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TAVASZI

NAPSUGÁRBAN.

A könyvnyomtató mester.
A diákfertály nagy utcáján
Egy szobor áll. Alapja márvány
És ércből rajta nyurga testtel
Egy régi könyvnyomtató mester.
Vésett írás elmondja ró la :
Olyan könyvnek volt nyomtatója,
Melyből új eszmék szálltak szerte.
Értük halálát máglyán lelte,
E szobrot itt Páris emelte.
Hiába, ez már régi n óta:
Verejték a kalász adója.
A szabadság csak oda tér be,
Ahol meg tudnak halni érte.
Meghaltak itten annyi százan
Mellette és az ellenpárton.
Mutatják helyét szűk pitvarba’,
Hol térdig állt a vér miatta . ..
E nagy folyam első patakja
Próféták véréből fakadva
Mindegyre bővült, egyre mélyedt,
Ahogy nőttek a szenvedélyek
És felcsapott olyan magasra,
Hogy a királyt is elragadta
S ki az eszméből mit sem érte,
Neki is halni kellett érte.

En ezt a szobrot azért nézem,
Amit hirdet, csak azért érzem,
Mert az én távol hazám földjén,
Ott is sok vért ontott az önkény.
Hullt vérpadon, hullt a csatában.
Emberöltők egymás nyomában,
Egymás kezéből kiragadva,
Vitték halálba, diadalra
A régi zászlót, azt a szentet,
Mit a szabadság harca lenget.
A szabadság véres adója
E földön is le van már róva
S ha szabadságra vágy e nemzet,
Megfizetett, hát követelhet.
És mégis, mégis elborongva
Szállong a lelkem Magyarhonba
Nincs minden úgy, hogy kéne lenni,
Csak nem tudunk előre menni.
Itt az élet már kirostálta
A konkolyt, mely van még búzánkba’.
Az ember néha majd azt látja,
Nem előre megyünk, de hátra
Hanyatló erkölcs, pangó élet,
Kibérelt, hazug szenvedélyek,
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A kongó frázis olcsó érce,
Egyéni érdekek lidérce,
Mely megsorvaszt testet és lelket,
Sok gyengét jámbor nyájba kerget,
És pásztoruknak ostorára
Mennek szegények hátra, hátra.
De hát a könyvnyomtató mester
Ily tanácsot adni nem restel:
„Értem, fiam, hogy bús a lelked,
Mert a nagy harcok igy teremnek.
Mikor az éjjel legsötétebb,
Felében elmúlt s hajnal ébred,
Csak hadd jöjjön minden sötétség,

Oltsák világos lelkek mécsét,
Állják útját a haladónak.
Vegyék szárnyát a szabad szónak,
Legyen panasz és legyen Ínség,
Rabolják el a lelkek kincsét,
így gyűlik össze egyre rendben
Az új tábor nagy lassan, csendben.
S kik országolnak fönt a népen,
Nem sejtik, mi készül a mélyben.
De vakságukban, kihívóan
Letörnek mindent tettben, szóban.
Mikor már mindenkit legyőztek . . ,
Vihar támad s elsöpri őket 1“

Hamvas József.

Páris, 1910 július.

Konzervdobozok.
Sok érdekes dolgot tapasztal az ember a harctéren. Különösen az
olyan magamfajta katona, akinek" a beosztása úgy parancsolja, hogy
folytonosan jönni-menni kell, aki csaknem mindennap máshelyt, más
emberek közt van, más házban, vagy fedezékben alszik s hivatása szerint
mindig más és más harcosokkal beszélget. Mikor aztán az egyik szá
zadtól a másikig megy, a nehéz terepen — ahol csak lépésben lehet
menni, vagy legtöbbször gyalogosan — van idő bőven reá, hogy a
látottak felett elmélkedjék.
Csodálatos, hogy ilyenkor többnyire apró, jelentéktelen dolgok
foglalkoztatják az agyat. Én leginkább ezt tapasztalom. Az út mentén
mindenféle, harctérre emlékeztető, hulladékok hevernek s ezek nem
hagyják az elmét magasan repdesni, hanem lehúzzák oda a sárba, a
kőre, ahol a jelek szerint egy-egy fáradt katona pihent meg mostaná
ban. Engem különösen a konzervdobozok nem hagynak nyugodni. Ezek
a kerek, fényes kis bádogok minduntalan a szemembe csillognak, mintha
mondanák: „ne menj el mellettünk egykedvűen, cirógass szeretettel
tekinteteddel, hiszen nem vagyunk mi olyan haszontalanok, mint a többi
mellettünk pusztuló lom, sokat értünk mi valamikor, sok éhséget
eloszlattunk s bizony, ha nem vetnének úgy meg, ha nem dobnának
martalékul a rozsda pusztító erejének, most is tudnánk még valamit
használni".
Kicsi, kerek bádog dobozok. Igazatok v an ! Nem leszek igazság
talan veletek szemben. Már törődöm is veletek s lám csak, még az én
diákbarátaimat is elvezetem hozzátok. — De mit is mondjak rólatok ? —
Tán azt, hogy valamikor fényes falatokon belül pompás gulyás, vagdalt
hús, vagy „babos konzerv" volt. Ezt ők is tudják. Azt azonban nem is
sejtik, hogy micsoda áldás tudtok ti lenni, amikor a kietlen, elhagyott
utakon holtfáradtan ledül egy órák hossza óta masírozó baka s lerakván
a földre roppant nehéz málháját, éhség kezdi kínozni. — Az én jó diák
olvasóim, akik mindennap fehér asztalnál laknak jól, nem is tudják azt
elképzelni, micsoda boldogság, milyen megkönnyebbülés az, amikor a
hátizsákból előkerül egy tele-konzervdoboz. Nem lehet otthon olyan jó-
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izüen enni a pecsenyéstálból, mint ahogyan abból a pléhskatulyából tud
falatozni ott az útszélen egy fáradt vitéz. De ezzel be is fejezted hiva
tásodat, kis konzervdoboz. Ha kimártogattak, eldobnak s heverhetsz az
út porában, piszkában, siratva régi dicsőségedet. — Oh nem, én nem
hagylak ott. Felveszlek, megtörölgetlek, tudom, hogy hálás leszel érte.
Pedig most kinevetnek ám engem az Ifjú Évek olvasói. Hiszen mulat
ságos is az, ha valaki ócska vasakat szedeget az útszélen, különösen
ott, ahol ismeretlen az ócskavas fogalma.
Csakhogy te nem hagysz kinevetni engem, kis konzervdoboz. Mert
megmagyarázod a fiúknak, hogy milyen hasznos tudsz te itt lenni. Nincsen
gyertyatartóm. Csak egy kicsit kell görbitgetni rajtad s mindjárt kész a
finom hadigyertyatartó. A cigarettahamut nem szeretem a földre hajigálni. Már mosolyogsz is ott a sarokban: jó leszel, te ócska konzerv
doboz, hamutartónak. Annyi virág van itt mindenfelé. Szívesen szednék
naponkint egy csokor ibolyát, de nincs váza. Te felkacagsz. Hiszen az
ócska konzervdoboznál szebb, jobb virágtartó el sem képzelhető. Mezei
egér van a fedezékemben. Hogy fogjam meg? János diner furfangosan
nevet s egy óra múlva már négy ócska konzervdoboz csodás eredmény
nyel vadászik hívatlan vendégeimre.
Sárból készült a kemencém, (mert éjszaka még hideg van ám a
nyirkos dekkungban). Nem melegít jól. A konzervdoboz megint kisegít.
Vagy húszat beépit az öreg János úgy, hogy lapos fedelével még díszt is
ad a sárkemence felületének s a kitűnő hővezető bádog csak úgy ontja
a jó meleget. De füstöl a kályha Nincs miből kürtőt csinálni. Dehogy
nincs. Egymásba illesztünk egy csomó ócska konzervdobozt, sárral megrögzitjük s most már van hol kiszaladni a füstnek, nem kóvályog a
szobámban.
Sötét éjszaka van. Hiába néz, hiába figyel a tábori őrszem, nem
láthatja, vájjon nem kuszik-e feléje az éj leple alatt a bokrok közt a
szemben tanyázó tálján. Kicsi konzervdoboz, te őt is kisegíted. Csengőt
lehet belőled csinálni, melyet vékony telefondrótokra felfűz az őr s az
állás előtt levő bokrokra felaggat. Most már nyugodtan áll, mert ha
hozzáér a bokorhoz a lopva jövő ellenség, te szorgalmasan csengetsz,
figyelmeztetve a bajra a tábori őrsöt.
így vagy te barátunk, kicsi konzervdoboz, mindenütt a táborban.
Te oszlatod el az éhséget, te vagy minden kedves, apró bútorunk, te
adod a meleget, te vezeted el tőlünk a szemünket csípő füstöt s még a
tábori őrszemnek is nélkülözhetetlen vagy. Azért nézlek én mindig sze
retettel, ha belecsillogsz szemembe és köszönöm neked, hogy tanitgatsz
arra: mindent meg kell becsülni, semmit sem szabad haszontalannak
tartva eldobni, mert a gondos ember számára érték még az értéktelennek
látszó eldobott tárgy is. Vájjon tanulnak-e tőled takarékoskodni, mindent
megbecsülni az én jó diákbarátaim, te kicsi igénytelen fényes konzerv
doboz ?
Vidovszky Kálmán
cs. és kir. tábori lelkész
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A modern magyar irodalomról.
Irta : Fülei Boda Andor.

Nehéz holnapunknak képzett és derék magyarjai, nagy diák olvasói
az Ifjú Éveknek — tihozzátok irom most e figyelmeztető, ébresztő soro
kat. A ti lelkes, fogékony szivetek-eszetek ifjúságához, magyarságához
akarok hozzáférkőzni szeretettel és aggodalmas kéréssel, gyászos és bor
zalmas napjaink szerény íródeákja én. Magyarok vagyunk és protestánsok,
ti is, én is; — amitől féltem fajomat és hitemet: a „modern magyar
irodalom“-ról fog szólni ez az írás és kérve-kérlek benneteket, hogy
figyelemmel és nyitott szemmel olvassátok végig. Adja az Isten, hogy
termékeny visszhangra találjanak feljegyzéseim!
*
Konjunktúra . .. Milyen kapzsi, csúnya és lélektelen képeket hoz
elénk ez az alattomos, idegen szó s a piszkos uzsorának mennyi fel
háborító lehetőségére utal!
És mégis, a háborús konjunktúrát vizsgálván, találunk vonatko
zásokat, ahol jónak és örvendetesnek, helyesnek látjuk — első pillanatra
— azt, hogy kihasználják. De hajh, csak egy pillanatra! aztán . . . aztán
megdöbbenve és elkeseredve, szomorú tisztán-látással kell tapasztalnunk,
hogy tévedtünk, hogy örömünk nagyon is korai és alap nélküli volt.
Az újságok, a könyvkereskedések kirakatai lihegő örömben, sze
mérmetlen dicséretekkel harsonázzák, hirdetik az olvasóknak, vevőknek:
soha nem remélt kelendőséget adott a háború a könyvnek, a magyar
könyvnek.
Oh, ha ez igy lenne, ha az igaz lenne! Ha becsületes, lelkes,
tehetséges és jó magyar irók könyveinek százezreit olvasnák a magya
rok ! . . . Oh, ha nemzeti irodalmunk aranykorának folytatása lenne a
véres ma modern irodalma.
Régi és bölcs megállapítás az, hpgy a szépirodalom a nemzet
értelmi, érzelmi és erkölcsi életének tükre. És éppen mert hü tükröztetője
a nemzeti életnek az irodalom, ha olvassuk a régi nagy magyar irók
Írásait, büszke és lelkes örömmel tehetünk és kell is áhitatos és erős
hitet tennünk a mi magyarságunk mellett! Apáink könyves házát csupa
drága, ragyogó név díszítette. Kazinczy Ferencz, Kölcsey Ferencz,
Csokonay Vitéz Mihály, Katona József, Kármán József, Vörösmarty
Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Br Jósika Miklós, Br. Eötvös
József, Br. Kemény Zsigmond, Madách Imre, Gyulai Pál, Vas Gereben,
Jókai Mór, Mikszáth Kálmán!
De vájjon a híressé hiresztelt mai „magyar" irók közül van-e
legalább egy igaz magyar; a sok „abszolút", nagyszerű", csodás", párat
lan", „őrült" nagy tehetség között akad-e hát egy is, akit a régi magyar
irók nemes és nagy és magyar céljai lelkesítenek (természetesen a meg
felelő modern köntösben) ?
Magyar-e az úgynevezett „modern magyar irodalom" ? A magyar
ságban gyökeredzik az uj irodalom s a magyarok lelkét mutatja meg,
mint ama régi, dicső?

*
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Fajiságunk nemes jellegét tiszta romlatlanságban a magyar paraszt
őrizte meg leginkább. Népköltészetünk gyönyörű, kimeríthetetlen tárháza
a magyar paraszt jellembeli kincseinek.
A sokat szenvedett, harcolt, nyomorgóit magyar nép szereti a
szépet. Tisztességes és szemérmes, vendégszerető. Nyíltszívű, egyenes,
útálja a hazugságot és megveti és megbélyegzi a rútat, aljasat, embe
rekben és dolgokban egyaránt. Önérzetes a magyar ember, de emellett
tisztességtudó; bátor is, ám okkal-móddal, csak ritkán vakmerő. A mulatása: sírvavigadás. Nyugodt és derült kedélyvilága van és gyors és
ügyes a munkában szorgos keze.
Okos, szorgalmas, istenfélő ember a magyar. És ami a legjellem
zőbb, imádja a földet; az apái földét, ha már nem is az övé s rajong
a szabad természetért! Ott van ő otthon, ott az Isten szabad ege alatt.
És ott él, ott hal (a kivándorlás uj, modern betegség) és imádja gyö
nyörű otthonát. Vallja is, hirdeti bátran, büszkén: ha a föld Isten
kalapja, Magyarország — az ő áldott, termékeny, gyönyörű hazája —
bokréta rajta!
Irodalmunk és nemzetünk története, az oknyomozó történelem hiteles
ségével, ilyen tulajdonságokkal gazdag fajnak hirdeti a magyart. A magyar
nép életéből sarjadt az irodalom, még 30—40 évvel ezelőtt is s a nép
nyelvéből fejlődött, erősödött, színesedett az irodalmi nyelv. És amilyen
volt általában a magyar ember, olyan volt a magyar irodalom is:
becsületes, tehetséges, szép.
így volt ez 30—40 év előttig.
*
Egyszerre aztán, alig egy évtizedes átmenettel, türelmetlen, ripők
törtetéssel egy uj, egy idegen hang és levegő, irány lopakodott irodal
munkba. Kimúlt a régi, nemzeties irányú irodalom (hisszük, akarjuk . ..
tudjuk: tetszhalállal!) s jött helyébe egy féktelen, céda, nemzetközi, de
tagadhatatlanul érdekes irány, amely egyelőre titkolt büszkeséggel rikol
totta a sorok között, hogy semmi kapcsolatban nincs a régivel.
És tetszetős formában, ravasz, élelmes tervszerűséggel hitette el
velünk, hogy ez, ez az uj az igazi, a nagy. az értékes irodalom. Ki
sajátította a maga részére a legerősebb nagyhatalmat, a sajtót, közéletünk
minden megnyilatkozásában magához kaparintotta a vezető szerepet —
és üzlet és politika lett az irodalom: Írónak, kiadónak; kéz-kezet mosó
szívesség, vagy rideg üzlet: a hazug bírálat.
Hiába idegenkedett, undorodott eleinte ettől az uj irodalomtól a
derék magyar, addig s addig hirdették, írták száz helyen, hirdették
fáradhatatlan állandósággal, mig végre megtört az ellenállás s mert
mindenütt azt olvasta, hogy ez a jó, a szép, helyes, hát hinni kezdte
ő is. S ha mégis nem tágított, gúnyolni kezdték; nevettek rajta hangos,
mosdatlan szájjal. Gúnyolták, kinevették a tanulatlan, tudatlan, maradi
magyart, aki az ő begyepesedett kicsiny eszével nem tudja megérteni
és értékelni a modern irodalom nagyszerű értékeit.
Ezt, ezt az egyet pedig nem állja ki a magyar. 0 rajta bizony ne
nevessen senki fia, m e rt. . . ! Önkénytelen, ősi mozdulattal ökölbe szorult
a keze; — aztán észbe kapott: elítélné a bíróság súlyos, esetleg könnyű
testi sértésért — gondolta szomorún és hallgatott. Annál inkább nevettek
rajta. Nevetséges lett a józan, becsületes, okos magyar. Hallgatott, azután
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hallgatott mindig s olvasta, hallotta úton-útfélen a modern irodalom
dicséretét. Addig hallgatta, hallotta — mig végre elhitte.
Azontúl dicsérte ö is. Modern irók könyveit adta a fiának jutal
mul, ha jól tanult, a születése napján s egyéb alkalmakkor. Hogyne
szeretné a „modern" irodalmat a fiú, mikor az édes apja dicsérte s
mást ha nem is ismer!
Az uj, modern irodalom káros, mételyező és erkölcstelen.
Akik csinálják, terjesztik, úgy beszélnek róla, hogy „modern ma
gyar irodalom “ pedig jól tudják, öntudatos büszkeséggel tudják, hogy
csak a nyelve magyar. Akik csinálják — idegenek; a híres modern irók,
akik páratlan faji szervezettségben tömörülve tartják kezükben a magyarországi sajtót és irodalmat, egytől-egyig zsidók.
Nem zsidó iró — tisztelet a nem nagy számú és tehetséges ki
vételnek ! — csak úgy kapaszkodhat közibük, ha felkarolja a zsidómagyar nyelvet (pesti jargon), szellemet, erkölcsöt és ha a maga fajiságát feltétlenül megtagadja. A szó szoros értelmében renegáttá kell lennie,
hogy boldogulhasson, érvényesülhessen.
A Magyarországban burjánzó modern irodalom tehát nem a magyar
nemzeti életből fakad, nem annak a mása. Semmi köze a magyarsághoz.
Ez a szépirodalom tömjénezi a féktelenséget, bujaságot, a csalást és
hűtlenséget. Erkölcstelen és istentagadó! Drámája, epikája, lírája csak
egy tárgyat ismer: szerelem. De ez a szerelem vad és idegbeteg; sze
mérmetlen és céda. A modern szépirodalom csupa olyan tulajdonsággal
telhetett, amely rikító és áthidalhatlan ellentétben áll a magyar fajisággal A modern iró azonban nem érzi ezt; nem is érezheti, hiszen honnan
ismerné a magyar nép lelkét, természetét?
A modern irót sohasem ihleti meg a természet. Epikájából,
lírájából hiányzik, következetesen és bosszantóan hiányzik az alföld,
hegyvidék, erdő, mező, virág, madárdal, égiháború gyönyörűséges megéneklése, dicsérete. A szabad természet, hol boldogan vagyunk otthon,
mi magyarok, zavaros, nagy, útálatos ismeretlenség neki. Elkerüli hát,
s ha mégis kénytelen leírni egy-egy tájat, nagy képű, ostoba és tudatlan
akadozással gyártja leiró mondatait. Az utcára kergeti, hol minden sar
kon akad kávéház, vagy négy fal közé zárja alakjait s a nagyvárosi élet
romlott, ködös levegőjében játszatja le legtöbbször búja és rút cselek
ményeit Az áldott, nagyszerű magyar föld éghajlati keménységeinél
meghittebb, jobb és kényelmesebb, biztosabb neki a szobai élet.
Szomorú, nagyon szomorú és szégyenletes jelenség az, fiuk, hogy
a nagyszerű irodalmi hagyományokkal ékes magyarság élteti, élvezi, tűri
ezt az ercsköltelen és tolakodó irodalmat!
*
A modern irodalom realisztikus iránya, bármennyire is távol álló
és idegen a magyar gondolkodási módtól, a magyar ember józan, tem
pós és nemes természetétől, ha a magyar olvasó szigorú és büszke
szemüvegen keresztül olvassa, ha a maga fajiságát ismerőn és fajisága
életerős szeretetével olvassa — végeredményeiben hasznára lesz a ma
már, hála Istennek, éledező igazi magyar irodalomnak.
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Amint a magyarság öntudatos bírálattal fogja olvasni a modern
irodalom termékeit s amint nyugodt és kemény eréllyel hangot fog adni
természetes és józan bírálatának s csak olyat olvas, ami róla, neki szól,
— abban a pillanatban visszazsugorodik semmivé, a sárba, piszokba,
szennybe a hírhedt „modern magyar irodalom" és méltóságos, fennkölt
tisztaságában komolysággal foglalja el helyét ama régi, dicsőnek foly
tatása, az igazi, a tiszta, erkölcsös és tehetséges, nagyszerű magyar
irodalom!
És ez az irodalom minden idegével a magyarságban fog gyökeredzni és át fogja venni a modernektől azt, ami helyes és jó. A magyar
ember nem szégyenli a tanulást; attól tanul, akitől tanulhat. Régi, jó
magyar közmondás is vallja: a jó pap holtáig tanul.
És akkor, — oh, drága, ünnepi korszak lesz az a magyar irodalom
történetében! — akkor megujhodik a magyar nyelv is. Elmúlik majd
róla, elpusztul, nyomtalan kivész a pesti magyarság minden modern
salakja, sallangja és tiszta és zengzetes és gyönyörű lesz ú jra!
Várjuk, fiúk, ezt a dicsőséges, boldog korszakot áhítattal, szerető,
tárt karokkal és munkálkodjunk eljöttén, harcoljunk eljöttéért annyi
bátorsággal, olyan önérzettel, amennyivel és amilyennel harcolnak véreink
a borzalmas és győzedelmes csatákban.
*
Nehéz holnapunk képzett és derék magyarjai, nagy diák olvasói
az Ifjú Éveknek — tihozzátok írtam e figyelmeztető, ébresztő sorokat!
Nem hirdettem autiszemitizmust, de könyörögtem a ti lelkes, fiatal szi
vetek telterös magyarságához irodalmunk védelméért.
Magyarok vagyunk és protestánsok, ti is, én is; — s amitől én,
szerény, de ízig-vérig magyar Íródeák, féltem fajomat és hitemet, arról
a „modern magyar irodalombról írtam s boldog vagyok, ha megértés
sel, figyelemmel olvastátok végig. Adja Isten, hogy termékeny, vissz
hangra találtak volt légyen feljegyzéseim!

Győztes csatában elesetthez.
Csatába elment. Ott is maradt
Egy átkos, véres kőfal alatt.

Ott maradt ő is. Ott mint ezren mások,
Elnyelte őt is kemény életátok.

Ifjú s erős v o lt... Vesznie kellett:
Adótfizető bábu az ember.

Büszkén csatázott, hittel, lelkesen,
És elesett. . . De ajka nevetett.

Hiába ? Nem. 0 elmúlt, de mi győztünk,
Csak néha, néha súlyos az adó,
Es túl se éljük. . . Hali-hó, hali-hó 1 Esgyőz a köz és győz a magyarföldünk
Boda István.
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A menekült
Ruhája oly kopott már rajta,
A feje kábult, arca sáppadt.
Feldúlt otthon felzavart vadja,
Fojtott sírástól meggyötört rabja
Lassan felénk tart, kitárva karja.
Karja kitárva
S mintha imára,
Kérőre csuklik egy-lett két keze.
Szemébe könny gyűl
S míg kér az ajka,
Szégyentől pirul vonagló arca
És visszarándul megkulcsolt karja
— Sorsoddal sorsom be’ elcserélném!
Hogy jogom lenne s hogy lenne elmém
Igaz és bátor, amint felelném
Alamizsnát gőggel adóknak:
..Szánóan hozzám leereszkedőkre
Szükségem nincsen; ki megsegítsen,
Ne gyarló ember: legyen az Isten!“
Boda István.

A z élet győz.
Függönyöm lebben. Futnak az árnyak,
Varázsfény tör sötét szobámba
S a végtelenbe messze kilátok:

Sötét volt még. — De fut az áto k :
Aranykéve omlik be s látok
Végtelen, rengő tengerárt.

Csend és derű. — Örök a béke 1
Örök a szépség, örök az Élet!

Ablakomból épp oda látok:
Egyetlen felhő sincs s a virágok
A kis kertben még könnyben áznak.

Kezét áldón reánk borítja
A jó aty a: nagy Istenünk.

De nemsokára sötétlik újra :
Felhő borúi s jó kedvem búra,
Bánatra, bajra, gondra fordúl .. .

A szeme fénylik, a szeme könnyben.
A megtört fény csillog a ködben:

Mégsem . . . A felhőn áttör a napfény
S már lángol, izzik a végtelenség.
Felkelt a N ap... S már áldást oszt az élet
Már lángol, izzik, győz a Remény.
Ősaranyárban tombol, ring a lélek.

Boda István.
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Találkozás egy szenvedővel.
Szeret az Isten Oh, ma hiszem.
A megértőknek megértője,
Az élet, sorsunk gyötrő vezére
Az emberbűnök szenvedője . . .
Összehozott ma. Ostora sújtott
így látom mindig: megtörtén s
S megtört az emberi erőn . . .
[vágyva,
Oh, ami úrrá tehet minket,
Jó kedvvel, bátran, bízón csatázva
Nem az alázat, nem a könny!
És sebbel sújtják szöges keresztek.
Fegyverünk egy: a lelkes ihlet,
Súlyos a szeretet keresztje!
A hit, az élő szeretet,
Mért szenved ö? Jó atyám, Isten,
A bízó vágyás, az emberérték,
A minden érzés és a megértés . . . Segítsd meg, védd meg: ő az én
[vérem!
— Ki élsz ott fenn, hol mennyek éjén S ha én is Tőled joggal kérek,
Csillag gyúl s napot teremtő
Add, hogy örök barátság légyen
Ősfénybe emberjaj vegyül,
Új kötelék, mely egyekké tesz:
Isten, oh, halldd meg szóló ajkam, Hogy egyesüljön a szív a szívvel,
A hívő ajkam, halldd az im át:
A szó a szóval, a hit a hittel
Oh, nyújts enyhet a szenvedőnek,
S emberhit törje meg a nagy átkot:
Oh, lásd könnyét a könnyezőnek,
A Szép s a Szellem Reád találjon!
Gondolj Rá, ki úgy vágy a Nagyra,
A Szépre s mind, mit Te-hatalmad Add, hogy a szikra, mit Tőled
[vártunk,
Sejteni rendelt, vigaszára,
Úrrá tegyen: hogy meghunyásszon,
Választottid mártir-hadának,
— Oh, mert kínos a választottság, Ki úr volt rajtunk s gőgös tiránnunk:
Oh, mert gyilkol a többet-érés!.... Az ostor-sujtó Élet, a gúnykacajos
[Végzet,
Gondolj Rá, ki keserves élvvel,
Oh, nem magunkért: Magadért
Síró kacajjal most állja harcát
[kérlek,
Hogy megismerje: kezed vezérlett,
A sors-ostor, a végzet ellen,
S megállja bátran: de aki szenved! Hogy megismerje: Te vagy a nagy Úr
S jaj, hogy ő szenved: véremnek S hogy ő csak szolgád! . . .
Add, add ma győzedelmed
[vére,
Te hűbb szolgáidnak, a gyötrött
0 , nagy érzések avatottja,
[embereknek!
0 , a szépségek avatottja,
Boda István.

166

Góbé furfang.
Feljegyezte: Fülel Boda Andor.

Hazajött vakációra az ősi kollégiumból Szabó Mózes bátyánk első
gimnázista fia. Jól tanult a gyerek, hát büszke volt rá az apja; eldicse
kedett vele szerte a faluban.
Imre Sámuel bá’nak is volt egy fia, de az rosszul tanult az ele
miben, hát nem taníttatta tovább. Hanem hát azért irigyelte a Szabó
gazda dicsőségét. Leste, kereste, várta az alkalmat: hogy tromfolja le ?
Egyszer is látja, hogy tótágast áll a Szabó Gida. Nosza, rákajátott
erős hangon, hogy végig a nagyutcán hallhatták a népek:
— Te, Gida te! Ne állj a fejedre, mert a fejedbe niegyen a vér.
— A lábába nem megyen s pedig azon többet áll, h é ! — mor
dult vissza az öreg Szabó, aki pipálgatván, gyönyörködött a fia ügyes
kedésében.
— De a lába nem is üres ám ! — válaszolta elégedetten Imre
Sámuel s ravaszul mosolygott a bajsza alá.
*
Mi tagadás benne, szereti az italt Mózsi bá’. Hiába szép szó,
veszekedés, hiába pöröl vele az asszony, ő bizony szedi a sátorfáját
s elmegy napról-napra a kocsmába.
Ahol van n i! Indul már megest. De előbb még beszól a feleségének :
— Póli te, elmögyök kicsinyég . . .
— Maradjon no, üljön csak veszteg, itthon. Ne menjen e l !
— Vaj el, te — erősködik — met szomjas vagyok erősen.
Ekkor már a kapunál volt s onnan felelgetett vissza a feleségének.
Éppen elkészült a pipatöméssel s rágyújtott, hogy no, most már indul,
amikor megérkezik szamaras kordájával a fia. Italos volta dacára is
szorgas kezű, jó gazda az öreg, hát nyitja hamarosan a kaput. De a
szamár megbicsakolja magát, rámereszti nagy, bús szemét gazd’uramra
s nem megy.
Nógatják, püfölik is: csak nem megy.
Nézdegéli egy darabka ideig küzködését a felesége, aztán oda
szól csendesen:
— Hé! Jöjjön bé’ keed. Azétt nem mer béjönni, ahajt e szamár,
met még sohasem látta keedet józanul!
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Boldizsár diák.
Ifjúsági regény. Irta : Amicus.

XIV.
És itt kezdődött a bonyodalom.
Ali basa még estére megbánta, hogy oly szigorú volt nejével
szemben, azonban most már restelte bevallani, hogy szeretné, ha az
aznapi események meg nem történtek volna. Különben is — gondolta
— ki tudja, mi lett az elűzött nőből? A Dunának ment, vagy vadak
tépték széjjel a hegyek között, vagy rossz emberek kezébe került. És
kezdte furdalni a lelkiismeret.
Az alvezér, kit Achmed Budára vezetett, ép akkor ért a vár alá,
mikor a nap lebukott a pilisi hegyek mögött s a kapuk nagy dördüléssel bevágódtak, kizárva a kívül rekedteket. Kénytelen volt a városon
kivül tölteni az éjszakát.
Aldsaliszt pedig karjaiba vette az édes álom s elfeledtetvén vele a
szomorú nap eseményeit, mosolyt varázsolt arcára. Szempilláin még ott
ragyogtak a fel nem száradt könycseppek s szája szélén mosolygás bujkált.
így pillantotta meg Székely Simon, ki a földalatti rejtekuton jött
Bertholomus házába. Az aggastyán meglepetve csodálta a gyönyörű
jelenséget, kit a mécs sárga fénye titokzatos zománccal vont be. Olyan
volt, mint a mesebeli alvó királykisasszony.
Székely Simon sejtette, hogy a nő Boldizsár utján került az elhagyott
házba. Egy kissé ugyan rosszul esett neki, hogy a diák ezáltal a fel
fedeztetés veszélyének teszi ki közös titkukat, de még jobban bántotta
az a gondolat, mely a körülményekből kifolyólag kézenfekvő volt, hogy
Boldizsár szereti ezt a szép török nőt. Fájt ez az öreg prédikátornak,
mert más feleséget szánt a diáknak, magyar leányt Annál jobban fájt,
mert tudta, hogy a leány is gondol Boldizsárra, talán öntudatlan, ébredő
szerelemmel, de egész leikével. Féltette Kerekes Etelkát, hogy érzékenyen
fogja szivén találni Boldizsár választása. Az aggastyán régóta figyelte
Etelkát s látta, mint bimbózik ki gyermeki lelkében a szerelem s most
borzadva félt, hogy korai fagy jégkeze tépi foszlánnyá a gyenge szirmokat.
Eljött a reggel. Rózsaszínű ecsettel vont végig a hajnal az égbolton
s kelet felől tüzes esik hasadt fel a felhők kárpitján. A müezzin teli
hangon énekelte a reggeli szurát. „Subehan Allah abady el abad . . .“
S vele versenyt zengtek a pacsirták s a többi madarak. Az utcán sza
porodtak a járókelők. Vizhordók, szamárhajcsárok, katonák, polgárok
vegyesen. A basa palotájában is megmozdult az élet. Hosszú folyosókon
nyüzsgött a szolgahad. A kertben rabnők szedték a rózsákat, — mit ér
a basának, ha a legszebb, Aldsalisz hiányzik — s ajkukról könnyedén
fakadt a d a l: „Virágos sál és kasmír öv van rajtad . .
A basa rossz kedvű volt. Egész éjjel nem tudott aludni. Bántotta
a lelkiismeret, sajnálta az elűzött nőt, kit hirtelen haragjának feláldozott.
Még az sem rázta fel fásult nyugalmából, mikor az alvezér megérkeztét
bejelentették. Nem öltözött díszes kaftánba, mint máskor tette volna,
nem kereste a cifra szavakat, mint illett volna. Annál cikornyásabban
beszélt az alvezér. Mint \ó muzulmánhoz illik, elébb Allahon kezdte,
azután Mohameden, Mekkán, Medinán keresztül sorra feldicsérte a török
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nép történelmi alakjait, párhuzamot vonván köztük és Ali között, kit az
elképzelhető és elképzelhetetlen összes jókivánatokkal elhalmozott. Egy
félórás bevezetés után tért a tárgyra. Hogy tudomást szerzett a kisértetjárásról, mely a várbeliek nyugalmát megzavarta s arról is, hogy a
rejtelmek fészke a főtéri elhagyott ház. Csak annyit kért a basától, adja
hatalmába ezt a házat a bennlevőkkel együtt.
A basa oda sem figyelt. Ráhagyta. Jó.
Alig távozott el az alvezér, Boldizsár lépett be a basához. A diák
nem tudta, miért jött az alvezér, de nem is érdekelte. Különben sem
akarta a basát faggatni. Ellenben emlékeztette őt ígéretére, amit akkor
tett, mikor a nagyvezér táborában az életét megmentette.
— Kívánj, amit akarsz — mondtad akkor, jó uram — s teljesítve
lesz. Íme most elérkezett az ideje. Nagyot kívánok, de megesküdtél s
nem mondhatsz ellent.
— Hát mondd, mit kívánsz — kérdezte a basa.
A diák kertelés nélkül megmondta.
— Bocsáss meg Aldsalisznak.
A basa felugrott ülőhelyéről s majd feldöntötte a kávésasztalt.
Azután elszomorodva mondta.
— Ki tudja, hol van ő, melyik virágnak kelyhében illatozik a lelke*
Bármekkora legyen is hatalmam, a megtörténteket nem lehet meg nem
történtté tenni.
Boldizsár azonban nem nyugodott.
— Aldsalisz él és semmi baja nincsen. Szeret és szerelmed kár
pótolja mindenért.
A basa felvillanyozva ragadta meg a diák kezét.
— Él? Egészséges? Szeret? — bugyborékolt ajkán a szó s arca
egyszerre mosolygóssá vált. — Mondd, hol ? Messze van ? Ki vette párt
fogásába ?
A diák szép sorjában előadott mindent. Mikor odáig ért, hogy
Bertholomus elhagyott házában rejtette el, a basa rémülten ordított fel.
— Óh szerencsétlen — hördült fel s arca elkékült. Félő volt, hogy
mindjárt megüti a guta. Borbélyt hívtak, ki eret vágott rajta. Egy fél
órába telt, mig magához tért s elmondhatta Boldizsárnak, ami történt.
De ne vágjunk elébe a történteknek. Maradjunk Aldsalisz mellett.
Mikor ragyogó szemeit a hajnal felcsókolta, kábultan nézett körül, azt
hitte, otthon van palotájában s az egész csak egy rossz álom volt. De
bizony hamarosan meggyőződött róla, hogy amit álomnak hitt, szomorú
valóság. Szivét összeszoritotta a fájdalom. Fájt egyedül való magános
sága, melyben nincs vigasztalásért hova fordulnia s a tudat valami betölthetetlen ürességet okozott lelkében. És irigyelte a keresztyén nőket
akiknek megadatott a hit, az imádság. Mig neki az ő istene, Allah
és vallása nem ad vigasztalást sem ebben, sem a túlvilági életben. Sőt
még lelke sincsen. Ez lázitólag hatott rá Ő érzi, hogy él, hogy van,
érez, gondolkozik, szenved, — miért tagadják, hogy lelke volna. Hisz,
ha nem volna, nem fájna annyira mostani sorsa.
Így kesergett és észre sem vette, kezei imára kulcsolódtak. Így
pillantotta meg Etelka, ki a múltkor egy arany boglárt veszített el az
* A török hit szerint a nö lelke nem juthat a túlvilágra, hanem a földön marad,
mint virágillat, madárdal, lombzizegés és vizcsobogás.
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éjszakai gyűlés alkalmával s azt jött keresni. Csodálkozva nézte a
szenvedőt.
— Ki vagy, szép török leány — kérdezte csendes hangon.
Aldsalisz ijedten kapta fel fejét.
— Ne félj tőlem — nyugtatta meg Kerekes Etelka.
A nyájas hang megoldotta Aldsalisz nyelvét. Elpanaszolta szomorú
sorsát. Etelka szánakozva hallgatta.
— És most imádkoztál? — kérdezte.
— Imádkoznék, de nem tudok — volt a szomorú válasz.
— Hát nem tanitott rá édes anyád? — csodálkozott Etelka.
— Nem — intett Aldsalisz.
— Hát jöjj, én megtanitlak. Mondd utánam.
Az Úr énnékem őriző pásztorom,
Azért semmiben meg nem fogyatkozom.
Gyönyörű szép mezőn engemet éltet
És szép kies folyóvízre legeltet.
Lelkemet megnyugtatja szent nevében
És vezérl engem igaz ösvényében.

Alig hangzott el az utolsó szó, nagy robajjal tárult fel az ajtó s
betört rajta az alvezér pribék hada. A nők sikoltva menekültek, ám nem
volt hova? A durva katonák kezei közt vergődtek, mint kis madár a
vásott fiú markában. A katonák hahotázva cepelték őket az alvezér elé.
Ez megörült a zsákmánynak. Azonnal intézkedett, tegyék hajóra őket s
vigyék a nagyvezér táborába.
Ám Achmed kezdte rosszul érezni magát. Mindent hitt, csak azt
nem, hogy Abdi basa nejét találják az elhagyott házban. S most kezdte
látni vádaskodásának következményeit. Sejtette, hogy összeütközésre
kerül a sor az alvezér és basa között s akármilyen is lesz a kimenetel,
reá nézve ebből jó nem származik. Érezte nyakán a hurkot.
Az alvezér emberei pincétől tetőig átkutatták a házat, ámde a két
nőt kivéve, egyebet nem találtak. Az alvezér pedig keveselte ezt az
eredményt. Hol itt a szenzáció, amellyel telekürtölje a világot? Hát
ezért jött ide, hogy két nőt zsákmányoljon ? Mintegy megrövidítve érezte
magát és haragja Achmed ellen fordult, ki idecsalta. Azonnal bilincsekbe
verette s intézkedett, hogy ott a helyszínen huszonöt botot verjenek a
talpára, azután őt is vigyék a hajóra. Meg sem várta, mig parancsát
végrehajtják, felültetése miatt dühöngve, lóra vetette magát s otthagyta
az átkutatott házat.
XV.
Boldizsár pedig, amint a kábultságából magához tért basától meg
tudta, mily veszedelem fenyegeti a főtéri házat, mint párduc szökkent
fel s eszeveszetten elrohant. A basa csak ezután intézkedhetett, hogy
egy szakasz csausz siessen utána
Mint az őrült, rohant Boldizsár végig az utcákon, félrelökve a
járókelőket. Rosszat sejtett. Érezte, hogy nemcsak Aldsalisz! de Kere
keséket is veszedelem fenyegeti. És sejtelme nem csalt. Egy szakasz
katona ép akkor fordult be az utcába, Aldsalíszt és Kerekes Etelkát
kisérve. Boldizsár agyát elöntötte a vér. Kardot rántva, a katonákra
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vetette magát, hármat levágott, a többi megfutott. Az utca népe Boldizsár
mellé állott, kőzáport zúdított a menekülők után. Akit Boldizsár kardja
el nem ért, utolérte az éles kő s a katonák véres fejjel kerestek mene
déket uruknál, az alvezérnél. Ám ezt sem kímélte meg a nép haragja.
A kövek veszedelmesen suhantak feje mellett. Egy hajítás lovának szemét
találta. Nagyot szökellt a paripa s megbokrosodva ledobta lovasát.
Szerencsétlenségére ép a fejére esett s kitörte a nyakát. A megvadult ló
pedig száguldva rugtatott szanaszét a téren, eltiporva az útjába kerülőket.
Mire a basa által küldött katonák megérkeztek, mindez már meg
történt. A csauszoknak nem maradt más dolga, minthogy az alvezér
megmaradt katonáit összefogdossák.
Boldizsár ezalatt feloldotta a nők kötelékeit. Felindulásában maga
sem tudta, hogyan és miként, egyszerre csak azon vette magát észre,
hogy a karjai közt tartja a hálálkodó Etelkát. És amint a leány mély
tüzű szemeibe nézett, egyszerre megtanult olvasni azokból És azt olvasta,
hogy igy van ez jól, hogy az a magasabb kéz, mely az ember útjait
irányítja, nem ok nélkül irta neveiket egymás mellé, mert ők egymásért
vannak, egymáséi kell, hogy legyenek.
Az utca népe ezalatt megtudván az imént lefolyt események törté
netét, éljenezve vette körül Boldizsárt. Ezt megzavarta az ünneplés és
sietve menekült előle. A nőket egy gyaloghintóba ültetve, a palotába
küldte, maga pedig gyalogszerrel vágott neki az útnak.
XVI.
Mikor a basa megtudta, mi történt, eiszomorodott. — Kedves fiam
— mondta Boldizsárnak — én minden tekintetben helyeslem, amit tettél,
helyedben én sem viselkedtem volna másként, mégis sajnálom, hogy
úgy történtek a dolgok. Mert ezek után beláthatod, nem lehet maradásod
Buda falai között. A nagyvezér elégtételt fog követelni alvezére fejéért
s nekem nem lehet ellentmondani. Legjobb lesz tehát, ha szépen szeded
a sátorfádat és nem várod be a közelgő veszedelmet. Eridj biztosabb
tájak felé, az én hatalmam kevés ahhoz, hogy Buda várában biztonságban
érezhesd magad Hidd el, én sajnálom legjobban, hogy el kell válnunk,
de saját érdekedben tanácslom, siess, mert talán holnap már későn lesz.
Boldizsár megértette. Összecsomagolta tehát amije volt és fuvarost
fogadott. Nem másnapra, hanem csak azutan következő reggelre. Nem
hallgatott a basa intő szavára, nem sietett a távozással. A veszedelem
sohse riasztotta, a félelmet pedig nem ismerte. Amellett igy együtt utaz
hatott Kerekesékkel, kik szintén harmadnap reggel indultak Erdély felé.
Most már úgyis közéjük tartozott. Kerekes Tamás örömmel adott
kezet, mikor húgát tőle megkérte. Kétszer mentetted meg életét —
mondta — a tiéd az. Szeretitek egymást és boldogok lesztek. Az ég
áldása reátok!
Az agg Székely Simon meghatottan vette tudomásul a történteket.
Csak egyet kért. Ő legyen a pap, ki frigyükre Isten áldását kérje.
Boldizsár azzal töltötte el igy nyert idejét, hogy Mátyás királynak
felbecsülhetetlen értékű könyvtárát vizsgálta át. Az akkori müveit világ
minden szellemi kincse ott volt összegyűjtve aranyozott, bársonykötésü
foliánsokba, színes festésű pergamentekre írva. Boldizsár mindezideig
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nem jutott hozzá, hogy a könyvtárba lépjen. Abdi basa elődje lepecsé
telte a terem ajtaját. Úgy látszik, elhitte azt a babonát, hogy ebben a
teremben van rejtve a keresztyének összes bölcsessége, mely veszedel
messé válhat a muzulmánok ellen fordítva. Szép fehérre festett szekrények
sorakoztak a márványfal mentén. A könyvek nagy része azonban a földön
hevert. Úgy látszik garázda kezek, valószínűleg matalóc katonák, szerte
dobálták őket, lefeszegetve az ezüstsarkokat, melyek a kötést díszítették.
Azonban nagyobb baj volt, hogy a palota teteje áteresztette az esővizet
s az ép a terembe csörgött. A sok drága könyvet penész lepte el.
Boldizsár szive elszorult a szomorú látványra. S nagy gonddal keresgélt
az épen maradt példányok között. Ott feküdt előtte a magyar műveltség
egész kincsestára. Nem tudta, mit vegyen ki, melyiket helyezze előbbre.
El akarta vinni, amit lehetett, hogy megmentse a török barbárságtól, a
biztos pusztulástól. Egész napját ebben a keresgélésben töltötte el. Egy
ládára valót csomagolt össze.
Másnap reggel kellett volna indulnia. Azonban a végzet könyvében
más volt megírva.
Mikor naplemente után a rózsakertben andalgott, egyenként búcsút
véve kedvenc virágaitól, mélyen keblére szívta bóditó illatukat, fegyver
csörgés zavarta meg álmodozásában. Fegyveres katonák vették körül s
bilincset vertek kezére. Boldogsága küszöbén ime utolérte a szerencsét
lenség dárdája.
A nagyvezér ugyanis valamiképpen értesült alvezére haláláról s
elküldött egy csauszagát erős fedezettel, tegyen igazságot. Kapuzárás
után érkezett a csapat, de a nagyvezér írása előtt kitárultak a kapuszárnyak. És elérkezett a perc, mikor Abdi basa keze elgyengült, nem
tudta megvédeni többé kedves emberét. És Boldizsár tudta, hogy min
dennek vége. Holnap reggel, mikor Kerekes Etelka várva vár reá, hogy
együtt induljanak neki a végtelen útnak, mely jobb hazába, szebb élet,
a boldogság felé vezet, ő vérpadon fog imádkozni s azután villanva
sújt le rá az éles pallos.
Nem félt, nem sajnálta az életet. Mégis szenvedeti. Fájt, hogy
halálával szomorúságot okoz szép arájának. És szemrehányásokkal illette
magát, mert késedelmének köszönhette a dolgok ilyeténfordulását. Kese
rűség ömlött a szivére.
Sötét tömlöcbe vetették. Tigrisként szökkent fel s neki esett a hideg
falaknak. Kezeit véresre zúzta, öklei sajogtak és sehol sem talált rést,
szabadulást
Az éjszaka pedig rohanva sietett a reggel felé. Hallotta amint őrét
leváltják. Jehdür Allah! * hangzott a jelmondat. Azután ismét csend.
Egyszerre megcsikordult az ajtózár. Tolvajlámpa vetett kerek fény
foltot a falakra. Suttogó hang hívta Boldizsárt Ez kétkedve emelkedett
fel. Nem tudott hinni füleinek, Aldsalisz hangja volt. És nem tévedett.
Aldsalisz állt előtte, az őr kopott, durva gúnyájában. És leoldotta kezéről
a bilincseket, kivezette az ajtón. Mikor a szabadba értek, a lámpafény,
mely eddig az utat mutatta, kialudt. Az éj koromsötétjében egyszerre
eltűnt Aldsalisz is. Nem várta a köszönést, a hálálkodást.
Az üressé vált cellába pedig guzsbakötött embert vetett be egy
katona, hogy ott Boldizsárt helyettesítse. Nem nehéz kitalálni, hogy
* Egy az Isten.
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Aldsalisz csengő aranyakkal dolgozott. A gűzsbakötött embert pedig, ki
nem volt más, mint Achmed, a volt háremőr, ki az alvezért Budára
vezette, másnap reggel kivégezték Boldizsár helyett. Nem kell sajnálni,
eléggé megszolgált rá, hogy hóhérkézre kerüljön.
Boldizsár pedig a Bertholomus házába nyíló alaguton át elhagyta
a várat.
XVII.
A nagyvezér jó ideig vesztegelt a Duna mellett, farkasszemet nézve
a császári seregekkel, melyek Győr táján táboroztak. Összeütközésre
azonban nem került a sor. Egyik fél sem kereste az összeütközést.
Azután jött a tél és mindkét sereg visszavonult téli szállására. A nagy
vezér Belgrádba húzódott s a tél elmúltával sem jött vissza Magyarországba.
A döntés csak majd egy évszázad múlva történt meg. Addig sok
harc, küzdelem szintere volt a háromfelé szakított szerencsétlen ország.
Sok vér folyt ki fekete barázdáira, sok szenvedés vágott végig remény
kedő népén, mig a keresztyénség jelvénye előtt földre hanyatlott a török
félhold. És Budát visszavették, — romhalmaz volt, akár az ország maga.
Új korszak kezdődött, török világ után német világ.
De ne menjünk igen messzire. Maradjunk hősünknél, ki szeren
csésen keresztül törte magát a törökmegszállta vidékeken s kéthetes
utazás után eljutott Erdélybe, hol a fejedelem udvaránál kancellári állást
nyert Új állásában is sokat tárgyalt úgy a törökkel, mint a némettel s
mindig arra igyekezett, hogy ezekből a tárgyalásokból a magyarságot
érje a haszon. Feleségül vette Kerekes Etelkát, kivel boldog életet élt.
Nevét a történelem nem örökítette meg, mert semmi nagyot, emlékezetest
nem tett, nem vívott nagy csatákat, nem vezetett seregeket, nem rombolt
le kővárakat, nem ontott vért, nem kötött szövetséget, melyből háború
fakadjon. Ember volt, derék magyar ember, munkás életét nemzetének,
hazájának szolgálatába állította, híven teljesítette mindég, amit a szive,
a lelke sugalt, — a kötelességét.
Immár legömbölyödött orsómról a szál, véget ér a mesém fonala.
Nem volt aranyfonál, mely csillog és kápráztat, nem is selyem, mely
sikamlós, cifra, egyszerű, tiszta volt, mint a becsületes élet.
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Kapuzárás. Jelen számunkkal lapunk Vl-ik évfolyamának végére
jutottunk. Hogy mit jelentett számomra állhatatosan végigküzdeni ezt a
nehéz tanévet, csak az ítélheti meg, aki a körülmények tiszta tudatában
van. És örömmel tapasztaltam, hogy elegen voltak, akik megértő szere
tettel karolták fel törekvéseimet, akik jól tudták, hogy emberileg képtelen
voltam többre, mint amit valóban nyújtottam. Az a néhány elégedetlen
kedő nem kedvetlenithetett el a munkától, mert hiszen beszélni, avagy
írni bármily sok badarságot is oly könnyű, de verejtékes, önfeláldozó
munkát, bármily csekélyei is, végezni oly nehéz. Midőn tehát egyrészt
magam tisztán látom a magamra hagyatottságom következtében törek
véseimnek kis eredményét s igy a legcsekélyebb önteltségbe sem eshetek,
viszont nem ejthet rajtam sebet semmi támadtatásom. — A reformáció
jubiláris tanévét nem akartam ifjúságunk azzal a vádjával átélni, hogy
egyházunk nem törődik velük. Hát én törődtem és törődtek mindazok,
akik az ifjúság körében lelkes támogatóim voltak, vagy akik jutalmazatlan
fáradozásukkal munkatársaim voltak. Mindkét irányú jóakaróim fogadják
ezért a lekötelező testvéri szívességükért őszinte hálámat és köszönetemet.
Hogy mi lesz velünk a közeli jövőben? Erre a kérdésre ma még
felelni nem tudok. Munkám folytatására akaratom és jó szándékom meg
van. Egyelőre tehát arra kérem lelkes ifjú olvasóimat és azok vezetőit,
készüljenek fel további szeretetteljes támogatásomra egy jobb jövő remé
nyében és a lap hiányainál vegyék fontolóra azt a soha lebecsülni nem
engedhető tényt, hogy egyházunkban mind a mai napig nem akadt —
és aligha fog akadni — olyan egyén, aki ilyen közterhet képes magára
venni. Nem csak a mi egyházunkban, de más egyházaknak lángoló
lelkesedéssel (?) belmisszionáló egyénei között sem. Ne lelkesedjünk
szent ihletre torzult arcokkal és csiszolt szavakkal, hanem megfontolt,
nyugodt lélekkel végezzünk, tegyünk valamit, ha az egyelőre nem is
lesz oly csiszolt, mint ahogy szeretnők.
A viszontlátás reményében szeretettel üdvözlöm lapunk jó barátait,
hűséges olvasóit 1
Algőver Andor.
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Rejtvények.
Feladja: Genersich Tivadar, Bonyhád.

I. Elrejtett szavak.
Manci pörge kalapot visel.
A bab raktárak tele vannak.
A gárda elfutott.
Az a gaz darázs megcsípett.

II. Számrejtvény.
Melyik az a szám, mely ötödrészénél
24-el nagyobb?
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III. Sakk-rejtvény.
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Megfejtés lóugrás szerint.
Kezdet *-gal van jelölve.
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A 6-ik számban közölt rejtvények
megfejtése :

I Csokonai Vitéz lBihály.
II. Petőfi Sándor.
III. Aki másnak vermet ás, maga esik

bele.
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Helyesen fejtették meg: Bruckner
Kurt, Göbbel László, Széher Vilmos,
Knefély Antal, Magyar Zoltán, Marcsek
Jenő, Krman Lajos, Margócsy Erzsébet
és Ilonka, Geier Henrik, Wagner Pál,
ifj. Wagner Frigyes, Tausz László, Krizsán Pál, Riemer Katica, Czéh Pál,Szandlész Fülöp, Bladt Lajos, Józsa
Lajos, Miszlai György, Genersich Tiva
dar, Wikkert Károly, Zvarinyi Lajos,
Méder Pál, Orosz Lajos

A megfejtések e hó folyamán beküldendők.
A jutalom könyveket Genersich Tivadar (Bonyhád), Krman Lajos (Balassa
gyarmat), Margócsy Erzsébet és Ilonka (Debrecen) nyerték.
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