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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Fasori diák, Budapest: Rögtön válaszoltam,
do azóta mitsem kaptam kézhez. Nem kapta
volna meg soraimat? Ha pedig megkapta, úgy
az életre előkésziilö komoly ifjúhoz méltóan
cselekedjék. — Anonymus, Kecskemét: Formás,
bensőséges költeményét közöljük, de csak valódi
neve alatt. Ezt a kívánságunkat azzal okoljuk
meg, hogyha például valaki irodalmi szarka
módra régebben megjelent költeményt küld be,
legfeljebb egy-két szót átcserélve, vagy helyet
tesítve s az olvasók táborából valaki felismerné
az eredetijét, bizony-bizony mi kapnánk ki. Ha
azonban ott van a névaláírás, akkor ő viseli a
tolvajlásért az egész felelősséget. Tudom, hogy
komoly gondolkozásé ifjú jelleméhez ilyesmi
nem fér, de akit személyesen nem ismerünk,
résen kell államink. Akit személyesen ismerünk
s írói készségének bizonyságát adta, ott már
semmi ellenvetésünk az álnév felvételében. Kö
zölje valódi nevét s a beérkezett verse meg
jelentetésével szeretettel buzdítjuk további szép
munkálkodásra. — Elikó, Kecskemét: Itt már a
meleg ős kedves gondolatoknak szép formába
önteni „akarásával” van csupán dolgunk. Nagy
különbség van a költői lélek és költői készség
között. A költői lélek az életet finoman, neme
sen futja be s talán egyetlen költői alkotás sem
marad a nyomában; a költői készséggel bírók
könnyedén termelik a legfelemelőbb alkotásokat
akkor is, ha életük egyetlen tette sem emlékez
tet saját irataikra. A költői lélek és költői kész
ség közt a harmónia akkor áll be, ha egy és
ugyanazon személyben egyesülnek, mint ahogy
emberileg legtökéletesebben a mi Petőfinkben,
akinél az élet és a költészet oly csodás szép
ségben fedi egymást. Vele ellentétben mily

fájdalmasan egyesül Ady élete és költészetei
Petőfi megmarad, míg magyar szó hangzik;
Adyról a mai 30 hónapos Misikék már csak az
irodalomtörténetben fognak egy-két elejtett
szót hallani! Mivel a mai Elikónkban a költői
lelket megtaláltuk, hogy jobban a leikébe lát
hassunk, csak küldje be az említett novelláit
is és ne fájjon, ha egyelőre közölhetetleneknek
vélnők. — „A z ifjúsághoz” : Hangulatos, gon
dolatokkal teli e költemény s ha jól tekintet
tünk a mélybe, úgy lelkes, derék ifjú az írójuk,
de jaj, nagyon fájdalmasan érezzük, mintha
agyonhajszolt teste-lelke mindenféle mellékórák
kal rácsozott ablakok megett töltené idejét
hétfő reggeli felkelésétől szombat esti lefekvé
séig. Ha netán így van, szeretettel kérje meg
édes szüleit, ne akarjanak magából a világon
mindenhez értő kultúrembert faragni, aki az
után mindenben csak kontár marad, hanem le
gyen pirospozsgás emberré, aki ha valamihez
fog, azt emberül el is végzi. Hogy versénél ma
radjak, a mai fáradt ifjú szívből és igazán ka
cagni sem tud. Hozza, hozza rendbe idegrend
szerét s meg fogja látni, mint alakulnak át
azok a mostani szarkalábak olvashatóbb és ol
vashatóbb betűkké s az amúgyis meglévő ked
ves gondolatok formás képpé. Talán nehéz lesz
az út, de ezt meg kell tennie boldog jövője
érdekében. Kell! — Múlt számunk 12-ik olda
lának 2-ik hasábján értelemzavaró sajtóhibák
csúsztak be, még pedig a 15. és 18. sorban ke
zelés helyett „kérdés” , a 19. ős 22. sorban nagy
helyett „magyar” , végül az utolsó előtti sorban
népművelési helyett „népszövetségi ’ ’ teendő.
Szívesen venném, ha kedves olvasóink hűsége
sen kijavítanák!

Késő ősz van .. .
Olyan késő, hogy már nem lehet a le
velek hullásáról beszélni. Lehullottak
már azok egytől-egyig. Csak egy, kettő,
három levél maradt a fákon, úgy búsla
kodnak, szomorkodnak, fáznak társtalanul, árván. Ezek már nem is fognak lehullani, ott maradnak a télen át, ha csak
egy veréb tévedésből le nem csippenti
majd őket, amikor hideg lesz és hó lesz,
amikor nem lesz más csipnivalója. Ott
maradnak és megvárják a tavasz új leve
leit, hogy megbújjanak közöttük, mint
bukott diák új társai között.
A jó, a rendes, a szabályos falevelek
ott feküsznek már avarrá váltan a fák
meg az erdők tövében és várják, hogy rá
juk hulljon a hó. A hó, a holt föld téli
szemfödője. A természetnek ez a jó me
leg takarógunyája, amely, igen, szemi'ödő is, de életet melenget, táplál maga
alatt, téli álom után tavaszra ébredő éle
tet. Milyen nagy szeretettel várja a föld
a hótakarót! Ősszel avart hullat alá, hogy
azok a szép, kristályos hópelyhek puhára
essenek. Most már kész az avar, az ősz
befejezte munkáját és várja a telet.
Mintha egyetlen egy virágszál lenne,
becsukódik előttünk a természet.
Mintha azt mondaná: Márciustól no
vemberig nem csináltam mást, csak szol
gáltalak titeket, embereket. Virágot nyi
tottam, kalászt érleltem napsugársárgára,
gyümölccsel raktam meg éléskamrát, pad
lást, bort töltöttem a kongó hordókba.
Most már ne haragudjatok, ha pihenni
térek. Bizony elfáradtam.
És altató zenéül fölötte az őszi eső cso
bogásba fog. Hull, csak hull napokon, éj
szakákon által, egyhangúan, csendesen.
Nincs se ereje, se kedve pajkos záporok
hoz, sőt sokszor egészen bánatos szipor»
kázássá halkul.
—
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Az ablakom is megveregeti: kip-kop,
kip-kop.
És ahogy hallgatom, sok-sok minden
szép mutatkozik meg a lelkem tükörében.
Minden, amit a tavasz, meg a nyár, meg
a korai ősz szépet adott nekem, elvonul
előttem, mint győztes előtt a hódoló nép
ség. Az egész nyáron forgattam a felvevőgépet, most lepergetem magam előtt a
filmet.
Ülj mellém a kandallóhoz, fel van
szítva m elege!
Olyan jó, hogy a nappalra este, majd
éjszaka borul. És olyan jó, hogy a nyárra
elkövetkezik a tél.
Ilyenkor mindig bezárul valami sze
meink előtt. És amikor bezárul az, ami
rajtunk kívül esik, ugyanakkor megnyí
lik egy belső világ minden pompájával,
szépségével, gazdagságával. Mindaz, ami
történt előttünk, amit láttunk, hallottunk,
aminek az illatát éreztük, ami testünk
nek, lelkűnknek gyönyörűséget szerzett:
ilyenkor, amikor legördül előttünk a füg
göny, ennek a világnak a legnagyobb
szépségében megfürödve újjászületik s
ezerszer szebb lesz, mint volt, amikor volt.
Kip-kop, k ip-kop: zörgeti ablakom az
őszi eső s az őszi eső méla kopogásában,
a közeledő téllel reám boruló csendben,
mikor magamra maradok, enyém lesz,
egészen enyém mindaz, ami tavasszal,
meg nyáron csak mint kép jelent meg
előttem. Lelkem gazdagodni kezd a csend
ben. A kandalló mellett. Amikor a késő
őszi nappalt magába öleli a sötétarcú éj.
A film pereg.
Az olvadó, hó alól zölden nevet felém a
mező. A bokrok téli ága-boga tövén pa
rányi ibolya üti fel kíváncsi fejét. A ta
valyi fecskék újra visszatértek, tataroz—

gatják régi fészküket. Lila lepelben rin
gatja az orgonát a májusi szél és az ara
tásra érő búzatenger felett megpendül a
szépszavú magyar kasza. Aratók dala
csap fel vidáman és kong a harang fehér
faluk le tt: adott az Isten újra kenyerek
Egyszerre egy egészen zöld fáról leperdül egy levél, belemosolyog a nyárba az
ősz. Csikordulnak az iskolakapuk. Szep
tember. Tengerihántás. Szüret.
A film pereg és én a tavasszal, a nyár
ral, az őszelővel gazdagodva állok meg
lelkem tárháza előtt és töltögetem, töltö

getem a rekeszeket emlékekkel, tapaszta- 4
latokkal. Ez ide, az pedig amoda.
Nem, nem halál e z ! Az Isten közeledik
felém a szépségeken át. Az Isten lesz job 
ban az enyém azzal a sok gazdagsággal,
amit a nyár nyereségéből örökre eltárol
a kései ősz.
Csak jöjjön a csend, csak jöjjenek a
korai esték. Kopogj, csak kopogj, jó őszi
eső, szobám ablakán, szítom már a kan
dalló tüzét.
Késő ősz van.
Ruttkay-Miklian Gyula

Petőfi
Úgy jöttél, ahogy jő az esti szellő.
Virágok illatárját hoztad el,
Elhoztad a tavasz leheletét:
Szerelmes, ifjú, bujdosó P etőfi!

Ügy jöttél, ahogy jő a permeteg
Májusi eső eltikkadt mezőkre
S miként a hajnal hulló harmatárja
Kertünk áléit szirmú virágira.

A kenyered ugyan nem volt fehér,
Ha volt is. Ágyad sem volt lágy-meleg,
A csizmádnak is megkopott a kérge
S te mégis mindig rózsák közt bolyong[tál.

Élet fakadt minden szavad nyomában,
Életre hívtad alvó nemzeted
S a századok reá rakott igáját
A te dalodra roppantotta széjjel.

Dalod ezer szív mélységébe rejtett
Hárfák húrjára csalt ki éneket,
A lelked hófehér galamb gyanánt
Ült meg az alföld hófehér tanyáin.

Ügy jöttél, ahogy jő a fergeteg,
Csatákra zengett zúgó harsonád
S haraggá edzett honszereteted,
Mint a vihar vomdt a hazán végig

És amikor ölelted Júliádat,
A szíved csuda virágokat termett,
Mesés kelet legékesebb virága
Megszégyenülve hullt a lábaidhoz.

És megzörgetett minden ablakot
És belesírt a méla magyar éjbe
És a fekete gyászos égi bolton
Miként a villám vágtatott keresztül. . .

Ügy jöttél, ahogy jő a fergeteg,
Mely, ha kitombolt, önmagába vész el,
De lelked mindörökre él közöttünk:
Hősünk, királyunk, glóriás P etőfi!
Cserepes Sándor

—
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„A Z APOSTOL."
Irta: Algőver Andor.

Irodalomtörténetíróink közül csak a re egy ujjunkkal is romba dönteni a kár
két legnagyobbnak véleményét közlöm tyavárat.
Ha nem érti meg a társadalom beteges
erről a műről. Pintér Jenő így í r : „A köl
berendezettsége a nagy apostolnak sza
temény tele van megragadó részletekkel.
A költő nyelvének zordon ragyogása, vait: „a szeretetben nincs rettegés!”
gondolatainak magas szárnyalása, az ér ezeket az egyszerű és világos szavakat,
hogyan értené meg ennek a hosszú elbe
zelmek viharos hullámzásának festése
szélő költeménynek mesteri jellemzéssel,
szinte
felülmulhatatlannak
látszik.”
Beöthy Zsolt ezt mondja: „Költői szépségek az író legbelsőbb világából vett színekkel
festett hősét? E soraimmal is nem a tö
híján nincs e munka; de jellemzésben kiíogásos, mikor a szabadságnak voltakép meghez, de az eszményekkel még telített
pen nem apostolát, hanem őrjöngőjét magyar ifjúságom szárnyaló leikéhez for
dulok, hogy tudjon az életnek reája váró
festi. Sok részletében saját dühe tombol,
aminthogy valóban tárgyias Petőfi nem nehéz küzdelmeiben felemelkedni a föld
porából, elkerülve mindazt, ami a magas
is tudott lenni soha.”
Pintér tömör, a költemény lelkületét ból a földi porba zuhanásra kényszerítené,
tudja legalább megközelíteni, megérteni
megértő tárgyias sorai mellett Beöthynek
az apostolokat, hogy majdan szerteszéjvalóban alanyi stilizálása s ennek értéke,
avagy értéktelensége annál szembeszö- jel járva az eszmények letarolt mezőin,
kőbb, ha rögtön az idézett mondat után új magvetőkké, új aratókká váljanak, hi
szen a tér, a munka oly temérdek s az
Petőfi egy másik elbeszélő költeményéről
arató oly kevés, hogy minden nemzedék
ezt írja: „Bolond Istók igazán kedves,
ben nem egy apostolnak, de az apostolok
szeretetreméltó versei voltaképpen a költő
lelkét festik hősének álarca alatt, még sokaságának van tennivalója.
Most pedig térjünk közelebbi tár
pedig legszeretetreméltóbb oldaláról.” Itt
gyunkra !
nem kifogásos a jellemzés, nem vétek az
Az óra nyelve éjfélt hirdetett. Kegyet
alanyiság, mert ezek a versek „szeretetreméltóak” . Nem, „Az apostol” költészeti len téli éj vala; a téli éjszakák két zsar
méltatásában nem léphetek Beöthy nyom noka uralkodott: a hideg és sötétség. Ki
járna ily időben kinn, a szabad ég alatt?
dokaiba, habár ennek a költeménynek
gyakori olvasgatása s a felette való elmé És mégis, mégis ott egy élő alak : asszony.
Amott a bérkocsit pillailtja meg, hozzá
lyedés tárgyilagos bírálatomat kénytelen
sompolyog; halkan kinyitja a hintó ajta
is kihívni. Igazságosnak, az igazsághoz
legalább is közel járónak csak azt a bírá ját, belé tesz valamit s elillan, mint a
latot tartom, mikor mi semmi alkotás gondolat. A felébredt bérkocsisnak utasai
kerülnek, akik a kocsiban könnyen reá
ba sem akarjuk a magunk világnézetét
bevinni, hanem az alkotott mü központ akadnak az oda lopott tárgyra, a nyö
jába helyezve magunkat, onnan szemlél szörgő csecsemőre s átadják őt a kocsis
jük az adottságokat. S ha innen látjuk az nak, ez pedig az istenáldást egy külvá
rosi szurtos lebuj küszöbére helyezi. Itt
altkatrészek laza szerkezetét, könnyen
eldőlhetőségét, akkor nem esik nehezünk találja meg egy részeg cimbora, megsaj
—
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nálja a cudarul, vagy talán kegyetlen
tépelődések után elhajított gyermeket,
hazaviszi és a szomszédasszony gondjaira
bízza azzal a célzattal, hogyha majd ő ki
vénül mesterségéből, a lopásból, ez a ta
lált gyermek fog az ő számára is lopni.
H ogy a kis poronty a nevét törvényesen
viselje s ne legyen majdan sok baja a
mennyei hatalmakkal, annak rendje-módja szerint meg is kereszteli a kisdedet.
Szilveszter lett a neve.
Négy évet nőtt a kis gyermek a sötét
ben, a föld alatt, a tolvaj otthonában, a
bűnnel s férgekkel egy tanyán, míg egy
szer a jó öreg, a gondos nevelő, fennakadt
a levegőben; akasztófára jutott. A kis
Szilveszter így került egy vén boszor
kányhoz, az egész költemény legnyomo
rultabb alakjához. A vén tolvaj odújában
még tűrhető volt a helyzete, mert ebben
a hírhedt gazemberben mégis sok őszin
teség és jólelküség volt, de annál szomo
rúbb volt sora a boszorkánynál, aki min
den aljasságát előszedte, hogy mennél
jobban összetörhesse a vézna gyermek
testét-lelkét, csakhogy több szánalmat
ébresszen a hiszékeny emberekben s néki
annál több pénzt keressen. Koldult és
koplalt a kis fiú. Szenvedéseinek egyetlen
osztályosa és megértő barátja a boszor
kány, kutyája volt. A nyomorult asszony
ezt a barátságot is megirigyelte s végül
is elkergette a háztól a jó állatot. Íg y töl
tött két évet a gyermek. Már 6 éves volt
s átélte 6 századnak nyomorát és néhány
percnek árva örömét. Ekkor egy úr fogadta
magához és kis fia szolgálatába állította.
A nagyságos úrfi gaz kölyök vala, min
den nyomon éreztető, hogy ő az úr. Sok
szenvedése volt szegény fiúnak, de tűrte
békén bajait. Gyakran szállotta meg a
vágy, hogy távozik, de ismét csak vissza
tért, visszacsalta őt a tanulás. A nevelő
minden szavára figyelve, az úrfi mellett
eltanulgatott.
—

Sajátságos, hogy a költőnek az undok
szipirtyó megbélyegzésére általában sok
kal kevesebb szava van, mint az ifjú ké
sőbbi gazdájának, az úrfinak és családjá
nak megbélyegzésére. Erősen egyoldalú,,
tehát határozottan igazságtalan a költő,
de céljainak, irányának ez a beállítás és
helyzetfestés volt a legalkalmasabb. A
vén banyánál való szenvedéseit korán fe
ledteti el Szilveszterrel s már a kis gyer
mekbe is beleoltja, hogy ott jobb dolga
volt, mint az úri házban, hiszen jól tud
juk, hogy sokszor akart visszatérni gyöt
relmeinek helyére, csakhogy az úrfi zsar
nokságától megszabaduljon. És vájjon mi
fá jt úgy a költőnek és a költővel együtt
Szilveszternek, hogy szinte visszakívánta
a régi helyét? A szolgaság! A serdülő és
a tanulás iránt fogékony ifjú lelke mind
jobban kezdé érezni a szolgaságot. De hát
akkor mit mondjunk, mily sötét színekkel
ecseteljük a régi állapotát? Hja, az bo
szorka volt, ezek pedig urak, akik azon
ban tényleg szolgának fogadták őt s nem
ismerhették szolgájuk képességeinek mér
tékét. Az elvakult, szinte önhitté vált
Szilveszter ajkán sohasem hallunk kö
szönetét azért, hogy ez az úri család men
tette ki őt nem emberi helyzetéből, ha
nem az itt szenvedett lelki sérelmeket an
nál gyakrabban és kíméletlenebből hánytorgatja fel. Életén keresztül ez, és csak
ez a szolgaság bántja őt és életének itt
letelt szakára tekint a legfájdalmasabban,
mert itt kezdette bontogatni sasszárnyait,
itt

szürcsölgette először a minden szüle

tés és rang felett álló tudás édes mérgét.
Szilveszter félszegsége, önhittsége és ta
lán tudásába vetett túlságos bizodalma
annyira rágadja őt, hogy midőn 16 éves
korában először fakad ki fiatal gazdája
ellen, még szinte a születés rangjában is
az úrfi felett állónak képzeli magát s
azonnal örökre ott is hagyja a házat, hol
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gyermeksége úgy úszott el, mint a virág
az iszapos patakban.
Midőn alanyiságomból indulva ki, hely
telenítem Szilveszternek jelleméből folyó
gondolkozásmódját, vagyis azzal nem azo
nosítom magamat, egyúttal azonban elis
merem, hogy a költőtől adott jellemzése
s az ajkán fakadó gondolatok a legtöké
letesebb harmóniában állanak, tehát Beöthy
jellemzésbeli kifogásai semmisek. A költői
müvekben szereplő személyek jellemrajzá
ról ifjú diákkorom óta rendkívül sokat hal
lottam. Tankönyveink alapján egykor én
is karban fújtam iskolatársaimmal, hogy
ez, meg az az író milyen tiszta jellemeket
rajzol, míg a másiknál, habár talán tud
is írni, jellemrajzról egyáltalán nem lehet
szó. Azóta már férfi-korom is letűnt, vá
rom lassanként az esti harangszót, volt
tehát önálló véleményem kialakulására
elég időm arra a kérdésre: lehet-e egy
általán szólni valamely irodalmi mű sze
replőjének jelleméhez? Van-e helyes, vagy
helytelen jellemrajz?
Sok irodalmi alkotást nyugodtan végig
olvasva, a történelem rég letűnt alakjai
nak lelki világát magam elé rögzítve, kor
társaim közül Isten által a nagyobbak so
rába elhivottak, vagy emberek által na
gyoknak kikiáltottak élete és beszédei kö
zötti összhangot kutatva, szent m eggyő
ződésem, hogyha a szobrász élő alak után
alkotja meg művét, az lehet jó, vagy
rossz aszerint, amint híven, vagy elmosó
dottan adja vissza annak az élő egyénnek
a testi vonalaiban is kifejezett lelki vilá
gát, ellenben ha Pallas Athénét faragja
ki, ez ellen az alkotás ellen senki jellem
zési kifogást nem emelhet, mert ezt a kép
zeleti alakot úgy kell vennünk, amint
maga az alkotója elképzelte. Szakasztott
így vagyunk a szépirodalmi müvekkel,
ahol ne keressük elképzelt alakok jellem
zési előnyeit, vagy hibáit, mert ahányan
olvassuk, annyifélének szeretnők a sze
—

replőket átalakítani, hanem minden jel
lemrajzot fogadjunk el úgy, amint az
írótól vesszük. Erre legfőbb mesterem, az
élet is így tanított.
Vegye elő lélekben kiki bármely isme
rősét. Ugyanarról az egy lényről sokszor
még a nagy körvonalakban sem egyező
véleményt hallunk különböző felfogású
embertársaink részéről. Mi következik eb
ből? Az, hogy a mi ismerősünk egyéni
sége, tehát jelleme külön alakul ki mások
lelki világában, holott pedig ő a maga
egészében csak egy féle lehet, habár
egyetlen egyénisége talán olykor a leg
ellentétesebb, a legkülönfélébb változa
tokban nyilatkozik is meg. Mivel tehát
igazi emberismeret nincs s így a legköze
lebbi barátaink felől is a vélemények tel
jes ingadozását találjuk, tökéletes jellem
rajzát senkinek sem adhatjuk. Már most
képzeleti alakoknál ne is kísérletezzünk
jellemzési frázisokkal, ne magasztaljunk
fel senkit alakjainak szigorú jellem
rajzolóvá, ne kisebbítsünk senkit alak
jainak
megrajzolásában.
Részemről
erős
és
gyenge
jellemrajzolókat
nem ismerek, én a szépirodalmi művekben
nagyrészt csupán esztétikai hatásokat,
szép kifejezésre juttatott gondolatokat
keresek, nem pedig a történetíróknál is
elég ritkán található helyes jellemrajzot.
Szegődjünk újból a mi Szilveszterünk
höz. — Elindult az ifjú a világba célta
lan, szegényen. Nagy ínsége közepette ka
póra jött a nevelő segítsége, aki egy évi
jövedelmét adta át a megszeretett ifjú 
nak, hogy folytassa tanulmányait. Amerre
csak ment, mindenütt oly szépnek látta a
természetet, de benne az embert minde
nütt oly boldogtalannak. Kezdte észre
venni, hogy nem ő a legszerencsétlenebb
s így mindig kisebb lett előtte a saját
baja, míg végképp elfeledé.
H ogy maga a költő is mennyire tudat
lannak, tapasztalatlannak és félszegnek
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tartja a 16 éves Szilvesztert, mutatja az
a helyzetrajz, melybe az ifjút illeszti vándorútjában, mikor minden, minden, ami
körülveszi öt, az újság csodás ingerével
hat reá. A hatalmas benyomások alatt
erőt vesz rajta egy szent érzemény, letér
depel és imádkozik:
Imádlak, Isten! Most tudom, ki vagy.
Sokszor hallottam és sokszor kimondtam,
De nem értettem nevedet.
A nagy természet magyarázta meg
Hatalmadat s jóságodat . . .
Dicsértessél, dicsértessél örökre!
Imádlak, Isten! Most tudom, ki vagy.
Az új képek, új benyomások elemi erő
vel törnek utat az ifjú leikébe, eddigi ön
zése, félszegsége tünedezni kezd, hogy he
lyet adjon a nagyobb élettapasztalaton, a
több és valódibb tudáson alapuló ember
szeretetnek; már kezdi észrevenni, hogy
eddigi útján tovább nem haladhat s lelkét
átjárja a vallás enyhe melege.
Hát ha jellemrajz kell, kell-e bámulato
sabb, céltudatosan kivittebb jellemrajz,
mint Szilveszteré?
A kapott pénzen beáll az iskolába és
szorgalmasan fog a tanuláshoz. De amit

az Istennek emberkéz nem faragta, nem
építette, örök szép temploma felébresztett
benne, a tiszta emberszeretet lassanként
újra kioltogatni kezdették tanuló társai,
akik csodálták őt, de nem szerették; el
vadult a világtól, egy barátja lett, a sen
kitől meg nem zavart magány. íg y válik
a mi új életre lépő Szilveszterünk elmé
leti tudóssá, aki a társadalmat saját esz
méi szerint kívánja átalakítani és boldo
gítani anélkül, hogy az adott körülmé
nyekkel számolni tudna. Ez lesz később
számára sok keserű csalódás forrása, sőt
végzete.
Legkedvesebb olvasmánya a világtörté
net volt, ez a valóban sajátságos tudo
mány s ebből merítette gondolatkincseit,
tetterejét. Becsületére válik az ifjúnak,
amit ő olvasott ki a világtörténetből. Az
a nyörnyörű hasonlatból kiinduló képen
és jellemrajzon épülő gondolatvilág, me
lyet itt a költő Szilveszter ajkára ad,
egyik drágaköve az egész költeménynek
s méltó lenne, hogy minden mondatán
eltűnődjünk és okuljunk.
Mit olvasott Szilveszter a világtörténet
ből, mit gondolt, midőn e könyvet be
csukta reszkető keze? Ezt gondolá:

A szőlőszem kicsiny gyümölcs;
E gy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék.
A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs;
S ha a kis szőlőszemnek egy nyár
K ell: hány nem kell e nagy gyümölcsnek,
Amíg megérik? Ez belé kerül
Évezredek, vagy tán évmiijomokba;
De bizonyára meg fog érni egykor
És azután az emberek belőle
Világ végéig lakomázni fognak.
A szőlő a napsugaraktúl érik;
Míg édes lett, hány napsugár
Lehellte rája élte melegét,
Hány százezer, hány miljom, napsugár?
A földet is sugárok érlelik, de
Ezek nem nap sugárai, hanem
—
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Az embereknek lelkei.
Minden nagy lélek egy ilyen sugár, de
Csak a nagy lélek s ez ritkán terem;
Hogyan kívánhatnák tehát, hogy
A föld hamar megérjék? . . .
Érzem, hogy én is egy sugár vagyok,
Amely segíti a földet megérni.
Csak egy nap tart a sugár élete:
Tudom, hogy amidőn megérkezik
A nagy szüret,
Akkorra én már rég lementem
S parányi művemnek nyoma
Elvész az óriási munka közt;
De életemnek a tudat erőt ad,
Halálomnak pedig megnyugovást,
Hogy én is,, én is egy sugár vagyok!
Munkára hát,
Fel a munkára, lelkem!
Ne légyen egy nap, egy perc elveszítve.
Nagy a feladat, az idő röpül s az élet rövid.
Mi a célja a világnak?
Boldogság! S erre eszköz? A szabadság!
Szabadságért kell küzdenem,
Mint küzdtek érte oly sokan!
És hogyha kell, elvérzenem,
Mint elvérzettek oly sokan!
Fogadjatok, ti szabadságvitézek,
Fogadjatok szent sorotok közé!
Zászlótokhoz hűséget esküszöm
S hahogy véremben lesz egy pártütő csepp,
Kiontom azt, kifeccsentem belőlem,
Habár szívemnek közepén lesz is!
Tehát a mi Szilveszterünk ezt a tanul
ságot merítette a világtörténelemből.
Nem is csoda, ha ily tanulság, ily vallomástétel után felveszi Isten a szent köny
vet, melybe a mártírok vannak jegyezve
s beleírja a Szilveszter nevét. Ekkor és itt
ébred Szilveszter tisztultabb öntudatra,
az apostoli magaslatra, egy benső hang
szabad szót ad a rejlő gondolatnak, mi
kor a maga lelkét égi sugárnak tekinti;
c tudat életének erőt és tartalmat ad,
megteszi hűségeskűjét s ezt meg nem
szegi mind a vérpadig.
—

A gyermek ifjúvá lett s az ifjú férfivá.
Beh másnak látta a világot, mint ami
lyennek képzelé! Amit férfias erővel ön
magára vállalt, azt a feladatot mindvégig
teljesítette híven, becsülettel, csupán —
miként már említém — a körülményekkel
nem tudott számolni, elméleti tudóssá lett.
Azt hitte, hogy az embert felemelő, em
berré tevő eszméit mindenkinek meg kell
értenie; feledte, hogy a kor folyam, mely
nek úszója, nem vezére az egyén. Nem
tudja feledni egykori szolgaságát, az úri
járm ot; szeretné, ha az Isten képére te
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remtett ember a napba, nem pedig a por
ba nézne. Semmi szolgai hivatalt nem fo 
gad el, hanem midőn szegény emberek
jöttek hozzá és meghívták őt falujokba
jegyzőnek, az ifjú ment. Tettvágyának és
lelki készségének itt' vélte feltalálni terét
s mindjárt a faluba lépésekor kibontotta
lobogóját, hirdetvén a szolgaságba és kö
telességeibe merült nép elő tt: én megtanítlak joga idra ! A fogékony nép mohón
szívja a lelkes jegyző tanait, de sokkal
alantabb áll, semhogy azoknak kristálytiszta és üde vizében megfürödni volna
képes a mocsárhoz szokott test és lélek.
Itt éri Szilvesztert az első kemény csaló
dás.
Tanítója, atyja kívánt lenni népének.
A jó akarat meg volt benne, világosan
tündökölt előtte életcélja: az emberiség
felvilágosítása, de eszközeiben semmi he
lyes élettapasztalatot nem látunk, a játé
kot el kellett vesztenie. Ugyanaz a nép,
melyért lelkesült, melyet fel akart emelni,
egyszerűen elűzte őt. És itt szövődik az
apostol életébe egy erőteljes aranyfonál,
a kastély kisaszonyának mind a sírig hű
séges szerelme. Ő a saját lelkének suga
rait lefelé vetítette, hogy azután az általa
csupán jogosulatlan előítélettel bírált úri
rend leánya az egyetlen fényt és meleget
árassza reá, melyet csak későbbi börtöné
nek homálya tudott kioltani. Ennek a
dicső hölgynek szerelme kísérte a ván
dort távozó útjában, de így sem hagyta
soká egyedül, hanem ment, futott utána,
szakítva családjával, a jóléttel, csakhogy
a megszeretett férfitől ne szakíthassa le
senki, semmi. Hát akadnak még ily höl
gyek is, akik nem hitvány betegségből,
hanem lelkűk fenkölt energiájával, meggondoltságával és nem csupán ideig-óráig,
hanem egész életükre tudnak egy férfi
eszményért lemondani és élni? Űgylátszik,
•— legalább a költők szerint ■
— igen.
A földesúr leánya az egész költemény
—

legkedvesebb alakja. Fény és árny nem
váltakoznak benne, fejlődési fokozatai
nincsenek, rögtön úgy jelenik meg előt
tünk, mint a tenger hullámaiból kibonta
kozott cyprusi istennő; nem fecsegő bo
szorka, hanem nőiesen élni és tenni tudó,
övéiért élő-haló tünemény.
Együtt maradtak tehát, mint férj és
feleség, egy fővárosi bérház nyomorúsá
gos zugában, egy kicsiny padlásszobában.
Boldogságban teltek a napok, a hónapok.
De végül is bekopogtatott a házi gond s
az ifjú férj társadalomboldogító eszméi
megírásához fogott. De hiába kopogtatott
bé velük bárhol is, esetleg jóakaratú di
cséreteknél egyebet seholsem kapott, esz
méi kiadását nem vállalta senki. Így jö t
tek évek, mentek évek s megszaporodott
a család. Hárman levének s nemsokára •
négyen s négyszeres lett a nyomor ott
fönn, a kis padlásszobában. De Szilvesz
tert a hősies nő oldalán a nyomor nem
ingatta meg, gondolatai fejében nem hal
hattak el. Kegyetlenül szenved, de hitét
még nem veszti el s midőn lelke ledobja
a ház és nap gondjait, mint tojása héját
a madár, ott fönn bolyong azon magas
ban, hová csak őrültek s félistenek, az
igazi apostolok, merészlenek s bírnak felszállani. Miként a hattyú fürdik a tónak
átlátszó vizében, úgy fürdik meg az apos
to l is az ősszellem fényében és a követ
kező mélységes imára kulcsolódnak kezei:
Isten, légy üdvöz, légy imádva!
Felszállott hozzád egyik porszemed, hogy
Előtted leborxdjon
S elmondja: hű fiad vagyok, Atyám !
Kemény pályára utasítói;
De én nem zúgolódom,
Sőt áldalak, mert azt mutatja ez, hogy
Szeretsz, hogy én választottad vagyok.
A föld lakói élfajultanak,
Eltértek tőled, rabszolgák levének . . .
Rabszolgaság, ez a bűnök szülője,
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A többi ennek apró gyermeke.
Ember hajol meg emberek előtt!
Ki embertársának fejet hajt,
Az, Isten, tégedet csúfol!
Meg vagy csúfolva, Isten, ott a földön;
De ez örökké nem maradhat így,
Dicsőségednek helyre állni kell.
Egy éltet adtál énnekem, Atyám
S én azt szolgálatodra szentelem.
Mi lesz a díj, vagy lesz-e díjam,
Nem kérdezem;
A legrosszabb rabszolga is kész
Fáradni, hogyha megfizetnek érte.
En díjkívánat, díj reménye nélkül
Fáradtam eddig s fáradok tovább is.
De lesz jutalmam s nagy jutalmam lesz
Azt látni majd, hogy embertársaim
Habokból újra emberek levének,
Mert én őket, bár vétkesek,
Vétkökben is felette Szeretem.
Adj, Isten, adj fényt és erőt nekem,
Hogy munkálhassak emb ért ársímért! —-

bernek nemcsak joga, hanem teremtője
iránt való kötelessége is szabadnak len
nie, mert, aki Isten legszebb adományát
meg nem becsüli, magát az Istent sem be
csüli az!
A könyv gyorsan terjedett szét. Mohón
nyélé el a szomjas világ, de a hatalom
bérencei gyors törvényt ültek a szerző fe
lett. Az utca közepén fogták el, közel
padlásszobájának ablakához s csak egy
rövidke kis időt sem adtak neki, hogy
nyomorban maradt szeretteit még egyszer
ölelje át, hanem egyenesen vitték a sötét
börtönbe. És e börtön sötétjét 10 hosszú
év alatt csak egyszer hasította át egy
pillanatra felvillanó fényözön, mikor hű
séges hitvesének szelleme akadálytalanul
hatolhatott át a vastag falakon, a rab
mellé hajolt és fülébe súgá édes han gja:
„Én már kiszenvedék, Isten v eled !” Az
után ismét sötét lett, mint villámlás után
az éjfél.
Végre megnyílt a börtön ajtaja és a
korát meghazudtoló, megtört aggastyán
réveteg tekintettel szemlélte a jól ismert
utcák járókelőit, hogy azoktól szerettei
felől tudokozódjék. Egy asszony beszéde
meggyőzte őt a börtöni jelenés szomorú
valóságáról, az imádott nő haláláról. Az
életben maradt fiúról azonban semmi
jelre sem akadt. Tehát egyedül van, nem
köti őt többé az élethez semmi. A meg
tört, az ítélőképességét elvesztett ember
többé már nem apostol, az erkölcsi fele
lősség tudatának kialvásával erkölcsileg
nem is felelős bekövetkező tetteiért. Lá
zas eszméi, gondolatai ott kóvályognak
még a ki nem hidegült agyban, mikor
körülötte a zajban és fényben úszó város
népsége ezrével tolong és éljenez valakit.
A király jön, őt éljenzi a tömeg. Szilvesz
ter elborult agyán keresztül cikázik egy
élet uyomora, szenvedése, egy család pusz
tulása; a reszkető aggastyán a tömeget
is túlharsogva kiáltja el: „H aljon a ki

Hát kell-e, lehet-e a bűnös szolgaságba
merült emberiségért tisztább fohászban
szárnyalni az örök tisztaság zsámolya elé?
Hol az a pap, hol az az igehirdető, akinek
imája úgy fedi életét, gondolatait és tet
teit, mint a mi apostolunknál? Apostol
vagy, Szilveszter, a bűn odújából a mocsoktalan élet űrébe emelkedett apostola,
nem pedig őrjöngője a szabadságnak,
mert nemcsak suttogod a nyomorult sza
vakat, de a benned feltámadt igazságot
véreddel pecsételed. Vér és vér minde
nütt, ahol a nemes szó nyomán ezüstsar
kantyúként pengőnek a nemes tettek; a
(lolgotha keresztje mered eléje, ki a ra
bokat emberré akarja tenni s jótevőjük
daróeon hentereg.
Amit sok évi erőlködés meg nem ho
zott, meghozta egy véletlen pillanat. Tit
kos nyomdát fedezett fel s ott nyomatta
ki műveit. Mi volt e művekben? Az, hogy
minden ember ember egyaránt s az em
—
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r á ly !” , eldurrant ja fegyverét s a király
a porba rogy, de csakhamar feltápászkodik, mert csak ruháját érte a golyó.
Néhány nap múlva vérpad állt a téren
és egy ősz ember fenn, a vérpadon. Az
ősz végigtekint a kárörvendő szilaj tömeg
során és sajnálkozó könny reszket szemé
ben. Nem önmagát sajnálja, hanem azo
kat, akik őt megrugdosták s akik most
gyönyörrel nézik halálát.
Ennél az elképzelt jelenetnél egy má
sik, valódi kép tárul elém, a kereszten
függő Jézusé. „Vegyétek fel az én igá
mat reátok és tanuljátok meg tőlem, hogy
én szelíd és alázatos szívű vagyok és ta
láltok nyugodalmat a ti lelkeiteknek.
Mert az én igám gyönyörűséges és az én
terhein könnnyű.” Máté X I. 29— 30.
Ha valakinek, úgy nekünk evangéliku
soknak kell az evangélikus szellemmel te
lített Petőfinek eme megrázó költemé
nyét, életfordulatokban gazdag és válto
zatos, de folyton emelkedő hősének életét
megértenünk még akkor is, ha az apos
toli hivatásának betöltése utáni végső tet
tét már többé nem tekinthetjük apostoli
nak. Általában: ki apostol? Meddig ter
jed Szilveszter apostolsága?
Ansgarnak (f865), az Észak nagy apos
tolának homlokát nem övezte a vértanuk ko
szorúja, de nemes célokat kitűző s azokba
önfeláldozó, szeretetet, kitartást vinni

tudó élete az emberiség apostolainak
méltó sorába emelte őt. Apostol az, aki
közelebbi, vagy távolabbi környezetét ön
zetlenül, csalt azokért buzogva, akarja az
eszmék, gondolatok tisztultabb fokára
emelni, azonban semmiesetre sem mások
kiömlő vére, de ha kell, saját élete árán
is. Minden apostolnak jellegzetes tulaj
donsága a legtökéletesebb alanyiság. Objektíveknek látszani akaró filiszterek le
hetnek derék mintaképei a rendes ütemű
mindennapi életnek, de apostolsors nem
válik osztályrészükké, apostoli magaslatra
emelkedni képtelenek. Szilveszter apostol
sága akkor zárul le, mikor börtöne ajtaja
megnyílik. Ezen a további rövid úton már
csak Szilveszterről beszélhetünk, akit
írója a legtökéletesebb lélektani előkészí
téssel vezet, mint vezette Katona József
Bánkot, amikor mindketten váratlan, hir
telen, nem helyzetileg, csak lelkileg elő
készítve, viszik véghez azt, amitől fellé
pésük idején még oly igen távol állóknak
érezték magukat. S mikor megtették,
Bánk a porba sújtva z ok og ja : „nincs a
világon vesztes, csak é n !” , Szilveszter
szemében pedig sajnálkozó könny reszket
a vérpadon. Tulajdonképpen ekkor is
Szilveszter áll önzetlenebb fokon, mert
míg Bánk önmagát és gyermekét siratja,
addig Szilveszter könnye az őt meg nem
értő sokaságért omlik.

Kirándulás Norvégiában.
Gránitóriások és zuhatagok.
1928 júl. 6-án a „Monté Olivia” óceán
járó nagy hajó befutott a Hardanger
fjordba, jobbra kanyarodva végigfutott
a Stör fjordon és kikötött a part közelé
ben Odda községnél. Csónakokon partra
szállott körülbelül 1200 utas. A csontos,
izmos németek hosszú lépésekben rohan
tak előre, hogy a kétórás gyalogutat leg
—

alább öt óra alatt megtegyék. Magamra
maradtam, de nem voltam egyedül, mert
megtelt a lelkem csordultig az őstermé
szet fenséges, nagyszerű világával. Hatal
mas gránit- és palaóriások néznek reám.
Meztelen a testük, komor a tekintetük.
Az emberben megdöbben és megnémul a
lélek, ha ránéz ez óriásokra. A gránit
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óriások e hatalmas, nagyarányú tömegé
ben megérzem az emberi gondolat törpe
cégét. Legjobb hallgatni és befelé nézni,
mindig csak befelé, amilyen mélyen csak
lehet.
Az út völgyben vezet tovav A völgyben
a víz uralkodik, a gránitszikla mellett az
őstermészet másik hatalmas ereje. E két
őserő örök harcban áll egymással. A harc
tér a völgy és a magas hegyek oldala.
A hegyi patak lejtősen omlik alá a szik
lás mederben. Ahol erősen sziklás és szűk
a medre, ott a legnagyobb a küzdelme a
gránitsziklákkal. Csodaszépen törik meg
a lejtősen omló zuhatag a gránitsziklatömbök ellenállásán. A szikla nem mozdul,
áll rendületlenül. A víz rohamos erővel
omlik alá. Szép a hangja, szép a színe.
Harsog és zúg, haloványzöld színben ra
gyog, fehéren tajtékzik. A magas hegyek
oldalán még nagyszerűbb e küzdelem.
Jobbról is, balról is fátyolosán vagy szalagszerüen omlik alá a zuhatag a magas
ból a mélységbe, a hegyről a völgybe.
Emiit szökőkútszerü vízesést látok. A
Nziklatömbök felülről lefelé lépcsőzetesen,
lejtőben szélesednek s végigomlik rajtuk
a zuhatag. Amott fátyolszerű zuhatag om
lik alá a magasból kétoldalt ezüst csíkok
ban, körülpántlikázva. Olyan, mint egy
fehér szalagokkal ékesített fehér fátyol.
Legszebb valamennyi között Laatefoss, a
nagy vízesés. Két ága van, melyek a ma
gasból egy törzsbe összefolyva omlanak
a hegyi patakba. Ott, ahol a zuhatag a
patakba omlik, az omló ár felett szikla
szilárd gránit-terméskőből híd épült. E
hídról nézve a legszebb a vízesés, mert
mindkét ága szemben látható, de csak
pillanatokig élvezhető, oly erős a szél és
az eső, mely a magasból aláomló vízára
datból felénk árad. Az ereje, a lendülete,
lépcsőzetes esése elragadóan szép. Sziklás,
meredek lejtőn omlik alá az áradat. Dü
börgő hangja már messziről hallatszik.
—

Lendületes esésében megtörik a kiálló
gránittömbök ellenállásán, szétporlik, a
magasba száll s mint finom eső, szitaszerüen száll alá. Aki a hídon áll, csak kife
szített esernyővel a kezében nézheti e
vízesést s jól tartsa az ernyőt, mert kü
lönben a szél elviszi.
E hatalmas vízesés táplálja a hegyi pa
takot, mely a völgyben folyik végig. Ahol
kitágul a völgy, ott elcsendesedik a zúgó
áradat s csendes tóvá szélesedik a patak.
Olyan mozdulatlan, mintha állna, pedig

Fjord
folyik lassan, némán, észrevétlenül. H o
zott magával termőföldet, mely szépen le
rakódik a sziklák mentén s zöld szigetet
alkot.
Norvég lélek.
Itt a kies völgyben, itt lakik az ember.
A háza a hegyből és az erdőből épült.
Gránit az alapja, fa a dereka és pala a
teteje. Az alapja s a teteje a hegyből, a
dereka az erdőből alakult ki. Itt terem a
fű, a széna, a virág. A szénaszárítók kerítésszerűen összerótt faágak, melyek pár
huzamban sorakoznak egymás mellé. A
levegő balzsamos a szénaillattól, tarka v i
rágok virítanak a mezőn lila, sárga, kék
színben. A norvég ember háza is tarka,
m int. a virág, fehérre, barnára, pirosra,
sárgára, kékre van festve. Rendesen eme
letes s az emelet homlokzata középen,
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vagy oldalt szép háromszögű oromzat for
májában kiugrik. A ház kerttel szegélye
zett, az ablakokban virágok virulnak
porcellán és réz díszcserepekben. Benéz
tem az egyik ablakon s kis szobát látok
magam előtt. Középen az asztal fehér te
rítővei van letakarva, rajta két könyv
s egy üvegváza. A vastagabb könyv a
biblia, a vékonyabb az énekeskönyv. Az
üvegvázában egy csokor virág mosolyog.
A házban rend és tisztaság uralkodik.
Szép és jólelkű emberek laknak itt, akik

gránitóriások némasága, a zuhatagok
örök zúgása erre kényszeríti őket, de nem
mogorvák, a tekintetük nyílt, derült. A
norvég ember lelke olyan, mint a termé
szet hazájában. Néma, hallgatag, mint a
sziklaóriások, kemény, edzett, mint az
aláomló hegyipatak küzdelme a sziklával
s derült, mint a virágos mező a völgy mé
lyén. Mi lakik e lélekben? Az élet csen
des öröme, igénytelen, nagy egyszerűsége,
a természet szeretete és istenfélelem.
A „Monté 01iviá” -n.
Este 11 óra. Ismét a hajón vagyok.
Nem kint a fedélzeten, hanem bent a fe
dél alatt. Körülöttem zajongnak, zenél
nek, dalolnak az emberek, felettem ra
gyognak a villanykörték. S én mindezt
nem látom, nem hallom. A lelkem tele
van csendes, mély hangulattal. Legjobb
barátommal, a természettel beszélgetek.
Csendes, néma szemléletben szólók hozzá.
Érzem, hogy e pillanatban jobban szere
tem a természetet, mint az embereket.
Jobban szeretem, mert egyszerű, igaz,
őszinte, megbízható, vízben, sziklában va
lódi karakter. Érzem lelkemben a gránit
sziklák súlyát, szilárdságát, érzem a víz
leomló áradatának lendületét, ritmusát.
Ki kell mennem a szabadba, fel a fedél
zetre.
Fölöttem szürke égboltozat, alattam a
tenger sötétzöld tükre. Körülöttem hava
sok fehér láncolata, a hegyek alján zöld
erdő, zöld mező. Érzem, hogy a természet
szabaddá s boldoggá tesz. Csodálatos szép
sége s rejtelmes n&gysága előtt kicsinnyé
törpül bennem minden emberi gond.
Közeledik az éjfél. A levegő erősen pá
rás. Lassankint fátyolba borul körülöt
tem minden, amit látok. A gyenge szür
kület félhomályában sirályok röpködnek
fehéren, világosan. Mintha a gondolkodó
ember gondolatai
volnának,
melyek

Norvég község
virág és biblia nélkül nem tudnak élni.
Szeretik a természetet s a szívükben isten
félelem lakik. A ház élő dísze a gyermek.
Minden ház előtt az utcán bámulnak ben
nünket, mi meg őket. Kék a szemük, szőke
a hajuk, pirospozsgás az arcuk, bájos a
szépségük. Csaknem kicsattan az egész
ség az arcukból. 'Boldog ország, itt nincs
sápadt gyermek, itt nem ismerik a tüdővészt. A gyermekek nem félnek, nyílt, de
rült tekintettel mosolyognak reánk. Virá
got s fenyőtobozt kínálgatnak nekünk.
Nem pénzért, szívességből s boldogok, ha
elfogadjuk az ajándékot. Szeretet és
öröm lakik a szívükben, de a világért
meg nem szólalnának. Néma az ajkuk,
annál beszédesebb a szemük, a tekinte
tük. A felnőttek is hallgatagok. Komo
lyan, vagy csendesen mosolyogva néznek
reánk. A norvégok befelé élő emberek. A
—
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szárnyra kelnek bennünk, ha beletekültünk a nagy természet néma világába
mélyen, csendesen. Sirályok szárnyain
felrepülök én is a magasba, az Alkotó

erős keze gyöngéden megérinti a homlokomat s a lelkem meghajlik mélyen, csendesen . . . .
Lamnek Vilmos.

Norvég evang. templom

Ifjú hősök.
A történettanár boldog ember, mert
szívét két nap melegíti: az ifjúság, me
lyet lelkesít és a hősök világa, mely őt
lelkesíti. Ki a hős? Nem katonai, hanem
általánosabb, világtörténeti jelentésben?
Aki mély értelmének, nemes érzéseinek,
erős akaratának nagy értékét valamely
dicső eszmének szenteli. Vele győz. vagy
bukik. Reprezentatív embernek is neve
zik, mert ő reprezentálja, képviseli az esz
mét, sőt annak megtestesítője, földi gé
niusza.
Nagy gyönyörűség — Carlyle angol
íróval szólva — ilyen hőst „imádni ’ ’, nap
raforgóként szüntelenül sugarait keresni,
egyéniségébe mintegy beleolvadni. Hátha
még az a hős nemcsak tiszteletre, hanem
szeretetre is méltó ifjú hős.
Az ifjúság mindig szép. Szép ha még
bennünk lobog. Ha önbizalommal telten
felkiáltunk: „Hogy ez a világ? Megve
szem. Nem pénzen, hanem lelkem kincsei
vel. És uralkodom rajta akaratom erejé
vel.” És szép akkor is, mikor már elröp
pent. Mert az emlékezet tükörében szebb
—

nek látjuk a valóságnál. És szépnek lát
juk másokban. Az öregség ezüst dombjá
ról lenézve irigység nélkül gyönyörkö
dünk a lábainknál fodrosodó élettenger
csillogó, csobogó ifjú hullámaiban.
Az ifjú hősöket még Homérosz, a vak
koldus is gyönyörködve „nézte” . Iliásza
hősének nem az öreg Nesztort választotta.
Pedig annak ékesenszóló ajakáról „édes
méz csepegett” . Hanem Akhilleszt, a
gyermekifjút, akinek, mint Arany János
ifjú hősének „még legénytoll sem pehelyzett állán” .
Olyan fiatal, hogy édesanyja egy rokon
király udvaránál, annak leányai közé rej
tette el. íg y akarta távol tartani a hábo
rútól, melyben a Végzet szerint el kellett
pusztulnia. A ravasz Odüsszeüsz, mint
házaló kereskedő ékszert, csecsebecsét és
kardott rakott ki a női lakosztály vidám,
kandi népe elé. Akhillesz a kardért nyúlt.
Végzetének be kellett teljesednie.
Milyen gyermek még. Mikor kedvesét
a királyok királya, Agammemnon elra
bolja tőle, hogyan összepörölnek, mint
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két kis gimnazista gyermek. Azután meg
kimegy a tengerpartra és édesanyjának
kebelén sírja el bánatát. Mégis milyen
félelmetes hős. Még Hektor is rémülten
szalad meg villámokat szóró rettenetes
tekintete előtt.
A történelem Akhillesze, Nagy Sándor,
tizennyolc éves korában ellenállhatatlan
lovasrohammal eldöntötte a Khajronejai
csatát és ezzel a világ sorsát. Mert ebből
következett a makedón hegemónia a gö
rög nemzet fölött, mely ez életerős nem
zet erejét rázudította a Keletre. A görög
erő és a görög kultúra úrrá lett azon a
vidéken is, ahol a keresztyénség isteni
lángja fellobogott. Pál apostol a görög
filozófián iskolázott elméjével a görög
világnyelven fejthette ki és hirdethette a
keresztyénség igazságait. Íg y lett ez vi
lágvallássá.
Milyen határtalan önbizalommal indult
el a 22 éves Nagy Sándor a világ meghó
dítására. Egy percig se kételkedett a vég
leges diadalban. Csak azon búsult Akhillesz sírja fölött állva, hogy az ő cseleke
deteinek nem lesz Homérosza.
A történelem ifjú hőseinek eszményi
példaképe, a harmincéves Jézus, lelki sze
meim előtt úgy áll, mint ikertestvére a
görög harmónia megtestesülésének, A pol
lónak. Ha én alkotó művész volnék, a
keresztfán sem ábrázolnám őt kínoktól
eltorzult arccal, vonaglások közben megmerevült tagokkal. A keresztfa bíbor
színű felhővé változnék ecsetem alatt;
rajta a diadalmas ifjú hős ajkán boldog
mosolygással lebegne fel a harmónia örök
kútfejéhez, Istenhez.
Ilyen diadalmas hősnek, ifjú Apollónak
ábrázolta őt a legnagyobb keresztyén
művész, Michel Angelo is a Sziksztinakápolna oltárképén. Ott áll „KrisztusA p olló” Isten trónusa előtt és mint az
ifjú hajnali napsugár a felhőtábort, sze
me egy villanásával kétfelé szakítja az
—

ítélet előtt remegő embertömeget. Az elkárhozottakat pokolra sújtja, a hívőket
üdvre hívja.
A másik ifjú hős, a harmincéves Luther
élettemplomának kupoláján akkor áll,
mikor világot megváltó kilencvenöt téte<lét felszegezi. Felemelt kalapáccsal kezé
ben olyan, mint az a másik ifjú kovács
legény, a Niebelung-ének eszményi hőse:
Siegfried. Mikor ez saját magának ková
csolt fegyvert, csak könnyedén legyintett
egyet az üllőre és az ifjú kezének súlya
alatt lesüllyedt a földbe. Tizenkét nap
számos tizenkét nap alatt ásta ki.
Luther egy kalapácsütésére rombadőlt
egy egész világ, a pogányszerűség, a szol
gaság világa. A második kalapácsütésre
diadalmas ifjú szépségében megszületett
egy másik világ, a szabad gondolat vi
lága.
Ifjú hős Luther azért is, mert öregségé
ben is megmaradt lírikus lelkének gyer
mekdeden édes naivsága, ifjú üdesége.
Menjünk át a hősök világából a hősö
ket teremtő szellemi hősöknek, a költők
nek világába. Milyen kimondhatatlanul
kedves látvány az ifjú Byron, a test és
lélek minden szépségével megáldatott
nagy angol költő. Már tizenkilenc éves
korában elismert költő volt és huszonkét
éves korában, mikor megírta a Childe Haroldot — a világhír szárnyára kapta a
nevét. Maga írta, hogy egy reggel feléb
redve, világhírű költőnek látta magát.
Gyönyörű bíborszínű hajnal lehetett az,
amikor a boldog álmából felserkenő ifjú
poéta és az ágya előtt álló tündérlány, a
világraszóló hírnév örökifjú géniusza,
egymásra néztek és gyermekded jókedv
vel nevettek — nevettek. Mélyen „stíl
szerű” dolog, hogy ez az ifjú titán ott,
Misszolunghibon, mint a hellén szabadság
hősi hallottja lobbant el harminchatéves
korában. Íg y maradt meg képzeletünk
tükrében örökre ifjúnak, örökre szépnek.
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Maga is érezte, hogy a Végzet kora ha
lálra rendelte el. Sietett élni, sietett al
kotni, sietett ellobogni.
A másik ifjú hős, a költők költője,
(íoethe, tizenkilenc éves korában csinytevésben gyönyörködő gyermeklélekkel be
csempészte a Herder számára gyűjtött
népdalok közé saját költeményét, a nép
dalok népdalát, a Puszták Rózsaszálát.
A nagy esztétikus Herder pedig elhitte,
hogy ezt a kis remekművet a világ legna
gyobb költője, a dicső névtelen, a nép al
kotta meg.
Még csak huszonegyéves volt, mikor a
Faust első része világhírrel ragyogta be
a nevét. Milyen világcsoda! Az a gyer
mekifjú átértette és átérezte a vén pro
fesszornak, az életbe belefáradt Faust
doktornak lelki gyötrődéseit és azt ve
lünk is át tudta éreztetni.
h*e jöjjünk haza! Milyen rejtelmes
műhely a huszonhároméves Kátona Jó
zsef lelke. Ki tanította rá, hogy olyan drá
mai elevenséggel ábrázolja az öreg Tiborc
keservét és a negyvenéves, féltékeny
Bánkbán prométheuszi vergődését?
Ha annyira kedves nekünk az ifjú hő
sök világa, nemzeti történetünk melyik
korszaka állhatna közelebb a szívünkhöz,
mint az 1848— 49-iki szabadságharc, ez a
bimbókat fakasztó gyönyörű május. Saj
nos, igazi magyar május, melynek mo
solygó virággyermekeit olyan gyakran
elsorvasztja észak zordon szele.
Milyen gazdag világát teremtette meg
ez a csodás másfélesztendő az egeket
ostromló ifjú titánoknak. A negyvenöt
éves Kossuth valóságos öreg ember közöt
tük. De lelkének határtalan önbizalmá
ban, ifjúi hevében mennyire fiatal ő is.
Milyen kedves, fiatal világ ez, mely gyer
mekdeden pajkoskodva, az egyetlen igazi
öreget, a háború mesterségének vén pro
fesszorát, Mészáros Lázárt: a hadügymi
nisztert „vén kófic ” -nak nevezgette.
—

Minden ilyen forradalmi mozgalom
korlátokat döntögető, az ifjak szinte ha
tártalan érvényesülésének teret adó ha
talmas erő. A francia forradalom ifjú őr
mesterekből, legfeljebb hadnagyokból te
remt generálisokat és királyokat. Napó
leon gránátosai ezt az igazságot francia
játszisággal jelképezték. Minden diadal
mas csata estéjén egy-egy ranggal feljebb
emelték imádott vezérüket, míg a „kis
káplár” így is el nem érte a legmagasabb
rangot, amit ifjú lángesze a valóságban
is, szinte játszva, megszerzett neki.
De minek olyan messze mennünk jel
legzetes példákért. A m i. szabadsághar
cunk elején ifjú főhadnagyok, legfeljebb
kapitányok: Klapka, Kmetty, Damjanich
és maga, a magyar katonai géniusz meg
testesülése, Görgey is. És majd néhány
hónap múlva, mint vezérek a kultúrvilág
egyik legjobban szervezett hadseregét
győzik le, rögtönözve megteremtett hon
védzászlóaljaikkal.
És milyen fiatalok az ifjú hadvezérek
közkatonái. Gondoljunk csak a kassai
vörössapkásokra, jó részben volt eperjesi,
iglói, kézsmárki ifjú diákokra. Egyet meg
is nevezhetek közülök, a budapesti evan
gélikus gimnázium és leánykollégium
diákjainak örömére. Bexheft Ármin isko
laorvos úr édesapja vörössapkás honvéd
volt. És nem lehetett utolsó a fiatal név
telen félistenek között. Az ifjú kézsmárki
diák néhány hónap alatt a főhadnagyságig felvitte. Ismertem egy öreg evangé
likus lelkészt, 14 éves volt, mikor nagy
rimánkodására bevették honvédnek. És
Világosnál, mint káplár tette le a fegy
vert. Többre vitte, mint Petőfi az osztrák
ármádiában, de a nemzeti hadseregben ő
is őrnagy lett.
Than Károly, a budapesti egyetem ké
sőbbi híres vegyésztanára szintén tizennégyéves korában lett honvédtüzér. És
a hős fiú a csatatéren vérével festette pi
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rosra a fehér havat. Odaillett volna ah
hoz az ágyúüteghez, melyet enyelegve
„tacskóüteg ” -nek neveztek, mert a pa
rancsnoka húszéves, a tüzérei 14— 16 éves
gyermekek voltak.
Csuda-e, ha ezek a zsebkiadású féliste
nek csak úgy játszottak a halállal. És ha
valamelyikükkel kegyetlenül bánt pajkos
játszópajtásuk, sírja mellett elmondhatta
a pap, Vörösmartyval, hogy „korán já t
szották el gyermekjátékaikat” .
Csodáljuk-e, ha tanáraik is utánuk kí
vánkoztak és azt mondták lelkűk gyerme
keinek: „Fiúk, eddig együtt tanultuk a
történetet, ezután csináljuk együ tt! ’ ’
Hadd nevezzek meg egypárt az iroda
lomtörténetben is fényesen ragyogó nevű
nagy lutheránus tanárok közül, akik el
mentek tanítványaik után oda, ahol
„meghalni volt nem egy, de száz esély” .
Az eperjesi Yandrák András, Hazslinszky Frigyes, az iglói Pákh Károly, a
selmeci Breznyik János, a budapesti Tavasy Lajos, Batizfalvy István, Greguss
Gyula, a szarvasi Greguss Ágost, a mis
kolci Mádai Károly.
Milyen fiatalok a szabadságharc szel
lemi hősei!
Szemére vetik Jókainak, hogy korán
érett gyermekhősöket, Feriz bégeket,
Kárpáthy Zoltánokat szeret alkotni. Pe
dig nem volt-e Jókai maga is ilyen csoda
lény. Huszonnégyéves korában Debrecen
ben már pártvezér volt. Szerinte azt
mondhatnánk rá Berzsenyivel „neve ret
tenetes vala és im ádott” . És akit annyira
szeret, akire feltekint, a 25 éves Petőfi,
már nagy költő, az ifjúság vezére, a ne
vét a történelem múzsája már bevéste
érctáblájába. És milyen fiatal a vezér
kara az ifjú szellemi vezérnek? Vasváry
Pálok, Lisznyay Kálmánok és a többiek.
Az ifjú sasok! Ma még névtelen diákok,
ügyvédjelöltek; holnap már szárnyaira
veszi őket a hírnév.
—
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Kedves nekem a 48-as kor dicső küz
delme azért is, mert némi költői túlzással
lutheránus szabadságharcnak nevezhet
ném.
A mi egyházunk örök büszkesége a
szent korszak három legkimagaslóbb
alakja: a kormányzó (Kossuth), a főve
zér (Görgey) és a tirteusz (Petőfi). Az
aradi vértanuk közül k ettő: gróf Leiningen Károly és Dessewffy Arisztid a mi
énk. Kmety György tábornok, a hősök
hőse, kétszeresen is a miénk. Atyja Gömörvármegyében Felsőpokorágyon volt
evangélikus lelkész. Utóbb a Krimi hábo
rúban, mint török pasa lett az oroszok
réme. Bátran „két nemzet hősé” -nek ne
vezhetjük.
A politikai vezérszerepet vivők között
nagyon sok hitsorsosunk van. Legyen
elég Pulszky Ferencet, Irányi Dánielt,
Ujházy Lászlót megneveznünk. Sárosy
Gyulát, dki Ai’any Trombitájával annyi
szívet fellelkesített, az eperjesi kollégium
nevelte.
Az ifjú evangélikus nemzedék példa
képe a költő Bozzay Pál, a Balaton-melléki nemes család sarja, a soproni, majd
pozsonyi diák. Van egy hosszabb verse.
Többször ismétlődik a refrain: „Van-e,
ki vélem a hazáért pohárt emelni m er?”
De az utolsó versszak végén így változik
meg: „Van-e, ki velem a hazáért fegyvert
emelni m er?” ö mert fegyvert emelni és
hősi halottja lett a szent harcnak.
És kell-e minden kételkedést megszün
tető bizonyság amellett, hogy a mi evan
gélikus egyházunk a szabadság és a nem
zeti lelkesedés oltára?
Állapítsuk meg, hogy egyetemes egy
házunknak mind a négy püspökét felfüg
gesztették állásától, mert szívvel-lélekkel,
szóval-tettel a „százszorszent égi szabad
ság” híve volt: a pozsonyi Sztronszky Jó
zsefet, a selmeci Szeberényi Jánost, az
iglói Pákh Mihályt és a győri Haubner
—

Mátét. E két utóbbi hazájáért a börtön
gyötrelmeit is bátran kiállotta.
Nincs-e igazam, Ifjú Évek ifjú olvasói?
Űgy-e boldog ember a történet tanár,
különösen az evangélikus magyar közép

iskola történettanára? Szívét hősök, ifjú
hősök, evangélikus magyar hősök lelke
melegíti? fis őt megértő, vele együtt érző
ifjúsereg kedves arcán látja szavaira fel
gyulladni a lelkesedés lángját.
Br. Szigethy Lajos

Hazaszeretet.
Irta: Dr. Kubacska András.

Aki a címet olvassa, bizonyára egy szó
noki beszédre gondol, mit a gimnázista is
gyakran kap iskolai, vagy házi feladatul.
Egy magyar szülői házban, egy magyar
középiskolában nevelkedő s tanuló ifjúnak
ez a téma a legkönnyebb.
Az én írásom most nem lesz — szónoki
beszéd. Más valami lesz.
Melyik diák ne ismerné Jókai új földes
urát, Ankerschmidtet, akit a vonzó, me
leg hazai föld magyarrá varázsolt. Hány
ehhez hasonló esetet tud a diák is felso
rolni, melyet nem a zseniális költő kép
zelete szült, hanem a valóság terem tett!
Gondoljunk csak a német származású
gróf Leiningen Károly tábornokra, az
aradi vértanúra, kit a magyar dzsentri
feleség pár év alatt, honvédéinek ragasz
kodása és hősiessége még rövidebb idő
alatt olyan magyarrá alakított, hogy bár
törte a magyar nyelvet s szabadulhatott
volna börtönéből, de a magyar szabad
ságért lángoló lelke magyar vértanút csi
nált a harminc éves hősből — az osztrák
bitón.
Van nekem is egy kedves, jó ismerő
söm. Poroszországból szakadt hozzánk
fiatalon és szegényen. Évtizedek kitartó
munkájával tekintélyes vagyonra tett
szert, sőt közéleti szerepet is visz Buda
pesten, de a magyar beszéd a legutóbbi
időkig gyenge oldala volt. Ha beszélget
tünk, ő többet beszélt németül; én meg
némettel tarkáztam a magyart, hogy
könnyebben megértsen. Egy pár év óta
—

azonban már alig hallok tőle német szót.
— Nagyon szépen gyarapodik a ma
gyar szókincse, — dicsértem.
— Igen, mert jó tanítóm van, —
mondta mosolyogva, — ha németül szólok
hozzá, alig válaszol, ha pedig németül
folyik a diskurzus otthon, egy-kettőre
kisomfordál a szobából.
—- Ki ez a lelkes tanító? — kérdem
tőle.
— A Jancsi! — volt a büszke válasz.
Jancsi — a fia. Most már végzett gazdász. A fasori ev. főgimnáziumba járt.
Pelgimnázista kora óta otthon csak akkor
beszél németül, ha vendégek vannak s azt
is csak azért, hogy el ne felejtse a néme
tet. Megjegyzem még, hogy Jancsinak a
mamája — magyar asszony.
Ilyen példákból látjuk, hogy „a kenyér
adó áldott magyar földnek és a magyar
életnek valóban lelkeket összehangoló
csodálatos ereje van; ezt az erőt az ide
szakadt idegen is érzi, akinek meg kell
győződnie, hogy ezen a földön csak akkor
van maradása, ha szíve a honi röghöz
húzza, ha lelke összeforr a magyar sors
sal. ’ ’
Az az ifjú, akinek szülőháza a nemzeti
érzés megszentelt hajléka, bármilyen
rendű és rangú legyen is, természetesnek
fogja találni, hogy a magyar ember har
monikus élete, lebilincselő nyílt jelleme
csodás hatással van az idegenre. Termé
szetesnek találja, sőt nem is igen anali
zálja, hogy az ő fiatal magyar szíve a ha
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úgy rajong a magyar ifjú, mint ahogy
vágyódik a külföld szépségeinek, kultú
rájának a megismerésére.
Kairó gyógyító napsütését, kápráztató
fényözönét, Nápoly ragyogó kék egét pó
tolja nekünk a Dunántúl aranysugarú
nyári napja, Alföldünk varázslatos déli
bábja. Sőt nekünk ezek kedvesebbek,
mert a m ieink!
„ A nagy világon e kívül
De a zordabb éghajlat alatt is van csor
Nincsen számodra hely;
bítatlan hazaszeretet. A szegény sorsban
Áldjon vagy verjen sors keze:
élő gyermek is elégedetten majszolja a
Itt élned-hálnod kell!”
szerető anya kebelén a másoktól kapott
nem parancs, hanem a hazafiúi érzésből száraz süteményt s boldogan játszik az
édesanya ölében a gazdagoktól eldobott
fakadó legszentebb szózat.
Az egészséges magyar lelkű ifjú olyan játékkal. A szerető anyai szív melege meg
természetesnek találja a magyar haza sze- édesíti az igénytelen eledelt s megara
retetét, mintha ezzel született volna s nyozza a kopott játékszert.
Mi nem vagyunk ilyen szegények. Gaz
nem igen fürkészi, milyen elemekből tevő
dik össze a honi rög szeretete s hogyan dagok vagyunk. A magyar föld termé
fejlődött ki benne — a szülői és iskolai kenysége, természeti szépsége, valósággal
nevelés folytán — ez a fenséges érzelem.
csodás. Mi azonban erre a csodára nem is
Az érettebb ifjú már tudja jól, hogy a figyelünk; úgy vagyunk ezzel, mint a hí
nemzeti érzés, a magyar társadalmi élet, res anatómus önmagával, aki a saját ve
séjét, máját soha ki sem tapogatja, amíg
melyeknek vonzó, lenyűgöző légkörében
él, fejlődött: hatalmas tényezők a haza- egészséges; ha pedig elbetegesedik, más
szeretet kifejlődésére; arra azonban ke sal gyógyíttatja magát. Mi is csak akkor
vésbé gondol, hogy az emberi élet és je l vesszük észre, milyen sokat köszönhetünk
lem mellett még a gyönyörűséges termé ennek a mi áldott magyar földünknek, ha
szet is nagy hatással van a hazaszeretet másoktól halljuk emlegetni kincseit.
Itt átadom a szót a nemzet nagy trakifejlődésére, sőt megőrzésére is.
gikájának, a jeles tollú Jászai Marinak,
Az áldott magyar föld termékenysége,
természeti szépsége, az éghajlat kellemes aki az ő művész leikével a legegyszerűbb
dolgokban is meglátja a — fenségest.
változatossága nagyon is fontos tényezők
a szülőföld iránti szeretetnek, ragaszko Emlékirataiban ezt írja:
„Én azt hittem, hogy hálás gyermeke
dásnak kivirágzására. A szülőföld múlt
jának és jelenének ezernyi szála kapcsoló vagyok a hazának; hogy úgy szeretem,
dik az ifjú leikéhez annyira, hogy az ide amint minden becsületes embernek köte
gen föld szépségei sem tudják elhomályo lessége, akinek, Széchenyi István szerint,
sítani előtte a pótolhatatlan hazai rög a lelke nem csorba. Pedig csak olyan ímmel-ámmal való szeretet volt az enyém is.
emlékét.
E gy német, egy berlini asszony: PaczA Felvidék és Erdély természeti szép
ségeiért, Pozsony, Kassa, Lőcse, Kézsmárk, káné W agner Kornélia tanított meg az
Kolozsvár, Árad történeti múltjáért, mű igazi hazaszeretetre.
Mikor új-asszony korában itt keresztül
vészeti emlékeiért, hangulatáért éppen

zai röggel és a magyar szellemmel össze
van forrva. Boldog öntudatlanságban él
a hazaszeretet legszentebb erényének.
Nem gondolkodik azon sem, hogyha ifjú
jelene, vagy férfi jövője küzdelmes, a
nemzet dicső múltjaiból merít erőt.
A nemzeti érzésben és szellemben neve
lődő ifjúra a költő szava:

—
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utazott — Tolnaszántóról mentek Ber
linbe, — megkérdeztem tőle, mit festett
a magyar faluban? Magyarul felelt:
— Kisz leánok táncolni az aranosz
por. Szehol világon nem van olan szép
aran por, mint itt a Magyarország!
— Szép por ? — néztem rá csodálkozva,
— hát a por is lehet szép?
— Sőt a legszebb! Én már sokféle port
festettem, napsugárban, de egyik sem
olyan szép, mint a magyar! Nincs a ti
hazátokhoz fogható szép föld, jó föld a
kerek világon. Szőlőt szedtem a tökéről.

Magam szedtem! Mindennap ehetünk
szőlőt, paradicsomot, tejes kukoricát. Ti
itt mindennap élvezitek azt, amit mi oda
kint csak ünnepnap — látunk!
Megilletődtem. Igaz, a hazám bőkezű
ségét én is csak olyan magától értetődő
nek tartottam, amivel a jó Isten tartozik
nekem. Ez a német asszony, igaz, hogy
müvészasszony, tanított meg a teljes
hazaszeretetre: a hálás, alázatos gyer
meki szeretetre a szülő iránt; de egyúttal
saját magam iránt is. Ezért a leckéért öszszeforrott a lelkem az övével.”

ANGYALHULLÁS.
(Todorovits Viktória rajzaival)
A kis Jézuska földi születése után
1925-ik évet írták az ő jámbor hívei; igaz,
hogy kénytelenségböl a gonoszoknak is ezt
kellett írniok. Ezen a mi nagyon nagynak
látszó földünkön ekkor barátságosan meleg
nyár volt úgy a Sóstó, mint a Balaton part
jain, bár olykor egy-egy nyári vihar igen
hamar széjjel űzte a gondtalan sétálgató
kai. Ugyanebben az időben nem így volt
ez odafenn, a mennyországban, az elisiumi
mezőkön.
Mennyország, elisiumi mezők? Hol van
nak ezek? Hiszen erről nem tanul a kis
deák sem a földrajzban, sem a csillagászatban! Már pedig, ha mindjárt nem ta
nultunk is róluk, bizony mégis meg vannak.
Meg ám! Csakhogy ezt csupán a lelki föld
rajzink ismertetik meg velünk, akik még
nem szégyeneljük a lelki tudományok
nyújtotta ismereteket, kincseket. Én is
ilyen lelki tudományt kívánok nyújtani az
én kedves olvasó diákjaimnak; megmagya
rázom nekik, hol van a mennyország s hol
vannak az elisiumi mezők?
Mikor a napocska leáldozott, láttátok-e
már, hoyy mily szép rendben gyúlnak ki
az égboltozat csillagai? A csillagászok
—

mindezeknek neveket adnak, avagy betűk
kel, számokkal is jelölik meg. Ezek vala
melyikében van a mennyország? Hol, me
lyikben? Nem., egyikben sem! Messze eze
ken túl, ahova már semmi látcsővel el nem
juthat tekintetünk, ott van! Ügy vagyunk
ezzel, mint a magas hegyekkel, melyek el
zárják elölünk a továbblátást. A zt hisszük,
mintha a hegyeken túl már semmi sem vol
na, pedig boldog emberek lakják a hegye
ken túli vidéket is, akik szeretik, nagyon
szeretik a magok földjét, otthonát és kis
családját. íg y van ez a csillagokon túli is
meretlen vidékkel, ahova már semmi lát
csővel el nem juthat tekintetünk: itt van
a mennyország, a jó Istennek világfeletti
országa s ennek egy részét képezik az eli
siumi mezők, az a térség, ahol a kis angyal
kák játszadoznak-vigadóznak, mielőtt egyegy boldog földi család otthonába térné
nek.
Mi most ne járjuk be ez alkalommal az
egész nagy-nagy mennyországot, marad
junk csak annak egy kis részén, az elisiumi
mezőkön.
A z elisiumi mezők, miként a mennyor
szág egyéb mezei is, csónakázható csator-
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‘nákkal vannak egymástól elválasztva, de
olykor szépen ívelő hidak is állanak e csa
tornák felett, ahol a szomszédos mezők la
kói egymással találkozhatnak és beszélget
hetnek is, ha nem akarnak csónakba ülni,
vagy a lágyan ringó habokon úszni és így
beszélgetni.
A földi emberek 1925-ik évi nyarán egy
szép öreg úr állott az egyik híd karfájánál.
Mintha kissé fáradt lenne, balkarját a
hídra támasztotta, jobb kezében pedig az ö
megszokott botja volt. E gy három éves kis
leányka és egy 30 éves hajadon voltak
mellette. Már első tekintetre megállapít
hatjuk, hogy atya és két leánya voltak. E l
jöttek gyönyörködni az elisiumi mezők an
gyalkáiban. Csupán csak gyönyörködnif

Már első tekintetre megállapíthatjuk, hogy
atya és két leánya voltak.
Oh nem! Volt nekik kitűzött céljuk is,
amint ezt rögtön megtudjuk. Ugyanis
a két leánynak maradt itt a földön egy
bátyja s ennek a bátyjuknak, akit ők egy
kor nagyon szerettek, valami kedveset, va
lami boldogítót akartak küldeni le, a föld
re, az ő égi hónukból. Amint egy alkalom
mal együtt sétálgatott az atya a két leányá
val, megszólalt a kisebbik:
— Apukám, gyerünk megnézni egy
kissé az angyalkákat; én úgy szeretem
—
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őket. Szeretnék Andorkának egyet kivá
lasztani.
Megcsókolta a nagyobbik leány az ő
drága kis hugocskáját s átvette a szót.
— Látod, édes Mártuskám, a te kis szívecskéd ugyanazt súgta neked, amiről én
itt már régebben gondolkozom. A mi bátyókánk lassanként megöregszik odalenn s
amit mindig szeretett, azt — mint saját
ját — sohasem ölelhette keblére. Gyerünk,
édes apám, válasszunk Bandókának egy kis
angyalkát!
■
— No gyerünk, édes leányaim s ha ki
választotok egyet, akkor szépen megkéritek
Jézuskát, hajlandó volna-e az én Bandi
fiamhoz leereszteni? íg y jutott Miska bácsi
az ö két leányával, Mártuskával és Anná
val, a hídhoz.
Gyönyörű idő volt. Eh, mit, gyönyörű?
Hiszen mi ezt csak a földi időről szoktuk
mondani, mikor derült, felhőtlen kék ég
bolt mosolyog alánk. Ott nincs napsütés,
nincs felhőgomolyag; ott nem menekülnek
a perzselő nap és az égi háború elöl; ott
nincs nappal, nincsen éjszaka; nap, hold,
csillagok nem fénylenek; vegyük el a mi
azúrkék égboltunkról a napkorongot s ak
kor az elisiumi mezők változatlanul gyö
nyörű, örökké egyenletes időjárása van
előttünk.
Hagyjuk egyelőre utasainkat a hídon,
amint gyönyörködnek az angyalkák bohó
ságain, mi pedig lépjünk beljebb, az an
gyalkák közé. Csakhogy ám igen nagy a
teremtett világ és mivel minden egyes nap
rendszernek, sőt minden bolygónak a le
endő kis polgárai eme mezők különböző
terein csoportosulnak, mink most a Föld
angyalkái közé megyünk.
Az angyalkák ritkán járnak, avagy ját
szanak egyedül. A híd közelében is éppen
12 angyalka képezett egy játszó; vidám
csoportot. Ibolyka, Szekfü, Rózsiba, Péterke, Misiké, Napsugárka, Holdfényke,
Etele, Blanka, őzike, Gáborka és Palika
—

A híd közelében is éppen 12 angyalka képezett
egy játszó, vidám csoportot.
játszadoztak együtt. Kergelőztek, bujósdiztak, bukfencet hánytak, megint szépen
körbe ültek és mesélgettek egymásnak.
Amíg csak a vidám része tartott, a mi Misikénk ragyogó arca elárulta, hogy szívvellélekkel együtt van a vidám, játszó test
vérkékkel, de mikor a mesére került a do
log és Gáborka valami unalmas történetet
mesélt, Misiké ledőlt a selymes pázsitra és
szépen elbóbiskolt. Álmodott; álmában eldmosolyodott és őzike csak félig-meddig
vett részt a többiek mesehallgatásában,
örökké Misikén legeltette szemecskéit s mi
kor Misiké álmában mosolyogni kezdett,
Őzike szívecskéje megdobbant, mert meg
volt győződve, hogy az ő legkedvesebb an
gyaltestvérkéje felőle álmodik, És csak
ugyan igaza is volt, amint ezt meg is fog
juk tudni. Gáborka unalmas meséje után
Péterke azt indítványozta, menjenek a csa
tornára csónakázni. A kis társaság öröm
mel vette az indítványt, csak Őzike húzó
dozott, mert nem akarta egyedül hagyni az
alvó Misikét. Rózsika rögtön fel akarta köl
teni, hogy így Misiké is részt vehessen a
csónakázásban, de őzike szigorú fellépte
hátrálásra bírta Rózsikát. Ekkor a közeli
bokrok felől egy nagy oroszlán jött elő
mély bömböléssel s a mi 10 angyalkánk oly
hirtelen szétrebbent, mintha soha ott sem
lettek volna, csak az alvó Misiké és a resz
kető őzike maradtak ott. Az oroszlán kö
zeledett s bömbölő hangja felébresztette
-
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Misikét. Amint szelíd pilláit felnyitotta,
látta maga mellett a reszkető Őzikét és a
közeledő oroszlánt, a többi társukat pedig
sehol, igen megharagudott, a szokott hirte
len mozdulatával felkelt, odaszaladt ahhoz
a nagy állathoz és rettenetesen megcibálta
a füleit és sörényét.
— Hát te hogy merted megijeszteni az
én Őzikémet? Most azonnal csókold meg öt
és egy fél óra alatt hozd el hátadon a szét
rebbent angyalkákat!
Mit tehetett a mi oroszlánunk egyebet,
mint hogy szótlanul tűrte Misiké cibálását,
Őzikének szépen kezet csókolt és egy fél
óra alatt hol kettesével, hol hármasával
összehordozta a 10 angyalkát. Misiké na
gyon kiszidta őket, sőt Palikát meg is
verte, mert ő volt a leggyávább, ő adott
példát a szétfutamodásra. Ez után a kis
kaland után csakugyan nyélbe ütötték
Péterke tervét, mind a tizenketten egy csó
nakba ültek. Evezniük nem kellett, mert
az egyik part melletti víz felfelé folyt, a
másik part melletti pedig lefelé. Mikor él
helyezkedtek s a csónak megindult, Misiké
elkezdette:
— Gyerekek, olyan kedves álmom volt!
A zt álmodtam, hogy én nem sokára a mi
Jézuskánk egyik földi szolgájához megyek
és nem sokkal később őzike is követni fog
annak a pap bácsinak testvérkéjéhez.
Őzike, akkor mi a földön rokonok le
szünk! Elfogadsz unokabátyádnak?
Őzike nyájasan nézett Misiké nyílt ar
cába s megsimogatta aláomló fürtéit.
— Elfogadlak, örömmel fogadlak, édes
Misikéin, ha te is örömmel veszed!
— Én nagyon boldog lennék, őzikém s
ha legközelebb erre jön Jézuska, megké
rem öt szépen, hogy teljesítse álmomat.
őzike mosolygó arcán egy bánatfelhő
suhant végig, mikor újra megszólalt.
— Igen ám, csakhogy nincs idefenn
senki, aki téged elkérjen ahoz a pap bá
csihoz!
-

A csónak éppen a híd alatt járt, mikor
a hídról egy kis leány hangja hallatszott.
— Ne féljetek semmit, kis angyalkák;
mi éppen azért vagyunk itt, hogy angyal
kát keressünk a mi édes bátyánknak, akiről
Misiké álmodott! Megszólalt az öreg úr is.
•— Misiké, hát szívesen mégy az én
fiamhoz, ha a Jézuskától elkérünkf
A csónak megállott a partnál, a híd mel
lett. Misiké ránézett komolyan, tágranyílt
szemekkel a bácsira, mintha csodálkoznék,
hogy lehet ezt kérdezni? Éppen ekkor kö
zeledett az egyik parton a híd felé Jé
zuska. Mártuska örömrepesve, kitárt ka
rokkal szaladt Jézuska elé, szépen köszön
tötte s mikor Jézuska karjára vette öt,
megkérdezte:
— Van talán valami kívánságod tőlem,
édes kis Mártuskám?
Mártuska lesütötte szemecskéit s azután
felvidulva ölelte át Jézuska nyakát és hű
séges bizalommal feleié: — Van!
— Mondd el hát, édes kis leányom!
— A zt kérem tőled, édes Jézuskám, en
gedd le Misikét az én édes bátyámhoz, Őzi
két pedig hugocskámhoz, akit én ugyan
még a földön nem ismertem.
Jézuska ránézett Misikére és Őzikére és
megkérdezte tőlük, hogy volna-e kedvük le
menni f Mindkettőjüknek egybehangzóan
igenlő volt a válaszuk. Jézuska letette Mártuskát s csak annyit mondott az angyal
káknak :
— Misiké, te rögtön indulhatsz, őzike
pedig 37 földi hét után követni fo g ! Ezzel
szépen tovább indult a füzes partján fel
felé.
A csónakázásnak vége volt; az angyal
kák kiugráltak, hogy az induló Misikétől
búcsút vegyenek. Mielőtt azonban az an
gyaloktól elbúcsúzna, illendőnek találta,
hogy megkérdezze azokat a hídon állókat,
kik ők? Erre Miska bácsi szépen elmon
dotta, hogy ö a Földre éppen 100 év előtt
indult el innen és édesatyja annak a pap
—

bácsinak, ahova Misiké alá fog szállani; ez
a két leány pedig szintén az ő gyermeke.
Mikor Misiké ezeket meghallotta, közelebb
lépett s azt mondotta:
— Akkor a bácsi az én nagyapuskám!
És kezet csókolt Miska bácsinak. Ti pedig
az én nagynénikéiül vagytok! És megcsó
kolta őket.
A búcsúzás rövid volt. A nagyapa bol
dogan áldotta meg és eresztette földi útjá
ra az ö kis, angyali unokáját, csak a két
leány vált el nehezen Misikétől és könynyezve mondogatták:
— Azután légy jó fiacskája a mi drága
bátyánknak!
A kis angyali társaság az angyalkák
szokása szerint összejött, hogy elbúcsúzzék
alászálló társuktól s azután megnyílt egy
csapó ajtó az angyalkor közepén, ahol Mi
siké állott kipirult arccal. Kicsi szárnyait
meglebb ént ette s utolsó szavai ezek voltak:
— Testvéreim, a földi viszontlátásra!
A csapó ajtó bezárult, a 11 angyalka
magára maradt, Misiké pedig repült, re
pült a csillagtábor között, le a nagy Tejyton a Föld felé. De hosszú ám az út még
az angyalkáknak is, mire a Földre érnek.
Háromnegyed földi évre van szükségük,

Hiszen akkor néni az én drága jó nagyanyuskám-
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mire ide jutnak s így bizony olykor pihe
nőt is kell tartaniok. Éppen a Hattyúban
pihente ki magát Misiké, mikor egy szelíd
öreg néni is odaért, úgy a földi November
végén. Misiké nyájasan ment hozzá és meg
kérdezte:
— Hova megy, nénike f
Ez megsimogatta Misiké fejecskéjét.
, — Megyek, édes angyalkám a férjemhez
és gyermekeimhez!
' — Honnan tetszik jönni?
— Én, édesem, a Földről, Kóvirkáról
jövök.
— Kóvirkáról? — kérdezte csodálkozva
Misiké. — Hát akkor tetszik ismerni azt
a pap bácsit, akit odafenn Andorba néven
emlegettek!
| . — Igen; ő volt az én édes jó fiam, a leg
öregebb.
— Hiszen akkor nénike az én drága jó
tagyanyuskám! 8 ezzel már repült is a ki
tárt árok közé. Nagyanyuskám; édes,
egyetlen jó nagyanyuskám!
A nagymama forrón, némán tartotta
karjai között kicsiny unokáját, végül megizólalt.
—
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— Menj, drága angyalom, édes Misiként;
menj az én jó fiamhoz; hátra levő napjaira
vigyél derűt, boldogságot! Menj, siess,
mert neked még hosszú az utad s nehezen
várnak!
Ezzel hosszan-hosszan ölelte át és csókol
gatta M isikét; megfáradt kezeit pici uno
kája fejecskéjére tette s azután a mi kis
angyalunk újra kibontotta szárnyacskáit
és repült-repült a mi naprendszerünk köz
pontja felé. A földi nyár a második felére
fordult, mikor Misikénk égi honából útra
kelt; az ősz, a tél is elmúlt, mikor az an
gyalok országútjának, a széles Tejútnak
utolsó csillagát is elhagyta; tavaszodott,
zöldbe borultak a fák tar gallyai, mikor
elérte a mi Napunkat. Itt tartotta utolsó
pihenőjét. A hosszú úton nagyon lefogyott,
szárnyacskái is megkoptak.
A Földön 1926 április 30-át írták. Bal
zsamos, üde reggel feküdt a budapesti Vá
rosligetre. A hosszú lábú doktor bácsi, W.,
egész éjjel künn tartotta hálóját a Batizfalvy-tóban, de sikertelenül. Jó emelkedő
ben volt már a napkorong, mikor egyszer
csak az egyik táncoló napsugár fonalán
—

végigsurran tekintete s látja, örömmel
látja, hogy reggeli 7 óra felé egy édes
kicsi fiúcska ereszkedik alá a tóba és éppen
a doktor bácsi hálójába pottyan. Hamar
kihúzta a hálót és szaladt, szaladt a drága
kinccsel a Batizfálvy-lak első emeletére s
a pap néni ölébe tette óvatosan, mint va
lami alabástrom szobrocskát. Misiké nagyon-nagyon fáradt volt. Szárnyacskái tel
jesen lekoptak, ezért kellett napsugáron
megtenni útja utolsó részét; égi súlya alig
4 kilónyira, égi hossza pedig 56 cm-re fo
gyott. Szemét behunyva pihent az első

emeleti szép, tágas sarokszoba pamlagán,
pólyába burkolva, édesanyja közelében.
Apukája is ott sétált a Városligetben, ö is
várta kicsi kis fiát, de bizony csak a dok
tor bácsi mondta meg neki, hogy Misiké
szerencsésen megérkezett. Örömmel sietett
reggelizni s onnan a Vas-utcai felső keres
kedelmi iskolába tanítani. Csak a tanítás
után kereste fel szeretteit. Grétike, mint
valami fejedelemasszony, megnyugodott
arccal pihent, Misiké pedig, a lehullott an
gyal, a pamlagon feküdt.
Ipolyi Endre

. . . Az ifjú kor adósságai.
A Kelet népeiről Írott útleírások szinte
egyhangúlag állapítják meg azt a tényt,
hogy ott késő és szép öreg korban élvezik
meg az emberek az élet szépségeit. A
fiatal kor lázas munkával, aggódó törő
déssel és komoly életfelfogással felette
áll az európai és keresztyén ifjúságnak.
Ott megfordítva folyik az élet, mint
Európában. Az ifjíikor
megfeszített
munka és törekvő igyekezettel telik el s
a megérdemelt munka jutalmát, mint sa
ját eredményt élvezik ott meg. Európá
ban a helyzet általában éppen ennek az
ellenkezője. Bár a történelmi igazság ked
véért megjegyzem azt, hogy rövid tanári
működésem alatt már három olyan egye
temet végzett evangélikus embert isme
rek, akik mint árva gyermekek saját ke
resetükből kuporgatták össze azt a pénzt,
amivel középiskolai és egyetemi tanulmá
nyaikat elvégezhették s ma a magyar tár
sadalom legértékesebb tagjai lehetnek.
Az egyik ezek közül a legmagasabb poli
tikai karriert is érte el s úgy is mint a
mérnöki stúdiumok doktora s úgy is,
mint mechanikai szaktekintély s gyáripar
fejlesztő, országos nevet és tekintélyt
szerzett magának.
—

Ezek azonban csak kivételek lévén ma
gyar életünkben, mindenkinek éreznie
kell, hogy ezen az állapoton, ha csak le
hetséges, segíteni kell. A segítés gyakor
lati megvalósulása érdekes eszméket ve
tett fel. Németországban ugyanúgy érez
vén a helyzetet, a régi germán monda
világ vallásos rendszeréhez igyekeztek
visszatérni s ettől függetlenül az egyik
legerősebb ifjúsági szervezetben, mely a
jobb jövőre hivatott felkészíteni az ifjú 
ságot, ilyen pogány jellegű elvek gyakor
lati érvényesítésével próbálják átformálni
az ifjúságot.
Magyar területen is lehet észlelni ha
sonló jelenségeket, ha nem is gondolunk
kifejezetten a turáni mozgalmakra, ame
lyek ebben a tekintetben programot nem
dolgoztak ki. A kollektív világszemlélet
ifjúsága azonban kétségtelenül olyan er
kölcsi nevelésben részesül szabad szerve
zeteiben, amely ellentétben áll ugyan ez
zel a keleti programmal, de viszont hang
súlyozza a keresztyén szellemben való ne
velés nagy mértékben való jogosulatlan
ságát.
Ha figyelembe vesszük viszont azt,'
amit a magyar, úgynevezett keresztyén
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szellemben, végeztek az utóbbi évtizedek
ben, ezekkel sem lehetünk teljes mérték
ben megelégedve. Ezzel nem vádoljuk
meg a cserkészmozgalom etikáját s nem
értékeljük érdeménél alább a Foerster
szellemében végzett nevelési munkálato
kat, hanem egyszerűen azt állítjuk mind
ezekkel szemben, hogy a magyar protes
tantizmus erkölcsi felfogása, történelmi
ereje s az evangéliummal való kapcsolata
tökéletesebb eredményeket lett volna ké
pes elérni.
Ezt a megállapításunkat próbáljuk a
továbbiakban kifejteni. Meglevő s hasz
nosítandó erkölcsi nevelési eljárásunk ki
egészítése akar így lenni ez az írás több
számon keresztül. A cél és a lényeg an
nak kimutatása, hogy az evangéliumban
mennyi olyan erkölcsi elv és szabály van
lefektetve, amit mint Írott tételt nem formuláztak még meg soha, amelyek azon
ban élnek a keresztyén ember lelkében,
ha mindjárt öntudatlanul is.
Gyermekkor-ifjúkor.
Sem az iskola, sem a család, sem semmi
egyéb tényező nem érezte át annak a fon 
tosságát, hogy c két határ között az át
menetre eléggé ügyeltek volna. Mi nem is
törődünk most ezekkel a tényezőkkel, ha
nem egyszerűen megállapítjuk azt, hogy
az ifjúkor hajnalán valami démoni hata
lom álomba ringatja ifjúságunkat s mi
kor felébreszti az álomból őket, a feledés
italával itatja meg mindegyiket, hogy
soha többé vissza ne emlékezzenek az el
múlt időkre.
Szomorú szemmel nézi az ember nö
vekvő fiatal barátai között azt, hogy
amíg zsenge gyermekkorukban minden
iránt volt fogékonyságuk, attól a perctől
kezdve, ahogy az ifjúikor küszöbére lép
tek, annak az első időszaknak teljesen
ellentétes elvei szerint igyekeznek élni.
Mi lehet ennek az oka?
A helyes ezzel szemben az volna s ezt
—

követendő tételként állítanám minden
fiatal testvérem e lé : úgy növekedj, olyan
ifjú légy, hogy gyermekkorod emlékeit
soha meg ne tagadd.
Ez a szabály nem azt akarja jelenteni,
hogy a mi leányaink az érettségi előtti
éveikben is babáikkal játsszanak s azt sem
jelenti, hogy fiaink a gyermekmesék lap
jait forgassák s annak a gondolatvilágá
ban éljenek, hanem azt jelenti, hogy mint
önállóan gondolkodó lelkek, a természe
tes fejlődés törvényeit állandóan figye
lembe véve, okosan gondoljanak arra,
hogy gyermekkoruk erényeit hogyan le
het tovább fejleszteni s már akkor észre
vett hibáikat hogyan lehet egyszersmindenkorra kiirtani életükből.
Evangélikus ifjúságunk önmagát ne
velje saját erejéből is s ehez a munká
jához elengedhetetlen az elmúlt idők szi
gorú figyelembe vétele. Amikor sok bölcs
nevelő ember hivatkozik a gyermekszoba
áldásos hatásaira, ezalatt azt érti, hogy
ennek a benyomásai és hatásai a legáldá
sosabbak. Akinek ilyen irányú gazdagemlékei vannak, az olyan értékes pozití
vumokkal rendelkezik, amilyeneket a vi
lág nyújtani nem tud. Az ifjú önállósága
nem ott kezdődik, amikor az életnek kér
déseit mind megakarja ismerni, hanem
ott kezdődik az ifjú első diadala, amikor
a gyermekszobába viszi el első keserves
problémáit. Ha van még ilyen ifjú s bár
mindannyian olyanok volnának a mi ol
vasóink, azok a gyermekszoba kedves
meghittségével vizsgálva meg minden
kérdést, egészségesebb életprogrammot.
építhetnek ki önmaguknak. A gyermek
szoba tisztasága a jelentkező bűnös szán
dékokat elűzi, a látszat s lázító igazságo
kat kellő értékükre szállítja le s a könynyelműen elkövetett első ifjúi baklövése
ket ártalmatlanná teszi. Valami olyan
menedékhely ez, ahol minden bekövetkez
hető dolgot és elkövetett csinyt mégegy-
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szer nyugodtan meg lehet mérlegelni s ott
az ifjúi bűnök miatt szégyelje el magát
az ifjú a gyermek előtt. Ez a legsúlyosabb
büntetés, de ennek van is gyógyító ha
tása.
Az ifjú minden problémája érdekli a
gyermeket is s az ifjiinak legjobb paj
tása saját gyermekkora. A kis gyermek
szigorú igazságérzete és komoly erkölcsi
felfogása elé bántódás nélkül odaállhat
az ifjú, s ha az ítélet lesújtó, akkor hall
gasson saját énjének gyermeki tanácsára
s csinálja meg a visszafelé vezető útat.
Ezt kívánja az evangélium is, amikor azt
m ondja: ha olyanok nem lesztek, mint a
kis gyerm ekek. . . A gyermekkor kriti
kája az ifjú életről az evangéliumi életfelfogás próféciája. A próféták bölcse-

sége pedig sokszor nagyobb, mint a hitető
beszédek és bölcselkedések ámító okosko
dása.
Ezt a jó tanácsot képes helyhatározói
értelemben lehet hasznosítani. A mai ma
gyar diákság nincs olyan boldog körül
mények között, hogy diákéveiben is a
gyermekszobák kedves ártatlanságát ma
ga előtt láthassa, de lélekben oda állan
dóan el lehet járni, gyakori látogatások
kal fel lehet keresni s már a gondolatban
való felkeresés is elegendő az elérendő
cél szempontjából.
Ez az első adóssága ifjúságunknak. K o
moly dolog, de mindenki számára érthető
s mindenki által megvalósítható eljárá
sokkal könnyen megfizethető adósság.

Egy dalt hallottam . . .
Irta: Palóc.

Egy dalt hallottam. Halkan szállt felém.
Csak foszlányokban fogta fel fülem.
Be mint egy bűvös mesebeli szóra
Emlék-szobácskám nyílik hirtelen.

Minden sarokban — meglepetve látom —
Sok kedves arc, mely elsíratva már.
Egy gyermekcsiny, egy annabáli emlék;
Tavaszi ború, őszi napsugár.

De hallga csak! Már más dal szól amott
Divatos táncra. S akkor hirtelen
Emlékeim kinyílott ajtaját
Becsukom halkan, csendesen.

A meselátó pápaszem.
Irta: Palóc.

A balatonendrédi utcákat belepte a hó.
Csak a gyalogjárók keskeny szalagján
feketéllett ki a föld néhol. Onnan a ha
vat széjjelhordták a vastagtalpú csizmák
a házakba, az istállókba, vagy leginkább
a községházára.
Mert hisz odajáratos így télen a gazda
ember; nyáron úgy sincsen ráérő ideje.
Az endrédi parochia kertjéből is eltűnt
—

a sok-sok nyíló piros muskátli. Igaz, hogy
úgy tavasszal olyan igen hamar tele van
velük újból a kert, hogy az ember azt
hiszi: ott voltak azok télen is és ha kissé
megkapargatnók a havat, karácsonykor
is muskátli virággal mehetnénk az Isten
házába.
Olyan kihaltaknak látszanak az utcák!
Az asszonynép vasárnapon kívül ritkán
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megy ki az udvarból. (Ennek a kis falu
nak az asszonyai gyönyörű dolgokat pro
dukálnak a csipkeverés terén. A község
Balaton-Zamárdi mellett van. A csipke
verés üzleti részét a Tiszteletes úr vezeti.)
Ma ugyan kissé élénkebb a fain képe,
mert temetés Ígérkezik. Nagy Jánost te
metik, az öreg bognárt. A tiszteletes úr
öt csemetéje is ott ül az ablak mellett a
nagymamával.
Ennél a nagymamánál meg kell egy
kicsit állnunk. Mert ez a nagymama
Meseország koronázatlan királynéja. És
mindig az orrán van a pápaszeme. A kis
Sárika kicsi agyában úgy összeházasodott
a mese, meg a pápaszem fogalma, hogy
azt hiszi: nem is lehet mesélni annak, aki
nek nincsen pápaszeme.
Mikor Nagymamóka felveszi az övét
azzal a vastag fekete csontkerettel, akkor
— Sárika szerint — azt meséli, amit azon
keresztül lát. Sóvárogva követné nagyanyót, amikor Hamupipőkével — aki már
az aranyos ruhájában van — bemegy az
ajtón a királyfi báljára.
Nagyanyó azt is látja, mikor Hüvelyk
Matyi bebújik a zsömlyébe és reggelre
kirágja a belet, és mikor Bátor Vitéz a
24 fejű sárkánynak valamennyi fejét le
vágja és bejut — jaj Istenem, ele gyö
nyörű lehet! — a kacsalábon forgó gyé
mánt kastélyba, ahol a világszép király
kisasszony szabadítója nyakába ugrik.
Persze Sárika nem lát semmit a pápa
szemen, sőt összefut előtte minden, ha
felveszi és könnyezik belé. Sóvárogva néz
most is a nagymama szemüvegére, mert
biztosan tudja, hogy ő nem a havas utcát
látja, hanem egy csupa kristálycukorból
való hegyet, amelyet az egérré varázsolt
királyfinak át kell rágnia, hogy a régi
formáit visszakapja.
Pedig a drága jó nagymama csak azt
látja, amit ők. Egy pár elkésett embert,
akik sietnek a temetésre. — Ha férfi, ak
—
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kor csupa süveg, meg ködmön, ha meg
asszony, akkor az orra sem látszik ki a
sok kendőből.
Jön is már a menet. Hallatszik már az
ének. A kántor úr gyönyörűen húzza,
hogy:
El kell mennem,
Búcsút vennem
E földről nékem.
Még Sárika is elfelejti egy percre a
pápaszomet és nyitott szemmel, szájjal
mered a látványosságra. A gyerekek oda
nyomják fitos orrocskájukat az ablakhoz,
hogy egész fehér lesz a hegye és közben
zsebkendőjükkel törülgetik a leheletet,
amely elhomályosítja az ablakot. Utánuk
néznek, ameddig csak látnak.
— Nagymamóka, kérem szépen, kezdi
Sárika, úgy-e egyszer mindenki meghal?
— Meg bizony, bogái'kám.
— Miért?
— Mert a jó Isten úgy rendelte.
— Akkor úgy-e, Zsófika is meg fog
egyszer halni?
— Meg bizony, kicsinyem, de hát Zsó
fika fiatal; előbb az öregek halnak meg.
Mohón vágott bele Sárika: — Űgy-e
akkor nemsokára Nagymamóka is meg
fog halni?
Nagymama elképpedve nézte a kis lányt.
Mert hiába öreg az öreg, nem szívesen
gondol egy sem a kapucsukásra. Elég ak
kor, mikor m uszáj!
Fájó mosoly jelent meg a nagymama
arcán, mikor kérdezte:
— Hát miért akarnád te, hogy már
meghaljak. Annyira megúntál, hogy sze
retnél engem is eltemetni?
Sárika kis szíve mondhatatlanul mogfájult, mikor az öreg asszony szemre
hányó, bánatos tekintetét látta. — Erre
nem számított.
— Én nagyon szeretem Nagymamókát,
ne tessék rám haragudni, sohasem fogok
többé ilyet mondani!
—

— Jo, jó kis lányom, elhiszem, de hát
miért gondoltál az előbb arra.
Sárikából kibuggyant a zokogás, mikor
az öreg tiszteletes asszony nyakába bo
rult.

— Hát mikor olyan nagyon-nagyon
szeretném megkapni a Nagyanyó pápa
szemét.

Sakkozzunk!
Rovatvezető: Dendely Károly.
Játszották a Kőbánya 1928. évi baj
noka címéért folyó verseny döntőjében.
1928 november hó 15.-én.
Wiesel László (B. S. E.) — Dr. Örvényi
Béla (B. S. K.)
1. c 4 ......
Világos tempó előnnyel játssza a sziciliai védelmet, amely sötét részére a leg
több lehetőséget adja. Egyes mesterek
pl. Samisch c4-re csak c5-t játsszák. Vilá
gos a d5 pont birtokában erős nyomást
gyakorol a sötét vezérszárnyra.
1. . . .
Hf6
2. g3
c6
A fianchettó legjobb védelme a szem
ben álló gyaloglánc, amely a futó műkö
dése terét korlátozza.
3. Fg2
d5
4. b3
Ff5
Sötétnek legnagyobb nehézséget a ve
zérfutár okozza. Ha sötét jó l játékba
tudja hozni, akkor kiegyenlítődött az
állás.
5. Fb2
e6
6. H f3
Hbd7
7. 0— 0
Fe7
8. Hc3
0— 0
9. d4
A megnyitás szellemének jobban meg
felelt volna d3, Hbd2, B el és e4-el kap
csolatban. d4 elzárja a vezérfutárt és a
d gyalog gyenge lesz.
9. . . .
Bac8
10. Hh4
Az erős vezérfutárt cserélni kell.
10. . . .
Fg6
—
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11.
12.

Hxg6
e4

hxg6

Világos rosszul ítéli meg állását. A d
gyalog gyenge lesz. e4-t elő kellett volna
készíteni Vc2, Bel, f3, cxd5 stb. lépé
sekkel.
12.
13.

...
Hxe4

dxe4

Jobb volt Vc2, Badl, B fe l stb. A gya
log nem védhető és sötétnek nehéz lett
volna jó lépést találni. Szöveglépésre vi
lágos érdekes módon, szisztematikusan
megy tönkre a d gyalog miatt. Sötét már
jó l áll.
13.
14.

...
Fxe4

15.

Fg2

Hxe4
Hf6

Mint a következmények mutatják, jobb
lett volna Ff3, de ezt kötött idő mellett
nehéz előre látni.
15. . . .
Va5
Fenyeget Fa3-al cserélni a futárt, ami
után a d gyalog elvész.
16. V ei
Világos remisre játszik. Jobbnak lát
szik a3.
16. . . .
V xel
Fb4-re Ve5 jön világosnak jó játékkal.
17. B fx el
Bfd8
18. B adl
Bd7
19. Be3
Bcd8
Sötét játéka adva van.
20. Bed3
He8
Fenyeget Ff6, c5
21. F e l
Kf8
—

Szükséges, mert több változatban cl5
után a gyalog f7-ig üthet.
22. K fl
Most látszik Fg2 hibája. Ff3 esetén
Fe2 védené az állást. Világosnak e4 óta
egy tempója hiányzik s ezt sötét erőtel
jesen használja ki.
22. . . .
e5 !
e5-re Fe3 és Ke2 után remis az állás.
23. d5
Jobbnak látszjk Fe3
23. . . .
f5 !
Fenyeget e4 és Bd2-re Fb4
24. Bd3-d2
Fb4
25. Be2
dxe6!!, Bxd2, F x d 2 ! remisre vitt
volna, világos azonban a táblanélkül nehe
zen átszámítható kombinációktól félt.
25. . . .
e4
26. Fd2
f3-ra cxd5, cxd5, Bxd5 Bxd5, Bxd5 után
Bdlf fenyeget.
26. . . .
Fxd2
Sötét már itt látta a g5— g4 lépés lehe
tőségét.
27. Bexd2
cxd5
28. Bxd5
Bxd5
29. cxd5
Hf6
30. d6
K f7 !
He8, d7 Hf6 után f3 remisre visz.
31. f3
Ke6
32. fxe4
fxe4
Hxc4-re, Fxe4, Bd4 sok remis sánszot
nyújt világosnak.
33. Fh3f
Ke5
34. d7
g5!
35. Ke2
g4
36. Fg2
Sötét abbeli véleményét, hogy a huszár
általában erősebb végjátékban, mint a fu
tár. eklatánsán bizonyítja ez a parti.
36. . . .
Bxd7
37. Bel
Hd5
38. Bc4
Hf6
39. Bc8
a6
—
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40. Bc4
b5
41. Bc6
H d 5 !!
Bxa6-ra Hc3t K fl, B d lf Kf2, Bd2t, e3
és nyer.
42. h3
B c7 !
43. Bxc7
Bxa6-ra Bc2 és He3f nyeri a futót.
43. . . .
Hxc7
44. hxg4
Hd5
45. Kd2
b4
Elemi sakkszabály, hogy gyalogjainkat
ellenkező színű mezőre állítsuk, mint az
ellenfél futárja. Ez a lépés megbénítja
teljesen világos állását. Következett még:
46. F f l
a5
47. Fc4
g5
48. Fa6
Kd4
49. Fc4
He3
50. Fa6
Hxa2
51. Fb5
Hc3
52. Fa6
e3f
53. Ke2
He4
54. Világos feladta.
Érdekes, hogy világos a 13-ik lépés miatt
vesztett. A d gyalog nyomása mintaszerű
volt.
Elemezte: Dr. örvényi Béla.
#

A múlt számunkban közölt kétlépéses
feladványunkba sajtóhiba csúszott be, de
ép ezáltal alkalmas lett arra, hogy új fel
adványként tűzzük ki. Keressük meg a
sajtóhibát! Világos egyik tisztjét állítsuk
vissza a helyére olyképen, hogy hibátlan
kétlépésest kapjunk. A helyes megfejtés
5 pontot számít.
P. F.-nek igaza van, mert pat esetén is
eldöntetlen a játék épúgy, mint akkor, ha
az egyik félnek csak királya, a másiknak
pedig király és futója marad, mert nem
lehet mattot adni.
Ifj. U. I.-nek és többeknek a figyelmét
felhívom a feladvány fejtés azon főszabá
lyára, hogy az első lépéssel nem szabad sem
sakkot adni, sem sötét figuráját ütni.
—

Gy. L.-nek a beküldött kétlépéses felad
ványa szép is, meg jó is, de nem eredeti.
Hamarjában nem tudom megmondani,
hogy honnan, de már ismertem, mivel
olyan közismert és iskola-példája a király,
vezér és bástya nagy erejének, nézze meg

jó l más is. V il.: Kd6, Vf3, Bc2. Sötét:
Kd4. Matt kettőben. Próbálj magad is ké
szíteni !
B. E.-nek. Maróczy mester állandóan
Pesten lakik. Ő vezeti a Pesti Hirlap sakkrovatát.

A nagy sakkjáték.
Más szem az életet másfélének látja,

Mert a szegény embert, hej, az ág is húzza.

Nekem nagy sakkjáték, tarka-barka tábla.

Mögöttük tiszt urak, fürge, szép huszárok,

Fehér és fekete rajta váltakoznak,

Hogy át ne ugrassák, nincs oly széles árok.

Miként sorsórái a jónak s a rossznak.

Nagyravasz futárok cseles útja ferde,

Izgalmas a játék, változó az arca,

Hjmberbástyák bújnak talpig vasfegyverbe.

Soha se unalmas ez az életharca.

Keményen megharcol a vezér középen
S ő is csak figura a Mester kezében.

*
A világtörténet, a nagy fősakkmester,

Az biz valamennyi, fel-fel a királyig.

Emberfigurákkal játszani nem restell.

Pedig zord arcára gőg hinti sugárit.

Egyet int s a pártok már előre lépnek,

Mert a Nagy Ür, mikor mattig folyt a
[játék,

Ott az első sorban a paraszti népek.

Vagy ha már megunta, elébb is talán még:

Sokszor tömegükkel eldöntik a harcot
S ha mások elvesztik, fizetik a sarcot. ’

Fogja figuráit s belehajigálja

Homlokukat babér még se koszorúzza,

Halálszínre mázolt szűk kis ládikába.
Dr. Szigethy Lajos.

HÍREINK
nagy célok kitűzése ifjúi lelkek elé. Az
ifjúsági elnök ez esztendőben Tatay Sán
dor VIII. oszt. tan.
Hasonló célokkal és keretek között m ű
ködik, ugyancsak Korim vallástanár úr
irányításával a tanítónőképzőben is az
Ifjúsági Euther-Szövetség. Ez intézetünk
ben az egyesület ifjúsági elnöke Supkégel
Mária V. oszt. tan.
Mindkét ifjúsági egyesületben folyik
már az a szép munka, amelynek célja fő 
városunkban Luther Mártonnak szobrot

Szarvas. A szarvasi főgimnáziumban
Korim Kálmán vallástanár úr vezetésével
szép munkát fejt ki az Ifjúsági LutherSzövetség. Havonként
egyszer-egyszer
műsoros összejövetelt és biblia-órát tart.
A műsoros összejöveteleken a növendékek
beszéddel, szavalatokkal, zeneszámokkal
működnek közre. Az egyesület célja az
ifjú i lelkekben növelni az evangélikus
öntudatot, mélyíteni a hitet, formálni az
emberen az Isten képét és hasonlatossá
gát, Célja a hazafiasság nevelése s nemes,
—
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emelni. Gyűjtögetnek, gyűjtögetnek fillé
reket, pengőket és egyszer majd, meglát
juk, meg is lesz a szobor. Adja Isten, mi
nél előtt.
A budapesti Dobó Katalin felső kér.
leányiskola (Bezerédy-u.) kegyeletes em
lékünnepélyén a Kossuth mauzóleum
előtt Osinger Márta, IV. o. t. tartotta meg
szépen átgondolt s előadott nagyhatású
beszédét a tanári kar és ifjúság teljes
megelégedésére.
Az első iskolai előadás az Ifjú Évek ja 
vára. A Budapesti Evangélikus Leánykollégium minden karácsony előtt előadást
rendez növendékeivel. Az előadásnak
tiszta jövedelmét rendesen valamilyen jó 
tékony célra fordítják. Így például ta
valy, az azóta már felállított fasori gim
náziumi Bőhm Károly emléktábla céljaira
500 pengőt juttatott a szép előadás.
Ez évben december ‘20-án és 21-én lesz
a kollégium előadása. Az evangélikus
Csiky Gergely „Nagymama” című darab
ját fogják elő'adni, kettős szereposztás
sal. Az előadások mindkét este 6 órakor
kezdődnek a Veres Pálné-utcai díszterem
ben.
,
Örömmel közöljük, hogy az idén az elő
adások jövedelme lapunk céljait szol
gálja. Biztatást látunk ehben a jövőre.
.Megértik célunkat és támogatnak. Remél
jük, hogy a megjelenő közönség áldozatkészsége e szép cél érdekében meg fog
nyilvánulni és reméljük, hogy a példa
vonz.
Jóltevőink. Pethő György és Szabó
Imre kerülnek 100— 100 pengős adomá
nyukkal e rovatunk elsejébe. Köszönjük.
A budapesti Evangélikus Leánykollé
gium ifjúsági egyesületeiről. Az iskola
átszervezésével és kifejlődésével együtt
továbbfejlődött az önképzőkör is, amenynyiben a múlt tanév elején a felső tago
zaton is megalakítottuk körünket. A felső
tagozat lelkes csapata idén meggyarapo
—

dott létszámmal és buzgósággal folytatja
munkáját. Igyekszünk minél tökéletesebb
munkát végezni. Műsorainkon többnyire
két főtárgy szerepel: magyar és világiro
dalmi vonatkozású dolgozat köré csopor
tosítjuk a többi számot, szavalatot és
zeneszámot. így tartottunk tavaly Szé
chényi, Kossuth, Petőfi, Arany, Tompa,
Vörösmarty-müsort. Az iskola nagyszerű
vetítőgépét is rendelkezésünkre bocsá
totta az igazgatóság s ennek segítségével
tartottunk mesedélutánt. Arany János
balladáinak Zichy illusztrációi is megje
lentek a vásznon, s a Nibelungenlied ké
peit is bemutattuk. Idén ugyanilyen szel
lemben folytatjuk munkánkat. Gyűlésein
ket ünnepies keretek közt a Deák-téri
díszteremben, egyházi életünk e nevezetes
helyén tartjuk. A két-két heti nagyobb
időköz javára van a munkának, mert jo b 
ban kidolgozhatjuk számainkat s nagyobb,
változatosabb műsort adhatunk. Első gyűlé
sünkön az október 6.-i dolgozatverseny
egyes jó számait olvasták fel s zongora
számok és szavalatok tették ünnepélyessé
műsorunkat. — Okt. 27.-i gyűlésünket,
tekintettel a közeli reformációi ünnepre,
Luthernek szenteltük. Ugyanekkor meg
emlékeztünk az őszről Tompa Mihállyal
kapcsolatban. — Az október 31.-i refor
mációi dolgozat pályázat útján készült,
melynek győztese, Liedemann Éva, VI. o.
t. lelkes dolgozatával vitéz Dr. KendehKirchknopf Gusztáv lelkész úrnak 10 P-s
jutalmát, a másodiknak beérkezett dol
gozat írója Trautmann Emma, VI. o. t.,
költői szárnyalatú beszédével az önképző
kör 5 P-s jutalmát kapta. Mindketten
lelkesen, hatásosan mondták el beszédü
ket a reformációi ünnepélyen. Azzal a
meggyőződéssel mentünk haza, hogyha
az ifjúság ilyen lelkes marad, akkor nagy
korában méltó utóda lesz nagy protes
táns elődeinek. — Harmadik rendes gyű
lésünkön a magyar és világirodalmi épo-
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szókról és az époszírókról (Homéros, Zrí
nyi, Vörösmarty, Arany) tartottunk be
ható előadást s szemelvényeket szaval
tunk a magyar époszokból. A kuruc köl
tészetről is jó l megszerkesztett, érdekes
dolgozatot hallottunk. — Következő mű
sorainkon állandóan fogju k használni a
vetítőgépet. Nyári emlékeinket fogju k
vetített képekben bemutatni, hogy ezek
ből is tanuljunk. Először Liedemann Éva,
VI. o.t. tart előadást Hollandiáról és ot
tani tapasztalatiról, aztán látni fogju k
Olaszországot, Velencét, Bajorországot,
stb. A megszállt terület is meg fog je 
lenni a vásznon, hogy még jobban meg
szilárdítsa bennünk azt az elhatározást,
hogy mi nem felejtünk!
Az önképzőkör mellett régóta működik
iskolánkban két másik egyesület is: a
Bajtárs és Szembeegyesület. Mindkettő
nek kezdeményezője és vezetőtanára Je
szenszky Ilona tanár. A Bajtárs-egyesület
ifjúsági elnöke: Krempe Éva, je g y z ő je :
Herramhof Amália, pénztárosa: Heintz
Erzsébet, VI. o.'t.-k. A havi 30— 30 fillér
tagdíjakból begyült pénzzel mint bajtár
sak segítik" egymást a jelenlegi és volt
iskolatársak, s életbevágó, fontos alkal
makkor, (tandíjfizetés, pályaválasztás,
elhelyezkedés) segíti tagjait boldogulálásukban az egyesület. — A „SzM B E ” ,
vagyis a „Szép Magyarsággal Beszélők
Egyesületének” célja megmaradt nagy
javunknak, tősgyökeres nyelvünknek a
megőrzése. Ennek tagjai a rosszulképzett
magyar s a fölöslegesen használt idegen
szavak, magyartalan szófüzések irtásával
igyekeznek hazafias kötelességet teljesí
teni. Az osztályonként választott 2— 2
„szembeőr” figyel saját és társai beszé
dére s őrzi nyelvünk tisztaságát. Mindkét
egyesület tagja az iskola minden növen
déke.

Múlt héten megalakult iskolánkban is
a régen tervezett Ifjúsági Gyámintézet
vitéz Dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv lel
kész úr vezetésével. Dr. Böhm Dezső igaz
gató úr, majd a vezetőtanár lelkesítő sza
vakkal kérték az egybegyült protestáns
növendékeket a nemes cél szolgálatára.
Mikor az ifjúsági tisztikar választására
került a sor, hangsúlyozták, hogy erre
méltókat válasszunk, mert nekik a tanári
vezetőkkel együtt kell lelkesen működ
niük. Két vallástanár van iskolánkban,
vitéz Dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv lel
kész és Ruttkay Miklian Gyula vallás
tanár úr. Ifjúsági tisztikar: elnök: Mailáth Hanna, VI. o.'t., jeg y ző: Kachelmann
Márta, VI. o. t., pénztáros: Knuth Jolán,
VI. o. t., ellenőr: Trautmann Emma, VI.
o. t. Ezenkívül minden osztálynak van
titkára, pénztárosa, kik a heti tetszés
szerinti összeget gyűjtik össze. Ez újon
nan szervezett ifjúsági egyesület buzgó
lelkesedéssel indul meg új útján s re
ményű, hogy ezen haladva, közelebb jut
afelé a cél felé, melyet az evangélium tűz
hívei elé.
Liedemann Éva, VI. o. _t.

INNEN— ONNAN
Az ókori világ 7 csodájául a következő
ket említik: 1. a piramisok, 2. Semiramis
függő kertje, 3. Artemis temploma Efezusban, 4. Pheidias Zeusa, 5. a halikarnassosi mauzóleum, 6. a rhodosi kolossus,
7. a világítótorony Pharos szigetén.
Kína, amely a Föld területének hét és
fél százalékát teszi ki, a világ népességé
nek 2 5 % -át adja. Kína lakosainak száma
több mint 400 millió.
A világ legmagasabb építményét a 984
láb magas Eiffel-tornyot 1889-ben építette
E iffel Sándor Gusztáv francia mérnök.

Ifj. Kellner Ernő, Budapest, V., Csáky-utca 10. szám. — 69474

Az első 20 koronás arany.
Virágzó gyorsíróköri élet folyt vala
mikor a mi gimnáziumunkban. Aki nyol
cadik osztályos korában ennek az egye
sületnek elnöke lehetett, megbeesültetés
dolgában, tekintélyben még az önképzőköri elnöknek is felette állott. Abban a
kis vidéki városban úgy tekintettek erre
a kiválasztott diákra, mint aki hivatva
van az iskola érdekében elvégzendő leg
nagyobb munkára is. Megtörtént már
nem egyszer, hogy a legjobb gyorsírók a
nyilvánosság színe előtt is sikerrel szere
peltek, de egyik legnagyobb teljesítmény
az volt, ami mi reánk várt egy képviselői
beszámoló alkalmából.
Áldott emlékű gyorsírástanárunk, Dr.
László Ferenc, aki az oláh megszállás ke
serűségei következtében oly tragikusan
húnyt el, bejelenti az egyik gyorsírói öszszejövetelen, hogy lejön városunk képvi
selője program- és beszámoló-beszédet tar
tani s mivel nem hoz magával hivatalos
parlamenti gyorsírót, nekünk kell elvál
lalni ezt a munkát. Akkor még nem volt
divatban az az iskolákban, ami ma talán
elég káros szokás, hogy a diákok jobban
tudják az atlétikai rekordokat, mint a
történelmi dátumokat, de annyit mégis
tudtunk abban az elrejtett kis székely
városkában, Sepsiszentszörgyön, hogy a
parlament leggyorsabb szónoka Dr. Hege
dűs Lóránt, a mi képviselőnk.
Mintha rádión továbbították volna a
megbízatásunk hírét, percek alatt tudta
az egész iskola. A kis fiókák úgy néztek
ránk, mint az óriásokra, gyorsíró bará
taink napokon át a legpraktikusabb Fabró- és Szőke-féle rövidítésekkel traktáltak a szünetek lázas perceiben s a gyors
írás ellenségei — hiszen ilyenek minden
iskolában bőven vannak, — már előre
kárörvendve nevettek azon a csúnya fel

sülésen, ami az ő hitük szerint minket
érni fog.
Azt a szombat éjszakát sohasem fogom
elfelejteni. Egész éjjel jóform án le sem
húnytam a szemem. Lázálmaim egymást
követték. Az egyik álmom szerint csúfo
sabb bukás ért, mint amilyet a legroszszabb akaróim is előre elgondoltak, a má
sik álom már reggel felé az volt, hogy
minden nagyszerűen sikerült s a kép
viselő azzal búcsúzott el tőlünk, hogy
érettségi után elhelyez a parlamenti
gyorsirodába, mert olyan kiváló emberek
vagyunk.
A szép vasárnap reggel mint fél holtak
ébredtünk fel. Semmi nem érdekelt, sen
kit nem láttunk, csak sóhajtoztunk K o
vács Bandi barátommal, hogy bárcsak
már túl lennénk mindenen. Mint az ál
dozati bárányok vonultunk fel a Várme
gyeháza dísztermébe — a legrosszabbra
is elkészülve.
S ezután kezdődtek meg a csodák. A
vármegyei szolgák úgy fogadtak, mint
valami előkelő idegeneket szokás. K ibuj
tattak felső ruháinkból s fehér kesztyűs
rendező uraknak adtak át, akik a nagy
terjedelmű főispáni asztal elé helyezett
kisebb asztal mellett helyeztek el. Leülünk
nekikészülünk a munkának s ceruzahegyezgetés közben a városi és megyei urak
morajlása hangzott felén k : gyorsírók,
gyorsírók. Az első elismerésnek koloszszális hatása volt. Mintha egyszerre a tu
dás és abszolút készség injekcióit adták
volna belénk. Azt gondoltuk, hogy min
denre képesek leszünk. Nem értünk azon
ban rá arra, hogy önmagunkkal sokat
foglalkozzunk, mert újra előttünk áll a
hajdú s jelenti, hogy a nagyságos kép
viselő úr kéreti a gyorsíró urakat. E gy
szerre forgott velünk a világ s mikor a
rövid audienciának vége volt, akkor esz

méltünk csak arra, hogy mit is mondott
nekünk. H ogy jó lesz vigyázni, mert még
a mi kedvünkért sem tud lassan beszélni.
S azután látjuk, hogy már ott áll az emel
vényen, mellette áll városunk kiválasztott
előkelősége s már írnunk kell.
Arra már nehéz visszaemlékezni, hogy
miről szólt a beszéd, hogy és mint történ
tek a dolgok. Tény az, hogy mi vért iz
zadva, de mint a fújtató lokomotívok dol
goztunk, minden egyes elrepült szónak
és mondatnak utánanyargaltunk s azon
voltunk, hogy semmi az elmondott beszéd
ből a mi hibánk miatt el ne vesszen. Ami
kor a beszéd végét éljenezte a nagy k ö
zönség, mint agyonhajszolt s kifáradt
öregek támolyogtunk haza ebédelni. Ott
hon a hatás óriási volt. Mikor megérkez
tünk az internátusba, a fiúk már mindent
tudtak s a dicsőség tökéletes volt. Dél
után, amikor a szöveg áttételének hihetet
len nehéz munkája következett, vala
mennyi barátunk ott szorongott a mi kö
zelünkben s mindenki segíteni akart ra j
tunk. Annyi másoló jelentkezett, mintha
az érettségi írásbeli tételeket kellett vol
na leírni s ez a munka olyan gyönyörűsé

gesen gyorsan ment, mint még más soha.
Az egész délutánt rááldoztuk erre a tevé
kenységre s amikor mindennel készen
lettünk, annyi dohányfüst volt a szobánk
ban, hogy a levegőt tényleg vágni lehe
tett volna. (A mi iskolánkban a "VTI. és
V III. o. növendékek a tanáraik előtt is
dohányozhattak a tanítási időn kívül bár
ból.)
E vasárnapot követő Kedden, ahány
Székely Nép című példány csak megjelent
városunkban, az mind elfogyott. Diáktár
saink kapkodták szét s a nagy sikerrel
hetekig nem tudtunk betelni, sem a sze
replők, sem a barátaink. A városban is
nagyobb hatása volt ennek a ténynek,
mintha a VII. és V III. osztály a nagy
piactéren nagy füleslabda játékot ját
szott volna.
Az egészben legörvendetesebb azonban
az a jelenet volt, amikor az újság szer
kesztősége néhány nap múlva hivatott s
személyenkint átadott egy-egy 20 koro
nás aranyat. Rögtön a zsidóhoz mentünk
s vettünk a századrészéért egy finom 2B
Castell ceruzát a következő kedves alka
lomra.

Kockarejtvények.
Feladja: Berthelsen Béla.
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Mindkét esetben a nagy betűs kockából ki
indulva és lóugrással haladva az I. rejtvény Petőfi
egyik legszebb költeményének első sorát, a II.
pedig egy tanulságos közmondást ad.
A megfejtések mindig a megjelenés utáni hó
végéig küldendők be.
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