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5. szám.

K. L. Kissé különös a kérdés, amit feladtál. „Milyen véleménnyel
legyen az evang. ember a nyugatos irók felől ?“ Azokat az írókat, akik
nem felekezetieskednek írásukban, felekezeti szempontból nem lehet birálgatni. De te bizonyosan csak azt akarod tudni, hogy mit szóljon az ő
Írásukhoz egy jóérzésü ember, aki — mint bizonyosan te is — megbotránkozott egyik-másik művök hangján és szellemén? Mivel azonban
te úgy érzed, hogy az evang. embernek nemes gondolkozásunak és tiszta
erkölcsűnek kell lennie, azért vetetted igy fel a kérdést Én is igy felelek
rá. Véleményemet első sorban neked irom, evang. diák barátomnak, de
úgy érzem, ez minden komoly fiúnak szólhat.
Röviden nem szabad és nem lehet ítéletet mondani róluk, mert
hibáik mellett vannak határozott érdemeik is. A fiatalságot különösen
két irányban érdekli a modernek írása: művüknek stílusa és tartalma.
Sajátos stílusukon sokat vitatkoznak a diákok. A legtöbben — már csak
divatból is — dicsérik, néhányan őszintén érthetetlennek mondják. És
bármilyen különös, mind a két résznek van igaza. A nyugatisták sok
eredeti jelzőt, érdekes szófüzést, sőt igen kifejező uj szót is használnak
s ezzel határozottan fejlesztik irodalmi nyelvünket. De sokszor túlzásba
mennek s az eredetiség védelme alatt sutba dobják a magyar nyelv
törvényeit s megfeledkeznek arról, hogy a jó stílusnak egyik fő kelléke
a világosság. Amit ők sajátságos hangulatukban megértenek, azt le is
írják, nem törődve azzal, hogy mások azt meg sem érthetik. A sok tehet
ségtelen utánzó meg egyenesen azt hiszi, hogy a „modern" stílus fő
jellemző sajátsága a homályosság s nagy kedvvel írnak érthetetlen zagyvaságot. Általában nekem az a véleményem, hogy a nyugatisták stílusa
még nem forrott ki, de ha az őket minden áron magasztaló divathóbort
megszűnik s tapasztalják, • hogy nem lehet nekik se ötletszerűen írni,
hanem respektálniok kell a magyar nyelv régi szépségeit is, akkor az ő
Írásaik nyomán fiatalosabb, szép, kifejezőbb stílus fog fakadni.
A témaválasztásnál is körülbelül igy áll a dolog. Az helyes, hogy
igyekeznek természetesek lenni s úgy Írnak, ahogy éreznek s azt mondják
el, amit látnak, vagy ami megtörténhetik. De itt is sokat megengednek
maguknak. Leírják olyan szennyes érzelmeiket is, amelyeket más szégyelne
elmondani, amelyeket valóban szégyelnünk is kell s el kell fojtanunk
magunkban, amelyeket egyenesen ízléstelenség megéneklésre méltónak
tartani. Sokan meg azt értik a természetes alatt, ha az életnek piszkát,
dudváját tárhatják fel. Hiszen igaz, hogy van az életnek sok mocsokja,
de nem való az megírásra, vagy legalább is nem szabadna mindig csak
a szennyest teregetni, aminthogy az életben sem gyönyörűségünk a
piszokban járni, ha tiszta utunk is lehet s nem r keressük fel a trágya
dombot, ha virágos kertben is sétálhatunk. Ők legtöbbször nagyon
utálatosnak festik az életet, pedig az élet szép, van ugyan kloakája
annak is, de az még sem folyik minden ember utján. Ha majd ezt
megértik, ha majd megérteti velük egy jobb ízlésű társadalom, hogy
hányingert kap az ember a sok geny és piszok látásától, akkor fogjuk
érezni jó hatásukat, amely közelebb hozza a költészetet a valósághoz.

B ib e r G yula :

fa r sa n g id e jé n .

Amiről a kis fiúk énekelnek . . .
Versciklus.

I.
Édes
Mért
Mért
Mért

anyám, mi bajod van ?
nézel rám olyan búsan ?
nem alszol éjszakánként ?
merülsz el úgy a búban?

Énvelem már nem is törődsz,
Nem szidsz össze úgy, mint régen —
Hogyha későn érek haza,
Vagy ha ruhám összetépem.

Napról-napra jobban sorvadsz:
Olyan fakó már az arcod,
Holló hajad fehéredik,
Beteg leszel, attól tartok.

Csókot is csak néha adsz már
S nem mondsz mesét késő este . . .
Nem mondod el, hogy a kis lányt
A hét törpe mint szerette.

Ha kopognak, összerezzensz,
Sirva fakadsz, hogyha hőst látsz,
Ha hír nem jön, hajad téped,
Ha pedig jön, újabbra vágysz.

Csak leroskadsz a zsámolyra
S csókolgatod apa képét — —
Én meg nézlek . . . míg az óra
Csendben üti el az éjfélt . . .
II.
(Egy kis fiú leveléből.)

. . . Tudom, sokszor hazajár a lelked:
Ha megpihentek egy-egy harc után,
Vágynál velünk lenni s vigyázni ránk,
De most csak magadra gondolj, apukám!
Mi megvagyunk itthon búsan, csendben.
Hát tinéktek mint megy a sorotok ?
Van-e még nagy sár Galíciában
S támadnak-e gyakran az oroszok ?
Mikor csak teheted, mindjárt írjál,
Hisz úgy örülünk minden levelednek
S ha nem írsz — a szomorú várástól
Fájó könnyeink folyton ömlenek
S jaj, én úgy reszketek mindég érted,
Sokszor álmodok rólad rosszakat,

Néha éjjel fel-felsirok hosszan,
Ziháló mellemből sóhaj szakad
És látlak téged gázolni vérben,
Borongó ég alatt. . . messzi tájon . . .
S elgondolom — ha már itthon volnál,
Tündérmese lenne minden álmom . . .
De most már bevégzem levelem,
Milliószor ölellek, csókollak
S még egyszer nagyon kérlek apukám,
írd meg nekem: merre jársz és hogy vagy?
. . . Kicsi szívem egész melegével
Kívánom neked a jó egészséget
És amiért annyit imádkoztunk,
Az Isten őrizzen meg tég ed !. .

no
III.

Ülök búsan a sötét szobában.
S mint a fecskék, hosszú rajban
Rég tovaszállt babonás, bolyongó
Dajkamesék jönnek vissza halkan.

Szövögeti a maga meséjét,
Képzelete messzibe szárnyal:
Mi lesz, ha egyszer ő is útra kel
S találkozik a szép királylánnyal ?

Élőmbe tűnik egy rég lerombolt ház,
Gyerekszoba s egy fehér kis vaságy.
Sápadt kis fiú figyeli rajta
Öreg dadája kedves, lágy szavát.

Nem tudja még, hogy lesz alkonyat is,
Hogy egyedül fog menni a világba
S egy este könnyezve gondolja majd:
— Mily jó volt a fehér, kis vaságyba’ . . .
IV.

Szép fehér homlokod olyan borús
S nagy némán egyre hull a könnyed,
De ugy-e, jó anyácskám, akik elmentek,
Egy nap győztesen mégis megjönnek?
Dicsőén, kibontott zászlókkal
Bejárják majd a kis falut.

Mi meg felriadunk, mint az alvó,
Ki szívén feküdt s rosszul aludt.
Reszkető mámorral lelkűnkben
Eléjük futunk s akkor megáll minden.
Kitörnek a könnyek, ajkak összeforrnak
. . . S az égben mosolyogni fog az Isten. . .
V.

(Levél.)

Nem tudom, eljut-e oda a levél,
Amerre most jársz, ahol a fegyver zenél,
Ahol úgy hull az ember, mint a falevél,
Ha belepte a dér s megrázza a szél.
Szeretném elküldeni a lelkemet,
Hogy véled legyen, ha a halál rád nevet;
Vagy inkább forrón átölelni tégedet,
Ha már itthon lennél s mesélnél szépeket.
De nem küldhetek mást, csak pár kusza sort,
Mit toliam ügyetlenül e levélre szórt,
Mert én még csak kis első osztályos vagyok
A betűk meg oly nehezek, pláne a nagyok.
Most is, hogy e sorokat papírra vetem,
Anyácska vezeti remegő kis kezem.
De ne félj, mire jö ssz : jól irok, olvasok
S megtudom már szorozni hattal 3 hatot.

Rám sem ismersz majd, úgy megnőttem,
Van sok plajbászoms már csúzlival is lőttem,
Tudok golyózni s játszom katonásdit,
Tudok fára mászni s tudok még sok mást is,
így jól érzem magam, csak az nagyon bánt,
Hogy te nem vagy hon s kimúlt a kutyánk.
Szegény öreg Bodri, oly sokat kínlódott
S azért lett beteg, mert összefalt sok dolgot.
Mikor beteg lett, én úgy ápoltam szegényt
S annyit sírtam, mikor a kínja véget ért.
Oda temettük a kis kert legvégibe ;
Gyuriék is eljöttek a temetésire
Egyébként erre felénk más újság nincsen,
Csókollak s kívánom, óvjon a jó Isten!
Győzzétek le gyorsan az ellenséget,
Kis fiad már úgy szeretne ölelni téged.
VI.

Mintha ezután mindég ősz lenne,
Olyan elhagyott, puszta a házunk
Udvarunkon nem csipog a csirke
S hideg szobánkban oly sokat fázunk.
Ócska vaskályhánk régen nem dalol,
Nem mond mesét már öreg nagyapó;
Apám pipázva nem ringat a térdén,
Most minálunk minden szürke fakó
Mióta elvitték édes apát,
Anyámnak mindég könnyes a szeme.
Már nem adhat lekváros kenyeret
S én esténként együtt sírok vele.
Most nagyapó is itt hagyott minket,
Templomot járva megfázott szegény,

Sokat kínlódott, beszélt össze-vissza
S meghalt a múlt hét egyik reggelén.
Nagykapunk azóta nincs betéve,
Hogy kifordult rajt’ a sötét szekér,
Azóta mindég rosszul alszunk
S könnyes az arcunk, hogyha összeér.
A faluban sok mindent beszélnek,
Hogy apa, lehet, már el is esett
És nem is jön soha többé vissza
S nem fogja látni, hogy én nagy leszek.
De anya azt mondja, ne higyjem e l ;
Apa vissza fog térni nemsokára.
Hoz kardot, puskát, fényes sisakot
S újra meleg lesz kicsi szobánkba’ . . .

Pethes Béla Mihály.
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A grammofon.
Színjáték 1 felvonásban. Irta: Ipolyi Endre.
II. JELENET.
(Irma és Ilonka. Később Kovácsné. — Az ajtón ismételt kopogás.)

Irma (körülnéz): Nincs itthon senki.
Ilonka : így aztán kopoghattunk volna reggelig. Pedig jó lett

volna Kovács néninek elmondani a mi kis összeesküvésünket.
Irma: Tudod mit, Ilonka; üljünk le és várjuk meg a nénit. Az
ajtó nem volt bezárva, rögtön itt lesz
Kovácsné (besiet): Már itt is vagyok. Isten hozta Irmuskát és
Ilonkát, (kezet fog velük s két könyvet tesz az asztalra.)
Irma, Ilonka : Kezeit csókoljuk, néni!
Kovácsné : Tessék, foglaljanak helyet. A leányaim nemrég mentek
el, de valószínűleg sietni fognak haza. Várják meg, édeseim, ha idejük engedi.
Irma (félénken, lopva Ilonka felé tekintget): Köszönjük szépen.
(Mind a hárman leülnek.)
Ilonka (szintén félénken, akadozva): Mink most, néni, kérem, nem
a leányokhoz jöttünk.
Irma : Nem, nem jöttünk a leányokhoz.
Kovácsné : Hát engem szerencséltettek látogatásukkal ?
Ilonka : Igen, néni!
Kovácsné : Mivel lehetek szolgálatukra?
Ilonka : Semmivel, néni!
Kovácsné : Bizonnyal szeretik az édességet, hozok egy kis süte
ményt. A leányaim csinálták; abból küldtünk a harctérre is. Rögtön itt
leszek! (Távozik.)
Ilonka : Irmuskám, én rettenetes zavarban vagyok.
Irma : Már megcsináltuk a bajt. Bele keveredtünk Biró néni össze
esküvésébe De hogy gázolunk ki belőle?
Ilonka : Blankát is magunkkal kellett volna hozni.
Irma : Hagyd el, hiszen ő még tőlünk is gyávább. Jaj, már jön a néni.
Kovácsné (jön): Itt hozom a nyalánkságot. Kóstolják csak meg.
Ilonka : Köszönjük, néni, éppen most uzsonnáztunk otthon.
Kovácsné : Hiszen ez nem is uzsonnára való, csak egy kis nyom
taték. Tessék venni. (A leányok vesznek, megkóstolják, de a falat nem
akar lemenni a torkukon. Köhögnek.)
Irma : Bocsánatot kérünk, néni, de igazán nem bírunk már enni.
(Köhög.)
Kovácsné: Szaladok vizért.
Ilonka : Nem, néni, ne tessék fáradni.
Irma : Sem éhesek, sem szomjasak nem vagyunk.
Kovácsné : De mitől köhögnek úgy?
Ilonka (zavarodottan): Az összeesküvés fojtogatja a torkunkat.
Kovácsné : Ártatlan összeesküvés lehet az.
Irma (megkönnyebbülve): Jaj, csakhogy levette rólunk a néni a
terhet. Csakugyan összeesküdtünk.
Kovácsné : Ah, nagyon érdekel a dolog. Talán csak nem Vilmos
császár ellen ?
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Ilonka : Mily kedvesen tréfál a néni.
Kovácsné : Amily kedves lehet ilyen kedves fiatal leányok össze
esküvése.
Ilonka : Irmus, te mondd el a néninek.
Kovácsné : Csupa fül leszek.
Irma : Előre is kérem a nénit, ne tessék ránk haragudni, nem rossz

szivből tettük.
Kovácsné : Amit még, édeseim, magok tesznek, előre ígérhetem
annak bocsánatát.
Irma : Múltkor uzsonnán voltunk Biró néninél s hogyan, hogyan
nem, Irén és Vilma szóba jöttek. Tudtuk, mennyire szeretik édes szüleiket
s mivel már előzőleg elárulták titkukat, hogy egy grammofonnal szeretnék
anyuskájukat meglepni a saját keresetükből, elhatároztuk, hogy pénzüket
ne adja ki most nekik az ügyvéd ur s a grammofont mink vesszük meg
nekik, mert a mi édes atyáink itthon vannak.
Kovácsné : Gondoltam, hogy valami kedves összeesküvésről lehet
szó, Ezt azonban még sem mertem hinni. Mivel szolgáltak rá leányaim
erre a gyöngéd, figyelemre ?
Ilonka : Óh, néni, csak a jó barátság.
Irma : É s tehetségünkhöz képest meg akartuk becsülni a küzdő
magyar tiszt szeretteit.
Kovácsné : Nagyon kedvesek.
Irma : Csak a lemezekre nézve nem tudtunk megegyezni. Bár
ismertük a leányok ízlését, de Biró néni tanácsára csupa magyar lemezt
vettünk.
Ilonka : Ő mondotta, magyar honvéd otthonában csak magyar
dalnak van helye.
Kovácsné (elmélázva): Igaza van. Én is ezt vallom s most már
a leányaim is.
Irma : Tehát ha a leányok hazajönnek, ne tessék nekik elmondani,
mig nem sül ki a titok. Most pedig bocsánatot kell kérnünk, mert sietünk.
(A leányok felkelnek.)
Kovácsné : Azonban előbb a megkezdett süteményt fogyasszák el.
(A leányok hozzálátnak.)
Ilonka : Nini, mily könnyen szalad le. Most már nem is köhö
günk tőle.
Irma : Talán azért, mert nem fojtogatja torkunkat a lelkiismeret
szava.
Kovácsné (mosolyogva): Ne is legyen soha súlyosabb lelkiismereti
bántódásuk. De hát hogyan, mivel háláljuk meg ezt a szerető gondos
kodást ?
Irma : Ha szeretettel fogadják, néniék, úgy még mink leszünk
hálásak.
Ilonka : Minden küzdő harcosunk otthonában nem kopogtathatunk,
de ahová elér anyagi helyzetünk, édes szüléink tanítása szerint honleányi
kötelességünket kell teljesítenünk.
Irma: Még pedig a saját kriszkindlinkről való lemondás által.
Kovácsné : Hogyan gondolja ezt, édesem?
Ilonka : Te kis bohó, mit csacsogsz mindent. Ne is tessék tovább
faggatni. Sietünk. Kezeit csókoljuk. (Indulnak.)
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Ko vácsné : Isten velük! Még egyszer köszönöm mindnyájunk
nevében a kedves figyelmet.
Ir m a : Nincs mit! (A lányok távoznak.)
Ko v á c s n é : Nem vagyunk ráutalva magyar véreink segítségére, de
az ily szívből jövő szeretetadományt nem utasíthatjuk vissza. (Gondol
kozik.) Az itthon maradottak kötelessége a harcolók ügyét felvenni. Igen,
szép gondolatra tanítottak ezek a leányok s ezt a gondolatot tovább
adom leányaimnak. (Az asztalhoz megy, felveszi az egyik könyvet, nézi
a címet.) Ipolyi Endre: „Amit az uzsoki erdő mesél." Ezt Irénnek
szántam. (Előveszi a másik könyvet.) Honti Andor: „Nagy elődök hős
utódai." Ez a Vilmáé lesz. (Leül, olvasásba merül.)
III. JELENET.
(Kovácsné. Irén és Vilma halkan belépnek, bánatos arccal közelednek.)
Irén : Kezeit csókoljuk,
Ko vácsné (megrezzenve

anyuskám !
teszi félre a könyvet, feláll): Már itt vagytok,
édes leányaim. Hát jó volt a munkátok?
V ilma (halkan): Igen.
Ko v á c s n é : Mi lelt benneteket?
Irén (sírva): Édes, egyetlen, jó anyuskánk, semmit sem hoztunk.
Ko v á c s n é : Semmit sem hoztatok? — Istenem, hiszen az nem
olyan nagy baj.
V ilma : De mikor tele voltunk örömmel, boldogsággal, hogy a mi
első keresetünk anyuskánk boldogságára Szolgáljon.
Irén (zordonan): Nem, nem értik azok, mit jelent egy édes álom
valóra váltása. Harcos katona családját csak a harcos katona családja
érti meg. Dolgoztunk, fáradtunk, nem magunkért, küzdő atyánk hitveséért,
hogy homlokáról eloszlassuk a borúlátót s most azzal füzetnek ki, jöjjünk
majd holnapután. Holnapután 1 Ha majd ő egykor szomjuhozni fog,
megelégszik-e a holnapután nyújtandó itallal ? Ha majd őt egykor vipera
marás éri, fog-e tudni várni holnaputánig?
Ko vácsné : De, Irénkém, mit jelent e kifakadás ?
Irén : Azt jelenti, édes jó anyám, hogy soha többé nem keresem
fel a jólétet, kerülni fogom a léptek alatt süppedő szőnyegek lakóit,
látni sem akarom a vagyont, hanem felkeresem a gondot, elmegyek azok
közé, akik sárral tapasztott lakásaikban élnek, akiknek rongyai csillognak
a megértő szeretet tüzében.
Ko vácsné (komolyan): Leányom, te még ifjú, élettapasztalattal s
kellő meggondoltsággal nem rendelkezhető leány vagy. Nekem nagy
fájdalmat okoznak szavaid annál is inkább, mert ha netán panaszod
jogos volna is, nem tudhatod bánatod oka nem válik-e a te javadra?
De hát tulajdonképpen mi történt?
V ilma : Az ügyvéd ur, Blanka papája, nem adta ki a- pénzünket s
azt mondta, hogy holnapután menjünk érte.
Ir én : Hiszen ez borzasztó!
K ovácsné : Ej, ej, dehogy is oly borzasztó, mint amilyennek kép
zeled.
V ilma : Legszebb álmunk foszlott széjjel.
Kovácsné : Az álom valóra válhatik.
V ilma : Hát különben igaz, megvehetjük mi azt holnapután is.
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Irén : De már az nem lesz karácsonyi ajándék.
Kovácsné : Légy nyugodt, Irénkém, karácsonyi ajándékul fogom

tekinteni akkor is.
Irén (megnyugodva, örömmel karolja át anyja nyakát): Oh, van-e
jobb anya a világon ?
Kovácsné : Ami halad, meg is érkezik. Nyugodjatok meg tehát
Istennek szent akaratában. Ő bizonnyal csak próbára akar titeket tenni.
Vilma : Megnyugszunk, édes.
Kovácsné : Gyertek csak ide. Tegnap reggel kaptam édes atyá
toktól egy tábori lapot, melyben megírta, hogy mit vegyek nektek kará
csonyra. Nesze, Irénkém, ez a tied ; ez pedig, Vilmám, a tied. Fogadjátok
küzdő atyátok nevében is szeretettel.
Irén , Vilma : Köszönjük szépen.
Irén : Édes jó anyám, bocsásson meg, hogy az előbb oly fájdalmat
okoztam.
Vilma : De mikor tele voltunk fájdalommal.
Kovácsné : Megbocsátok, leányaim. A fiatalság mindég sok tanításra
szorul. (A leányok a könyvekben lapozgatnak. Némi kis szünet után
Irén megszólal.)
Irén : Úgy látszik, ez nekünk szól.
Kovácsné : Várj csak, felgyújtom a villanyt. (Megteszi.) így ni.
Olvasd fel hát azt a szép részt.
Irén (olvas): „ . . . Ezzel végleg visszaverte egy zászlóalj honvédség
öt orosz ezred négy napos állandó támadását. A zászlóaljat ez után
messze hátra rendelték tartalékba. Sok pihenésük azért itt sem volt,
minden pillanatban készen kellett lenniök a tűzvonalba indulásra, mert
az orosz szünet nélkül támadott.
A zászlóalj pihenő helye Nagyberezna volt. December elején az
olvadási időt kemény fagy váltotta fel. A harcosok kemény léptei alatt
csikorgott a hó, mint a szegény ember talyigájának kereke. A falu
északi kijáratának egyik házában volt a tisztikar s az udvaron állomá
sozott a fő őrség. A legénység a kemény hidegben kísértetiesen lobogó
tűz mellett melegedett. Koromsötét éjjel volt s a tűz beburkoltál! heverő,
avagy járkáló komor alakokra vetette imbolygó fényét.
— Pajtás, szólalt meg a százados a ház pitvarában mellette virrasztó
öreg népfelkelő hadnagyhoz, már régen nem hallottuk hangodat.
— Százados ur, kérlek, ne vedd rossz néven, de ma talán nem
tudnék énekelni.
— No, no, és mi az oka?
— Ma' kissé elfogódott vagyok. Nőm és gyermekeim ma túl sokat
foglalkoztattak. Ezzel a hadnagy előkeresett egy fényképet. íme, százados
ur, ez az én földi szent háromságom.
— Helyes leányok, derék asszony. De barátom, katonának búrabajra dal az orvossága. Ha a s z í v tele van, könnyít rajta a magyar nóta.
— Ha szívesen veszed, százados ur és ha fáradt legényeinket sem
untatom, Isten neki, megeresztek egy-két nótát.
— K. D. hadnagyunk sohasem untatja az én századomat".
Vilma : Nini, talán a mi papánkról beszél.
Kovácsné (elmélázva): Reá illik ez a rajz. Olvasd Irénkém, tovább.
Irén (tovább olvas): „K. D. nem soká kérette magát. Az öreg
honvédek felélesztették a tüzet s az újra fellobogó lángnyelvekkel
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versenyt szállt K. éneke. A századostól kezdve az utolsó legfiatalabb
közvitézig áhítattal hallgatták a szép dalokat. Elő-előkerült egy-egy
piszkos, csatakos zsebkendő a magyar fiuk bundájából, mindenikük lelke
a dallal haza szárnyalt övéi, szerettei közé. K. D. pedig énekelt lelkesen*
lelkesítőn."
(Ekkor künn megszólal egy grammofon. E háborús idők egyik
lelkes nótája hallatszik. Irén abba hagyja az olvasást. Mély csend, áhitatos
figyelem.)
K o vácsné (az éneklés közben): Mintha Dénesemet hallgatnám a
nagybereznai tábortűz mellett. (Újra csend.)
V ilma : Csak ő énekelhet ily lelkesen, lelkesítőn. (A grammofon
elhallgat, újra csend.)
IV. JELENET.
(Előbbiek. Szobaleány, később Dr. Biróné, Blanka, Irma és Ilonka.)
S zobaleány (előbb bökdösi kívülről az ajtót, végül bekiált): Nohát*
nyitják-e mán ezt az ajtót?
V ilma (az ajtóhoz megy és kinyitja): Mit zörög, kit keres?
S zobaleány (bejön, kezében egy kipakkolt grammofon): Csakhogy
észbe gyüttek és nem hagyják az embert kívül ácsorogni ilyen kutya
világban ezzel a garasos fonóval. Szerencsés jó estét kívánok!
• V il m a : Miféle garasos fonóról beszél és kinek viszi?
S zobaleány : Hát csak nézze meg és azután diskuráljon. (Leteszi
a grammofont az asztalra.) _A nagyságos asszonyom parancsolta ide
hozni. A Biróné nagysága. Ő is mindjárt itt lesz a kisasszonyokkal.
V ilma : A nagyságos asszonyt jól ismerjük, de talán nem ide
küldte magát.
S zobaleány : Mán én csak tudom, hova küldött. Kovács Dénesékhez.
Azért jegyeztem meg magamnak ezt a nevet olyan könnyen, mert a
szomszéd község juhászát, a dejtári sógort is éppeg úgy hijják.
V ilma (megnézi a csomagot): Nini, hiszen ez grammofon!
S zobaleány : Hát ez micsoda szerzet ? Hogy is mondta azt maga ?
V ilma (szótagolva): Gram-mo-fon !
S zobaleány (hangosan felnevet): Garamon font! Szent Isten, ezt
se hallottam még.
Irén : Nem tudja, mi az a grammofon?
S zobaleány : Az Ipoly hátán, arra mi felénk Kőváron nem igy
beszélnek magyarul. Száz szónak is egy a vége, nézzék meg, hogy
tetszik-e és akkor itt hagyom maguknak.
Ko vácsné : Nézze, édes lelkem, itt valami tévedés lesz. Mink nem
rendeltük meg. (félre) Nem árulhatom el idő előtt a titkot!
S zobaleány (leereszkedő hangon): Ha nem is rendelte meg a
tekintetes asszony, az nem baj. Az én drága nagyságos asszonyom
előttem füzetté ki annál a félfülü boltosnál és ingyért küldi maguknak,
mert hogy talán a tekintetes asszonynak szegénynek tetszik lenni.
K o v á c s n é : Ez bizony nekünk nem nagyon tetszik, de azért a
gazdagokhoz még sem tartozunk. (Pénzt ad.) Fogadja el fáradságáért,
Terka lelkem.
S zobaleány (boldogan): Kezeit csókolom, Juliskának hívnak. (Kívül
kopogás.) Ahun van- e, már itt is vannak. (A háttérbe vonul, székre ül.)
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Kovácsné : Szabad! (Biróné jön a három leánnyal.) Isten hozott,
Jolánkám. De régen nem láttalak már. (Mindenfelől kölcsönös üdvözlések).
Biróné : Ha már te nem érsz rá engem felkeresni, nekem kell
hozzád jönnöm. (Együtt beszélgetnek.)
Blanka : Nos, leányok, hallottátok előbb ezt a grammofont ?
Irén, Vilma : Igen. Hallottuk.
Irén : Ilyent szerettünk volna édes anyuskánknak venni, de . . . de
Vilma : De hát nem vettünk.
B lanka : Ugy-e, az a szívtelen papa.
Irma : Az az álomrabló.
Ilonka : Az a nyúzó fiskális.
Irma : Aki nem füzetté ki a ti megérdemelt munkadijatokat.
B lanka: Akinél már csak a leánya szívtelenebb.
Ilonka : És összeesküvésekre pazarolja idejét.
Irén, Vilma (ámulva): Nem értjük!
B lanka: Üljünk le és bújjunk össze, mindent elmesélek. (A leányok
összeülnek.)
B iró né : É s gyakran kaptok tábori lapot?
Kovácsné : Meglehetős pontossággal minden második nap. Ha
azonban kemény napjaik vannak, bizony hosszú két hét is elmúlik. Az
utolsót tegnap kaptuk.
Biró né : Még eddig semmi baja sem esett?
Kovácsné : Ezt megkopogom. (A szék karfáját kopogtatja meg.)
Istennek legyen hála, még eddig kisebb-nagyobb testi fáradalmakon
kívül semmi egyéb nem esett meg vele.
Irma : Most már tudjátok az egész dolgot, hallottátok a grammo
font is, hogy tetszik?
Irén (meghatva): Köszönjük, hálásan köszönjük jóságtokat.
Vilma (anyjához): Édes anyám, hát csakugyan a miénk ez a
grammofon?
Szobaleány (magában): Minthaénaztnem mondtam volnanekikrégen.
Irén : Leányok, vétkeztem ellenetek, mikor az imént hazajöttünk,
bocsássatok meg.
Blanka, Irma, Ilonka : Szóra sem érdemes.
Ir én : Anyám, méltatlanul panaszkodtam. Érzem, érzem a karácsonyi
szeretet jóságos melegét.
Kovácsné : Édes leányom, én már mindent tudtam. Azért mon
dottam nektek, nyugodjatok meg Istennek szent akaratában ; ő bizonnyal
csak próbára akar titeket tenni.
Irén : Jolán néni, nem merem elmondani ennyi jóság után az én
nagy bűnömet, meg tetszik-e bocsátani?
B iróné : Hogy mily teljesen, azt hiszem, azzal is igazolhatom,
hogy ezennel átadom férjem küldeményét mindkettőjük részére, még pedig
a megígért díjazásnak kétszeresét.
Irén, Vilma (kezet csókolnak): Hálásan köszönjük.
Kovácsné (leányaihoz, komolyan): Irénkém, Vilmám, ime teljesedett
szivetek vágya, van már grammofonunk, most azt kérdezem tőletek,
mire szándékoztok fordítani első kereseteteket?
Vilma : Erről még nem gondolkozhattunk, hiszen oly váratlanul
ért a sok meglepetés.
Kovácsné : Igazad vari, de mégis úgy hamarjában mire gondol
nátok. (Irén gondolkozik.)
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Vilma : Küldjünk valamit apusnak.
Kovácsné : Jól esik, hogy apusra gondoltál, de ő egyelőre mindennel

el van látva. (Kis szünet.)
Irén (lassan vontatva): Apusnak mindene van, a mi kívánságunk
teljesedett, volt nekünk egy régi kedves iskolatársnőnk, Szalay Anna.
Atyja két hét előtt elesett, családjukhoz beköltözött a gond. Anyám,
adjuk oda Annának ezt az egész összeget. Magyar harcos árva családja
ne érezze elhagyatottságát.
Vilma : J ó lesz, jaj de jó lesz; én is szívesen adom oda az egészet.
Kovácsné (boldogan): Leányaim, ezt jól esik hallanom. Magatokra
egyitek sem gondolt, a ti jó szivetek az én mai legszebb karácsonyi
ajándékom.
Blanka : Elhatározástok nemes.
Irma : Barátságtok az ifjúság szép múltján épült.
Ilonka : Harcos atyának méltó honleányai!
Vilma : Bocsánatot kérünk, tessék csak mindnyájuknak itt maradni,
rögtön visszajövünk. Gyere, Irénke, szaladjunk át Annához.
Biróné : Rögtön megyünk, kedveseim. Várjanak egy pillanatra.
Hallgassunk még meg közösen ezen a grammofonon egy darabot.
Szobaleány : Nini, az én nagyságám sem tudja, hogy hijják azt a
masinát.
I rma : Gyertek csak ide, leányok, válasszunk a lemezek közül.
(Nézegetik.)
Blanka: E z jó lesz. Tegyük ezt bele.
Leányok : Jó, jó. Hallgassuk meg azt. (Az egyik leány beállítja a
grammofont. A szereplők az asztal két oldalán helyezkednek el, csak az
egyik marad ott, megindítja s a végén elzárja a gépet.)
Irén (mikor a grammofon elhallgat, előre jön s letérdel, kezeit
összekulcsolja): Jóságos isten, karácsonyi örök Szeretet! Meleg hajlékban,
szerető környezetben, a Te szeretetednek végtelen tanujelei közepette,
leborulva imádunk Tégedet. A nemzetek öldöklő tusájába hívtad a mi
népünket is, atyáinkat, véreinket. Hóval szitált völgyek ölén, fehér bérei
tetőkön küzdenek e szent estén is a mi szeretteink, hogy egyetlen
életükkel álljanak őrt a honfivérrel megszentelt határokon, a Kárpátok
ércfalán. Óh Atyánk, mikor a csikorgó hidegben a metsző szél zsibbasztja meg az élő testet, leheld harcosainkra Szeretetednek enyhe
melegét s mikor vad ellenség golyója barátságtalanul kopogtat hőseink
szivburka körül, zárják el Kezeid a kiömlő vér útját. Hiszen oly testvérietlenül áll nemzetünk a népek tengerében, hiszen oly kevesen vagyunk,
hogy e nemzetnek drága minden egyes vércseppje. Ajkaimon a gyermek
imája esd magas trónod előtt hősi atyjáért és minden harcosunkért.
Védd meg őket hatalmas Karoddal az ellenség mindennemű fegyverétől,
a test és lélek minden bajától, hogy egykoron visszatérve, együtt áld
hassuk és magasztaljuk Szent Nevedet. Azokat, akiknek szemeit immáron
lezárta a halál, akik baráttal és ellenséggel megbékélve pihenik közös
siri álmukat, fogadd be a Te mennyei hajlékodba, árváiknak leikébe
pedig csepegtesd annak a tudatnak balzsamát, hogy mindezek csak a
Te próbára tevő Kezed intésére történnek és megjutalmazod a Benned
bízókat egykoron örök boldogsággal, szeretteinktől soha meg nem váló
élettel.
Isten, áldd meg a magyart. Ámen!
Függöny.
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Jó barátok.
— Irta: Fülei Boda Andor. —

Nagyon jó barátok voltak. Együtt vágták be a verseket, közösen
készítették el az otthoni, házi dolgozataikat; együtt szórakoztak, mindig
együtt jártak s szelíd mulatságaikban sok örömük telt szüleiknek is.
Vasárnap délelőttönkint, az istentisztelet után, karöltve sétálgattak rend
szerint a Marospart gesztenyefái alatt s aki csak látta őket, kedvtelve
nézte a két jól megtermett fiút.
Egyszer is, amint sétáltak a friss havon és élvezték a nagyszerű
levegőt, gyönyörködve a fodrozódó víz jeges hullámaiban, amikor már
kissé elfáradva, éppen hazafelé vették útjukat — kétségbeesett, ijedt
gyereksikolyt hozott feléjük a zúgó havasi szél.
Riadtan fordultak vissza s a tekintetük kutatva siklott végig a
környéken.
Csakhamar megtalálták a hang eredetét; most már jól megkülön
böztették két fuldokló kis fiú jaját. Vagy száz, százhúsz lépésre tőlük,
a Maros közepén, egy felborult hatalmas mosóteknő himbálódzott. Körü
lötte két borzas, buksi fejecskén a csapzott, hosszú hajról, meg a sze
mekből szomorúan folyt az iszapos víz, meg a könnyű.
Egy pillanatra egymásba fonódott a két diák tekintete. Aztán szó
nélkül futni kezdtek; egy-kettőre odaértek a két szerencsétlen fiúcska
mellé a partra. Villámgyorsan lehánytak magukról kabátot, ruhát, cipőt
és gondolkozás nélkül vetették be magukat a rohanó, örvényes habokba.
Kemény, erős tempókkal úsztak a játék-csolnak felé; jó tüdeje
volt mindkettőnek, erős fiuk voltak, nagyszerűen úsztak.
A jéghideg víz apró hullámai élesen vágódtak arcukba s néha
úgy érezték, megdermed a kezük-lábuk; de lelkes, jószívű akarattal
dolgoztak tovább s nemsokára átkarolhatták a sikoltozó két fiúcskát.
Azok halálra ijedten, dideregve, lihegve ölelték a nyakukat, olyan
szorosan, hogy megmentőik Iélekzetet is alig tudtak venni.
Most kezdődött a munka nehezebb fele!
Nekivágtak Isten nevében. Nagyon-nagyon lassan haladtak; a
rohanó víz árja sodorta őket gyorsan lefelé, de a parthoz alig egy
méterrel jutottak közelébb. Pedig a karjuk alig mozgott már s ugyan
csak fogytán volt az erejük.
Hörögve vettek lélegzetet s bizony ittak is sokat; a hátukon meg
a két kis poronty hol ész nélkül jajveszékelt, hol meg pityergett csen
desen és szorította, fojtogatta őket.
A parton egész csődület támadt, hangtalan, tehetetlen csendben
mindenki csak bámult, bámulta a két bátor diákot, de senkise mozdult,
hogy segítsen rajtuk. Azok meg küzködtek, kínlódtak némán, dolgoztak
erejük végső megfeszítésével, ám úgy látszott, hiába m inden: ott vesz
nek mind a négyen.
És azok közül, ott a parton, akkor se mozdult senki sem, amikor
hallották Gabi gyenge szavát: görcs állt a lábamba . . . Nagyot villant
Pista szemében a mindent legyőző akarat, egy-két lökéssel Gabi mellett
termett s fáradt, szederjes karjával átfogta derekát. És kapálództak,
igyekeztek tovább. Nem gondoltak semmire, csapkodtak a karjaikkal és
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zavaros öntudatuk csak akkor tisztult kissé, mikor az egyik csöppség
remegő hangja szólalt meg lágyan: Miatyánk, Isten . . .
Ez uj erőt adott nekik. S bár minden tagjukban halálos fáradt
ságot éreztek, dolgoztak tovább, tovább . . . Egy örökkévalóságnak tet
szett, amig partot értek; de végre odaértek. A kis fiúcska áhitatos,
kedves imája meghozta a segítséget nekik!
A nézőkről hamarosan lekerült kendő, kabát, levetkőztették előbb
a két kicsit, aztán a két áléit diákot s betakarva jó melegen, elvitték a
legközelebbi házba; orvost hívtak, utána néztek, kit hogyan hívnak,
merre laknak; elhivatták a szüleiket.
A két kicsinek ott volt már az anyja. Szegény munkásasszony;
éppen a vasárnapi húsos ebédjét kavargatta, főzte, amikor a szomszédasszony hírül hozta a borzasztó esetet. Zokogva-sirva, túláradó boldog
sággal csókolgatta, ölelte pajkos, haszontalan kicsinyeit s hálásan és
könnyes szemmel nézte az elájult életmentőket.
És a két diáknak édes anyját a fiaik hosszú betegsége alatt át
szenvedett rémületért, aggódásért, az ő szerető szivük izgatott dobbaná
saiért nem kárpótolta még az a nagyszerű kitüntetés sem, amit a fiuk
kaptak később. De akkor mégis, a könnyeiken által, kicsillant az anyai
büszkeségnek áldott fénye.
Amikor a fiuk először mentek iskolába, tíz órakor összehívták a
gimnázium nyolc osztályának minden tanulóját. Megjelent a tanári kar
teljes számban, vendégek is voltak. Az igazgató ur rövid, szép beszédet
mondott és a végén kezet fogott mindkettőjükkel; aztán a városka polgármestere emelkedett szólásra.
H ej! de boldog is volt akkor a két derék legény, Gabi meg P ista!
Csak úgy zúgott a díszteremben a hatalmas, háromszoros „Éljen!“
De az ünnepélynek legszebb része mégis csak a vége volt. A polgármester ezzel fejezte be a beszédét:
„. . . . A király nevében szivetek fölé tűzöm most, kedves, bátor
fiaim, azt az érdemérmet, amelyikkel bátor férfiaknak mellét ékesíti
Ö Felsége a király, ha a saját életüknek veszélyeztetésével, bátran,
lovagi módon megmentik mások veszendő életét!"
Tizenhat éves volt ekkor Gabi és ugyanennyi Pista is.

Az idealizmus előnye a realizmussal szemben.
Amióta erkölcsi törvények uralkodnak a földön, vagyis mióta
különbséget tud tenni az ember a jó és a rossz, a helyes és a nem
helyes között, azóta két ellentétes irányú, egymástól lényegileg oly nagyon
különböző világnézet, életfelfogás áll egymással szemben.
Az egyiknek embere, minden eszményi cél nélkül, a sivár minden
napi életben s annak apró, de gyorsan múló örömeiben véli fellelni a
boldogságot s az élet célját. Azt mondhatjuk röviden: teljesen a földi,
a való életnek él.
A másik azonban eszményi célokat, ideálokat tűz maga elé, min
dent elkövet ezek megvalósítására s már az ezekért való küzdelem
csekély eredményeiben felleli a maga boldogságát.
Az első a realisztikus, ez utóbbi az idealisztikus életfelfogás alap
ján áll.
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Feladatom, a kitűzött célnak megfelelőleg bebizonyítani, helyesebben
kimutatni, az idealisztikus életfelfogás előnyeit a realisztikussal szemben.
Első sorban is a foglalkozás az, mely az egyes népeknél ezen
életfelfogások kialakulására mai napig is átalakító befolyást gyakorol.
A kalmárszellem erősebb kifejlődése valamely népnél s ezzel kap
csolatban a reális élet iránt való érzék erősbödése, rombadöntheti az
idealizmus építette legszebb fellegvárakat is. Az egyes emberek lelkét
csupán egy cél, az anyagi jólét mennél magasabb fokra emelése vezérli
s a meggazdagodni vágyás emez őrületes harcában semmivé válnak az
idealizmus legszentebb eszméi. És nézzük mit eredményez a meggazda
godás végcélja, a túlságos anyagi jólét?
A történelem tanúsága szerint egy ország hatalma nem az anyagi
jólétben, hanem a polgárok összességének akaratjában s iránta való
érzületében rejlik.
Vagy az ókor két hatalmas városa: Róma és Karthágó között nem
ez döntötte-e a küzdelmet el?
Karthágó, az akkori világ első kereskedelmi városa. Lakosai — a
legkitűnőbb kereskedők — belsejében roppant kincset halmoztak fel.
De az anyagi jólét elpuhultakká, eszményi célok iránt érzéketlenekké s
gazdagságuknak még magasabb fokra emelésén kívül minden más dolog
s igy a haza iránt is közömbössé tette őket. Maguk nem harcoltak,
hanem zsoldos hadsereget tartottak s ha ki is fejtettek nagyobb ellen
állást, nem a haza iránt lelkesedtek, hanem kereskedelmi érdekeiket
védték.
Vele szemben állott Róma, akkor még fejlődése ifjú korában, mint
az eszményi állam megtestesítője. Hadserege nem pénzen fogadott
zsoldosokból, hanem hü, hazájokért életüket és mindenüket odaadni kész
szabad polgárokból állott; Róma hadseregének minden egyes tagját a
haza győzelmének, a haza dicsőségének, egy szóval a haza naggyá
tételének ideálja hatotta át. S hogy a harc vége mi lett, azt mindnyájan
ismerjük a történelemből. A harmadszor megújuló küzdelemben Róma
végleg győzött Karthágó felett s magát a várost földig rombolta le.
A történelem ezen ténye egyúttal azt az állítást is igazolja, hogy
egy nép addig erős, addig hatalmas, mig tagjai eszményi célokért,
hazájok naggyá tételének nemes ideáljáért küzdenek. Mikor aztán céljokat
elérték, hazájokat gazdaggá, hatalmassá tették, beáll a hanyatlás. A haza,
mint eszménykép iránt való szeretet nem hevíti többé a sziveket, az
egyes emberek felhalmozott kincseikből sajnálnak még egy keveset is a
haza oltárára vinni Így aztán feltartóztathatatlanul közeledik a bukás,
a vég. A magát kiélt, a kényelemben elpuhult nép helyét uj, erkölcsben
gazdagabb nép foglalja el, hogy pályáját megfutva, később ez is helyet
adjon az utána jövőnek.
Mivel azonban a népek és országok bukását mindig az ideálokért
való küzdés megszűnte, szóval az idealizmus kiirtása előzte meg, azt
mondhatni, hogy pusztulásukat ez idézi elő.
Azonban nem kell példákért a messze múltba mennünk. Ha szét
tekintünk magunk körül, nem ugyanazt látjuk-e, hogy ahol az eszményi
célok utáni küzdelem megszűnt, ott a való, a reális élet legdurvább
túlkapásai ütik fel tanyájokat. Hiszen ha meggondoljuk, hogy már
negyedik éve állunk szemben a milliónyi ellenséggel, önkéntelenül is
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az jut eszünkbe, mi védett bennünket a már a Kárpátok érckapuit
döngető s Erdély legszebb vidékeire be is tolakodott ellenséggel szemben
s mi véd bennünket még ma is a minden oldalról ránk törők ellené
ben ? Nem egy hazájáért halni s mindenét odaadni kész nemzet fiainak
lelkesedéstől áthatott ereje és szilárd, győzelembe vetett hite?
A rajongó hazaszeretet védett bennünket s véd ma is a minden
felől reánk törő ellenséggel szemben; a hazaszeretet a magyar népnek
ez a szent idealizmusa. Az alpesek szikláin s a keleti harctereken már
negyedik éve küzdő magyar katonáknak nem az a tudat ád-e erőt az
emberfeletti küzdelemben és kitartásban, hogy ők most a megtámadott
és minden oldalról szorongatott haza megvédésére vannak odarendelve
és nem lelkiismeretlen államfők ocsmány kapzsiságának vak eszközei.
Egy ilyen tudattól áthatott hadseregnek pedig csak győzni lehet, amint
hogy mindig is győzött az ily sereg a történelem tanúsága szerint, mert
veresége semmivé tenné az idealizmus erkölcsi fölényéi is.
Legszebb példáját láthatjuk az eszményért lelkesülő sereg fölényé
nek, a számbeli nagyság fölött, a görögöknek a perzsák ellen folytatott
küzdelmeiben. Marathon, Salamis, Plateia az idealizmus diadalmas
fölényének megannyi kimagasló emlékoszlopai.
De nemcsak nagy nemzetek és népek változhatatlan sorsát pecsételi
meg ez az életfelfogás, mely az eszményi célok elérésén való munkálko
dás által a folytonos tökéletesbbedés jelszavát irta zászlójára.
Megbecsülhetetlen szerepe van a szellemi élet minden megnyilat
kozásában is.
A szellemiség legnagyobb alkotásainak feltétlenül a magasabb fokú
vallások tekinthetők. Ezeknek legfőbb erkölcsi törvénye mindig a töké
letesbbedés utján való előbbre jutás volt.
Az igazi keresztyénség legméltóbb képviselője, a protestantizmus,
azon a világtörténelmi fontosságú ágostai gyűlésen a szabadvéleménynyilvánitást gátoló s az előbbrehaladás, a tökéletesedés útjában álló
korlátok ledöntését követelte.
És nézzük, mi tulajdonképpen a tökéletesedés? Nem egyéb, mint
előre kitűzött eszményi célok felé való törekvés s ezen az utón bizo
nyos elöbbrejutás. íme az idealizmus és a vallás legszebb eszméinek
egybekapcsolódása. És a vallások közül csak az van hivatva élni, csak
annak jut számba vehető szerep az emberiség lelki életének s szellemi
javainak továbbvitelében, amely ezen eszme terjesztésében látja legfőbb
hivatását. Megközelitőleg sem szegődött azonban egyetlen vallás sem
ezen eszme szolgálatába, mint épen a keresztyén vallás. Ha ennek egész
erkölcsi rendszerét, magasztos életfelfogását egyetlen szóval akarnánk
kifejezni, azt mondhatnék röviden: ez a tökéletesedés 1 Maga Krisztus
figyelmeztet ezen legfontosabb kötelességre, mikor igy szól: „Legyetek
tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok is tökéletes". S éppen ez az
egyik szárny, melynek segítségével oly magasra tud emelkedni a keresz
tyénség a többi vallások felett s amely beláthatatlan időkig uralmat
biztosit számára az összes felekezetek között. Az eszményi célok és
tökéletesedés jelszavát zászlójára irt keresztyénséggel szemben Mohammed fatalizmusa, ez a minden haladást kizáró életfelfogás, vagy az
egyéni akarat és cselekvés megnyilvánulását gátló, a boldogságot a
személyes lét érzésének elvesztése és a nemlétbe való sajátszerü elmerü-
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lés utján, az önmegváltásban kereső buddhizmus, — csak olyan szerepet
töltenek be, mint az éjjel tündöklő csillagok, melyek gyönyörködtetnek
és teljes sötétségben nyújtanak ugyan némi világosságot, de a nap
fényére elhomályosodnak, mert valóságban sivárság és kietlenség honol
bennük.
A tökéletesedésen, előbbrejutáson munkálkodó, eszményi tökélyre
jutott keresztyénséget követő európai népek nélkül a középkor homályá
ban volnának az előbbrejutással alig valamit törődő keleti népek. Az
európai népek kultúrája, mely mögött messze elmaradnak az összes
eddigi korszakok által felmutatott eredmények, legékesebben szóló bizo
nyítéka annak, hogy a műveltségnek és elöbbrehaladásnak is az ideális
célok a főfeltételei.
H. B. Debrecen.

Boldizsár diák.
Ifjúsági regény. Irta: Amicus.

A vár alatt vettek szállást. Kerekes Tamás birtokában volt egy
föld alatti rejtekút titkának s igy közvetlen bejárása volt a várba. A rejtekút az aranykészitő Bertholomus házának elhagyatott pincéjébe tor
kollott.
Kerekes Tamás csak egy láncszeme volt annak az egész országra
kiterjedő hálózatnak, mely a legnagyobb titokban fonta magát az ország
sorsát intézők, a vezető szereppel bírók, a hatalmasok közé. Jutott belő
lük a Forgáchok, a Pálffyak, a Nádasdyak mellé, a basák környezetébe,
a nagyvezér táborába, sőt talán még az órák titokzatos szerkezetében
gyönyörködő Rudolf császár prágai udvarába is. Nem kémek voltak ők,
hanem portyázók, kik a béke csendjében is folytatták a maguk kis
háborúját s az ellenség sebezhető pontjait keresgették. Nem a török, sem
a német javára fordították titkaikat, maguknak tartották s hasznosították
azokat. Céljuk egy volt s ezért mindent áldoztak: egységes, független
Magyarország.
Kerekes munkáját megkönnyítette az a körülmény, hogy a nagy
vezér hadseregének felvonulása folytán úgyis erősen feszült volt a helyzet.
A császári seregek ugyan kerülték az összeütközést, azonban egyetlen
szikra elegendőnek látszott, hogy a nagyvezér lelkében felgyülemlett
hóditó vágyat lángra lobbantsa s őt a császári sereg megtámadására
vegye.
A kisértetjárást Kerekes rendezte. Segítségére volt benne öreg szol
gája — a puskaporos szekér kocsisa — s egy fiatal, iskolából kiszakadt
diákifju. Célja a várbeliek megrémitése, mende-mondák előidézése volt.
Mikor már ezzel kellő hangulatot teremtett, mikor már minden ember
— polgár, vagy katona — fogvacogva nézett az éjszaka elé, akkor jött
volna a tulajdonképeni akció. A Bertholomus pincéjébe csempészett
puskapor felrobbantása. A kemény sziklába rejtett puskapor megrázta
volna az egész várat hatalmas robbanásával s kevés épület állta volna ki
épségben ezt az iszonyú rázkódást. S a nagyvezér kétségtelenül német
machinációt gyanított volna s mintegy kihívásnak tekintette volna a
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császáriak részéről. Ezek után a háború kitörése kikerülhetetlen lett
volna.
Azonban a terv nem sikerült. A puskapor idő előtt repült a légbe s
Kerekest és híveit foglyul ejtette a basa. Bizonyíték ellenük ugyan nem
volt, de a gyanú maga elegendő volt arra, hogy vérpadra kerüljenek.
Kerekes húga ekkor kétségbeesett tettre szánta el magát Hogy
fivéréről a gyanút elhárítsa, következő éjjel ő játszotta végig a kisértetszerepet, hogy ezzel beigazolja, hogy Kerekes ártatlan, mert ime tömlöcbevetése után is tartanak az éjszakai rémségek. A bátor leányka vakmerő
sége annyira ment, hogy az őrök orra előtt surrant el, mutogatva magát s
hogy a basa figyelmét is magára vonja, megdöngette a palota kapuját.
Azonban hajszálon múlt, hogy rajta nem vesztett. A szolgahad üldözése
elől semmiképpen sem menekülhetett volna, ha Boldizsár ebben segít
ségére nincsen.
S most, amikor véget ért elbeszélése, elhagyta ereje és szemeiből
dúsan peregtek alá a könnyek. Bátyjára gondolt, a tömlöc sötétjére, a
veszedelemre, mely fenyegeti s esdve ragadta meg Boldizsár kezét.
— Mentse meg őt — zokogott. Megáldja érte az Isten.
És Boldizsár ígéretet tett, hogy Kerekest a fogságból kiszabadítja.
Az izgalmaktól félig áléit leányt köpenyébe burkolva, elindult vele
a pirkadó hajnal ködös félsötétjében s anélkül, hogy valakivel találko
zott volna, hazáig kisérte.
X.
Boldizsár az agyában nyüzsgő ezer gondolattól kábultan ért haza.
Érezte, hogy merész ígéretet tett, mikor Keresztes kiszabadítására vállal
kozott s hogy ezzel a mai éjszakával fordulat állott be az életében,
mely az utóbbi években nyugodtan telt el, érezte, hogy olyan útra lépett,
mely messzire vezet és elágazik attól, amelyen eddig haladt. Tudta, hogy
újra viszontagságok, küzdelmek várnak rá, de nem rettent vissza. Mert
Kerekes Etelka elbeszélése nyomán mintha kettészakadt volna az a
kárpit, mely előle a dolgok, az események lelkét takarta: egyszerre
világossá lett előtte a cél. Hasznára lenni a magyarság érdekének, —
küzdeni a német és a török ellen.
De mi lesz Kerekessel? Hogyan szabadítsa ki? Erre nem tudott
feleletet találni, bár naphosszat ezen törte a fejét.
Másnap délelőtt a basa hivatta. Levél jött a székesfehérvári basától.
Küldönc hozta egy ezüstveretü ládikával együtt. Boldizsár a levél el
olvasásához látott. Amint a pecsétet feltörte, hirtelen ötlete támadt.
S fennhangon kezdte olvasni:
„Hatalmas Abdi basa, Budának vitézlő basája, Allah kiváló szol
gája, kinek arca sokáig mosolygó maradjon
Én, legalázatosabb szolgád, egy szerény ajándékkal üdvözöllek.
Itt küldöm fejét egy aljas kémnek, ki mint kivallotta, levegőbe akarta
röpíteni Buda hatalmas várát. Allah hatalma nem engedte. Dicső
legyen érte!
Fogadd a legőszintébb baráti üdvözletét, leghívebb tisztelődtől,
kinek csak az az egy kivánsága van, hogy Allah minél hosszabb életet
adjon neked.“
A levélben ugyan nem ez volt, s a láda is útonálló fejét tártál-
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mazta, azonban Boldizsár nem érzett lelkiismeretfurdalást emiatt a kis
nyelvbotlás miatt.
— Na és most mi legyen a foglyokkal — kérdezte a basa.
— Vettesd ki őket a várból, tanácsolta Boldizsár. Had fussanak!
Így is lett: a foglyok szabadon bocsáttattak.
A ládikából kiemelt fejet pedig póznára tűzve, a főtérre állították,
had csúfolja, köpdösse a nép.
Boldizsár harmadnap este levélkét kapott Egy kis fiú hozta, aki
alig, hogy átadta, már el is szaladt. Kicsiny levélke volt, hajszálvékony
betűkkel írva. Bár név nem volt aláírva, Boldizsár azonnal tudta, ki irta.
Csak egy sorból állott s mégis mintha benn lett volna az egész világ
szépsége. Boldizsár keze reszketett az örömtől, amint elolvasta:
— Holnap éjjel, mikor a hold a Gellérthegy mögé bukik, a főtéren
várom. Jel: gerlekacagás. Legyen óvatos!
XI.

Éjfél felé járhatott az idő, amikor Boldizsár, ki már egy félórája
várakozott a sötét utcasarkon, gerlekacagást hallott. A következő percben
megnyílt előtte Bertholomus házának ajtaja és ő belépett a házba.
Sötét folyosón kellett végigmennie, azután lépcsőkön, hol fel, hol le,
léptei nyomán visszhangzottak a falak. Puha kéz fogta kezénél s az
mutatta az utat, mely gyakran változtatott irányt.
Azután egy terembe értek, hol fáklyafény mellett néhány álarcos
ember ült hosszú asztal mellett.
— íme, a diák — mondta az egyik, kinek rezgő hangja öreg kort
árult el. Ruhája török ugyan, de a szive magyar.
S Boldizsárhoz fordulva ünnepélyes hangon kérdezte.
— Ugy-e magyar vagy?
Boldizsár érces hangon felelt:
— Az vagyok, annak érzem magam s az maradok életem fogytáig.
Az öreg ember most társaihoz fordult.
— Beavassuk-e Boldizsárt titkunkba, melyet már részben úgyis
ismer? Van-e valakinek kifogása ez ellen?
Senki sem felelt. Most a diákhoz fordult.
— Esküszöl-e diák arra, hogy amit hallasz, megőrződ, mégha
szived vérét vennék is érte ?
— Esküszöm! — volt a válasz.
Lehullottak az arcokról a lárvák A fáklya imbolygó fényénél egy
más után tűntek fel Boldizsár előtt az arcok. Az öreg emberben
felismerte Székely Simont, az egykori gályarabot, jobbján Kerekes
Tamást, mellette a tömlöcből imént kiszabadult ifjú diákot. A többiek
arca ismeretlen volt. Mint utóbb megtudta, az
erdélyi fejedelem küldöttei voltak, kik aznap
érkeztek.
Noha a hely, az idő, a körülmények titok
zatosak voltak, egy csepp nyugtalanságot nem
érzett. Keze még mindég meleg volt annak a
kis kéznek a szoritásától, mely idáig vezette s
szivét bátor tűz hevitette.
Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10. szám.

Kellő komolysággal s az ő Írásukban is a szépséget kutató törek
véssel lehet, sőt kell is olvasni a moderneket, de jaj annak az ifjúnak,
akinek a nyugatisták a kedvenc irói. Arany, Petőfi, Vörösmarthy, Jókai,
Mikszáth és a többi nagyok hatalmasan felettük állanak. Fő szellemi
táplálékod azért az ő ízig magyar stilusu s nemes, tiszta erkölcsöt hir
dető munkái legyenek.
Harctéri zászlós. Megható a fegyverszünetről írott leveled. Kép
zelem, milyen fenséges érzés volt látni azt a nyugalmat hirdető tűzi
játékot Csak kitartás! Már valószínű, hogy nemsokára az utolsó világitó
rakétát fogjátok kilőni, a búcsúzót minden háborútól.
Szomorú vakációzó. Látod, Lacikám, ez nem méltó egy nagy
diákhoz. El vagy keseredve, hogy nem lehetsz otthon a karácsonyi
ünnepeken. Gondolj csak arra, hogy te mennyivel jobb helyzetben vagy,
mint akik a lövészárokban ünnepeltek. Pedig azok nem kaptak három
tantárgyból intőt s nem büntetésből maradtak künn. Máskor igyekezz
jobban s bizonyosan nem lesz igen szigorú a te „szelíd lelkű, jó apukád,
akit biztosan egy néni beszélt rá e kegyetlen intézkedésre". (Nagyon
helyesen !)
Kis barátaimnak. Boldog uj esztendőt kívánok mindnyájatoknak
s szeretettel várom leveleteket.
M. L. Szentes. Kedves Lackóm, egy kicsit eltévesztetted a ház
számot. A rejtvények megfejtését a szerkesztőségnek (Budapest, Vili.,
Kisfaludy-utca 19) kell megküldeni; ugyancsak oda küldendők a köz
lésre készített rejtvények. A tiedet most én továbbítottam. — Különben
örültem levelednek. Írj ezután is Albániába, mert én most oda megyek.
Diákkatona. Hát teljesült régi vágyad! Derék dolog. Igazad van.
Nem kell sokat adni a sopánkodókra. Aki a kötelességét szereti teljesí
teni, annak nem nyomorúság a katonaélet. Igaz, hogy nem találsz ott
úri kényelmet, de az a tudat, hogy a hazáért hozunk áldozatot, meg
könnyíti a nélkülözéseket. Isten vezéreljen! — Talán még találkozunk
valamelyik harctéren ?
*
(Sajnálattal közlöm, hogy Vidovszky barátomat, lapunk lelkes hivét, Albániába
vezényelték a 47-ik hadosztályhoz tábori lelkésznek. Vezérelje és tartsa meg őt a
jó Istennek mindenható kegyelme! Szerk.J

Szerkesztői üzenetek.
L. Aurél, Bonyhád. Valamikor, a jobb világban, szívesen vettük ifjú olvasóink
rajzait, karrikaturáit. Az ezekről készített nyomdai kliséket vagy magunk csináltattuk,
vagy az illetők költségére. Ha valakinek ügyes rajzokhoz, vagy esetleg saját fényképfelvételekhez megvan a képessége, most is szívesen közöljük, sőt buzdítjuk is kedves
olvasóinkat, azonban kérjük, hogy ez esetben küldjék el egyidejűleg annak költségeit
is, még pedig négyzetcentiméterenként fényképeknél és ceruzarajzoknál 15 fillért,
tusrajzoknál IC fillért. Ha tehát valamely fénykép 80 □ cm nagyságunkkor 80 X 15
fillér küldendő, de ha a készítendő kép bármily kicsi, mégis annyi fizetendő, mintha
legalább 50 □ cm. nagyságú volna Ez az úgynevezett minimális ár. — Auctor K.
A lap megjelenése, elküldése, terjedelme, tartalma, képei és a többivel szemben táplált
igények a mi kedves, meghitt, jó barátaink, régi ifjú olvasóink részéről is csökken
tendők Mi fájdalommal látjuk a jelenségeket, de nincs módunkban többet tenni.
Hogy a 2-ik számunkban megjelent zászlóbontásnak mi következményei lettek, vagy
lesznek, nem tudom Ha minket a munka előhaladásáról értesítenek, a legnagyobb
készséggel adunk ilyesminek teret — Olvasóinkhoz. Ki hajlandó lapunk I-ső év
folyamát eladni? Az illető szíveskedjék az ár megjelölésével Knefély Lajos VII. oszt.
főgimnáziumi tanulóhoz fordulni, Ujverbász, Kiss József utca 495/1. szám alatt. —
J. Gusztáv, Budapest. Kifejtett véleményének nagyobb tanítványaim között már 20
év óta vagyok szószólója. Tehát felfogásommal egyezik az ön gondolatmenete. Val-

lási szempontból is fel kell ráznunk keresztyén ifjúságunkat Beküldött kis cikkét
azonban kissé erősnek, bár mindenben teljesen jogosultnak találom. Ha a stilizálás
által, a lényeget megőrizve, módját ejti a polemikai él nélkül való előadásnak, szí
vesen fogom közölni.

Rejtvények.
III. Hiányrejtvény.

I. Betürejtvény.
Hű Hó Hű Hó
Hű Hó Hű Hó

s

Emmi

—óra
—ndor
—ali
—lrich

ért.

^ -da
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15

16

Ezen számok úgy heiyezendők el, hogy felülről lefelé,
balról jobbra és keresztbe
is 34-et adjanak.

II. Kockarejtvény.

—ezső
—vi
—elli
A hiányzó betűk helyesen fölállítva
a rejtvény készítőjének nevét adják.

A megfejtések február 20-ig küldendők be.
A 4-ik számban közölt rejtvények
értelm e: I. Harangszó. — 11. Bethlen
Gábor. — Ili. Mit nekem te zordon Kárpá
toknak fenyvesekkel vadregényes tája!
Helyesen fejtették m eg : Mátéffy
László, Genersich Tivadar, Józsa Lajos,
Knefély Antal és Lajos, Oravecz István,
Szlávik Irén, Szűcs Lajos, Varga József.
Veress Margit és Zboril Dezső. — A
jutalomkönyvet Veress Margit nyerte el
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