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Március idusán.
Az 1848/49-i szabadságharc nyitánya fenséges volt. és ha a véres színjáték"
Világosnál a legtragikusabb befejezést nyerte is, magyaroknak e virágesővel meg
induló, könny- és véresővel végződő szomorújátékához nyolcvan esztendeje térünk
vissza erőért, önbizalomért, kitartásért. Minél jobban távolodunk időben azoktól
a hősi napoktól, jelentőségük annál gigantikusabb mérteket ölt,
Talán véletlen, talán nem az, hogy máhcius idusának a lelke, a szabadságharc világnagysággá felszökött lángelméje: Petőfi, evangélikus volt. Talán vélet
len, talán nem az, hogy ennek a hősi küzdelemnek világhorizontra lendült poli
tikusa és államférfia, Kossuth ,szintén egyházunknak volt a gyermeke. Talán vé
letlen, talán nem az, hogy Görgey, a hadvezér, aki a világ ámulatára összes el
lenségeinkre megsemmisítő csapásokat mért, a lutheri igazságok tején táplálkozott.
Jó lesz ezt emlékezetünkbe idézni most, amikor a történettudomány terén egye
sek a protestántizmus és protestáns nagyjaink érdemeit nemzetünk történetében ki
csinyíteni törekszenek és felekezeti történetírást erőszakolnak a nemzet egyetemére.
A három férfiú, a költő, az államférfi és a hadvezér már a történelemé. Az
első a világirodalom pantheonjában foglalja el az őt megillető helyet, a másodi
kat még nem régen külföldön mértékadó elmék nevezték kora legnagyobb emberé
nek, a harmadikat, aki évtizedekig viselte a mártír alázatosságával álkurueok mél
tatlan vádját, a nemzet ítélőszéke réges-régen fölmentette.
Március idusán ezt a három férfiút állítom elétek követendő példaképekül:
evangélikus ifjak. Az a nemzet, amely e három férfiú vezéiiete alatt évszázados
megalázó rabság után ilyen kemény ököllel tudott a rabszolgatartók arcába vágni,
Világos után sem maradhatott sírjában. Az a nép, amelynek ilyen múltja, ilyen
példaképei vannak, a trianoni kriptából is fel fog támadni. Világostól Trianonig!
Hosszú, de tanulságos út. Megtanulhattuk belőle azt, hogy a magyar csak önmagá
ban, önerejében bízhatik. Ki tűzte ki nekünk életfeladatul azt, hogy Atelkuzu óta
örökösen idegen érdekek szolgálatában álljunk? Mely átok űzött minket örökösen
idegen bálványok oltáraihoz? Mely végzet ösztökélt minket arra, hogy mindig azt
találjuk jobbnak, ami nem magyar?
Hatalmas példaképeink vannak, kövessük elsősorban őket. Most, amikor
mélyre esve keressük a szabadulás útját, nem süllyedhetünk meddő gyászba. K i
vették a fegyvert a kezünkből? Ezzel még meg nem öltek. Most van vértelen sza
badságharc is, amely hatásaiban és eredményében sokszor nagyobb a fegyve
res harcnál.
Március idusán tegyetek fogadalmat, magyar ifjak és honleányok, hogy ezt
a vértelen szabadságharcot megindítjátok. Hogy szóhoz jutva a magyar faj érté
keit hirdetitek világszerte. Hogy szóban, ólombetűben mindig és mindenütt eleven
lelkiismerete lesztek a vén Európának, amíg a rajtunk esett sérelmet jóvá nem
teszi. Hogy a magyar igazság prófétáivá lesztek, bárhová sodorjon a sors. Hogy
szent önzéstekben elsősorban azt ölelitek kebletekre, a mi magyar, akár kultúráról,
akár kereskedelmi, akár iparcikkekről van szó.
És tegyetek fogadalmat, hogy jobbak lesztek a mai nemzedéknél és halálos
nekibúsulással a nagy veszély éveiben nem tépitek, nem marjátok egymást, ha
nem egy akarattal dolgoztok azon, hogy diadalmas jövendő virradjon e nemzetre.
Petőfi, Kossuth és Görgey szelleme járjon előttetek!
(— tó— t.)
—
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Tutenkamen st t ja .
Irta: Dr. Hittrich Ödön.
Eközben az egész világ figyelme oda
fordult és nagy érdeklődés kísérte a ku
tatók minden tettét. A jóakaró, bátorító el
ismerés mellett szóhoz jutott a babonás
ijesztgetés is. Akadtak, akik helytelení
tették azt, hogy mindent elszállítanak a
kairói múzeumba. Ezek inkább azt akarták
volna, hogy mindent hagyjanak helyén,
úgy, ahogy találták. De mégis a felfedezők
álláspontja a helyes, mivel a múzeumban
e tárgyak a művelt világ ellenőrzése alatt
vannak; jobban megközelíthetők és tanul
mányozhatók.
-Miután a két első helyiséget gondosan
kiürítették, 1923 február 17-én, pénteken
meghívott hivatalos személyek jelenlétében
lebontották a sírkamra lepecsételt ajtaját s
ezzel megnyitották a hátralévő két helyi
séget.
Amint bontották az ajtót, aranyfal
tárult a nézők elé amulett díszítésekkel
s mikor leomlott az egész fal, akkor lát
ták, hogy amit először aranyfalnak tartot
tak, az hatalmas, arannyal borított sírszek
rény, mely a téglalapalakú kamra egész te
rületét elfoglalja, úgy hogy köröskörül
csak félméternyi széles terület maradt sza
badon. A falon köröskörül élénk színű fest
mény Tutenkámen temetését ábrázolja,
amint utóda, A y fáraó rendezi.
-V sírszekrény ajtajával szemközt ki
sebb, négyzetalakú be nem falazott kamra
következik, melyet a Lord kincstárnak ne
vezett el.
Mikor e két helyiség is szabad lett,
a kutatók és a meghívott vendégek be
mentek kettesével, hogy megnézzék a he
lyiségeket.
Amint a szemlélődök kijöttek a kam
rákból, érdekes volt megfigyelni arcukat.
E jelenetet Carter így örökítette meg:
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( 3)
„Mindegyiknek tekintete kábult, megdöb
bent volt s mindegyik, amint kijött, fel
emelte kezeit maga előtt, mintegy önkén
telen mozdulattal jelezve, hogy szavakkal
nem lehet leírni a látott csodákat, y á lé
ban leírhatatlanok voltak s az érzelmek,
amelyeket e látvány bennünk keltett, oly
bensőségesek voltak, hogy még akkor sem
tudtuk volna kifejezni, ha a szavak ren
delkezésre állottak volna. Olyan élmény
volt ez, amelyet egyikünk sem fog soha el
felejteni, mert képzeletben — s nem is
csak képzeletben — jelen voltunk egy régesrég meghalt s csaknem egészen elfelej
tett király temetésén” .
A sírszekrény körüli keskeny térben
alabástrom vázák s a fáraó túlvilág! útjá
hoz való hét bűvös evező volt elhelyezve.
A kincstárról Carter így emlékezik
meg: „Itt nagy meglepetés várt reánk,
mert a keleti részen egy alacsony ajtó nyí
lott egy másik kamrába, amely kisebb és
alacsonyabb volt, mint a külsők. Az ajtó,
eltérően a többitől, nem volt lezárva és le
pecsételve. Innen, ahol álltunk, világosan
láthattuk egész tartalmát s egy pillantás
elég volt arra, hogy megtudjuk, hogy e
kis kamrában voltak a sír legnagyobb kin
csei. A bejárattal szemben, a túlsó oldalon
állott a legszebb emlékmű, melyet valaha
láttam, olyan bájos, hogy az ember szemeszája elállt a csodálkozástól. Középső ré
szének nagy szekrényalakja volt, teljesen
befödve arannyal s fölötte koszorúpárkány
szent kobra-kígyókból. Ezt szabadon állva,
a halott négy védőistennőjének arany
szobra vette körül, bájos alakok, védőén,
előrenyujtott karokkal, állásuk oly termé
szetes és élethű, arckifejezésük olyan rész
vétteljes, hogy csaknem szentségtörésnek
éreztük rájuk nézni. Egy-egy istennő őrizte
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a szekrényt mind a négy oldalán, de míg
a két alak elől és hátul tekintetét szorosan
a rábízott tárgyra szegezte, a másik kettő
nél megható realisztikus vonás fűződött
még hozzá, amennyiben fejüket kissé ol
dalt fordították, vállukon át a bejárat felé
nézve, mintha valami meglepetéstől akar
nák óvni. Van valami egyszerű nagyságebben
az
emlékműben,
amely
erő
sen hat a képzelőerőre, s nem szégyenlem
mcgvallani, hogy valósággal fojtogatta tor
komat.”
Mint később kiderült, ebben a szek
rényben négy alabástrom váza volt elhe
lyezve s mindegyiknek fedele a fáraó fe
jének képmása volt s bennük voltak elhe
lyezve a halott belsőrészei.
Carter a kincstár drágaságainak leírá
sát így folytatja: „Még sok más csodálatos
tárgy volt a kamrában, de láttuk, hogy
nem lehet mind egyszerre áttekinteni s
szemünk mindig vissza-visszafordult azok
hoz a. bájos kis istennőkhöz. Közvetlenül a
bejárat előtt feküdt a sakál-isten Anubisz
alakja, szekrényén, vászontakaróba burkol
va, egy hordozható kéziszánon pihenve s e
mögött állványon egy bika feje, mindkettő
az alvilág jelképe. A kamra déli falánál a
fekete ládikáknak és szekrénykéknek vég
telen sora volt, egyet kivéve mind lezárva
és lepecsételve; az egyiknek nyitott ajtai
mögött láthatók voltak Tutenkámen kis
aranyszobrai fekete leopárdokon állva. A
távolabbi falon több szekrényalakú ládika
s aranyozott fából készült miniatűr kopor
sók voltak, ez utóbbiak tartalma kétségte
lenül a király halottas szobrocskái. A szoba
közepén, balra Anubisztól és a bikától, egy
sor gyönyörű ládika volt elefántcsontból és
fából, arany- és kék fajansz-díszítéssel és
berakással; az egyikben, amelynek fedelét
felemeltük, ragyogó strucctoll-legyező volt
arannyal
díszített
elefántcsontfogóval,
friss és szilárd, mintha most került volna
ki a mester kezéből. A szoba különböző ré
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szén elosztva hajó-modellek voltak vitor
lákkal és teljes kötélzettel, az északi ré
szen pedig még egy kocsi.”
Összesen tehát öt díszkocsit rejtettek
el a fáraó kriptájába, mivel neki szüksége
volt e kocsikra. Az emlékeken a király ren
desen díszkocsiján állva hajtja tollkarajos
büszke paripáit. Megkapó látvány lehetet1,
midőn a fáraó megjelent a nagy város ut
cáin aranytól ragyogó kocsiján maga is
aranydíszben tündökölve; körülvéve hatal
mas strucctollegyezőkkel kísérő főemberei
től. Magúknak az egyiptomiaknak is nagy
élvezetet nyújtott annak idején ez a lát
vány. Erre vall Ankhenaten egy felirata:
„Ő Felsége felszállt nagy elektron kocsi
jára mint Aten (a nap), midőn felemelke
dik a szemhatárról és betölti országát szoretetével. ’ ’
Végül az egész világ feszült érdeklő
dése mellett megtörtént a sírszekrény meg
nyitása. A négyszögletes hatalmas 'szek
rénynek a kincstár felé néző oldalán volt
kettős szárnyas ajtaja, tolózárral, melynek
zsinegje és pecsétje fel volt bontva. Ezt
még az ókori sírrablók nyitották ki. de
megnyugodva vették észre a kutatók, hogy
a második szekrény pecsétje érintetlen. A
második szekrényt lécekre alkalmazott fe
kete szövetből való szemfedő takarta arany
rozettákkal díszítve. Ezt a szemfedőt óva
tosan leszedték, de midőn a szabad levegőn
kevéssé gondosan kezelni akarták, porrá
esett össze.
A felfedezők a nagy aranyszekrény
ben még három más kisebb aranyszek
rényt találtak, mintegy egymásba skatu
lyázva. A külső volt közülük a legnagyobb
és legerősebb; ez öt centiméter vastagságú
tölgyfadeszkákból készült. Mindegyik ol
dalon jelek voltak egyes helyeken, hogy
mely világtáj felé kell állítani az illető
szekrényrészt. Amikor megnyitották a ne
gyedik szekrényt is, akkor gyönyörű sárga
kaiéit szarkofág tárult a kíváncsi kutatók
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szemei elé rózsaszínű gránit fedéllel. S e
szarkofág négy sarkán is egy-egy istennő
domborművű keze volt kifaragva, amint
féltő gonddal oltalmazza kitárt karjaival
az ott nyugvó fáraót.
Miután az előkamra és sír kamra kö
zött lebontották az elválasztó falat, a szűk
helyen sok nehézséggel végzett munkával
sikerült a négy aranyszekrény szétszedése.
Ezután a szarkofágra került a sor.
Hogy a nehéz gránitfedelet könnyebben
fel tudják emelni, villanyerővel hajtott
egész esigasorból álló emelőszerkezetet sze
reltek fel a szűk sírkamra tetejére. Ennek
segítségével felemelték aztán a szép, de
közepén meghasadt gránitfcdelet s ekkor
egy szokott múmiaalakú fakoporsó tűnt elő.
Ezen is fáraó arca és két keze aranylemez
zel volt borítva úgy, mint az ezen első ko

porsóba rejtett második fakoporsón is.
Midőn az első koporsóból kiemelték a má
sodik fakoporsót, csodálkoztak, hogy miért
oly nehéz az. Nem tudták a rejtélyt meg
fejteni. Pedig, ha velük lett volna Archimedes szelleme, megsúgta volna nekik »
talány magyarázatát.
Amint a második fakoporsót megnyi
tották, a szemfödő alatt legnagyobb bámu
latukra múmia-alakú, aranylemezből vert
koporsót találtak, melynek fedelét csak
nyolc ember bírta egyesült erővel felemel
ni. Az Ozirisz-alakú aranykoporsóra e meg
ható szavak voltak vésve: „Óh Nát anya ?
Terítsd rcám, mint az Örökkévaló Csilla
gokra szárnyaidat. ”
És így végre a mai kor megilletődött
fiai előtt feküdt az egykor hatalmas egyip
tomi fáraó hallgatag múmiája!
Folyt.köv.

Megemlékezés Kisfaludy Károlyróí, halála százéves
fordulója alkalmából.
Életnek és halálnak, örömnek és bá
natnak, fénynek és árnyéknak, farsangnak
és böjtnek az örökös váltakozása nemcsak
a mindennapi életben tárul folytonosan
elénk, hanem jellemzők e nagy végletek az
irodalmi életre is. A X IX . század első
harmada nemcsak legnagyobb költői láng
elméinknek a születési évszámai révén vá
lik emlékezetessé, hanem szentté és ma
gasztossá teszik e kort az ide eső gyász
napok is. Kegyeletes szívvel kell gondol
nunk különösen az 1830-as évre, mert ezt
három fejfa keresztje je lö li: ekkor halt
meg „a szent öreg” , Virág Benedek, az
életében érthetetlenül agyonhallgatott leg
nagyobb magyar tragédiaíró, Katona Jó
zsef és a „magyar vígjáték a ty ja ” , Kis
faludy Károly is.
Nem célom e helyen Kisfaludy Ká
roly irodalmi munkásságának méltatása.
Csak irodalomtörténeti jelentőségére sze
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retnék' rámutatni, más szóval, megjelölni
azokat a területeket, melyeken ő irányt
mutatott, utat tört nemcsak magának, de
az egy, vagy több nemzedékkel később
jövő költőknek, íróknak is. Mert bármily
összefüggő folyamatnak, egységes lánco
latnak látszik is az irodalom történelme,
bármennyire kimutatható is egyik egyén,
vagy irány hatása a másikra, ebbe a lán
colatba mélyebben belepillantva pontosan
elkülöníthetők az egyes láncszemek, átlaglelkelt, akik csak követnek tehetségek, kik
tökéletesítenek és lángelmék, kik újat al
kotva irányítanak.
Ilyen irányító, úttörő, tehát lángelme
Kisfaludy Károly. Utat tör először is a
líra terén, hol az addig lenézett, megve
tett , „paraszti ’ ’-nak mondott dalt friss,
üde, közvetlen „népdal’ ’-lá változtatja, s
ezzel szakít Kölcsey érzelgős irányával saz irodalmi hagyománnyal általában. S
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hogy ez céltudatos munkája, látszik abból
a tényből, hogy e dalok (több, mint har
minc darab), nem első ifjúságának termé
kei, hanem érett korának alkotásai. (Sz.
3829— 30-i Aurorában, jelentek meg). Az
érzelmes, néha még kissé szentimentális,
máskor azonban már enyelgő, sőt játszi
hang megkedvelteti ez iij műfajt s néme
lyik dal különösen elterjed hazafias len
dülete folytán. („Szülőföldem, szép ha
tára” .)
Üj műfajt ad s szembeötlő hiányt pó
tol novellaszerű elbeszéléseivel is. Ezeknek
tárgya, hangulata nagyon különböző. Tör
ténelmi tárgyú, komolyhangú romantikus
elbeszélése, „Tihamér” Aranyt ihleti a
„T oldi szerelme” egyik remek alakjának,
a nápolyi hadjáratban résztvevő Zách-ivadéknak megrajzolására. Még nagyobb jelentőségűebbé válnak kitűnő humorú víg
elbeszélései, melyekben a saját korabeli
magyar társadalom jellegzetes fajképeit
adja. Ezek a típusok kitűnő, húsból és vér
ből való eleven emberek, kik közül pl.
Súly ósdi Simon újraéled Petőfi magyar
nemesében és Pató Páljában. Az adomák
jóízű kiszélesítése, feldolgozása megint
Aranyt indítja hasonló költői eljárásra.
Ugyancsak új, vagy legalább is felújítás
az adomák napló- vagy levélszerű alakja.
Humorának üde frisseségére vall, hogy e
kalandok megjelenítése még ma is igen jól
hat. amint ezt egy iskolás leányok feldol
gozásában és előadásában bemutatott Tollagi-tréfa bizonyította. (Ev. leánykollé
gium farsangi előadása 1928-ban.)
Leginkább korszakot alkotó azonban
drámai működése. S itt megint nem anynyira tragédiái válnak ki, melyeknek ha
tása abban rejlik, hogy — mint maga
mondja kellemes epigrammjában, — „győz
a magyar s tapsra ez ott fenn elég” , ha
nem klasszikus értékűek azok a kitűnő víg
játékai, melyek szintén az egykorú ma
gyar társadalom alakjait vezetik elénk.
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Ezek is típusok ugyan, de a kör fontos
kérdéseit, jellemző fonákságait oly kitü
nően festő Szélházy-k és Períöldy-k, Králik és Károlyok, hogy e társadalmi víg
játékok reánk nézve olyan jellemző törté
neti müvekké váltak, melyek „nevetve ta
nítanak” , s melyekből valóban kitűnő kor
kép alkotható.
Gúnyolja bennük Kisfaludy az idegeneskedő mágnást, a latin nyelvbe belevesző
jogászt, a szűklátókörű, elmaradott köz
nemest, a regényes ábrándozásba süllyedő,
tétlenkedő ifjúságot, de csak azért, hogy
beláttassa velük hibáikat, kinevettesse a
saját gyengeségeiket, mert jól tudja Kis
faludy, hogy e belátásból javulás követ
kezik.
Javulást, fejlődést akar ő politikai
szempontból is, ezért a demokratikus irány
híve és új irodalmi irányt is akar jelölni,
s ez a romanticizmus.
Vezérlő hivatását érezve, módot kell
találnia ez új eszmék terjesztésére, ezért
indítja meg jelképesen elnevezett folyó
iratát, az „Aurórá ” -t, mely valóban a
magyar irodalom pirkadását jelzi.
Az elfáradt, elöregedett vezér ereje
fogytán van: Kazinczy, aki eddig szemé
lyes tekintélyével, apostoli lelkesültségévcl
maga köré gyűjtötte az irodalmi élet em
bereit, nem bírja már tartani a zászlót.
Átveszi azt tőle Kisfaludy s az intézmé
nyes központot, az Auróra-kört, megszer
vezi s az ország fővárosába teszi át. E
kör veszi fel Kisfaludy halála után.a Kisfaludy-Társaság nevet s ez ma is legkivá
lóbb irodalmi intézményünk, mely híven
őrzi alapítójának emlékét, eszméinek, el
veinek tisztaságát. (Nagy alapítójának
születésnapját febr. 6-án évente megÜJínepli.)
Kegyeletes hála tölti el a mi lelkűn
ket is, akár a Nemzeti Múzeum kertjében
állunk meg Kisfaludy Károly szobra előtt
(Ferenezy), akár a győri szobor tünteti
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Gondoljunk is hálás szeretettel az iro
dalmi újjáéledés e nagy alakjára, ünne
peljük ez évfordulót is kegyeletes szív
vel. Mutassuk meg méltó ünnepléssel
jobb sorsra érdemes, szebb jövőre méltó
voltunkat, mert gondolnunk kell Arany
szavára:

elénk a költő daliás alakját (Mátrai La
jos műve), akár a Kerepesi temetőben
felállított, egyszerűségében is mély ha
tást tévő síremléke előtt állunk. Itt, is, olt
is ráeszmélünk arra, hogy ő volt az, aki
mozgásba hozta a pangó, tespedő magyar
ugart, mint ahogy ezt Jókai „Es mégis
mozog a fö ld " című regényében megírja,
mely műnek hőse éppen az egy évben
meghalt két kitűnő magyar drámaíró: Kis
faludy és Katona alakjából forrt össze
Jókai lángelméjében.

„Nép, mely dicsőt, magasztost így
magasztal,
Van élni abban hit, jog és erő!”
**

l)r. Zelenka Margit.

Március.
A vén tél vonaglik, már meg is halt talán,
Jégcsontjai törnek naptól völgyön, halmon,
De mikor lengedez újra át e hazán
Szabadságteremtő március-fuvalom?
Mit -ér az emlékek visszaverő tüze,
A múlt sírboltjának mécsvilága az csak,

Eossz időket élünk. Esendőbb az ember.
Szőkébb lett a határ; hidegebb a tájék.
Nyugatról Trianon átkos átka úgy ver,
Keletről ránk torpad egy nagy vörös árnyék.
A hét gyászmagyamak gyötrő jajja hallik.
De mi lett belőle? Szilaj vad nevetés . . .

Mit ér a vándornak, kit sors tova iize,
Ha bejárt útjára szórja fényét csillag . . .

Eszmék imádása komolyság se alig,
Mint fekete halál pusztít itt az önzés.

Hogyha nincs előtte puszták lángoszlopa:
Szabadságunk képe, szűzi ideálja,
Mit ér az ősi kard, ha fénye lekopva,
Gyenge a pengéje, az ütést se állja.
Mit ér a nagy eszmék megváltó ereje,
Ha gyönge az ember, ki magában hordja,
De százszor ez inkább, mint alkuvás elve,
Inkább hulljunk együtt eszméstől a porba.

Jaj neked, nagy célon ha vágyva függ szemed.
Sunyi rabszolgahad elődbe tör folyton;
Hol úttá akarod áttörni a szirtet,
Száz kar emelkedik, hogy ott uszályt hordjon.
Fel hát már a mélyből, követ kell rá vetni.
Kinek életcélja csak a rendzavarás;
Vágjuk, ha valaki úgy akar ölelni,
Hogy majd vele együtt érjen a rothadás.

Mert még e por itten a magyar föld pora,
Nem idegen érzés lábnyoma verte fel;
Oh, emlékezzünk csak a régi hőskorra:
Anteus a földről, hogy megújulva kel.
Anyánk vagy nekünk is, csonka hon határa,
Tisza, Duna, medre hordozhatná a vért,
Mi itten kiömlött szirtre és virányra,
A nagy szent szabadság szent nagy eszmé
jéért.

Imádjuk az eszmét, ha porban is csúszva,
fízzük csak napestig, ha lelkünk is szakad.
Olyan vagy előttünk március Idusa,
Mint Eviláth földjén hogy űzték a vadat:
Hogy űzte két fia tündérszép Enéhnek,
Szabad, boldog haza lett végül jutalma;
Nagy szent szabadságról zengett ott az ének.
Mikor hord ilyet itt március fuvalma? .. .
Oravecz Ödön.

K ()NFUCIUS MONDÁSA 1BÓL.
Az erkölcs fontosabb az embernek,
mint a tűz és a víz. Tűzben és vízben
már láttam embereket elpusztulni, de er
kölcs által még soha.
«

#

Jól berendezett országban jövedelem
nélkül lenni, avagy rendezetlen országban
nagy jövedelemmel rendelkezni: egyaránt
szégyenletes dolog.

**

M. K .
—
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A keresztyén böjt.
Máté 6:16— 18.

Az Üdvözítő a Hegyi Beszédben szóvá
teszi a böjtöt. Mi sem haladhatunk el
szó nélkül mellette. Krisztus híveinek
szükségük van a böjt megtartására.
Milyen legyen a mi böjtünk?
A böjtről nemcsak Jézus idejében, ha
nem ma is találunk különféle nézeteket.
Ne vitatkozzunk itt azokkal, akik azt
mondják, hogy a böjt felesleges valami.
Legyen ebben a kérdésben is legfőbb te
kintélyünk Krisztus.
Vannak, akik a böjtöt ételektől való
tartózkodásban látják. Ha a jóra való
akaratunkat neveli ez az önmegtartózta
tás, ezt is megtehetjük.
Jézus csak az olyan böjtölést ítéli el,
amelyben képmutatás nyilatkozik meg.
Aki csak azért bőjtöl, hogy az emberek
jó keresztyénnek tartsák, annak nincs he
lyes fogalma a böjtről.
A böjtnek Istenhez kell bennünket
vonni. Istenhez pedig csak a bűnbánat
útján járulhatunk. Be kell ismernünk
gyarló voltunkat, bűnösségünket, hogy
jóra nincs bennünk erő. A böjt az Isten
kegyelméhez való menekülés, amelyben
van lelki alázat, töredelem, de van egy
szersmind szentség, igazság és szabadság
után való erős vágyakozás is.
—

Erre a böjtre szükségünk van mind
nyájunknak, szüksége van a magyar ifjú 
ságnak is. Jézus, mielőtt nyilvánosan fel
lépett volna az emberek között, elment a
pusztába és bőjtölt. Nagy feladat vár a
magyar ifjúságra is: dolgozni a haza felvirágozásáért, a nemzet szebb, boldogabb
jövőjéért.
Ezt a feladatát pedig csak Istennel
szövetkezve oldhatja meg.
Magyar ifjúság, keresd azért e böjti
napokban bűnbánattal a kegyelem örök
forrását. Tárd fel lelkedet azok előtt az
isteni erők előtt, amelyek egyedül tehet
nek képessé hivatásod betöltésére!
P. F..
KONFUCIUS MONDÁSA IBÓU
A nemes lélek fenkölt, de nem fenhéjazó, a nemtelen fenhájazó, de nem
fenkölt.
#

#

#

Amikor az évszak hidegre fordul, ak
kor venni csak észre, hogy a fenyők és
thuják örökzöldek.
#

}\%

;V;

Aki tapintatlan a beszédben, megbíz
hatatlan a cselekvésben.
M .
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Halálos csönd.
JII. FEJEZET.
A hűséges komondor.
A tájékozott ember biztosságával tört
utat Mándoky Pista a nádasban. Erőss
Károly mindenütt nyomában. A hátvédet
Hector, a komondor képezte és el-elmaradozva fojtottan, mérgesen vakkantott a
vizimadarak után, amelyek százszámra,
riadtan röpködtek föl a kelletlen vándorok
előtt. A Nap éppen az Ég pereme fölé
emelkedett, amikor kiértek a nádasbe i,
Sugarai beragyogták a puszta végtelensé
get. Mert kopár, szikes pusztára értek,
amelyet köröskörül messze az Ég aljáig
emberi munka még nem porhanyitott. Mi
nek is ? Csak szamárkenyérnek és szerb
tövisnek való hely volt ez. Károly mégis
úgy érezte, mintha paradicsomba jutott
volna. „Édes hazám, meglátlak hát valahára’ ’ . . . ezt dobogta szüntelenül a szíve.
És ha Pista és Hector reá nem néznek, bi
zony talán ríva fakadt volna a nagy bol
dogságtól. Sehol egy élőlény.
•
— Látod amott észak felé azt a tor
nyot? Az Jánoshalma. Emitt kelet felé kis
erdőféle mutatkozik, az átokházai akácos.
Erre tarts. Közeinek látszik, de három óra
alatt se igen érsz oda. Hogy valamiképpen
el ne tévedj és bajod ne essék, melléd adom
Hectort. Értelmes állat. Elmegy veled,
amíg vissza nem küldöd. Ha gondolod,
hogy már nincs szükséged reá, mutass neki
irányt a karoddal visszafelé és azonnal
visszafordul. Amíg jelt nem adsz neki,
akár az óperenciáig is elkísér.
Most a kutyához fordult Mándoky
Pista.
— Hector idegyere! Latod ezt a fiúd ?
Megszagolni. Elkíséred, értetted?
Karjával az akácos felé mutatott. A
kutya körülszaglászta Károlyt, majd élénk

—

csaholásba kezdett annak jeléül, hogy gaz
dája parancsát megértette,
Mándoky Pista még néhány jó tanács
osai szolgált, majd férfiasán kezet szorított
a gyermekkel és visszafordult. •Csakhamar
ismét elnyelte a nádas.
Erőss Károly lekuporodott a földre és
gondolkozott. Most mégis szorongó érzések
voltak benne. Egyedül ebben az ismeretlen
pusztaságban egy oktalan állattal. S ő
maga mégis csak gyermek, aki anyja mel
lől még soha el nem mozdult. Mit csinál
hat most anyuka? Bizonyára siratja fiacs
káját. E gondolatnál úgy, de úgy összefacsarodott a szíve. Hector talán állati ösz
tönével megérzett valamit a vívódásból és
egészen odasímult a gyermekhez, miközben
kezét nyaldosta. Ez a ragaszkodás vissza
adta önbizalmát. Felállt. Kis öklével na
gyot sújtott a levegőbe és így kiáltott:
— Egyedül vagyok-e? Nem, velem az
isten! Gyerünk, kutyuskám!
Hector helyeslöleg csóválta farkát és
megindultak. A kutya úgylátszik tudatá
ban volt fontos missziójának, mert szoro
san a gyermek mellett maradt. Hej pedig
de jól esett volna árkon-bokron át versenyt
rohanni a szelekkel.
Bandukoltak. Az éjjeli eső lehűtötte
a levegőt és jótékony szellő fújdogált.
Erőss Károly mégis fáradtságot érzett. Há-.
tán az elemózsia, kezében a leszíj azott
könyvek ólomsúllyal nyomták lefelé.
Ejnye pajtás
gondolta — nem
könnyíthetnél a terhemen? És odatartotta
a kutya szája elé a könyvcsomót. Hectort
úgylátszik hozzászoktatták az apportirozáshoz, mert engedelmesen kapta el a cso
mag szíját és olyan pöckösen lépkedett/
mintha legalább is vizsgát készülne tenni
a harmadik osztály anyagából.
Ezenközben megközelítették az erdőt.
Most egy vizesárokhoz értek, amelyet az
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•éjszakai oső megduzzasztott. A kutya egy
iramodással a túlparton termett, letette a
könyveket és hivogatólag nézett Károlyra.
A fiú lecsatolta hátizsákját és áthajította
a túlpartra. Neki fohászkodott, majd této
vázva megállt. Szélesnek tetszett az árok.
Hector megúnta a várakozást és visszaugrott az innenső partra. M ajd kétszerháromszor ismételte az ugrást mintegy
hiztatgatva, noszogatva kis gazdáját. Végre
Károly is nekibátorodott és nagy lendüle
tet véve átrepült az árkon. Igaz, hogy
hasra esett és alaposan besározta ruháját,
de ilyen nagy vállalkozásnál ki nézne cse
kélységekre.
Beértek az akácosba. De még száz lé
pést se tettek, amikor Hector nyugtalanul
megállt. Kiejtette szájából csomagját és
csak egyet vakkantva berohant a sűrűbe.
Pillanatok múlva Hector éktelen ugatása
verte föl az erdő csöndjét. Majd egy mély
káromkodó férfihang szűrődött a gyermek
füléhez.
Hector egy hórihorgas csavargót'szo
rított ki a sűrűből. Egyenesen a meglepett
fiúnak tartottak.
— Átkozott bestiája, agyonütlek! —
kiáltott a csavargó és kétségbeesetten vé
dekezett husángjával. Veszedelmesen köze
ledtek Károly felé.
Hector villámsebesen forgolódott az
ellenség körül és az tehetetlenségében csak
a levegőt vagdosta.
Végre Károly is megemberelte magát
és rászólt a kutyára:
— Takarodj, Hector, idejönni azon
nal !
Hector, mintha dühe fonalát elvágták
volna, abbahagyta a támadást és szűkölve
kúszott kis védence lábaihoz.
A csavargó lihegve törölte homlokát.
— Micsoda gyalázat ez, a békés em
bert ígjr megtámadni!
— Bocsásson meg, bácsi, de hát az
állatnak nincs esze.

—

— Tartsátok láncon az ilyen ebet,
különben szerencse, hogy itt vagy, lenyúz
tam volna a bestiát.
Közben félénken pislogott Hector felé.
A kutya nem mozdult, de szemét a csa
vargó egyetlen mozdulata el nem kerülte.
— Különben mit keresel öcsém itt.
ahol a madár se jár? Könyvek? Tán oskolás vagy?
— Olyanformán. Megyek vizsgázni!
-— Igen? Oszt mi van a hátizsákod
ban?
-— Egy kis elemózsia !
A csavargó szeme felcsillant és bizal
masan közeledett.
—
—
A
Hector

Tán pénzed is van, hékás?
Van egy kevés, vasútra kell.
csavargó már egészen közel volt.
gyanúsan morgott.

— Küldd már a fenébe ezt a dögöt,
az ember nem is beszélgethet tőle. Aztán
merre mennél, tán Szögedébe?
— Arra igyekszem!
— Nem rossz, én is arra tartok. E l
kísérhetlek, ha tetszik. És ez az eb is el
megy veled az oskolába?
Károly, akit az édesanya még a széltől
is óvott, aki soha rossz emberek közelébe
se került, olyan bizalommal nézett erre a
vigyorgó csavargóra, mintha testvérbátyja
lett volna. El is mesélt neki mindent, hogy
került ide, hogy kísérték át a határon és
hogyan került Hector a társaságába.
No, szerencsés fickó vagy, mondha
tom, hogy ilyen derék emberrel kerültél
össze, mint én. Most már nem lesz szüksé
ged a kutyára, visszaküldheted, el kísérlek
a szegedi tanyákig.
Károly habozott. Ránézett hű kísérő
jére és mintha végtelen aggodalmat olva
sott volna ki szemeiből.
— Mi lesz hát? Én máris indulok.
Magadban pedig öreg estig se találsz Szö
gedébe.
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— Nem maradhatna a kutya is ve
lünk?
— Hogy is ne, hogy még megmarjon
az átkozott állatja. No Isten veled. Megyek.
— Várjon hát, bácsi, küldöm már, hi
szen maga majd csak vigyáz rám !
—- Hogyne, hogyne, fiam, anyád ölé
ben sem érzed jobban magad.
Ha látta volna Károly azt a gonosz
mosolyt, amely a csavargó arcán mutatko
zott, talán elhűlt volna a vére. De már bú
csúzott a kutyától. Megcsókolta fejét, egyet
füttyentett és karját kinyújtotta nyugat
felé. A kutya szűkölt, rázta magát, körül
járta védencét, fájdalmasan üvöltött és
egy szökéssel eltűnt az erdőben.
Ez az üvöltés olyan kísértetiesen
hangzott, hogy Károly megremegett.
— Ne mafláskodj már, pakkolj, aztán
gyerünk.
Károly összeszedte motyóját és indult
a csavargó után. Az erdő mindjobban sű
rűsödött, a gyermek szíve mind nehezebb
lett. Keservesen bánta már, hogy hű barát
ját elhagyta. Tisztásra értek.
— Itt leülhetünk!— szólt a csavargó.
— Mehetnénk még, sürgős az utam ’
— Mondtam, ülj le, kölök. Majd adok
neked kutyát, meg oskolát. Ür akarsz len
ni, lehetsz tőlem, de előbb ide azt a
hátizsákot!

— De bácsi kérem . . .
— Micsoda? Még beszélsz is?
Durván mellbelökte Károlyt, aki há
nyát esett és diadalmas mosollyal tartotta
kezében az elemózsiát.
— Ide a pénzedet!
Károly nagynehezen feltápászkodott.
— Azt nem adom!
— Hogy mondtad? Nem félsz, hogy
megöllek.
— Megölni? Segítség! Segítség!
— Hahaha! Kiálthatsz madaram, se
közel, se távol, se égen, se földön nem hall
ják szavadat!
Nem-e?
Abban a pillanatban, amikor a csa
vargó fojtogatni kezdte Károlyt, hogy
pénzét erőszakkal elvegye, hatalmas szö
késsel a tisztáson termett Hector. Olyan
hatalmas erővel vetette magát a nemes
állat a csavargóra, hogy a nagy darab em
ber nyekkenve, egész hosszában a földre
zuhant. Most hatalmas fogaival a vállába
harapott. Piros vér szökött ki a harapás
nyomán és a csavargó egy fájdalmas ordí
tással elájult. A dühös állat talán izekre
szakgatta volna, ha Károly le nem inti.
A megrémült és megmentett gyermek
sírva ölelgette, szorongatta a hűséges állat
fejét,
( F olytatju k.)

Igricek.
Irta: Szuchovszky Gyula.

Négyszáz éves fájdalom sír bele
a sötét magyar éjszakába. Ez a fájdalom
ma — négyszázesztendő múltán is ugyan
az . . . Fájdalmasabb ! Azóta még több
magyar vér csörgött el hiába. A föld röge
is, amerre igriceink jártak — velük
együtt panaszosan hallatja h a n g já t. . .
Martalócok osztozkodtak rajtu n k ! Bitan
gul egy, Isten által egésznek teremtett

—

testet daraboltak széjjel. A seb vérzik,
sajog és mi segélyért kiáltunk . . .
Uram! Örök Isten! Merről, honnan
küldöd? A mi Szabadítónkat várhatjuk-e
már? Milyen irányba emeljük becsületes
derekunkat, megcsonkított, ma is vérző
karunkat, gyenge nyakunkat, a sok kiál
tástól hangtalanná vált ajkunkat, elho
mályosult tekintetünket? Uram! Melyik

202

—

úton induljunk, a lépést melyik lábunk
kal kezdjük, hogy kiérdemeljük megváltatásu n k a t?... Uram! Örök Isten! Légy
a mi segítségünkre! ...
Széttekintünk és nem hallunk sehon
nan sem könyörületes bíztatást, nem lá
tunk sehol sem önzetlenül felénk nyúló,
samaritanusi kezeket. U ram ! Meddig ha
gyod porban, gyalázatban, elhagyottan
íetrengeni a Te népedet? Óh mikor kül
död már a mi napunkat? Uram! Csak a
hajnal derengését láttasd meg mi velünk.
A Te dicsőségedért, édes magyar hazánk
ért örömmel meghalunk! . . .
Ifjak járják a poros országutat. Dal
az ajkukon, lelkesedés a szívükben. Nincs
közöttük egy sem csüggeteg. Énekelnek.
Turulmadár fenn az é g e n . . . Multra-jövendőre tek in t. . . Évszázados utak mel
letti porrá keveredett szent sírokra, igri
cek sírjára. Akik 1526-tól 168G-ig hordoz
ták a hazáért való szenvedés súlyos ke
resztjét ! Akik járták a végeket, az életveszélyes helyeket. . . és lelkesítve lelke
sedtem énekeltek. Erdélyországban, vau
az én hazám . ..
Vájjon.m a mit énekelnének? Panasz
kodnának, vagy átkozódnának? Bátorsá
got hintenének, vagy kétségbeesnének?
az özvegyek és árvák könnyét törölnék,
vagy újabb könnyárt követelnének? Hi
tük, reményük és fáradhatatlanságuk
boldogabb időt tudna-e ma teremteni?
Ha zaszeretetük mártíromságot tudna-e
ma felmutatni? önzetlenül tudnák-e ma
mindenüket a haza szolgálatába állítani?
Avagy ők is csak beszélni tudnának? . ,
Turulmadár szá ll.. . Történelmi idők ma
gaslataira ragad m agával. . .
Jobban akarja láttatni velünk a mai
vezérkedőket!
Prófétai lelkű ifjak, igricek, járják
ma is a lucskos országutat. , . Egyszer itt,
másszor ott jelennek meg. Egy meggyötört
nemzet apostolai ők. Önzetlen, hazafias

—

hangulatot keltő érzelmekkel térnek be az
országút mentén lévő helységekbe. Nem
keresik a cifra városokat, inkább a csendes,
akácfalevelet hullajtó falvakat. Ott is in
kább a kicsiny hajlékokat. Ks érvekkel,
tiszta igazsággal lelkesítenek, hogy a hon
fitársak el ne csüggedjenek. Másutt sebet
kötöznek . .. Sárgult, könnytől ázott, fosz
ladozó ,-,tábori lap ” a megmaradt egyetlen
emlék a férjemtől — sikoltja a fülükbe —a még csak serdülő gyermekeknek anyja.
Alig várom már a vasárnapot — szól az
agg özvegy — , amikor a Kárpátokban el
esett fiam ruháit kiteregethetem és végig
simogathatom az én csontkezemmel. Ez az
én egyetlen szórakozásom. És olyankor
nagyon boldog vagyok. Olyankor az én
egyetlen jó fiam dalos hangját h a llo m ...
Sok helyen sápadt, beesettarcú. rongyos
ruházatú árvákat találnak. Sajog, fáj az
igricek lelke is, de bekötözik a másnak se
bét . . . Melengetik a vigasztalás balzsamá
val . . . A szeretet jegyében kézbe veszik a
reszkető kezet és keresik a tekintetet, A
megértő szeretetben, a hazáért való nemes,
önzetlenül hűséges szolgálatban csillogtat
ják meg a gyógyulás forrását.
Hangoskodni nem igen szeretnek, csak
úgy maguknak mondják: ne sírj hitves,
édesanya, á rv á k ... ne sírj magyar! Ne
sírj ! . . . Messze, messze a csángók közt jő
édesanyám v á r . . . A másik önfeledten:
Eperjesen szép áramat h a g y ta m !... A
harmadik: Én meg Pozsonyban tanultam'
Elhallgatnak. Dalra kezdenek: „Hiszek
egy Istenben, hiszek egy hazában. . . H i
szek Magyarország feltámadásában!” . . .
Tovább mennek. Nyomot hagynak maguk
után: a hazáért való önfeláldozásra is kész
áldozatkészséget. Igyekeznek. Sok helyre
kell elmenniök . . . Fájdalmasan érzik: a-r
idő már nagyon, nagyon nyúlik . . . Közben
új sebek is nyílnak, melyre más balzsamos
gyógyírt kell keresni. Szomorúan tudják :
a betegnek nemcsak feküdnie, de keserű
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orvosságokat is kell beszednie. . . Minél to
vább, annál bizonyosabb a gyógyulás. . .
Az igricek tovább mennek, néha poros,
olykor lucskos, máskor havas országúton.
És egy helyen megállanak. Sápadt, nagy
ba;juszú, fürkésző tekintetű, sebet hordozó
igric szól hozzájuk. Mindannyian felfigyel
nek a vezér szavára: Legyetek hívek a ha
zához! Ne máshoz! És rendületlenül! L
hazában áll a ti oltárotok, melyen Isten
nek áldoztok! Nézzetek! Gonosz bocskor
tapossa kegyeletes halottjaitok sírhant
ját. .. Alatta édesanyátok sír, jajgat szo
morúan. Alatta édesapátok átkozódik, gyengi%ségteket k o r h o lja !... Látjátok ott, azt

a dombot? Ott vérzett el legjobbik testvér
tek! Látjátok azt a völgyet? Abban hur
colták el büszkeségeinket, fiatal honfitár
sainkat . . . Csonkán, bénán, betegen meg
harmadolva kerültek csak vissza . . . Nézzé
tek megtépett ruháitokat, rongyos csizmái
tokat, kifosztott szegénységieket. . . F iú k !
Igricek! Merítsetek nyomorúságtokból hi
tet és erőt a magatok, reményt és lelkese
dést a csüggedők számára! Az igazi haza
szeretetnek maghintői legyetek. Higyjetek
és bízzatok! Munkátok nyomán növekedni
fog a nemzet nagysága s elérkezik a ma
gyar haza feltámadása!

LEÁNYSZOBA
Böjt.
K rövidke szót lehetne talán még más sza
vakkal felváltani pl. „önvizsgálat” , „magunkbaszáílás” , mondjuk inkább úgy: „önmegtagadás” .
Ennek a szónak ösvényén elindulva tán jo b 
ban mélyére, jutunk annak a nagy világosságnak,
amit a böjti hetekben jobban mint bármikor más
kor meg kell látnunk.
Ha e szó: Böjt, elhangzik, sajnos az emberek
igen-igen nagy százalékának a lelkén az a gon
dolat suhan át: „tartóztasd meg magad a
h úst ól 1”
Áradjon be a „leányszobába ’ ’ az Isten lel
kének áldott napja és világosítsa meg az értelme
tokét, hogy meglássátok, hogy a böjt, az igazi
böjt nem a hústól való tartózkodás vagy egy-két
napos teljes koplalás.
Igaz, hogy sokszor olvashattátok a Bibliában,
hogy az apostolok mértékletességre intenek. K e
resztelő Jánosról tudjátok, hogy pusztában lakott
és sáskákkal és gyökerekkel táplálkozott. Jézus
műnk pedig mielőtt nagy megváltói munkájának
útjára lépett volna, negyven napra elvonult és
azt olvassuk: bőjtölt.
Sze.djük tehát ízekre a három felsorolt pél
dát és kezdjük a legnagyobbal: Jézussal. En azt
gondolom, Ő nem a negyven napi szigorú böjttel
készült a megváltói munkájára, hanem azért, mert
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teljes lélekkel arra készült, tudta megtagadni a
test kívánságait. Tehát a Lélek előzte meg a
testet és nem a külsőség a belső érzést. A mi em
beri lelkünk sajnos sose lesz olyan mély, hogy 40
napra el tudja feledtetni velünk azt, hogy test
hez van kötve. -— És mégis, lehetünk jó bőjtölök!
Keresztelő János pedig, aki tudta magáról,
hogy próféta és hogy nagy dolgot, Jézus útját
kell elkészítenie, ő képes volt sáskát, fagyökeret
enni, mert előbbre valónak látta az Isten dolgait.
Tőlünk nem kívánja Isten, hogy sáskát, gyökeret
együnk.
— És mégis lehetünk jó bőjtülök.
Az apostolok azt mondják: mértékletesek le
gyünk. Ez nem szorul magyarázatra, ezt mind
nyájatok Szíve megérzi mit jelent, mikor, hogy
és hogyan gyakoroljuk. A mértékletesség magá
ban nem böjt, még azonkívül is jó bőjtölőknek
kell lennünk — de hogyan?
Egyházi évünkben a böjti idő előfutára a
számunkra legfontosabb, legnagyobb napnaK.
Mily gyászos nap és mégis mily boldogító vigasz
taló! Nagypéntek! A mindhalálig jó és hű galilei
Mester halálának napja. A Jézus áldozati napja.
Azé, Aki mindhalálig tanított és szeretett!
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Itt eszembe ju t egy igen kedves husvét előtti
délután. Hadd meséljem el nektek:
Tavaszi napsugár szűrődött át a szobám ab
lakán. Az utcáról a szabad levegőn játszó gyer
mekek örömzsivaj gása hallatszott fel tompán,
csendesen. Mellettem egy fiatal lányka ült, egy
azoknak a fajtájából, akik megérzik, meghallják
már zsenge ifjúságukban az Ür hívó szavát, ö
meghallotta. Hol, azt nem tudom, talán a templom
ban az istentiszteletre figyelve! Talán csendes
magábazárt percéiben, amikor otthon buzgón
imádkozott! Tán egy szép nyári kiránduláson,
amikor erdő, mező, virág és fa minden, minden
az Isten nagy hatalmát s még ennél is nagyobb
szeretetét hirdeti! — Nem tudom, de engem tün
tetett ki bizalmával, amikor ezen a délutánon ko
moly Szívvel, vágyakozó lélekkel megkérdezte tő
lem, mit tartok a böjtről. Körülbelül a fent
Írottakkal feleltem neki és így végeztem ak
kor is:
A böjt csúcspontja nagypéntek, a mi meg
váltásunk a Jézus áldozati napja. Azé, aki mind
halálig tanított és szeretett.
— Ügy szeretnék sokat, sokat tudni életéről
— mondta a mellettem ülő kislány.
Tehát beszéltem neki tovább.
— Tudod mit, gondolkozzunk most arról a
bőjtidő kezdetén, mit tanított és hogyan szeretett.
Amit tanított le van írva a Bibliában, forgasd
sokat ezt a régi, mégis mindig „modern ’ ’ könyvet,
szabadjon úgy mondanom a világ legszebb és leg
izgalmasabb regényét. És olvasva jó l tanuld meg
és vésd Szívedbe, akkor cselekedni is fogsz asze
rint. Abból megtudod azt-is hogyan szeretett Of
(Hozzám fordultál kérdéseddel Lelked böjti
problémájával, hát hadd mondhassam néked) : Az
élet legnemesebb, legszebb mozgató ereje a Sze
retet. Ügy-e neked is jólesik, ha szeretnek, simo
gatnak, kéréseidet teljesítik, nem beszélnek roszszat rólad, ha meg nem szomorítanak, meg nem
bántanak. ’ ’
S mikor szőke kis fejével bólintott s alig
hallhatóan súgta: „ig e n ’ ’, akkor azt mondtam:
— Nos látód, indulj el ezen az úton a böjti
világosság felé és tartsd, erősen féken azt a tüzes
paripát, mely oly gyakran elragad és eltér a Sze
retet ösvényéről. Ez a paripa: a nyelv. Ez úgy
szeret rosszat beszélni az embertársakról, s úgy
szeret türelmetlen szavakat vagdosni ahhoz, aki
tán legkevésbbé érdemli meg. Ez a nyelv úgy
szeret hallgatni a félelem suttogó szavára, amely
ből hazugság fakad, úgy szeret vádaskodni, ve
szekedni, zúgolódni s megállás nélkül ezeket mű
velve, mindig egy-egy darabot öl meg az általa
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megszomorított, megrágalmazott embertárs lelké
nek tiszta derűjéből.
— Látod — mondtam neki — én már régen
gyakorlom magam ebben és mégis sokszor azon
veszem észre magam, hogy megszólom embertár
saimat és felróvom hibáikat. Ilyenkor magambaszállva arra gondolok: ki tudja mily kedves Isten
előtt ez az ember, akit én most megszóltam és ki
tudja mennyivel jobb és szebb a Lelke, mint az.
enyém! Ilyenkor elszégyelem magam ■
—• és ez jói
Szükséges az, hogy elszégyeljük, megbánjuk azt,
ami nem volt szép. A szégyenkezés jó út a meg
bánáshoz, a megbánás pedig megtisztít.
Kis kezét lelkesen a vállamra tette: — N éni!
én ezentúl mindig igyekszem jó lenni és minden
kit szeretni, még azt is, aki engem nem szeret
vagy bánt!
— Ez kislányom a legnehezebb — mondtam..
— Látod te tőlem kérdezted, hogyan töltsd a böjti
időt, hogy méltó légy bizakodó szemmel nézni a
nagypénteki napon a Krisztus keresztjére. Te ma
gad megtaláltad rá a feleletet. De most én kérem,
add ide a kezedet a kezembe,
szorítsd meg ésigérd meg, hogy ezt a most hirtelen fellángoló,
érzésed tüzet őrizni fogod és igyekszel élni asze
rint. Oly rövid az élet s mégis oly sok alkalom van.
a szeretetve. Erre használj föl minden percet és
boldog lesz a Szíved. Én azt gondolom, egyedül a
Szeretet az a kulcs, mely majdan megnyitja szá
munkra a túlvilág! élet kapuját. Imádkozz erőért
és szeretni fogsz tudni.
— Igen — mondta — de én nemcsak így,,
lelkileg szeretném előkészíteni azt, hogy szépek
legyenek számomra a húsvéti napok, de sok másönmegtagadással is, ami a testen keresztül erő
síti a lelket.
Mosolyognom kellett: — jó — mondtam, —
ha azt gondolod, hogy a nyelved fékezése nem
óriási önmegtagadás, nem bizonyítgatom, majd.
rájössz, ha sor kerül rá.
Kíséreld meg a böjti hetekben valamiről le
mondani, amit igen nagyon szeretsz, pld. Ha na
ponta ettél eddig cukorkát, csokoládét, fogadd
meg, hogy a böjti hetek tartamára lemondasz
róla. Tedd félre az ezáltal megtakarított pénzt és.
örvendeztess meg vele egy szegény családot. V á
sárolj rajta akár játékot, akár élelmet szegény,
sápadt gyerekecskék számára.
Vagy mondj le bármi másról, ami örömet
vagy szórakozást szerez néked. Nemes, önkéntes
lemondásra kényszeríted ezzel lelkedet.
Ragyogó szép szemei az örömtől csillogtak ős
én azokban az elhatározás erős fényét láttam fe l-
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villanni. Kis kezében eddig hóvirág-csokrot tar
tott, azt most hirtelen a kezembe tette, megölelt,
megcsókolt és ahogy csak egy 16 éves lánytól
telik — elszaladt.

Néztem utána s elröppenő, ugráló alakjáról
le tudtam olvasni érzését:
— Oly rövid ez az élet s mégis oly sokat
lehet szeretni!
L. Oy. E.

Boldogkő.

Ahová cserkészeink kirándulni szoktak.

Boldogkő vára.
Ritkán látogatott, de annál érdekesebb
és értékesebb objektum. Ritkán látogatott
azért, mert a rendszeres turistaforgalom
ból kiesik, de éppen ezért talán vadregényesebb hatású, mint pl. az agyonkultivált
Visegrád, melynek fellegvárában a rádió
a legújabb jazz darabokat recsegve, oda
nem illő hangulatot teremt.
Itt nem zavarja a szemlélőt a Pesten
megszokott lármás zörej, itt. csak a termé
szet fenséges erői, csodás színpompája, he
gyek és völgyek tarka össze-visszasága, a.
vadvirágos mezőkből kiszöggelő sziklacsú
cson omladozó várrom kötik le a figyelmet.
■ A nap a felhők mögött bujkált akkor,
mikor e várat a 223 Plsz. csapat egyik
kirándulásán először megláttam. Felséges
látvány volt, mikor a hegyen borongó vár
majd napfényben fürdött, hogy ismét a
szürke homályba burkolózzék.

Menjünk közelebb a romokhoz. Impo
záns faltömegei ma is megkapnak minket,
egy oldalról nézve pedig óriási hajónak
tetszik, belefúrva orrát a dombos, erdős
vidékbe. Legépebb része talán a képen lát
ható kaputorony, melyben a már régen ki
korhadt felvonóhidas kapu tartozott, fe
lette szuroköntő erkéllyel.
Maga a kaputorony érdekes alaprajzi
elrendezésű zegzugos folyosókkal, melyek
arra szolgáltak, hogy a felvonóhidon már
betört ellenséget lépésről-lépésre meggátol
ják előre haladásában.
A kapun bejutva, a várudvar feletti
épülettömegek keltenek ijesztő benyomást,
a nagy faltömegeket csak itt-ott törik át
finom ívelésű, hajdan gazdag kiképzésű
csúcsíves ablakok.
Érdekes s hazánkban ritka a vár
északi oldalához csatlakozó háromszögletű
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öregtorony. (Igen gyakori azonban a négyszögletes, köralakú, sőt ötszögletű, melyet
majd Hollókő váránál fogok ismertetni.)
Az öregtorony falait nem töri meg ablak
nyílás, csak vékony résablakok, mutatván,
hogy a torony tisztán védelmi szempont
ból épült, nem mint az öregtornyok gya
kori fajtája, az ú. n. donjon (ejtsd dön
tsön), mely a lakóigényeket veszély idején
is kielégítette.
A váralatti szokásos földalatti folyo
sókat elég jókarban találtuk s talán érde
kes megemlítenem, hogy a várral össze
függő sziklacsúcson kürtőszerű nyílásokra
akadtunk, melyek a folyosók szellőzését
voltak hivatva elvégezni, de sajnos a kür

tökhöz tartozó folyosót nem tudtuk meg
közelíteni. (Érdekes folyosókat fogok is
mertetni majd Sirokvár leírásakor.)
Még egy nevezetessége a várnak, bár
annak védelmi vonalán kívül eső alagútszerű raktárhelyiség és istálló, mely for
mális alagutat képez, mely átfúrja a vár
hegyet úgy, hogyha a szemlélő az egyik
végén betekint, a szabad kék eget látja
külső végén.
Ezek a vár érdekességei, de páratlan
az innen kínálkozó kilátás, mely annyira
lenyűgöző, hogy vissza-visszavágyik min
den turista, ki ott járt valaha.
Lux Géza
ép. hallgató,
223. IJlsz. cserkész.

ZSENGÉK.
Háta görnyedt, arca ráncos,
A lába már nem jó táncos.

Gond apó.
Nem láttam még ősz szakállát,
Amint húzza le az állát.

. . . Nem láttam őt, mégsem ment el,
Cirógatott szeretettel,

Nem szólt hozzám, nem kacagott,
Ajándékot mégis adott . . .

M int nagyapa az unokát,
Nem hallottam hangját, szavát,

Hóhullató éjszakákon,
M eggyötört a vén párnákon.

Nem hangzott a bús meséje,
Csak a szivem lüktetése

Láthatatlan csont karokkal,
Cirógatott vas marokkal.

Árulta el jelenlétét,
A z dobogta a meséjét . . .
.
GUNDA BÉLA
felső kor. isk. tan,

Szóltam szépen, Gond apóka,
H agyjál békét, fá j a móka,
K is unokád aludni vágy,
H ívja őt a szép cifra ágy.

Vándorol a falevél.
Ültem benn a lámpafényes szűk szobában,
ősz estén . . .
csendesen . . .
Künn a tájon köd terült el,
hegyek orma zászlórúdként
mereviilt az ég felé,
rajtuk szürke, hosszú leplek;
szél játékok.

I tt van im a késő este,
Aludna már fáradt teste.
Menjen innét a pokolba,
Mondtam később elzokogva,
Vén öreg csont, ja j, de csúnya,
A vénségtől szemét hunyja,

—
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Játszott rajtuk néma nótát,
táncnélktilit,
siratót
az őszi szél.
A z őszi szél takarított . . .
utcaseprő lett őkelme.
Láthatatlan nagy seprűjét
húzta el az ágak közt,
a levél gyűlt;
sárga foltok lepték el az utcákat.
Aztán mentek,
vándoroltak . . .
bátyú nélkül,
könnyűszerrel,
hejh! hová?
Űzte őket,
korbácsolta
láthatatlan korbácsával
csodálatos valami.
Hegyen át és völgyön át,
nem találtak nyugodalmat,
se hajlékot,
se tanyát.
Űzte őket láthatatlan korbácsával
csodálatos
Valami.
Fényes nappal
utat láttak,
sötét éjben irányjelzőt nem találtak,
se a csillag,
se a hold,
se pásztortűz, se lidérc,
nem jelezte,

nem mutatta
az utat.
Eső jött és hideg szél,
házak felett gomolygó füst
jelezte, hogy
hideg van.
Hideg van és fú j a szél,
sáros úton vándorol a
leseprüzött, halottszlnű
falevél.
GUNDA B É L A
felső kcr. isk. tan .

KONFUCIUS MONDÁSAI BŐ L.
Szegénynek lenni zúgolódás nélkül:
nehéz; gazdagnak lenni pöffeszkedés nél
kül : könnyű.
«= # •
Természettől az emberek közelállnak
egymáshoz, az élet eltávolítja őket egy
mástól.
ö
#
Ha érdemes emberrel találkozol es
nem beszélsz vele, egy embert vesztettél
e l ; ha méltatlanul találkozol és beszélsz
vele, szavaidat vesztetted el. A bölcs sem
az embert, sem szavait nem veszti el.
M. K.
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HÍREINK
„Emmaus felé” címen a soproni theológiai
hallgatók értékes és magas színvonalú hittudo
mányi és irodalmi folyóiratot adnak ki. A fo ly ó 
irat most a második évfolyam ot kezdi. Ezt az
évfolyamot különösen jelentőssé teszi, hogy a
szerkesztőség Luther Nagy Káté jának első
magyar fordítását hozza folytatápokban.
A
fordítást lelkészek és tanárok végzik. Felhív
juk erre a folyóiratra olvasóink figyelm ét. Elő
fizetési díj egy évre 5.— P. Megrendelhető la
punk szerkesztősége útján is. A folyóirat ha
vonta jelenik meg.
A Budapesti Evangélikus Gimnázium Volt
Növendékeinek Egyesülete a gimnázium épüle
tében 1930. évi február hó 21-én este 7 órakor
ülést tartott. Ezen az ülésen dr. Hittrich Ödön
ny. gimnáziumi igazgató, címz. tanker. kir. f ő 
igazgató előadást tartott Xenophon-ról. A meg
jelentek a tudós professzort lelkesen ünne
pelték.
Mit segíthet az ifjúság az egyháznak? Er
ről a nagyfontosságú és körérdekü kérdésről
tartott előadást D. D. R a ffa y Sándor püspök
úr február 23-án, vasárnap d. u. 6 órakor
a
fasori gimnázium dísztermében a fasori ifjú 
sági Luther-kör estéjén. Műsor: ' 1. Árokháty
Béla: Ima. Énekelte a rákosligeti evang. ve
gyeskar. 2. Megnyitó beszédet m ondott: K e
mény Lajos lelkész. 3. Reményik Sándor (V ég 
vári): A Bethesda partján. Szavalta: Péeh P i
roska. 4. W. A. M ozart: C-dúr tr ió / I. tétel.
Előadták hegedűn: K ürti László, csellón: Láng
György, zongorán: Faragó György. 5. M it segít
het az ifjúság az egyháznak? Előadás: D. D.
Itaffay Sándor. 6. Norma: Ouventure négyke
zes. Előadták: Daubner Erzsiké és Nikelszky
Edit. 7. Moore Tamás, ford. Szász Károly, ze
néjét szerezte Bedö: Az estharangok. Jelűnek
B.: Magyar népdalegyveleg. Énekelte a rákosligeti evang. vegyeskar. 8. Novak Kálmán: A
koldus álma. Szavalta: Linkeseh Margit. 9.
Kinzel: Bibliás ember, ária. Énekelte: Marton
István, zongorán kísérte:
Mikus-Csák István
zeneszerző. 10. Sántha K ároly: M egtart még
minket a mi Istenünk. Szavalta: Péter Lajos.
11. Ameddig Jézus él . . . -eredeti orosz dallam.
Énekelte a rákosligeti evang. vegyeskar.
12.
Zárószót mondott Zacher László ifjúsági elnök.

A rákosligeti vegyeskart Szattinger A lfréd karnagy vezényelte.
A Deák-téri Ev. Leánykollégium Önképző
köreinek 1930. évi március hó 1-én rendezett
farsangi délutánjának műsora: 1. Jelige. Elő
adta osztályonként 4— 4 növendék. 2. Mozart:
A. B. C. Előadta az énekkar. 3. Nagymosás a
kollégium II. osztályában. 4. Tere-fere. Páros
jelenet.
Előadták: K ovács Lidi és Pálinkás
Irén III. o. növendékek. 5. Ördög-tánc. Elő
adták:
Dörfler Éva, Floderer Anna-Mária
és Nötel M ici III. o. növendékek.
Kísérte:
K ovács Lidi. 6. Erlkönig. Előadták:
Kroo
Gizi és O stífy Éva II. o. növendékek. 7. M eg
jött a tél. Tréfás jelenet. Előadta húsz I. o. nö
vendék. 8. Francia jelenet: Carnevál. Előadták:
Pálinkás Irén, Jackó Alice, Vecsey Klára, Déry
Márta, Polgár Erzsi III. o. növendékek. 9. Á l
latmesék jelenítve: a) A kerek sajt. Pósa Lajos
után. Előadták: Pétery Márta, Fischer Ina, Má
tyási Anna. b ) A kutya és a szamár. Előadták:
Orphanides Olympia, Pap Mariska IV . o. nö
vendékek és Grosz Magda III. o. növ. 10. M o
dern torna. Előadták a III. o. növendékei. 11.
Molnár Antal: K ét kisasszony. Tréfás Kánon.
Előadta az énekkar. 12. Mráz Gizi IV . o. növ.
kellemes bejelentése.
13. A lt Heidelberg és
Loreley. Énekelték:
Pap Edit,
Kachelmann
Márta és Farkas Edit V II. o. növendékek. 14.
A z ébresztő óra. Szavalta: Fodor K ata V II. o.
növ. 15. Humoros Torna. Előadta a V I. osztály.
Árpád Erzsi VI. o. növ. vezetésével. 16. Sok
nyelvű énekkar „Dalában él a nemzet ’ ’ jeligé
vel, Ecker Laura V II. o. növ. karmester ve
zénylésével. 17. X V . László. Ballada. Előadták:
Sebők Ella és Ráth Irén tkp. növendékek. 18.
Friedrich Hebbel: Aus dér Kindheit. Szavalta:
Fleps Márta V. o. növ. 19. Piorette és Pierot
tánca. Előadták: Katona Magda és Rákos Éva
V. o. növendékek. 20. Kakas Márton: Az el
nyűtt vászonkabát. Szavalta: Szulner Zsuzsa
V II. o. növ. 21. Magyar-e, vagy német? Éne
kelte a V II. o. rögtönzött kara.
22. Amerika
felfedezéséről
csevegett
a
konferáló.
23.
Shakespeare: Pyramus é s ' Thisbe. Prolog: Pap
Edit V II. o. növ. Thisbe: Hámori M argit V. o.
növ. Pyramus:
Vas Ilona VI. o. növ. Fal:
Ecker Laura V II. o. növ. H oldvilág: Kendeh

Sári V II. o. növ. Oroszlán: Melichár Edit V II.
0. növ. 24. M ozart:
Menüetté.
Előadták:
Teörök Erzsi, Schippert Margit, Molnár Éva,
Boleznay Irén VI. o. növendékek.
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület aszódi
Leáuynevelő-intézeíe és Petőfi-reálgimnáziuma
1930. évi március hó 2-án tartottá e tanévben
harmadik vallásos-estéjét a leánynevelő-intézet
dísztermében. 1. Vulpius Menyhért: Istent di
csérni. Énekelte a leánynevelő-intézet egyházi
énekkara. 2. írásmagyarázatot tartott Schulek
Tibor. 3. Sánthá Károly: Gyermekek imája. Sza
valta: Czigán Margit II. o. int. növ. 4. Ünnepi
beszédet mondott Dr. Scholtz Oszkár. 5. Beetho
ven: Pathétiquo sonata. Zongorán előadta :-.Kintzler Piroska gazd. növ. 6. Sehneider: Husvét.
Énekelte Haberehrn Gusztáv vezetésével a reál
gimnázium egyházi énekkara. 7. Csengery Gusztáv:
Az elveszett frigyláda. Szavalta: Molnár Zoltán
\ III. o. rg. t. 8. Boldog az, ki életében (427. é.
1. és 2. v!) Énekelte az egész közönség.
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület aszódi
Leánynevelő-intézete és Petőfi-reálgimnáziuma
1930. évi március 1-én vitéz nagybányai Horthy
Miklós főméltóságú kormányzó úr
tízesztendős
jubileumát a következő műsorral ünnepelte meg:
1. Szabados: Hiszek egy . . . Énekélte: Haberehrn
Gusztáv vezetésével a reálgimnázium énekkara.
2. Ünnepi imát mondott
Hamrák Béla, a két
iskola vallástanára. 3. Gyökössy E .: Horthy. Sza
valta: Schneickor Gizi II. o. int. növ. 4. Meg
emlékezést tartott a reálgimnázium igazgatója. 5.
Patyi István: Horthy Miklós. Szavalta: Kokavecz Dóra IV . o. növ. 6. Farkas D .: Horthy in
duló. Előadta a leánynevelő int. énekkara. 7. Si
mon Gyula: Bujdosók tüzénél. Szavalta:
Joób
Sándor V II. o. tan. 8. Himnusz —• közének.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
V. M. Verseidről mondjunk véleményt? Ha
alá nem írod a neved, fiúnak tartottalak volna,.!
olyan erő és olyan honfifájdalom vonul végig
egynémely sorodon. De éppen az a baj, hogy
verseidben igazi gyöngyöket, nagyon szép soro-:
katr keversz össze igen primitív megnyilatkozásokkal. Amikor azt hisszük, na, most érsz föl :
az Olymposra, egy nagy zökkenővel vissza-j
zuhansz és elsekélyesedel. Cserben hagy az in
venció. K is önkritikával még igen szép dolgo
kat alkothatsz. „É letv on at” c. versednek e so
rai igen szépek:
. . . „M agyar világ ez, magyar ugaron, i 'í
Boncserdö szélén, hullott lombokon,
K itéve szélnek, vad viharba fázunk . . .
S bedőlt fala van a magyar tanyáknak. {
Mint hantolatlan hősi temetőn,
Ü gy járnak árván, félve, remegőn.
M íg lábaik a holtak felett járnak,
Álm odják fö ld jü k ’ nagynak, óriásnak.” , 7
Ha majd csupa ilyen sort küldesz be, öröm
mel fogadunk munkatársaink közé.
Bírni 22.. Leíró költeményed nem üti meg-,
a közölhetőség mértékét. Olvasd szorgalmasan^
P etőfi leíró költeményeit és magad jösz rá,j
hol a hiba.

F. L. Meglepő formaérzéked van, de a
verselésnél a form a nem minden. A „Tavasz
nak nincs csattanója. Várjuk a folytatást.
Thália. Verseidre az előbbi kritika forditottja áll. Van gondolatod, de hiányzik a
formaérzék. Nagy lesz az örömöm, ha a szarvasi „
„Zsengék ” -et halottaiból feltámasztjátok. Eb-I
ben az ügyben különben májusban Szarvason eszmecserét folytathatunk.
Sopron a következő számban jön.
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