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6. szám.

Egy levél. Nagytiszteletü Szerkesztő Úr! Mikor az ifjúsági lapról
cikkeztünk, egy minden jóért lelkesedő, minden evangélikus ügyet melegen
felkaroló, nemcsak másokat páratlanul buzdítani tudó, hanem a maga
részéről is sokat áldozó úrasszony 100, Holcsik János ev. tábori lelkész
szintén 100 koronát adott az ifjúsági lapra Ez az összeg, nézetem sze
rint, az Ifjú Éveket illeti meg, amely újra megindult, újra sok lelkese
déssel és nagy igyekezettel szolgálja evang. ifjúságunkat Azzal a szívből
jövő óhajtással küldöm meg tehát ezt a 200 koronát, vajha az Ifjú Evek
a nemes versenyben mielőbb a legelsők közé küzdené magát Tiszteletteljes kézszoritással köszönti őszinte hive: Szimonidesz Lajos. Nagybörzsöny, 1918, 11/2.
*
Midőn a fenti sorok írójának és az adományozóknak hálás köszönetemet fejezem ki, nem kívánom ecsetelni azt a küzdelmet, melyet
egyházam ifjúsága érdekében immáron a VI. évfolyamon át folytatok,
annyit azonban mondhatok, hogy nehéz, nagyon nehéz az apostolok útja.

A begöngyölitett zászló. Lapunk novemberi, 2-ik számában
zászlóbontás volt, melynek bevezető sorai szerint 1917 augusztus havá
ban „az evangélikus ifjúságra s ezzel együtt evang. egyházunkra nézve
igen nevezetes dolog történt". Ugyanis három fiatal és fiatalabb lelkész
testvér, szivén viselve az evang. ifjúság ügyét, külön evang. egyházi
alapon álló diáktömörülést keresett. Mi e tervet a leghatározottabban
szeretettel fogadtuk. Szorgalmas előkészítő fáradozások után a tömörülés,
a megalakulás napjául folyó évi január 31-ike tűzetett ki. A pesti magyar
egyház kis termében hölgyek és urak szép számú lelkes gárdája gyűlt
egybe, akikkel nem csak meg lehetett, de meg kellett volna csinálni az
előkészítő kartársaknak az önálló szervezkedést. Fájdalommal látjuk az
akkor összegyűlt hatalmas energia szélnek eresztését. Nem történt semmi;
okoskodás volt a tett halála. Az előkészítők érthetetlenül ingadozó,
habozó magaviseleté okozta. Quidquid agis, prudenter agas et respice
finem ! Más vezetőket! /

Hazafias estélyünket, mellyel egyúttal zárjuk is tanévünk esté
lyeit, március hó 20 -án, délután V26 órakor tartjuk a szokott helyen:
Vili., Alföldi-utca 13.

H e g e d ű s K á r o l y : t a v a sz f e l é .

Voltaire szobra.
Ez aztán a filozófus!
Éles szemű, nem m orózus;
Ahogy itt ül, gúny az ajkán,
Szellős, árnyas Szajna partján.
Olyan, mintha most is élne,
A hagyományt irtva, tépve;
Támadva a régi rendet,
Minden nagyot, minden szentet.
Csupán csak egy dolgot védve
S e z : a saját tekintélye.
Jól van, Voltaire, sokat tettél,
Új világot egyengettél
A fejszédet belevágva
Útban álló korhadt fákba.
Megromlott a régi élet.
Lelke, szárnya semmivé lett
S kik a régi rendből éltek,
Csak zsaroltak, csak henyéltek.
Amig néhányan élveztek,
Milliók meg éhen vesztek.
Hangot adtál a nyomornak,
Szava voltál kelő kornak.
A hajnalt oly jól hirdetted,
Hogy a népek fölébredtek.
Hanem, Voltaire, hogyha akkor
Nem tör meg a késő aggkor
S belekerülsz magad abba
A föltámadt zivatarba,
Mi lett volna ? Mi lett volna ?
Sima kézzel, mosolyogva
Meg nem mentett volna téged
Eszed, erőd, dicsőséged.

Nem bírta von’ meg a harcot
Sima kezed, sima arcod
S az lett volna szörnyű végzet:
Gillotinon látni téged.
Mert hogy fölébredt a nemzet.
Nem csupán te cselekedted.
Te voltál a mutatója,
Titkos géppel járt az óra.
Világitó torony voltál
És azoknak világoltál,
Kik az éjnek óceánján
Tévelyegtek busán, árván.
Hajójukon nyomor, Ínség,
A lelkűkben keserűség,
Vad elszántság, türelem, hit
S te róluk nem tudtál semmit.
Te csak oszlattad az éjét.
Ostromoltad a sötétet
Bennük uj hit és uj oltár,
Te csak a tagadás voltál
Pedig uj kor nem teremne,
Hogyha elszánt hit nem lenne.
Önzetlen hit, amely megvet
Vagyont, rangot és kényelmet
S hogysem elvét megtagadja,
Életét is odaadja.
A te mosolyod is kellett
Az ő erős hitük mellett.
Gúnyod omló múltra vágyott:
Hitük emelt uj világot.
La n to s.
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A Pruth mellett.
A Pruth mellett az éjszakában
Őrségen áll a kis csapat.
A hadapród űr egymagában
Ül egy virágos ág alatt.
A virágot betakarta az éjjel,
Csak illata száll folyva szerteszéjjel.
Így takart be mögötte mindent, mindent,
Az óra, amelyben hazulról elment
És emlék lett sok eleven dolog
Itt csak a csillagok ragyognak
S a Pruth,
A fekete Pruth csobog.
A Pruthtól messze, napnyugotnak,
Ott élnek mind, kiket szeret,
Talán álmukban erre vannak
S itt a sötétben lengenek.
Ha egy is tudna itten szólni néki.
Ha egy volna is, a kedves, régi,

A nagy, sötét, idegen éjszakában
Nem volna igy itt egyedül, magában.
A kis hadapród szive feldobog . . .
A hideg csillagok ragyognak
S a Pruth,
A fekete Pruth csobog.
A Pruthnak táján nyugalom van.
Távol Kárpátot éj takar.
Mögötte biztos nyugalomban
Pihen most békén a magyar.
Hogy nyugton munkálhat, pihenhet,
A hadapród urék figyelnek.
Magyar fiuk minket őrizni mentek
Vad idegen földére napkeletnek.
Mi alhatunk, ők virrasztanak ott,
Hol hideg csillagok ragyognak
S a Pruth,
A fekete Pruth csobog.
H a m va s J ó z s e f .

Dini jelesre felel.
Irta : Fülei Boda Andor.

Gazdag, elkényeztetett fiú volt Bardótz Dénes. Az atyját korán
veszítette el s szomorú édes anyja bálványozó szeretetével szeszélyes
zsarnokká nevelte. Basáskodott a hozzátartozóival s mert nem csak nagy
zsebpénze, sok szép ruhája, hanem testi ereje és élénk eszejárása is
megkülönböztette osztálytársaitól, mindjárt az első órától kezdve ő lett
az osztály vezére.
Az alsóbb osztályokban még az első jeles is ő volt s mert tudta
már a leckét, ha csak egyszer is olvasta át, maradt elég ideje, hogy a
gimnázium minden gonosz és kedves diák-stiklijében ő legyen a fő
kolompos.
A fiuk engedelmes készséggel hallgatták szavát s ha ő métát indít
ványozott, dehogy is merték volna ráfelelni, hogy nekik focira volna
kedvük. Minden úgy történt, ahogy Dini akarta; a fiuk olyan hűséges
és természetes engedelmességgel vették körül, amilyenre csak kisdiák
kedélyek elismerő szeretete képes.
így ment ez öt éven át.
A VI. gimnáziumban már nem volt egészen zavartalan az ő nagy
hatalma. Néha-néha ellentmondtak neki a fiuk s volt rá eset, hogy az
akaratát csak olykor, a durvaságig erélyes fellépésével tudta végrehaj
tani. Félénken és csendesen nyilatkozott meg egyelőre, de volt már
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ellenzéke; sok keserűséget szerzett neki ez a változás és szertelen gyerek
eszével a legvadabb terveket gyártotta, hogy visszaszerezze és megtartsa
régi tekintélyét
Karácsony táján, amikor az Önképzőkör aranykönyvébe egymás
után két versét Írták be egyhangú dicsérettel s amikor a magyar dolgo
zatra csak ő kapott jelest, úgy látszott, újra övé a vezető szerep.
Boldog volt ekkor nagyon D in i; meghívta az egész osztályt
magához uzsonnára (napokig érezték a fiuk a tejszinhabos csokoládé
nagyszerű izét; hát még a torták, meg a sok mesés befőtt! . . .) s a
karácsonyi szünet alatt olyan felfordulást csináltak a kis városkában,
amilyenre még a nagyon öreg bácsik sem igen emlékeztek.
A régi kedvvel csengett Dini hangja újra s szünet alatt, a tizpercekben, ismét körülötte tolongtak a fiuk.
Aztán, egyszer csak kisült, hogy pünkösdi-királyság volt az ő
második uralma!
A félév elején uj fiú jött az iskolába; pesti fiú. A ruhája legalább
olyan szép volt, mint a Dinié, arany óraláncon függött az ő órája is,
de hosszú nadrágot viselt s kemény kalapja volt.
Ez pedig nagy szó. Minden hatodikos epedva várja a boldog
percet, amikor először szorítja majd fejét kemény kalap s tán a borot
válkozásnál is forróbban áhitják a hosszú nadrágot . . . És az uj fiúnak,
aki komolyan és ügyesen mutatkozott be sorra mindannyiuknak, már
megvan mindaz, amiről ők — még Dini is! — csak álmodozni szoktak.
Mindenki az uj osztálytárs barátságát kereste. Diniről szinte megfeled
keztek s borzasztó tisztelettel nézegették őt, lopva s némi irigykedéssel.
Dini meg hiába próbálta visszahódítani őket; gúnyolta, szidta az
uj fiút, áskálódott ellene, amikor és ahogyan csak tudott, de eredményt
nem ért el
Komoran, egyedül járkált a tizpercek alatt s kemény, nagy bosszút
forralt az uj fiú, Búza János ellen. Jani azonban nem vett tudomást
Dini haragjáról s egyszer mosolyogva, jó kedvüen kérdezte tőle:
— Hát te mért búsulsz itt egy magadban, mint egy kivert bika?
Gyere velünk, játszhatsz te i s !
Játszhatsz! Ez, ez a jött-ment, ez a senki merészeli neki azt
mondani, hogy ő, ő is játszhatik!
Irtózatos haragra gyulladt, elöntötte arcát a vér s nagyot ordítva
ugrott reá
Jani lehajolt egy kissé, derékon kapta s ellóditotta magától nagy
erővel. Erre aztán egészen elveszítette a fejét D in i; újra neki rontott.
És most nagyobb szerencsével: hatalmasat sújtott a fejére (jól begya
korolta Old Schatterhand módszerét!) s a másik kezével durván mellbe
vágta. Búza Jani szédülve tántorgott a falhoz. Végigsimitotta kezével a
homlokát, aztán lassan, nyugodtan odalépett Dinihez, vállon ragadta,
jól megszorította s megszólalt:
— Bolond vagy te, D ini! Mi bajod van vélem ? Mért haragszol
én rám ?
És erősebben és mindig erősebben szorongatta. — Hisz’ ha akar
nálak, érzed Dini? hogyha akarnálak, eltudnálak rakni, amúgy magyaro
san, istenigazában; soká emlegetnéd! Érzed ? — ha én jól megfoglak,
meg se tudsz moccanni. Mit akarsz hát tőlem?
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Dini nem felelt rá. Forgolódott jobbra-balra, ugrált, fújt nagyokat,
ám nem tudott szabadulni. Jani fogta egyre, jó erősen fogta és amikor
látta, hogy úgysem kap választ, összeszedte minden erejét, jól megrázta
Dinit, kissé felemelte s bedobta a nyitott ajtón keresztül az osztályba.
Széles gyűrűben állva nézték ezt a jelenetet a fiuk s gyönyörköd
tek benne. Biztatták Janit, meg is éljenezték volna tán, ha nem kiáltotta
volna valamelyikük:
— Jön a tanár úr!
Észre sem vették a második csengetést s hirtelen elcsendesedve,
egymás hegyin-hátán tódultak be az osztályba. S mig a tanár űr az
osztály-könyvvel foglalatoskodott, folyton motozkáltak füzettel, könyvvel
s tárgyalták a nagy verekedés részleteit. Zúgott az osztály, mint felzavart
méh-raj.
Statáriumot hirdetett a tanár úr!
Volt persze rémület! De még magukhoz sem térhettek az első
meglepetésből, már szólította ki őket kettesével a tanár úr. Fogas kér
déseket kaptak, csak úgy röpködtek a szekundák. S őrült drukkban
várta mindegyik, mikor kerül reá a sor. Dini nem is tudta, miről van
szó; lehajtott fejjel, kiizzadva, rák-vörös arccal ült a helyén. Nagyonnagyon szégyelte magát a csúfos kudarcért és mérges gyűlölettel gon
dolt Janira.
Egészen megzavarodva állt fel a helyéről, amikor őt hívta fel a
tanár úr s a magáé után rögtön Búza Jani nevét hallotta meg.
A névsorban egymásután következett a vetélytársak neve.
Megálltak szorosan egymás mellett. A tanár úr először Dinihez
fordult. Gondolkodni sem tudott; hallotta, de nem értette a kérdést s
mint előtte a fiuk mind, ő is hallgatott. A tanár úr már kezébe vette az
irónt, hogy beírja a legjobb latinistának a szekundát, amikor rekedt,
tompa hangon végre megadta a feleletet Dini.
Lesütött szemmel ment a helyére — pedig jelest kapott.
Nem sokkal utóbb Jani is indult. Ő is jelesre felelt, de utánuk
aztán, egészen az óra végéig, nem irt több jelest naplójába a tanár úr.
Az óra után, amikor magukra maradtak, a nyomasztó csendben
felállt D ini; egyenesen Jani padjához ment és ott, az egész osztály
fülehallatára, egy kissé fátyolos, de nyugodt szóval bocsánatot kért:
— Bocsáss meg, Ja n i; legyünk jó barátok!
Gyorsan felugrott ekkor Jani, keményen megszorította Dini kezét
és melegen, komolyan csak ennyit m ondott:
— Szervusz, D in i!
Álmélkodva figyelte ezt az osztály, nem értették a dolgot. És Jani
sohase mondta senkinek sem el, hogy azt a jelest neki köszönheti Dini.
Dini pedig, ha faggatták: mi az, mi történt? — nyílt, egyenes tekin
tettel válaszolta mindig:
— Beláttam a tévedésemet, helyrehoztam hát!
Azóta elválaszthatatlanok, testi-lelki jó barátok Dini és Jani.
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A mozi történetéről.
Ahová a színészet kettő, az újságírás pedig egy évszázad alatt ért
el, oda nem is egészen egy negyedszázad alatt ért el a m ozi!
Az öles hirdetményekkel, hangos magadicsérésekkel dolgozó mozik
eltántorithatatlan közönségének leglelkesebb és igen tekintélyes hányadát
teszi a diákság. Illő hát, hogy ez a fogékony, lelkes sereg ismerje a
mozi történetét; kisérjük szemmel ezt az érdekes történetet, rövidre fogott
vázlatban.
Nézzük meg, hogy a múlt század 90-es éveitől napjainkig mint
fejlődött ki a ma már nélkülözhetetlen intézmény és figyeljük meg a
fokokat, amelyeken keresztül elérkezett a művészetig.
A mozi feltalálóinak általában a francia Lumiére testvéreket nevezik,
bár ők lyoni műhelyükben csak egybefoglalták a különböző találmányokat.
A nyilvánosság elé 1895-ben léptek s vándorelőadások utján ők maguk
terjesztették Franciaországban nagyszerű készüléküket.
Ettől kezdve szédületes gyorsasággal terjedt el a huszonkét év alatt
az egész világon s ipara a vásári kisiparból elfejlődött a nagy hatalmú
részvénytársasági formáig.
Háromféle irányban munkálkodott a moziipar a mozikészülék töké
letesítésén. A képek nyugodt, rezgés nélküli vetítése és az élethű ábrá
zolás — színes képek, hangtani felvételek (Edison-féle beszélő mozi) —
mondhatni teljességgel sikerült, mig a harmadik cél érdekében folytatott
kutatások máig sem vezettek eredményre. Nem sikerült tudniillik lehe
tővé tenni azt, hogy világos helyiségben az alakok a térben (nem pedig
a síkban) mozogjanak.
Rövid, mulatságos jelenetek és napi események voltak az első
filmek tárgyai, de a legelső filmgyár, a Pathé Fréres (Páris) a Lumiéreféle szabadalommal, rövidesen hosszabb meséket is varázsolt az áhitatos
bámulok elé.
1900-ban a Pathé Fréres és a Léon Gaumont cég közötti üzleti
versengés arra késztette az előbbit, hogy valami újat adjon. Így szüle
tett meg az első dráma, amely azonban majdnem egy évtizedig nem
tudott felülemelkedni a ponyvairodalom mételyező szellemi szintjéről.
A versengés elkeseredetten folyt tovább a két régi cég és az egyre
szaporodó újak között — a mozi javára; a Pathé Fréres 1909-ben
komoly értékű irodalmi témákat kezdett feldolgoztatni s e daraboknak
hasznos jellemzője volt a nemzeti sajátosság és Ízlés. Ezek a filmek az
úgynevezett müfilmek.
Egy évtizednek kellett elmúlnia, mig más nemzetek is ráeszméltek,
mily nagy jelentőségű találmány és ipar a mozi.
A francia filmek után első sorban az amerikaiak lettek népszerűek,
mert ezekben játszódott a cselekmény először a szabad természetben.
Vonzó újdonsággal szolgált az olasz filmgyártás is. A Renesszansz
nagyszerű emlékei megkapó anyagot nyújtottak a gyönyörű és tanulsá
gos történeti drámákhoz.
Az amerikai és az olasz darabokból tehát játszva tanult a közönség.
De mégis a legnagyobb elterjedtséget, a legtombolóbb sikert a
dán mozidráma érte el. Mig ugyanis az amerikai film a földrajzot, az
olasz a történelmet állította szolgálatába, a dán a szocializmust. Az első
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ilyen irányú darab a dán királyi színház művészeivel megjátszatott
„Fehér rabszolganő" volt s ezzel és általában az erkölcsdrámákkal,
különösen a ma is nagyhírű „Nordisk" gyár remekelt.
A német ipar csodálatosképpen nem törődött eleinte ezzel az új
iparággal s bár a minden tekintetben kiváló „Messter“-film — Oskar
Messter volt az első német filmgyár megalapítója — megállja a helyet,
több más német gyártmánnyal együtt, jelentős szerephez csak a vetítő
készülék és egyéb műszaki felszerelés gyártásában tudott jutni.
A háború előtt már elveszítette egyeduralmát a francia film. Egy
forma erővel küzdött a világpiacon a francia, az amerikai és a dán film.
Az angol, osztrák és az orosz filmipar eléggé fejlett szintén, ám
a magyar — 4 — 5 év előtt — gyerekcipős próbálkozásait végezte csak;
ma már azonban a hétmérföldes csizma tempójával rohan, hogy elfoglal
hassa majd hóditó helyét a világpiacon.
Nálunk is, külföldön is sok ellensége volt s talán még van is a
mozinak s ezeknek részben igazuk lehet. De nagyszerű és megmérhetet
len kultur munkát végez a mozi, ha tudósok, irók, művészek útmutatása
szerint — egy-két német cég mintájára — gonddal csoportosítja mű
sorát: 1. Természettudomány. 2. Földrajz. 3. Néprajz. 4. Mezőgazdaság.
5. Egészségügy. 6. Ipar, technika. 7. Sport. 8. Történelem. 9. Vallás.
10. Erkölcsös és művészi dráma és vígjáték. 11. Napi események.
Ilyen műsorral dicsérő és elismerő barátai lennének azok is mind,
akik ma még féltik tőle a nép és ifjúság romlatlanságát s ha ezeken,
csak ezeken az alapokon haladna tovább a mozi — azok, akik csinál
ják (irók, rendezők, színészek, tőkések) bizony-bizonnyal kiérdemelnék
a magyar hagyományoktól megszentelt nevet: „A nemzet napszámosai!“

Fülei Boda Andor.

T avasz.
A nap az alkony küszöbe alá sülyedt. Az éjszaka odahagyta titkos
rejtekét és szőtte, mind sűrűbbre szőtte fekete fátyolát. Amikor aztán el
készült vele, reáboritotta azt az ősi városra, Speyerre, a szűk utcákra, a
méla hallgatag templomokra, a tágas tanácsteremre, ahol Roma hűbéresei
reggel óta harcoltak a vallási újítókkal, akik Wittenbergben kovácsolt
fegyverekkel vértezve, cimerpajzsukra a biblia igéjét: „Verbum Dei
manet in aeternum" Írva, vonultak be az ősi Speyer kapuján, hogy meg
harcolják a hitnek ama nemes harcát. A szócsata nem akart véget érni.
Belenyúlt az éjszakába. Talán eltartott volna reggelig is, ha Ferdinánd,
mint a távollevő V. Károly helyettese, hatalmi szóval ketté nem vágja a
tengeri kígyót: felfüggesztette a gyűlést, levette a vallásügyet a napi
rendről, annak tárgyalását békésebb, jobb időkre halasztva. Az alabárdos
testőrök lobogó fáklyákkal tértek vissza a homályba vesző terembe. Az
imbolygó szövétnekfény szenvedélytől pirosra festett arcokat világított
meg, a melyeken még nem ült le az indulat heve.
A gyűlés tovább folyt. Külpolitikai tárgy feküdt most a birodalmi
gyűlés asztalán. Az elnök intett, Magyarország követte lépett elő. Dél
ceg ifjú, alig 27 éves. Magas a homloka, barna szeme olyan, mint
lepke szárnyán a kerek nagy foltok. Bogiáros mentéje panyókára volt
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vetve. Széles kardhüvelye az ötvös ipar remeke. A csodálkozás moraja
futott végig a sorokon, aztán siri csend. A követ szólni kezdett: „Királyi
Fenség! Főméltóságu birodalmi karok és rendek! Vészkiáltásra nyílik
ajkam : a pogány félhold szünet nélkül vívja, ostromolja Magyarország
határát. Az ország kapuját már bezúzta: Nándorfehérvár elesett: Őszent
sége kihirdette a szent háborút, egy uj keresztes háborút. Méltóztassék
azért a dicső német-római birodalom országgyűlésének a török ellen
hathatós segítséget megszavazni!“ A városi képviselők felugráltak
helyükről. „Megadjuk, megadjuk" harsogták a karok és rendek lelkesen.
„Türkenkrieg" ! kiáltott fel ujjongva egy borotvált arcú, bogárszemü
lovag, kardjára csapva, Hutten Ulrik. „Ein prachtvoller Ungar dieser
Nádasdy!" súgta oda Hessen őrgrófja az előtte ülő szász választófejede
lemnek, „és mint hírlik, a reformációnak lelkes híve“. Állhatatos János
helyeslőleg bólintott. „Megadjuk". A követ köszöneté jeléül meghajtotta
magát. Arca az örömtől sugárzott. „Megadjuk!" e szó hömpölygőit
végig a termen és elnyomta a sarkantyú pengését a távozó követ után.
Nádasdy Tamás késedelem nélkül útra kelt, megvinni a jó hirt a
vasas németek segély csapatáról urának, II. Lajos királynak. Ha tehette
volna, Hermes sebes szárnyait illesztette volna lábára; ha értett volna a
bűvészeihez, varázsigével táltossá változtatta volna pejszőrü paripáját.
És mégis elkésett. A követet és vágtató kíséretét a Csallóköz alatt meg
állította a hollószárnyu hír, a mely zokogva beszélt egy záporba fúlt
vesztett csatáról, a mohácsi temetőről, az ifjú királyról, a kit Csele
patak iszapjából mint élettelen hullát emeltek ki, a délceg leventékről,
a kiket a villogó janicsár-kardok vágtak le, a büszke zászlós urakról, a
kiket menekülés közben a Duna ingoványos mocsarai nyeltek el örökre,
az ősi dicsőségről, amely nem fog feltámadni soha többé . . . A pejszőrü
ló megtorpant, Nádasdy megdermedt attól, amit hallott. Szinte nem
mert füleinek hinni. Valóság mindez? Avagy tán csak fekete kezekszőtte lidércnyomásos álom ? Szörnyű álom ? Mély sóhaj szakadt fel a
szivéből. Kábult lelke nem tudott még úrrá lenni kusza gondolatain;
szinte kereste a szavak értelmét: Halva a király? Koporsóban az ifjú
király, aki őt oly korán kitüntette kegyével, a ki őt a páduai egyetemen
befejezett tanulmányai után udvarába hívta felséges személye királyi
titkárának. Megsemmisítve a büszke magyar sereg, levágva a délceg
leventék, csapzott, véres hajjal ott nyugosznak immár jeltelen földgödör
sírjukban . . . Tenyerébe temette arcát és zokogott. Sirt nagy sírással, miként
egykoron Dávid, midőn Gilboánál porba hanyatlott Izráel dicsősége:
„Óh mint hullottak el a hősök, mint estek el a hatalmasok 1 Meg ne
mondjátok Gáthban és meg ne jelentsétek Askalon utcáin, hogy ne
örvendezzenek a filiszteusok leányai! Óh mint estek el a hősök!"
*

A győztes Szulejmán nem állott meg Mohácsnál, egyenesen Budá
nak tartott. Senki sem állta útját. Csak Szapolyai, az erdélyi vajda; az
sem azért, hogy megütközzék a diadalittas janicsárokkal, hanem hogy
kacérkodjék Szulejmánnal, hogy a hűbéres alázatosságával térdet-fejet
hajtson a hóditó előtt és annak kezéből nyerhesse el a Szent István
koronáját, a melyre már oly régóta vágyódott A félhold egyre közele
dett, II. Lajos udvara a futásban kereste üdvét. Az özvegy királyné,
Mária Komáromba, majd Pozsonyba tette át székét. Nádasdy Tamás is
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arra vette útját. Szinte meg sem ismerte Máriát, annyira megváltozott a
máskor oly vidám kedélyű királyné. Halovány volt, mint erdők árnyában
a liliom, hervatag arcán nyomot hagytak a közelmúlt megrázó eseményei,
álomlátó szemei könnyektől voltak fátyolosak. Egy kéziratot tartott a
kezében, amelytől nem tudott megválni. Elolvasta azt újból, szinte
könyvhétévé tudta már minden sorát: „Vier tröstliche Psalmen an die
Königin von Ungarn“. Luthertól kapta e vigasztoló sorokat özvegységé
nek első napjaiban.
*
A bizonytalanság gyötrő érzete ült reá a lelkekre: mi lesz a sorsa
a szegény magyar hazának ? Kinek kezébe tegyék le a kormány pálcát ?
A nyugat-magyarországi rendek Ausztriával és a hatalmas német biro
dalommal kerestek kapcsot, Bécs felé tekintettek; V. Károly öccsére,
Mária királyné testvérére, Ferdinándra gondoltak és Nádasdyra bízták:
tájékozódna Bécsben, kínálná meg Ferdinándot Szent István koronájával.
A főherceg igent mondott és nem sokkal később be is jött az országba,
hogy a magyar trónt elfoglalja. A magyar főurak hódoló küldöttsége
Nádasdy vezetése alatt az országhatáron Köpcsénynél várt Ferdinándra
és elkísérték őt Budára, hogy, a szokásos alkotmányos formák közt
királyi tisztébe beiktassák. A koronázás megtörtént. Ferdinándot a
külföld bonyadalmas politikai ügyei nem sokára Bécsbe szólittották vissza.
Nádasdy Budán maradt mint Buda várának kapitánya. De nem örülhetett
sokáig díszes állásának, mert Szulejmán százezeres seregei Buda várát
1529-ben megszállották. Nádasdy török fogságba esett. Keztyüs kézzel
bántak vele. Szulejmán nagylelkű is tudott lenni, ahol önző érdekei úgy
kívánták. Megkegyelmezett Nádasdynak egy feltétel alatt: ha gazdát
cserél. Szulejmán és hűbérese Tamásban kitűnő hadvezért nyertek. El is
küldték mindjárt Somogyba, hogy vegye vissza Szigetvárát Török
Bálinttól. De alig sorakoztatta fel hadait Szigetvár ellen, már is vissza
hívta őt Szapolyai, akit Ferdinánd vezére, Roggendorf, Buda várába
szorított. Nádasdy villámgyorsan Buda alatt termett, keresztül vágta
magát az ostrom gyűrűn, megerősítette a megrongált falakat és oly
vitézül tartotta magát magas Budavárában, hogy Roggendorf 50 napi
ostrom után csúfos kudarccal takarodott el a Várhegy alól. Szapolyai
elhalmozta Nádasdyt kegyével: neki ajándékozta Fogaras várát és Husztot a sóaknákkal. De midőn János király később Nádasdy mellőzésével
Grittit tette az ország kormányzójává, Nádasdy elpártolt és visszatért
Ferdinándhoz, aki tárt karokkal fogadta régi hű emberét és gyors egy
másutánban a legnagyobb méltóságokat ruházta reá: 1537-ben Horvát
ország bánjává, 1540-ben országbíróvá nevezte ki, terjedelmes uradal
makat ajándékozott neki és bárói rangra emelte.
*
Rozsda emésztette a kardot hüvelyében. Megnyugodott a föld a
hosszú harc után. Nádasdy Tamás Sárvárra vonult vissza, melyet vala
mennyi birtoka közt legjobban szeretett. Szépséges ifjú hitvese, a zalai
nábob leánya, az áldott lelkű Kanizsai Orsolya, ki nem fogyott a gon
doskodásból. Valósággal becézgette férjét, amikor hosszú távoliét után
egy-két hónapra visszakapta őt. A fegyverteremben ülnek most együtt, egy
kobzosnak, Tinódi Lantos Sebestyénnek dalára hallgatva: „Imádkozzatok
és buzgón kérjetek. Bűnös voltunkért óh Uram, ne vess m eg! Tiszta
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szivet és Szent Lelket adj nékünk. Hallgass meg, Fiad nevében hogyha
kérünk11. Nádasdy és ifjú hitvese teljes odaadással csüggtek a kobzos
énekén és nem győztek betelni e gyönyörű dalnak szépségeivel. A lantos
elhallgatott. „Mennyire van a bibla fordítás ? “ fordult most Nádasdy a
sárvári iskola büszkeségéhez, a híres-neves Erdősi Sylvester Jánoshoz.
„Jó haladást tett“ válaszolt a kérdezett és bemutatta kegyes urának az
elöljáró beszédet, az első magyar distichonokat, különös nyomatékkai ki
emelve azt a két sort, mely az uj hitnek sarkalatos elvét juttatta ki
fejezésre :
„Emberi szerzisvel nem kell tisztelned az Istent,
A hüt megtisztít és bizony életet ád“.
Nádasdy öröme nem ismert határt Milyen zengzetesek ezek a
magyar hexameterek! Ovidius sem irt különbeket! És hozzá még Sárvárott fog napvilágot látni az első magyar bibliafordítás, a sárvári isko
láról fog majd ország-világ beszélni! Pedig hát nem is oly régen volt,
hogy ez iskolát alapította, hogy „a háború miatt széledező Múzsákat
befogadja" és ime egynéhány év alatt az iskola egészen benépesült.
Minap is vagy húsz diák kereste fel azt, hozzá intézett kérvényükben
arra mutatva reá, hogy „jótékonyságának és bőkezűségének hírét hallva,
menekültek ez iskolába tanulmányaiknak kibővítése céljából." Büszke
örömmel tekintett Erdősire, kinek tudását, apostoli buzgóságát dicsérte
mind e nagyszerű eredmény. Erdősi szerényen lapozgatott írásaiban.
„Mit adjak te kegyelmednek jutalom fejeben?" Kérdezte Nádasdy a
fejedelmi bőkezűség érzetével. Az igénytelen, halkszavu Erdősi felemelte
szemeit és így válaszolt: „Az Úristen te Nagyságodat megvilágította az
ő szent igéjével Szent Léleknek általa, hogy sok jámbor szegény egyházi
emberek és egyéb szegény tanulók te Nagyságodnak istenes életedről és
keresztyéni cselekedetről bizonyságot tesznek. A sárvári iskolában mát
hirdettetik a tiszta tan, de Ujsziget mely nehezen várja az iskolát!
Nádasd, Gógánfa, Egervár, Kőszeg, Kabold még mindig az idololatria
homályában tévelygenek és te Nagyságodtól várják az evangyéliom
világosságát, az kegyes praecep'torokat, hogy az isteni tudományban előhaladást vegyenek". „Meglesz", válaszolt Nádasdy örömmel. Tervezgettek
aztán, mint fogják az iskolák révén az uj hit világosságát terjeszteni a
három vármegyére terjedő Nádasdy-birtokokon, mint lesz a könyvnyomda
felállítása, honnan nyernek prédikátorokat, „akiknek jó bizonyságuk
van“ ? . . .
A komornyik egy vendég érkezését jelenté, azaz hogy nem is ven
dég, csak afféle utonjáró studiosus. „Vezesd b e !" parancsolta a vár ura.
Napbarnitotta, viharverte férfiú lépett a terembe. Mély-tüzü szeméből
erő és férfias határozottság sugárzott. „Dévai!" kiáltott fel Nádasdy
meglepetten. Csakugyan ő volt, a „magyar Luther", akit Nádasdy sza
badított ki budai börtönéből, melyet evangyéliomi hite miatt szenvedett.
Megjárta azóta Wittenberget és most egyenesen Nádasdyhoz jött
Melanchthon ajánló levelével. A levél egy kissé gyűrött volt, nem csoda,
hiszen nagy az út Wittenbergtől Sárvárig. E levélben Melanchthon
Nádasdy hitbuzgóságának elismerése mellett hangsúlyozva kiemeli, hogy
a nagyok pártfogására szüksége van a reformációnak. Dévai ép jókor
jött: nyitott kapu várta őt Sárvárott, Ujszigeten. Hogy a reformáció
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Lékán, Gógánfán és a többi Nádasdy-uradalmon gyökeret vert, az Erdősi
csendes, zajtalan működése mellett Dévai lánglelkü buzgóságának
köszönhető.
*
Az országos gondok elszólitották, a politikai szélcsend megint vissza
adta Nádasdyt sárvári otthonának. Hűséges hitvese, aki rajongó tisztelettel
tekintett fel férjére, alig győzte kivárni e csendesebb hónapokat. El
mondatta ilyenkor férjével egész részletességgel a mi vele távollétében
történt. És Nádasdy sokat beszélt Bécsről, az udvarról, különösen Miksa
trónörökösről, aki a tiszta evangyéliomi tudománynak lelkes híve, aki
állandó összeköttetésben van Lutherrel, Melanchthonnal és a német pro
testáns fejedelmekkel. Hát még a trónörökös kedvelt prédikátora: Pfauser
Sebestyén, aki a bécsi ágostonrendiek templomában szokott beszélni,
mily meggyőző erővel hirdeti a hit általi megigazulás tanát! Nem is
mulasztja el a magyar főurak közül egy sem ez ékesszavu prédikátort
meghallgatni! „Hát Őfelsége mint vélekedik az új hitről? “ kérdezte
Orsolya asszony kíváncsian? Férjének arca elkomorodott. „Őfelsége,
mondá Nádasdy szomorúan, az uj hitnek halálos ellensége. Napirenden
vannak ennek miatta a szóváltások a király és Miksa trónörökös között,
aki nyíltan a vallásujitóknak fogja pártját. Minap is kemény összetűzés
volt apa és fiú között, midőn Őfelsége kijelenté, hogy feleséges papot
(Pfauser) nem fog Bécsben megtűrni. Miksa főherceg e kihívásra azzal
válaszolt, hogy tüntetőleg távol maradt az Ur napi körmenettől. De
Őfelsége nem hagyá a dolgot annyiban, hanem teljes szülői szigorral
kényszeríteni akarta fiát. Miksa hajthatatlan maradt. Kemény szavakra
fakadt ennek miatta a király. Őfelsége ajkairól ilyen szavakat még soha
sem hallottam. Azt mondá: „Inkább akarok a római egyházzal a pokol
ban, mint Lutherrel a mennyben lenni!“ A processiót megtartották, de
Miksa főherceg és Őfelsége nélkül, mert Őfelsége rosszullétről panasz
kodott, a mi nem is csodálni való ilyen házi zivatar után. A szóharcnak
harmadnapra folytatása lett, amidőn Őfelsége fiának a wittenbergi refor
mátorokkal és a német protestáns fejedelmekkel való levelezést a legeré
lyesebben megtiltotta. De a főherceggel senki sem bir. Még máglya-halálra
is kész volna evangyéliomi hitéért! Fenntartja a protestáns fejedelmek
kel való érintkezést, folytatta Nádasdy, titkolódzva — mert valami ezer
mestertől olyan téntát kapott, amely nem látszik az irás után. de ha
gyertyaláng fölé tartják, láthatóvá lesz“. Nádasdy elhallgatott. Önmagá
val tusakodott: Megmondja-e? Ne mondja m eg? De mégis. Nem titkol
hatja ezt továbbra is a felesége előtt! „Tudod, szerelmes Orsikám, szólt
remegő hangon, Őfelségét e gyakori szóváltások már egészen indulatossá
tették, azért miheztartás végett ünnepélyesen kijelenté, hogy eretneket
nem fog tanácsában megtűrni, hanem csak igazhitűt". Nádasdyné el
sápadt. „Szólj, beszélj, ne titkolj előttem semmit sem !“ Faggatta férjét,
rosszat sejtve. Nádasdy arcán „a zavar kifejezése ült. „Nem, szerelmes
Orsikám, nincsen semmi baj. Őfelsége változatlan jó indulattal van irá
nyomban, mert nem tudja, avagy nem akarja tudni, hogy én is az uj
hitet követem." „De jó uram, vágott szavába az angyali lelkű feleség,
nem azt mondja-e Krisztus az evangyéliomban: „Ha valaki bizonyságot
tesz én rólam az emberek előtt, én is bizonyságot teszek arról, ha pedig
valaki engemet megtagad az emberek előtt, én is megtagadom azt az én
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mennyei Atyám előtt". „Meg is fogom tenni — nyugtatta meg Sárvár
ura, aggodalmas feleségét — eljön annak az ideje is, amikor majd
vallást teszek az én Uramról
Az idő gyémántos kereke meg nem lankadó sebességgel forgott.
Ferkó, Orsolya asszony büszkesége, szemefénye gyarapodott testben,
bölcseségben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Nádasdy Tamás
meg csak élte kétlaki életét, hol Bécsben, hol Bárvárott. Közbe pedig
kitüntetés érte, a magyar főúr legnagyobb kitüntetése: az 1554 évi
országgyűlés osztatlan bizalma a nádori székbe emelte Sárvár földesurát.
Gyors futár vitte meg ezt az örömhírt Orsolya asszonynak, a ki férjét ez
örvendetes alkalomból a következő levéllel üdvözölte: „Üdvözlöm te
kegyelmedet, hogy az Ur Isten először lélekben erősítsen meg bennünket
az ő igéjének általa az igaz hitben, hogy az mi Urunkat igaz hitben,
atyafiui szereiben szolgálhassuk" . . .
Az uj hit templomaiban öröm ünnepet ült az evangyéliom népe.
Volt is okuk reá: a karok és rendek bizalma tehát a nádori székbe
emelte a reformáció leglelkesebb hívét, a tiszta evangyéliomi tan áldo
zatkész védnökét. Háboritlan munkálkodhatnak majd az evangyéliom
hirdetői. Munkálkodtak is. És miként az alkony sötétjében mécsvilág
mécsvilág után gyulád, mintegy egymásra várva: „ha te is, én is", úgy
gyuladt ki a hit szövétneke a Csallóközben, Tolna vidékén, a Tisza
hátán, a Tátra alján, a Cserna völgyén és az ország délkeleti sarkában:
a népszerű „Gál pap" (Huszár Gál), Eszéki Imre, Szegedi Kiss István,
a biblia fordító Heltai Gáspár, Erdély reformátora: Honter János, a
szepességi Stöckel Lénárd mintha csak egymást akarták volna túlszár
nyalni emésztő buzgóság tekintetében. Zimmermann könyvkereskedő
Melanchthon grammatikáját Bécsben Nádasdynak és 7 éves fiának neve
alatt nyomatta ki és megküldte azt tankönyvül való bevezetés céljából a
sárvári partikuláris iskolának, nem csekély boszuságára János, lundi
érseknek, aki V. Károlyhoz intézett levelében arról panaszkodott, hogy
Ferdinánd udvarában kevés ember van, akinek valamelyes lutheránus
szaga ne volna! A nádor nővére, Nádasdy Anna meg hírt kapott török
fogságban sínylődő uráról. A hír azt mondá, hogy Nádasdy Tamás
sógora: Mayláth István erdélyi vajda „mint egy második Manasses király
bilincseiben Héttoronyban hallgatja naponként fogoly társával, Török
Bálinttal a jó evangyéliomi beszédeket".
Ezenközben a karok és rendek Pozsonyba sereglettek országgyű
lésre A gyűlésen megjelent Miksa trónörökös is. A protestáns főurak,
élükön Nádasdy Tamás nádorral ragaszkodó hűséggel vették körül a
trón leendő örökösét. Miksa pedig ünnepélyes ajakkal fogadta: „Legyetek
nyugodtak, nem mindig az „oláh-Tak („dem Wolochen", értsd: Oláh
Miklós hercegprímást) kedve szerint fognak a dolgok menni." „Éljen"
volt a válasz e biztató Ígéretre. A szemekben a boldogság fénye csillogott.
Az öröm mámorával teltek meg a szivek.
Odakünn tavasz volt, a rügyek fakadtak. Tavasz volt a szivekben
is, sokat Ígérő tavasz. A lelkek zsendültek, mert életadó fuvalom lengett
felettük: a reformáció fuvalma.

Dr. Varsányi Mátyás.
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Történeti nagy idők naplója.
(19-ik közlemény.) ,

1917. Augusztus /.; Még e háborúban sem tapasztalt tömeggel
támadtak tegnap az angolok és franciák 25 km. széles vonalon, Noordschoote és Warneton között; kitűzött céljuk volt, hogy elpuszlitsák a
német buvárhajók flandriai támaszpontjait.
Augusztus 3.: Csapataink ma reggel bevonultak Czernowitzba.
Kimpolungot elfoglaltuk. A 14 napos hadjáratban a Brodytól Zbarazig
húzódó keskeny sáv kivételével az egész Galicziát felszabadítottuk;
Bukowina felszabadítása is gyorsan halad.
Augusztus 6.: Erős harcok után Radautzot elfoglaltuk.
Augusztus 12. Focsanitól északra a harc tovább folyik.
Augusztus 16.: Flandriában fellángolt a 2-ik nagy csata. Sürii
tüzhullámok megett Bixschoote és Wytschaete között 18 km.-nyi vonalon
indult az angol gyalogság támadásra — A st.-quentini székesegyházat
francia ágyúzás lángba borította. — A Szereth nyugati partjáról elűztük
az ellenséget.
Augusztus 19.: A legerősebb tüzérségi előkészítés után a Mrzli
Vrch és a tenger között ma reggel megindult az olaszok támadása; a
60 km. vonalon csaknem mindenütt a legelkeseredettebb küzdelem
folyik. — A németek a Maas k. partján, a Thalou hegyháton, vissza
vonják előretolt őrseiket.
Augusztus 23.: Tegnap az angolok Langemarck és Hollebeke
között egységes, nagy támadásba mentek át.
Szeptember
A 11-ik isonzói csata Tóiméin és a Wippach között
számos helyen újból kigyúl; a harcok újból a Monté San Gábrielé
birtokáért voltak a legvéresebbek.
Szeptember 3.: Riga bevétele.
Szeptember 5.: A Riga körüli német hadműveletek terv szerint
folynak; Dünamündét elfoglalták. — Az olaszok 12 nap óta folytatják
tervszerű támadásaikat a Monté San Gábrielé ellen; szűk területen éjjel
nappal legalább is 8 olasz dandár támadott s a viaskodás tegnap jutott
tetőpontjára, végül ma délben a hegy teljesen birtokunkban maradt.
Szeptember 20.: Flandriában hajnaltól a kivilágosodásig tartó pergő
tűz után széles vonalon erős angol támadások.
Szeptember 22.: Jakobstadt, a Düna mellett, német kézre jut.
Október 4.: A houthoulsti erdőtől a Lys folyóig egész éjjel csök
kenés nélkül tartott a hatalmas tüzérségi harc, mely ma reggel pergő
tüzzé fokozódott; az yperni hajtásban erős angol támadások latba veté
sével újból kigyúlt a flandriai harc.
Október 13.: A szárazföldi és tengeri haderők együttműködésével
a németek Ősei szigetén, a rigai öbölben, megvetették lábukat.
Október 17.: Ősei szigete teljesen német kézen.
Október 22.: A rigai öböl utolsó szigete, Dagő is német kézen.
Október 24.: Német, magyar és osztrák gyalogság ma reggel
Flitschnél, Tolmeinnél és a Bainsizza-fensik északi szélén elfoglalta az
olaszok legelső állásait; rövid, de erős tüzhatás után támadásra indulva,
több, mint 30 km szélességben törtük át az olasz vonalat; estig
10,000-nél több fogoly került kezünkre.
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Október 26.: Erős tüzérségi előkészítés után a franciák tegnap a
Chemin des Dames északi lejtőiről az Ailette lapályra törlek előre; a
németek előcsapataikat az oise-aisne csatorna északi partjára vonták
vissza.
Október 28.: A hegyekből való kijutásunkat akadályozó olasz erő
ket visszavetettük; tegnap este német csapatok bevonultak az égő
Cividaleba. A déli szárnyon Monfalcone, Görz, a podgorai magaslat és
a bainsizzai fensik újra kezünkön. (100,000 fogoly és 700 ágyú).
Október 29.: A Below parancsnoksága alatt álló hadsereg az
olaszok egész Isonzo menti arcvonalát összetörte; a megvert 2-ik olasz
hadsereg a Tagliamento felé hömpölyög vissza, a 3-ik hadsereg pedig
a tengerpart mentén van gyors visszavonulásban. Csapataink Cormonst
elfoglalták.
Október30.: Az olasz főparancsnokság székhelyét. Udinet, elfoglaltuk.
November 5.: A Tagliamento középső folyásánál kiküzdöttük az
átmenetet.
November 9.: A Livenza folyón átvetettük az olaszokat. — Palaestinában az angolok Gazát megszállották.
November 10.: Elkeseredett utcai harcok árán elfoglaltuk Asiagót;
Suseganától a tengerig elértük a Piavét.
November 11.: Bellunót és a Vidor melletti Piave — hídfőt elfog
laltuk. — A német fogolytáborokban a foglyok száma meghaladja a
2 milliót.
November 14.: Primolano és Feltre kezünkön.
November 21.: Arras és St.-Quentin között erős tüzérségi harc
vezette be az angol támadásokat; a sok páncélos automobil védelme
alatt sikerült nekik némi tért nyerniök.
November 26.: Cambrai körül az angolok kitartóan folytatják táma
dásaikat.
December
A Cambrai körüli harcok nagy hévvel újultak fel;
a németek támadásaikkal tért nyertek.
December 3.: Az orosz harcvonal számos szakaszán a szemben
álló hadosztályok helyi fegyverszünetet kötöttek; Lipót, bajor herceg,
vezértábornagyhoz orosz küldöttség érkezett egy általános fegyverszünet
tárgyalására.
December 6 : Az összes orosz harcvonalakra 10 napi fegyver
nyugvás köttetett. — Csapataink a Meletta hegységben erős olasz állá
sokat megvívtak.
December 11.: Az angolok Jeruzsálemet megszállották.
December 15.: Csapataink a Col Caprilét elfoglalták; a Monté
Perticán és Spinuccián olasz támadásokat visszavertünk. — Brest-Litowskban dec. 17-étől kezdődőleg 28 napi fegyverszünetre léptünk.
December 24.: Asiago és a Brenta között a Coll dél Rossót és a
csatlakozó magaslatokat megvívtuk.
December 26 : Ma reggel Zensonnál veszteség nélkül vontuk vissza
megszálló csapatainkat a Piave keleti partjára.
1918 Január 4.: A brestlitowski béketárgyalásokra megjelentek
Ukrajna képviselői.
(Folytatjuk.)
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Boldizsár diák.
Ifjúsági regény.'Irta : Amicus.

Székely Simon vitte tovább a szót.
— Szükségünk van reád, fiam, szüksége van reád a magyar hazá
nak. Leszel-e társunk nagy vállalkozásunkban!
Boldizsár elgondolkozott.
— Az a kérdés, miről van szó? A célt ismerem, az nagy és
magasztos. Milyenek az eszközeitek?
Az aggastyán felelt.
— A harc eszközei. Bátorság, e rő ; ahol kell, fortély.
— És most mondjátok, mit kívántok tőlem — kérdezte a diák.
— Befolyásolnod kell a basát. Rá kell venned, keresse az össze
ütközést a császáriakkal. Esetleg hasson a nagyvezérre, szánja el magát
a háborúra. Mert nekünk háború kell! Vesd el a vihar magvait, melyek
ből a légkört megtisztító fergeteg születik! Van-e kedved hozzá ?
A diák elgondolkozott az agg szavain.
— Nagy dolgokról van szó — mondta azután csendesen — és
nem illik határozni anélkül, hogy a lelkiismeretünk próbakövén ki ne
próbáltuk volna, kiállja-e a próbát? Mert vihart vetni könnyű, — de ki
csendesíti le a tomboló szélvészt? Nem jártok-e úgy, mint a mesebeli
garabonciás, kit a saját maga által felidézett vihar ragadott el s tépett
darabokra. Erre feleljetek?
Az aggastyán a fejét rázta.
— A politikában haszontalan dolog a tépelődés. A tétovázás meg
mérgezi az akaratot s megbénítja az erőt Vannak szempotok, melyeket
nem látunk, nem értünk, de amelyek itt élnek bennünk, lelkűnkbe
rejtve s érezzük, sejtjük őket. Talán magasabb erő sugallatai ezek.
Azonban még ha rögeszmék volnának is, megvalósulván, nem lenné
nek-e ezek is a boldogulás tényezői ?
Boldizsár csendes szóval felelt.
— Nem bízom a tervben. A császár és a szultán háborújából
nem születhetik ránk, magyarokra nézve, szabadság, boldogulás. Mert
akár a török, akár a német marad a győztes, változik-e a sorsunk ? Ha
a töröké a szerencse, csak elbizakodottabb, követelőbb lesz, — ha a
németé, idegen zsoldosok s jezsuita papok légiója szakad a nyakunkba.
— S az erdélyi fejedelemség? — kérdezte az egyik követ
— Csak addig élhet, mig a török és német farkasszemet néznek
egymással, azután elbukik.
A követek összesúgtak, tanakodtak. Néma csend ült a teremre,
csak a fáklyák sercegtek halkan. Egyszerre csak valami zörgés támadt
a fejük felett, valami puffanás, mintha teli zsákot a földhöz ütöttek volna.
A váratlan neszre riadtan szöktek fel az asztal körül ülők és Kerekes
kardot rántva elindult, hogy megnézze, mi történt. Ám a többiek vissza
tartották. Hallgatóztak. Óvatos léptek neszét hallották. Azután elült a
zaj. Csend lett ismét.
Nekiindultak, átkutatták az egész házat. Sehol semmi nyom. Az
ajtók zárva voltak, az ablakokon rács volt. Hogy is jöhetett volna be
avatatlan ?
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Boldizsár fürkésző tekintete a tűzhelyre esett. Az öblös kandalló
hamuja szét volt dúlva. Jól megnézte az üszkös fadarabokat s egy sarúszíjjdarabot lelt köztük.
— A kürtőn jött be valaki — mondta, felmutatva a szíjjat. '— S
úgylátszik, ugyanott távozott.
S hogy útravalót küldjön utána, — ha ugyan még eléri, — a szo
bában levő limlomokból hirtelen máglyát rakott a kürtő alá s meggyujtotta.
A tanácskozást máskorra halasztották.
XII.
Achmed volt, aki Boldizsárt nyomon kísérte s az elhagyott házba
is behatolt. A háremőr nem tudta elfeledni, miként tette őt nevetség
tárgyává a diák és bosszút esküdött ellene. Már múltkoriban, mikor a
palota kapuját zörgető kisértetnek oly különös körülmények között nyoma
veszett, gyanakodott a diákra. Azóta állandóan figyelte. Most is utána
ment s minthogy az ajtót zárva találta, a kürtőn mászott be.
Csakhogy ügyetlen volt s lepottyant. Jól megütötte magát, amellett
zajt is ütött. Szeretett volna elrejtőzni, de nem talált megfelelő helyet
Kénytelen volt visszabujni a kürtőbe, mert hallotta, hogy keresésére
indultak. Esésekor azonban megütötte magát s igy csak nehezen tudott
felfelé mászni a meredek kürtőben. Úgy, hogy mikor Boldizsár észre
vette a hamvadt zsarátnok szétdult állapotát s tűzet rakatott a kandallóba,
még csak a fele utón volt. Kinos erőlködéssel küzdötte magát feljebb,
feláldozva tenyeréről és térdeiről a bőrt, mert már érezte a fojtó füstöt,
mely utolérte. így sem kerülhette el, hogy egy-egy csípős szikra bele
ne kapjon alsó részeibe. Mire szabad levegőre került, szinte félholt volt.
Egyenesen hazafutott. A basát még ébren találta. Bár engedély
nélkül hatolt be hozzá, — ami ily késő órában szokatlan volt — a
büntetést kikerülte. Abdi basa ugyanis akkorát kacagott rajta, hogy az
egész ház felébredt hangjára. Mert volt is mit nevetni szegény Achmedon. Először is kormos volt, mint egy néger. Ruhája cafatokban lógott
róla. Arcán csikókat vontak az aláperdülő izzadság cseppek Turbánja
kibomlott s hátára lógott. Amellett olyan kétségbeesett arcot vágott, hogy
lehetetlen volt nem kacagni rajta.
Mikor a basa végre nagynehezen abbanhagyta a nevetést, Achmed
beszélni kezdett. Hogy szavainak nagyobb hitelt adjon, egy hosszú tör
ténetet talált ki boszorkányokról, tüzetokádó fekete kutyákról, kik Boldi
zsár cimborái s éjjelente titkos gyűléseket tartanak az elhagyott házban.
A basa újból el kezdett kacagni s mikor látta a szolga komoly
ábrázatját, derülten ígérte meg.
— Ha még egyszer így megnevettetsz, udvari bolondommá teszlek.
Ám a szolga nem nyugodott. Erősködött, hogy amit elmondott,
igaz valóság. A basa megunta a dolgot s kidobatta a szobából. S mivel
az udvaron sem szűnt meg lármázni, hatot veretett a talpára. Achmed
még azon éjjel eltűnt.
Útnak indult a nagyvezér tábora felé. Elkötött az istállóból egy
öszvért, arra ült fel, mert veréstől dagadt talpai nem bírták a gyaloglást.
Másnap délre a nagyvezér táborába ért. A sátortábor szélén feltar
tóztatták s mivel nem tágított, az aga elé vitték. Achmed esküdözött,
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hogy nagy titkot tud, melyet csak a nagyvezérrel közölhet s mivel ettől
a szándékától nem akart elállni, az aga egy alvezér elé vitette.
■Achmed abban a hitben, hogy a nagyvezérrel áll szemben, előadta
meséjét a diákról, a boszorkányokról és tüzetokádó kutyákról. Az alvezérnek tetszett a dolog. Régóta szeretett volna budai basa lenni s az
Achmed által előadottakat most fel akarta használni Abdi basa ellen.
Úgy gondolkozott, hogy leleplezi a titkon gyülésezőket s Abdi basát,
mint tehetetlent, elcsapatja s magát nevezteti ki helyébe.
Maga mellé vett tehát egy szakasz katonát s elindult a budai vár
irányában. Achmedet is magával vitte.
XIII.
Abdi basa elhatározta, hogy átköltözik a szigeten álló nyári pavíl—
Ionba. Kiadta tehát a parancsot, álljanak készen a dereglyék, melyek
őt és udvarát a Duna szigetére szállítják.
Azonban a szépséges Aldsalisznak nem volt kedvére a költözködés.
Sőt annyira ment, hogy egyenesen meg is tagadta az engedelmességet,
mellyel a Korán szerint férjének a nő tartozik s kijelentette, hogy nem
megy át a szigetre.
Abdi basának ép rossz kedve volt. Küldöttség járt nála, mely
eszébe juttatta, hogy az adók ezideig nem folytak be, noha azokat már
el is kellett volna indítani Sztambul felé. S a szolga a küldöttség jelen
létében tolmácsolta Aldsalisz válaszát, mellyel ellenszegült férje paran
csának. Dühre lobbant hát a basa, különben is hirtelen haragú volt —
és elhatározta, hogy súlyos büntetést szab az engedetlen nőre.
Előhivatta tehát a Kádit, ki igazságot oszt s igy ismeri az Írást
és kérdést intézett hozzá, mit érdemel az ilyen n ő ? A Kádi, mint jó
muzulmán, a Koránból merített választ, felütvén azt a lapot, melyen ez
áll: Az az asszony, ki férje iránti engedetlenségre vetemedik, taszittassék ki és átkozott legyen az, aki védelmébe veszi.
Abdi helyeslőleg bólintott.
És a szépséges Aldsaliszt két szolga csendesen kivezette a várból,
a Rózsadomb irányában s szépen ott hagyta magában, az út mentén.
Ott sirdogált szegény az útszélen anélkül, hogy bárki megszánta
volna. Egyetlen ember nem járt azon az utón.
A nap már estére hajlott és Aldsalisz szeméből a könnyek ki nem
fogytak.
Ekkor jött arra Boldizsár. Rózsákat szedett a hegyen s most haza
felé a véletlen arra a dülőútra vezette, melynek szélén a legszebb rózsa,
Aldsalisz, szomorkodott.
A diák megszánta. Tudta, hogy a basa haragja olyan, mint a
nyári fergeteg. Csattog, villámlik, azonban hamar véget ér. És sajnálta
az elhagyottat, kinek alabástrom arcát égette
a napfény s gyémánt szemeit bágyadtá tették
a könnyek. Elhatározta, hogy addig is, mig a
basa megbékél, segítségére lesz. De hogyan?
A szabad ég alatt csak nem hagyhatja? Hir
telen jó ötlete támadt. Bertholomus elhagyott
házába fogja vinni. Egy-két nap múlva azután
kibékíti a basával.
Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10. szám.

Diákzászlós. Leveleddel egyidejűleg kaptam az áthelyezési táv
iratot. Azt hinném, a Te kívánságod teljesedett be, ha az olasz frontra
kellett volna mennem. De sajnos, itt nem találkozom eggyel sem közületek. Bizony, öcskös, egy időre le kell mondanunk a találkozásról.
Majd a remélhetőleg nem messze levő békében! A zászlósi kinevezésed
hez gratulálok. Légy méltó a honvéd zászlós rangjához!

G. Pista. Leveledre már akár ne is válaszolnék. Hiszen amit kér
deztél, arra a feleletet rég megkaptad. Különben sem tudom én már,
hogy milyenek a legújabb iskolai rendeletek, mert ide nem jutnak el.
De én azért azt hiszem, hogy nem volt félévi bizonyítvány és igy a
miniszter úr jóvoltából megszabadultál a szekundáktól s a velük járó
egyéb rossztól.
P. K. Szegény Karcsikám, őszintén osztom fájdalmadat. Át tudom
érezni, mennyire fáj szegény jó bátyád elvesztése. Ha van valami vigasz
talás, nyugtasson meg az a tudat, hogy ő is a hazáért ontotta ki fiatal
életét. Te pedig igyekezz méltó lenni hozzá! A Te jóságod könnyíteni
fog jó szüleid szenvedésén is.
Turista. Hja, pajtás, háború van! Ha az volna a legnagyobb
veszteségünk, ami neked legjobban fáj, hogy nem lehet ifjúsági kirán
dulásokat rendezni, akkor boldogok volnánk. Ezen ugyan kár keseregned.
Majd kipótolhatod a nagy mulasztást később. Addig pedig csináljatok
kirándulást a környéken, csak úgy gyalogszerrel. Nincs annál egész
ségesebb !
Kétkedő. Érdekes leveledre majd levélben válaszolok. Hosszabban
akarok írni s arra nincs hely itt, de meg a téma sem való a diákposta
rovatába.
Mindenkinek. Legyetek türelemmel, ha sokáig késik a válasz, de
most nagyon messze vagyok tőletek. De ép azért annál többet írjatok.
Hiszen idekint a harctéren a posta a legnagyobb örömünk. Uj címem:
Vidovszky Kálmán evang. lelkész Inf. Landst. Divisio 211. Feldpost 639.

Rejtvények.
Feladja: Gavrilovits Vladimír, Ujverbász.

I. Pótlórejtvény.

II. Pótlórejtvény.

A — a, k — s, e — e, m — s,
i — g, k — s, v — v, i — ó, s — r,
i — t, sz — p, a — t, e — e, sz — v,
u — u, 1 — b, ö — v.
A hiányzó betűk, helyesen pótolva,
egyik nagy költőnk nevét adják

—ap, —z, —ó, —r, —a, —ma,
—ánc, — kác, —incs, —ölyf, —rr,
-a g A hiányzó betűk helyesen pótolva,
legnagyobb lyrikusunk nevét adják

III. Számrejtvény.
1,

4,
3 = névmás
16, 17 = ige
8,
7,
7, 21 = leánynév
10,
14, 12, 27, 13 = gödör változata
2,
5
9, 19 = vizi növény
11,25, 29 = gazdasági eszköz
15,
24, 26, 22, 15 = fensík
28. 16,
7, 20 = tűznél van
23,
3, 27,
6, 23 = ige, parancsoló módban
18 = betű
1—29 = magyar közmondás.
A megfejtések márc. 20-ig küldendők be.
jós, Józsa Lajos, Koch Richárd, Kováts
Az 5-ik számban közölt rejtvények
Pál, Seltsam László, Széher Vilmos,
m egfejtése: I. Sok hűhó semmiért. —
Szabados Béla, Tavassy Kornél, Zva11. Első sor : 1, 15, 14, 4 ; második sor :
rinyi Lajos, Uhrin József, Knefély Lajos és
12, 6, 7, 9 ; harmadik s o r : 8, 10, 1 1 , 5 ;
! Antal, Wikkert Károly, Thurner József,
negyedik s o r : 13, 3, 2, 16. — III. Lapu
Bodzay Márta, Jurkó Erzsébet és Med
iá n
veczky Aranka — A jutalomkönyvet
Helyesen fejtették m eg : Jánossá Laj Já n o s sá L a jo s nyerte.
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