk selyemszálaival; hogy egészen odalássunk, ahol a könyvünk
jár, egészen átérezzük azt, amit az iró mondani akar.
Egyes könyvekben találunk még más ilyen nekünk való jelzéseket
az olvasás tempójához. Ismeritek a vastagbetüs szókat, meg a ritkitottan
szedett sorokat. Hát hiszen jó ez is. De mit tudom én, hogy épen neked
melyik szóra van leginkább vastag nyomással, melyik sorra legsietöbben
ritkított formában szükséged? Azonfelül sincsen nagy bizalmam hozzájuk.
Mert hiába, azok a vastag betűk is csak betűk; azok sem tudnak
kinyúlni, hogy kabátjánál fogva visszahúzzák azt, aki át akar szaladni
fölöttük. Meg lehet szokni őket. És aki nem áll meg a pontnál, bekezdés
végénél, nem áll az meg igazában a légritkítottak vastagbetükriél sem.
Igen ám — mondjátok — de már elmúlt az a világ, nincsen arra
idő, hogy olyan lassan, gyalogszerrel járva olvassuk ma a könyveket.
Hiszen egész életünkben nem vihetnénk fel egy tucatra, hol maradnak
akkor a többi?
Az a tévedés uralkodik, hogy az olvasás csak úgy ér valamit, ha
sokat, ha mentői többet olvasunk. És ez a tévedés egyre szedi a maga
áldozatait és vakon hurcol tova sokezer olvasót. Mulasztják miatta más
dolgukat, behorpasztják érte a tüdejük falát és mégis nem látszik meg
rajtuk nagyon a sok könyv; nem épiti igen különbre őket, csak meg
bolygatja az életüket.
Sokat olvasni ép oly helytelen, mint gyorsan olvasni. A kettő
ugyan karöltve jár s kölcsönösen kergetik egymást, de mégis tudom
nehezebb lesz belátni néktek, miért jelent a sok könyv az elhamarkodott
olvasáson felül külön veszélyeket. Pedig az, hogy milyen tempóval
olvasol, elsősorban arra a könyvre nézve fontos, mert attól függ, hogy
mennyire tárulhat fel előtted. Az azonban, hogy mennyit olvasol, egye
dül — tereád, mert ha sokat olvasol, egyik könyv megzavarja benned
a másik hatását, sőt útját állhatja egészen annak, hogy magadba fogadd
minden drága kincsét csak egyetlenegynek is. Olyan az, mintha valaki
kis kertet tele rak sok gyümölcsfával, egyik a másikon szoronkodik
benne, nincsen levegő ott, nincsen napsugár s a sok közül egy sem tud
gyümölcsöt hozni. Abban, hogy valaki kevesebbet olvas a kelleténél,
nincsen annyi veszteség a világ számára, mint amennyi baj és veszede
lem származott már abból, hogy egyes emberek igy sokat olvastak.
De hol az oka ennek a tünetnek, a sok olvasásnak? Talán csak
a határtalan nagy tudásvágyban? Nem, volt ilyen a régiekben is. És a
tudásvágynak nemcsak szét a könyvekre, hanem ugyanúgy be a könyvek
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mélyére is kellene küldeni! Biz más is van ott az ok körül.* Felületes
ség, állhatatlanság, bizonyos jellemtelenség, alacsony olvasó célok szolgálása, hiúság, külső hatásvad ászát, látszat és a látszattal kapcsolatos
dolgok túlbecsülése szövődnek bele az okok azon hálózatába, amik ezt
az olvasó szellemet eredményezik, amit kicsit talán durván, egyoldalúan,
olvasási dühnek neveztek el. Hol külön, hol együtt járnak ezek az okok.
De ha ilyen súlyos is a baj — gondoljátok — segíteni nem lesz
nehéz azon. Hát nem olvasunk olyan sokat! Azonban a dolog nem
egészen olyan egyszerű. Az még nem elég, hogy keveset olvasunk.
A munkának másik, fontos fele azonban egyáltalán nem végződhetik el,
csak személyes hozzájárulásunkkal. És miben áll ez a munka ? Szemlé
lődésben, elmélkedésben, mérlegelésében annak, amit olvastunk. Hogy
egészen együttéljünk, amit ott arravalónak találtunk. Hogy rágondoljunk
akkor is, mikor távol járunk a könyvünktől, az életnek különféle helyze
teiben, hogy halljuk hangját a külvilág legnagyobb lármájában is, azzal
egybevessük és azután ahogy szükségét érezzük, halkan kigyúrjuk,
égessük belőle azt az aranytéglát, amellyel az a könyv szépen, alkal
masan, talán nélkülözhetetlenül hozzá tud járulni életünk épüléséhez
s a lelkünk építéséhez. És ez nem könnyű munka, talán a legtöbb intelli
genciát, önuralmat követelő, de benne utolsó iskoláját járja az olvasnitanulás s vele a legjobb könyvek nyílnak meg előttünk s a legértékesebb
szellemek lesznek szolgáinkká. Az olvasás pedig életünk legáldottabb
műveletei közé emelkedik.
Az olvasásnak ezen módját kevesen értik. Innét van az, hogy miért
nincs több jó hatása az olvasásnak. Még a legjobb könyveknél is. Majd
nem minden könyvnek bénít ez a hatalmán, de legtöbbet az úgynevezett
építő könyveken; amiknek célja, rendeltetése el nem érhető e finom,
benső, munkás olvasás nélkül.
Pedig a könyvek mind figyelmeztetnek erre. Azok a fejezetek, azok
a részek, szakaszok, paragrafusok mind arra intenek, hogy ne olvassuk
Őket sebes egyfolytában, egy ültőhelyben. Szinte küldenek: nos, most
menj egy kicsit sétálni, nézd meg, mit szól ehhez az élet, hogyan látod
most az embereket; menj a szabadba, halld meg, mit mondanak a
virágok, a kéklő hegyek és aztán tekints fel az égre s aztán mélyedj
el magadba. Csak mi nem akarjuk észrevenni ezt a könyveken. Még azt
sem, hogy külön kötetbe vannak kötve, hogy ez már más szerzőtől
való, csak préseljük őket egymásután.
Amerikában azután csakugyan akadt is iró, aki úgy irta meg
könyvét, hogy napi részletekbe osztja s megszabja, mennyit kell. belőle
egyszerire elolvasni. Építő könyvről van szó, az eljárás nagyon helyes.
De azért bizonyos vagyok benne, hogy sok olvasója volt és lesz még
e könyvnek, akiknek ez sem használ.
Azt természetesen bajos megmondani, hány könyvet szabad igy
egy éven olvasni? Függ attól is, milyen könyvekről van szó, hogy ki
az, aki olvas s mennyi ideje van más dolga mellett könyveihez. A fő
dolog csak az, hogy egy könyvet se siessünk el azért, mert még annyi
más jó könyv van a világon. Nincs arra szükség, hogy mindenáron
minden jó könyvet elolvassunk. Még az sem lesz olyan baj, ha a leg
jobbak közül marad valami olvasatlan, mintha mind olvasod, de helytelenül.
Most már csak rövidre fogva szólunk ahhoz, hogy milyen érzülettel
olvassunk ? Mindenek előtt olvassunk azzal az öntudattal, hogy az olvasás
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nem elegánskodás, hanem komoly munka. Nem felesleges jó cselekedet,
hanem bizonyos helyeken életkötelesség. Így azután olvasásunk módjá
ban minden kellék meglesz ahhoz, hogy az ne csak külső, felületen járó
olvasás legyen, hanem igazi, teljes célját megvalósító belső olvasás. Belső
olvasásnak nevezzük, mert bevisz a könyvnek belső világába, mert vele belénk
száll a könyvnek élet lehelése és attól bensőnkben uj dolgok történnek.
Hozzászólunk még az olvasás idejéhez és helyéhez. Ne csak altató
nak, inkább ébresztőnek olvassunk, üde ésszel, teljes elmeerővel. Külö
nösen építő olvasáshoz pótolhatatlanok a reggeli órák. Azután lehetőleg
keressetek csendet, sőt magányt az olvasáshoz. Vannak könyvek, amik
csak magányban lesznek teljes hallhatókká s ott majdnem mindnek
csodálatosan megerősödik az akusztikája.
Befejezésül fogadjatok itt egy-két gyakorlati tanácsot, technikai
utasítást! Jegyezzétek fel a könyveket, amiket olvastatok. Vezessetek róla
naplót a következő rovatok szerint: 1. Folyószám. 2. Mikortól meddig
olvastam? 3. A mű címe. 4. A mű neme, mérete, keletkezési ideje.
5. írója, fordítója. 6. Hányadik már ugyanattól az írótól ? 7. Jegyzet, amely
ben röviden jellemzed a mű hatását s róla való véleményedet. Ezen
kívül igen alkalmas külön jegyzetbe foglalni szép gondolatokat, részle
teket, amik megragadtak, vagy különösen első olvasó éveinkben kiváló
stilushelyeket, mesteri jellemzést és nyelvet. Ajánlatos a tartalmi kivonatok
készítése is, vele még jobban biztosítva lesz olvasásod elmélyülése,
nyomának tartóssága, de kívánatos, hogy ez a kivonatozás bizonyos
szempontok szerint történjék csak, amit későbbi terveidnél érvényesítesz.
Itt lesz hely ahhoz is, hogy esetleg hosszabb észrevételeinket, boncoló
és összehasonlitó elemzéseinket és annak kapcsán támadt gondolatainkat
megörökithetjük.
Gáncs Aladár.

Boldizsár diák.
Ifjúsági regény. Irta : Amicus,

VII.
Különös dolgok történtek a várban. Éjjelente, mikor minden jó
lélek aludt, rejtelmes morgást hallottak a föld alól az őrtálló katonák.
Az éjjeli-őrök több Ízben találkoztak fekete köpenyes árnyakkal, kik
nesztelenül suhantak végig az utcákon. Hogy emberek, vagy kisértetek
voltak-e az éjszakai rendháboritók, senkisem tudta megmondani. Az
egyik éjjeli-őrt, aki elég merész volt, hogy utánakapjon a tovasurranó
fekete árnynak s megragadja annak köpenye csücskét, másnap halálrazúzva találták a bástya tövében. A kapuőröket megkettőzték. Hiába!
A szállongó hirek a basa fülébe is eljutottak. Kijelentette, hogy tizet
veret az őrök talpára, ha a kísértetekről szóló hirek el nem hallgatnak.
Következő nap guzsbakötve találták a bécsi kapunál virrasztó katonát,
társaira pedig gonosz kéz rácsukta az őrszoba vaskapuját erős rekesz
szel. A kisértet fittyet hányt a basa parancsának.
Az egész várban izgatott volt a hangulat. Naplemente után nem
lépett ki az utcára, akinek az élete kedves. Hajmeresztő történeteket
meséltek egymásnak a nagyhasu polgárok a zöld zsalugáteres korcsmák
ban s a ráncos képű vén asszonyok az öblös kapualjban. Mindegyik tudott
valami újat, valami rettentőbbet a másiknál, úgy, hogy a pletyka száján
óriásira dagadt az eset: Belzebub hadáról rebesgettek, mely éjjelente a
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földből búvik elő: A merészebbek a török-uralom végét jövendölték.
Mások a világ végét, az ördög országának eljövetelét.
Abdi basát szörnyen bántotta a dolog. A kisértet által megcsufolt
kapuőrt, ki ijedtében megnémult, felköttette, társainak talpára huszonöt
bambuszbotot veretett. Azonban ez csak olaj volt a tűzre. A katonák
összesúgtak, vonakodtak őrszolgálatot teljesíteni: az ellenséggel, szem
ben félelmet nem ismerő harcosok remegtek az ismeretlen rémtől, mely
a városban garázdálkodott.
Ötödik napja tartotta lenyűgözve a kedélyeket a kisértet história.
Az őrtálló katonák, hogy félelmüket elfojtsák, elvetették a próféta pa
rancsát, mely óva inti az igazhitű muzulmánt a szőlő nedvének meg
ízlelésétől s csapot vertek néhány hordó oldalába, melyet a mindentudó
Allah tudja, hol szereztek ? Persze, jó kedvük is kerekedett hamarjában.
Tele torokkal gajdoltak s összefogózva táncoltak az utcákon, bortól
fűtött bátorsággal szidalmazva a kisértetet.
A fehérvári kapun egy jól megrakott szénásszekér igyekezett befelé.
Kocsisa, egy veresorru paraszt, bárgyú vigyorgással fogadta a kapus
tréfálkozását.
— Tán kisértetet hozol a széna alatt?
— Saját földemen termett — felelte kiabálva, a süketek szokása
szerint, a paraszt.
A kapus, látva, hogy süket, nem szólt többet, hanem barátságo
san hátbavágta.
— Eridj, azután ne lássalak.
Lassan döcögött a. szekér végig az utcákon, amikor egyszerre csak
három katona jött vele szemközt. Három hetyke vitéz, valamelyik őrségnek
elszakadt része. Erősen dolgozott bennük a bor. Egymás kezét fogva
dülöngőztek, széltiben elfogva az utcát s torkuk szakadtából kiabáltak.
A szekér láttára kissé meghökkentek. Még jobban a szekér gaz
dája. Visszafordulni nem lehetett s a katonák veszett jókedvükben voltak.
— Hó, hopp — kiáltott az egyik török s öklével a ló orrára ütött.
Az félre ugrott s elrántotta a szekér rudját, úgy, hogy az egész szekér
oldalt fordult s teljesen elzárta az utcát.
— Utat! — bömbölt a másik két katona s nekidült a szekér
oldalának, hogy felborítsa.
A kocsis sem hagyta abba a dolgot, hanem leugrott a bakról s
odavágott az egyik töröknek, a leglármásabbnak, úgy, hogy az némán
végignyult a földön. Társai mellé ugrottak, hogy felsegítsék, de már
nem volt benne lélek. Akkor látták csak, hogy a kocsis kezében penge
villog. Kardot rántottak s rávetették magukat. A kocsisnak sem kellett
több. Egy pillanat alatt a kazal tetején termett s onnan az egyik ház
tetejére vetette át magát. Macskaügyességgel kúszott végig a párkányon
s egy perc múlva eltűnt a katonák szeme elől.
Ezek üvöltve kiáltották feléje összes átkaikat s azután, hogy boszszujokat kitöltsék, üszköt vetettek a szénába.
Magasan lobbanva csapott fel a láng, véres szint kenve a piszkos
házfalakra s a törökök visongva táncoltak a rögtönzött máglya fénye
mellett.
Következő percben iszonyú robbanás rázta meg a várat. Égig érő
lángoszlop csapott fel és a szekér s az ezt körültáncoló katonák pozdorjaként repültek szanaszét.
A széna alatt puskaporoshordók voltak elrejtve.
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Vili, , ,
A basa. iszonyú haragra lobbanj mikor a robbanás okáról értesült.
A részegeskedő katonákat tömlöcbe vettette s szigorú parancsban eltil
totta, hogy napnyugta után bárki az utcára lépjen. Az utcakeresztezésekre
őrszemeket állíttatott s cirkáló őrjáratokat vezényelt az utakra. S hogy pa
rancsait pontosan teljesítsék, maga ellenőrizte, minden rendben megy-e ?
Szörnyű kellemetlen volt rá nézve a dolog. A kisértetjárás az még
hagyján, bár rossz fényt vet a várban uralkodó rendre s közbiztonságra,
— de a robbanást, azt már mégsem lehet pletykának, babonának mi
nősíteni s ha a hir a nagyvezér táborába jut, ez beláthatatlan követ
kezményekkel járhat reá nézve, lévén sok irigye a nagyvezér környeze
tében, kik valamennyien a budai basaságra vágyódnak.
A szigorított rendszabályok eredménnyel jártak. A lesben álló őr
szemek három gyanús embert fogtak az éjjel.
Az egyik paraszt volt. Tudatlan, ostoba. Azt állította, hogy idegen
a városban s eltévedt. Különben sem volt szállása, az este érkezett. A
basa megmotoztatta. Semmi gyanús dolog nem volt nála.
A másik egy fiatal fiú volt, talán tizenhét éves. Ez zavarodottnak
látszott. A basa kérdéseire oda nem illő feleleteket adott. Őrült volt,
vagy annak tette magát.
A harmadik Kerekes Tamás volt.
Boldizsár meglepetésében alig bírta összeszedni gondolatait. A
kisértetjárás s a múltkori éjjeli kaland közt kezdett összefüggést találni.
Csodálkozott, hogy már elébb nem jutott eszébe, hogy a kisértethistóriák s Kerekes titokzatossága valamiféle kapcsolatban lehetnek. De vi
szont nem tudta megérteni, mi célja lehetett Kerekesnek, hogy kisértetet
játszón s volt-e a kisértetjárás és a felrobbant puskaporosszekér közt
valami összefüggés?
A foglyokat börtönbe vetette a basa. A parasztot és Kerekest föld
alatti tömlöcbe, az ifjút — mert őrültnek látszott s a törökök babonás
tisztelettel viseltetnek az elmezavarodottak iránt — egy toronyszobába.
És bármint is szeretett volna Boldizsár Kerekessel beszélni, hogy fényt
derítsen arra a titokzatosságra, amelynek nyitját egyedül ő ismerte, hogy
megtudja, ő volt-e az éjszakai rém s mi célja volt ezzel, hogy ezáltal
esetleg segítségére legyen a szabadulásban: nem tudott hozzáférni. A
tömlöcbe szabad embernek nem lehet bejutni.
A basa elhatározta, hogy intő példaképpen felkötteti a foglyokat.
Ha ők voltak a kisértetek, ezzel magjuk vész, — ha nem, elretten az
igazi. Boldizsár kérésére azonban elhalasztotta a kivégzést. De a vér
padot felállittatta. Had örüljön a nép.
A következő éjjel azonban váratlanul ismét feltűnt a kisértet.
Ezúttal vakmerőbb volt a szokottnál. Az örök orra előtt suhant el s
elég bátor volt a basa palotájának ajtaját is megzörgetni.
Boldizsár történetesen ép a rózsakertben sétált. Éjfél felé közelgett
az idő. Sötét volt, a hold sem világított. Az éji harmat csodás illatokat
csalt ki a teltkelyhü rózsákból. Halkan susogtak a lombok a kanyargó
utak felett összeborulva. Andalgásából távoli lárma riasztotta fel. A pa^
lota felől jöttek a hangok. Megállóit, figyelni kezdett. A kerítésen tül
futó lépések csikordultak a kavicson. Valaki lihegve futott, mintha ül
döznék. Boldizsár valami ösztönszerü hévtől vezetve, a kerti kapun át
elébe került a menekülőnek. Ép jókor lépett elébe. Egyenesen a kar
jaiba futott. Meglepetve kiáltott fel.
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Nő volt, ugyanaz, akivel az emlékezetes éjszakán találkozott.
— Mentsen meg — suttogta a nő ijedségtől aléltan s diószinü
szemei ragyogtak a sötétben.
— Kitől és miért? — kérdezte Boldizsár.
— Majd később elmondom — rebegte a nő — de most minden
pillanat drága. Üldöznek.
S tényleg a szögleten lámpák tünedeztek fel. Hangos szolgazaj
közeledett.
Boldizsár egy percig habozott. Azután lerázva magáról minden
aggályt, felébredt benne a lovag, aki pártfogója a védteleneknek, a gyen
géknek, az üldözötteknek s magával vonta a nőt a kertbe, betéve maga
mögött a kaput. S a sötét lombok árnyékában rejtőzve, szivdobogva
hallgatták, mint robog el alig pár lépésnyire tőlük az üldözők csapatja
s mint lesz azután ismét csend.
Boldizsár most védencéhez fordult. Kutatóan nézett arcába. Fehér
volt az s szabályos metszésű. Szemei nagyok és mélytüzüek.
— Menjünk innét — mondta Boldizsár. Keressünk biztosabb helyet.
Ott majd elmondod, ki vagy, hogy kerültél ide, kik és miért üldöztek ?
A kert labirintusában egy lugasra bukkantak. Itt állottak meg. A
nő halk, dallamos hangon kezdte meg beszédét. Hangja még remegett
az imént kiállott izgalmaktól.
Boldizsár meglepő dolgokat tudott meg tőle.
IX.
Úgy volt a dolog, hogy Magyarország három darabra szakadt.
Nyugaton a császár volt az úr. Neki hódolt a felvidék is. Az Alföldön
s a Tiszán túl a török szedte a sarcot. Erdélyben fejedelem uralkodott.
Szegény Magyarországra szomorú idők jártak.
Az emberek nem tudták, kinek a parancsát teljesitsék. Ma a csá
szár volt az uruk, holnap a török, harmadnap megint a császár. És azt
sem tudták, szegények, melyik a jobb. A török-e, vagy a német? Ez
barmaikat hajtotta el, az házukat perselte fel, vagy fordítva. Egyszer az
egyik mondta, hogy felszabadítani jött, máskor a másik. Az eredmény
ugyanaz volt. A szegény ember bánta kárát.
A török idegen volt. Idegen a nyelve, a hite is. A német szintén.
Csakhogy ez hozzá még a saját hitét is rá akarta erőszakolni a ma
gyarokra. Ennyiben még a töröknél is rosszabb volt. Úgy hánykódott a
magyarság köztük, mint két hullámhegy közt a kormányát vesztett hajó,
hol az egyik, hol a másik zudult rá s nem tudta, nem temeti-e el
valamelyik mohó örvényébe.
Mint sziklabérc a tajtékzó habok között, állott az erdélyi fejedelem
ség. Kis szikla a mérhetetlen hullámok közepén. Föld, amelyen horgonyt
vethetne s biztonságot lelhetne a magyarság hányódó hajója.
Voltak egyesek, akik nem tudtak belenyugodni hazájuk szomorú
helyzetébe s szabadulni szerettek volna a török járom és a német barát
ság szorításából. Erdély felé néztek ezek, onnan vártak segítséget. Ámde
Erdély kicsiny, félig-meddig hűbérese a portának, amellett a császárral
is kénytelen fenntartani a békés viszonyt. Hol erre, hol arra kell barát
ságos arcot mutatnia, hogy megállhasson a nehéz idők sodrában. Poli
tikája csak ez lehetett s várakozás a jobb idők után, abban a remény
ben, hogy a német, vagy a török, vagy esetleg mindkettő meggyengül
a folytonos háborúkban s elveszti hatalmát a magyarság felett.
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Érdekében állt tehát, hogy egymással háborúskodjon a magyarnak
ez a két ellensége, hogy egymást gyengítse, eleméssze.
Mikor Szinán nagyvezér hatalmas seregével a Dunán átlépett,
titkolt örömmel néztek a magasabb politikát ismerők a jövő elé. Azonban
a császári sereg kerülte az összeütközést, visszahúzódott Győr és Komá
rom felé s a nagyvezér sem kereste a harcot, tábort vert a Csepel szi
get alatt. Úgylátszik elsimul a háború, marad minden a régiben.
Kerekes Tamás kapott megbizást az er
délyi fejedelemtől, hogy a török s német
konfliktus mozzanatairól Erdélybe tudósításokat
küldjön s minden lehető módon legyen rajta,
hogy a háború megkezdődjön. Ezzel a fontos
megbízással jött Kerekes Budára s magával
hozta testvérhugát, Etelkát is, ki semmiképpen
sem akart tőle megválni.

A grammofon.
Színjáték 1 felvonásban. Irta : Ipolyi Endre.
SZEMÉLYEK:*)
. ... ... ... ...
.. ... ... .
... ... ... ... ...

Lay Emma
Körber Ilonka
Faragó Mariska
Zacsek Irén
Lay Vilma
Vilma } leán>'ai
Rehák Irma
Rákos Irma
Novák Ilonka
Neves Ilonka... ...
............ ... ...
Huba Irén
Szobaleány ... __................ . ... ... ...
Szin : Úri szoba. — Idő : 1914 karácsonya.
Dr. Bíró Antalné...
Blanka, leánya ...
Kovács Dénesné

I. JELEN ET.
(Kovácsné az ablak mellett varrogat. Irén és Vilma az asztalnál Írnak.)

Kovácsné : Még sok Írni valótok van, édes leányaim ?
Ir é n : Már a vége felé járunk, anyuskám.
Kovácsné : Csak igyekezzetek, mert már lassanként esteledik. Az
idő úgyis borongós volt az egész napon át.
Vilma : Még egynéhány mondat s azután készen leszünk.
Irén : Nézd csak, Vilma, nem tudom ezt a szót kibetüzni. Borzasz
tóan írnak ezek a fiskálisok.
Vilma c Ez latin szó: jus gladii. Magyar jelentése: a fegyver joga.
Ir én : Köszönöm. (Kis szünet.)
Irén, V ilma (egyszerre): Készen vagyunk! (Édes anyjukhoz futnak,
ölelik, csókolgatják)
Kovácsné (boldogan): Elég volt már, kis szeleburdiaim. Minek
örültök olyan nagyon?
Ir é n : Először is annak, hogy bevégeztük ezt a munkát; másodszor
annak, mert megkapjuk érte a mi legelső keresetünket; végül pedig
azért, mert az érte járó díjból . . .
Vilma (közbevág): Semmi díjból, hanem az egész dijat oda adjuk,
anyuskánknak.
*) Ezzel a szereposztással hoztuk színre 1916. év december 20-iki karácsonyi*
estélyünkön..
■* ..........
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I rén (m agában): Istenem, majd elszóltam magamat.
Kovácsné : Minek adnátok nekem, kis leányaim ? Igaz, hogy mióta
szegény édes atyátok a harctérre ment, kissé szűkösebben keli élnünk,
azonban még nem jutottunk annyira, hogy az én jó leányaim gondos
kodjanak felőlem.
V ilma (fel s alá jár, némi gondolkozás után): Megvan, tudom
már, mit teszünk!
Irén (örvendve): Igen, igen ; jaj, de jó lesz. Veszünk egy grammofont.
V ilma (szemre hányóan): De Irén!
Irén (szemeit lesüti): Már megint szeleskedtem.
Vilm a : Ha már Irénke elárulta titkunkat, megmondom tehát, hogy
csakugyan egy grammofonnal akarjuk ma estére anyuskánkat meglepni.
Irén : Mióta szegény jó apus hóban-fagyban az orosz áradat ellen
küzd a magyar határon, anyusnak mindig vágya volt egy grammofon.
Elhatároztuk, hogy valami uton-módon magunk szerezhessük meg anyuskánknak ezt az örömet. így vállaltuk el Blanka papájától ezt a külön másolást.
Vilma : É s igy a magunk első szerzeménye legyen a legédesebb
anyáé. (Mindketten ismét anyjuk nyakába esnek.)
Kovácsné : Veletek nagyon megáldott a jó Isten! (A leányok két
oldalt anyjuk köré ülnek.)
Vilma : Beszéljünk most arról, hogy milyen lemezeket vegyünk?
Irén : Ah, én úgy szeretem az olaszok könnyű muzsikáját.
V ilma : Engem a németek mély zenéje vonz.
Kovácsné : Talán szép mind a kettő. Nem vitatkozom. De az én
drága uram most magyar honvéd tiszt. A dermesztő hideg téli éjszakák
tábortüzénél magyar fiuk magyar nótája melegíti őt (elérzékenyedik),
már én csak vele együtt a magyar dalhoz szegődöm. (Szemeit törli.)
Irén , Vilma (egyszerre): Megbántottuk talán a mi drága jó anyánkat?
Irén (hirtelen): Lemondok az olasz muzsikáról. Nem is akarok
ezentúl semmit se hallani azokról az orgyilkosokról.
Vilma : Nekem könnyű hívnek maradni a mi hatalmas német szö
vetségesünk zenéjéhez is, de azért szívesen lemondok most róla. Hiszen
ezt apusért és anyusért oly könnyű megtenni.
Ir é n : Milyen lemezeket vegyünk?
Kovácsné : Csak magyar tárgyuakat.
V ilma : Andalítót, lelkesítőt, amilyen minden magyar nóta.
Irén (felugrik): Siessünk h át! (Irén és Vilma az asztalhoz mennek,
rendezgetnek.)
Kovácsné : Ne felejtsetek el semmit.
Vilma : Együtt van minden. így n i! (Öltözködnek.) Még elég korán
visszük el. (Köszönnek és távoznak.)
Kovácsné (utánuk néz): Jó Istenem, hogyan hálálhatom meg ezt
a boldogságot? Jó uram, jó gyermekeim! Ma sötét karácsonyunk lesz.
Ne emlékeztessen a karácsonyi gyertyák szelíd fénye arra a csendes
időre, mikor még férjem és kis gyermekeink körében boldogan állottuk
körül a roskadozó fát. Dénesemnek már elküldöttük a kriszkindlit,
leányaim most gondoskodnak az enyémről, nem feledkeztem meg Irénkémről és Vilmámról sem. Megyek és rögtön áthozom, amit nekik
szántam. (Az oldalszobába távozik.)
(Folytatás köv.)
Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10 szám.

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

1917 április 2 0 .: Az Aisne melletti és a champagnei kettős csata
tovább folyik. Mindkét helyen a franciák eddig 30 hadosztályt vittek
tüzbe, melyeket a sommei harcok után az áttörésre és az üldözésre gon
dosan képeztek ki. Az ehez fűződő francia remények nem váltak be.
Április 2 4 .: Tegnap az arrasi csatatéren az angolok a második
nagy csapást mérték, hogy a német vonalakat áttörjék.
Április 2 9 .: Tegnap nap kelte előtt a legerősebb pergő tűz vezette
be az angolok harmadik nagy támadását az arrasi vonalon.
Május 4 .: Az arrasi vonalon, Acheville és Queant között, 16— 17
angol hadosztály a legerősebb tüzérségi erőfeszítés után újabb áttörést
kísérelt meg. Reimstől északra és a Champagneban megindult támadá
sok előfutárai a franciák új áttörési kísérletének.
Május 15.: Három napi tüzérségi előkészület után tegnap meg
indult az olaszok újabb támadása Tolmeintöl a tengerig. Ezzel meg
kezdődött a 10-ik Isonzo-csata. Ebben a 19 napos szörnyű küzdelemben
legalább 35 olasz hadosztály állott harcban; halottakban, sebesültekben
és foglyokban mintegy 180.000 embert vesztettek, amivel szemben csak
a Kuk-hegy és a rommá lőtt Jamiano község maradt az olaszok kezén.
Junius 7.: Ypern és Armentiers között tegnaptól lankadatlan erővel
dúl a tüzérségi harc; ma reggel kiterjedt robbantások és a legerősebb
pergőtűz után angol gyalogsági támadásokkal a flandriai csata teljes
erővel fellángolt.
Junius 13.: Konstantin, görög király a fia, Sándor javára le
mondott.
Junius 30.: Az entente hatalmak nyomása folytán az oroszok
támadólag lépnek fel. A lemberg-brody-i vasúttól a Brzezanytól délre
fekvő magaslatokig tegnaptól kezdve az oroszok pusztító tüze alatt álla
nak vonalaink. Ma délután 30 km. vonalon megindult az orosz gyalog
ság erőteljes támadása.
Julius 15.: Dnyesztertől délre, Kalusz felett, meghiúsult orosz
támadások.
Julius 17.: Kalusztól északra fekvő erdőséget rajnai ezredek vissza
vették és mivel nyugat felől is felvonultak a német erők, az oroszok a
várost kiürítették és a Lomnica déli partjára vonultak vissza.
Julius 19.: Német hadtestek Zloczowtól keletre széles vonalon áttör
ték az oroszok állásait.
Julius 21.: Flandriában a tüzérségi harc tegnap is dúlt. Kelet
Galicziában az oroszok üldözése folyik; az oroszok visszavonuló útját
égő helységek és nagy pusztítások mutatják.. Az orosz minisztérium élére
Kerenszky állott.
Julius 2 4 .: A keleti harcvonalon a Keleti tengertől a Fekete ten
gerig elkeseredett harcok.
Julius 2 5 .: Kelet Galicziában a német császár jelenlétében a har
cok tovább folynak. Tarnopol, Stanislau és Nadvorna kezünkön.
Julius 2 9 .: Husiatynnál az oroszok a határon túlra vonultak vissza ;
elértük a Zbrucz folyót, a Dnyeszter mindkét oldalán az üldözés folyik,
Kuty birtokunkban.
(Folytatjuk.)

Rejtvények.
F elad ja: Czéh Pál, fg. tanuló, Bonyhád.

III. Sakk-rejtvény.

I. Pótló rejtvény.
—árom
—lány
—égi
— lak

—ő

—abona
— él
—vatos
Egy vallásos lap cime

II. Névrejtvény.
Árvaváralja, Budapest, Bonyhád,
Eger, Eszék, Gödöllő. Hódmezővásár
hely, Lajoskomárom, Nagyvárad, Oros
háza, Rónaszék, Tihany.
E városok kezdő betűiből a XVII.
századbeli magyarországi protestánsok
védőjének nevét kapjuk.

Megfejtés lóugrás szerint.
*-gal jelölve a kezdési pont.

A megfejtések január 20-ig küldendők be.
A 3-ík számban közölt rejtvények megfejtése: I. Ember, küzdve küzdj és
bizva bízzál. — II. Spártai kényszer — III. Délután.
Helyesen fejtették m eg : Schmidt József, Árvái János, Bertók Gyula, Havass
Márta, Lovászy Jenő, Zaorál Edith, Somosy Blanka, Kelemen Zoltán, Gáspár Mariska
és Margócsy Valéria. — A jutalomkönyvet Bertók Gyula nyerte el.
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