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Odakínáltad-e bal orcád annak,
ki megütött jobb feleden ?
Ha nem tetted, nem tudod még, milyen
a legboldogabb győzelem.

Visszaütni pimasz is tud s perelni,
vámszedönek is van joga.
Csak szolgalélek zsarnok $ csak az állat
fösvény, önző és ostoba.

Ha törvény elé vitt pimasz, hamis vád,
és te nem hagytad magadat,
de fogcsikorgó daccal védted rongyod
... még sohase volt igazad.

Az ember több ! Légy ember : Isten képe,
néked szól a Hegyi Beszéd.
Árassza lényed egy magasabb élet
megtisztult szellemét.

Ha egy mérföldre küldted s te kettőre
nem vállalkoztál szívesen,
a szolgaság szép, győztes szabadságát
nem ismered meg sohasem.

Az égbe ereszd gyökered erősen,
ne ússz az árral ostobán.
Tedd mindennek éppen a fordítottját,
mint amit a világ kíván.

Ha nem jutott a szegénynek kezedből
se fillér, se kenyér, se víz,
nábob kincseid aranygarmadája
rejtve marad előtted is.

A föld korcsoké s a korcs gyáva, hitvány,
bárhogy küzd, el kell buknia.
A bölcs szelíden enged a pimasznak,
teheti, mert bátor, erős és gazdag
s király, mint az Isten fia !

Ha nem szereted s áldod azt, ki gyűlöl,
s halálos csapdát von köréd,
nem ismered a megbocsátás édes,
uralkodói örömét.

-

Bódás János.
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Nyári prédikáció
Ki ne hallotta volna azt a megállapítást, hogy az i f j ú s á g az é l e t
tavasza. Az a gondtalan, mosolygós, tiszta örömökkel, illattal teli időszak,
amelyben f e l k é s z ü l ü n k a lázas ütemű munkára, a küzdelemre, robotra,
verítékezésre: az é l e t nyarára. Sokszor azonban lepkeszárnyakon, hihetet
len gyorsan eltűnik a tavasz, alig veszi észre az ifjú, hogy már bele is került
a küzdelemnek, kenyérkeresésnek tikkasztó, fárasztó nyarába. így vagytok
most ti is igen sokan, Ifjú Testvéreim. Mögöttetek alig van tizenöt-tizenhét
év s máris a nyár kapujában álltok. Legkedvesebb munkakörömben, a gyüle
kezeti ifjúsági egyesületben egyik összejövetelről a másikra magam is azt vet
tem észre, hogy tanítványaimnak jelentős százaléka ment állásba, vidékre.
Sorban kapom a leveleket és üdvözlőlapokat. Egyik a Balaton közeléből, má
sik egy kis dunántúli községházáról, harmadik valamelyik alföldi gazdaságból
ír, legutóbb pedig már az egyetemi ifjúság munkatáborából 'kaptam szeretet
teljes üdvözletei. S aki itthon maradt, annak is megvan a munkahelye.
Van abban valami lehangoló momentum, hogy ilyen korán bele kell
állanotok mindnyájatoknak az élet lüktető ütemébe. Sokan panaszolva mond
ják: megnehezedett az élet, korán ki fognak dőlni a küzdők sorából a mai fia
talok. Nincsen ez így jól. Én azonban arra figyelmeztetlek Benneteket, emel
jétek fel a fejeteket és boldog örömmel dolgozzatok, vegyétek ki részeteket
minden napon a munkából. Higgyjétek el, a munkás ember sokkal nagyobb
bizalommal tekint a jövő felé, nem fél attól, mert megtette a kötelességét.
Jöjjön, aminek lennie kell, az ő nyugalmát és békességét nem zavarja meg
semmi sem. Öt a jelen pillanat izgatja legjobban. Arra gondol, hogyan tudja
maradéktalanul betölteni hivatását, hogyan lesz méltóvá a természet világá
ban elkövetkezett nyár hivatásához, mennyire tudja gazdagítani annak tanú
ságaival az életét.
Szeretném, ha addig, amíg ezeket a sorokat olvasod
most is, de a
következő két nyári hónapon is
ifjú szívedben boldog öröm lángolna fel és
belekiáltanád a forró nyárba az élet nyarában izzadok ujjongását: Óh, mily
szép a nyár! Milyen lelketvidámító dolog állani a harcot, belenézni az égő
napba, megfeszült izmokkal kévéket hordani, nagy, komoly kötelességek ké
véit, amelyekben kenyér és áldás rejtőzködik! Milyen szép mosolygós mezők
mögött engedelmesen meghajló kévéket látni, virágzó fák fehér felhőin túl
ízes gyümölcsöt ízlelni. Virágos kertből aratásra indulni, zeg-zugos játékutak
helyett a hivatás poros országútján kergetőzni.
Azonban nagyobb szépsége is van a nyárnak. Ilyenkor érezzük meg iga
zában az Üdvözítő felszólítását: ,,Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg
a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És aki arat, jutalmat nyer és az
örök életre gyümölcsöt gyűjt” . Munkálkodnunk kell, míg nappal van, ha Jézus
tanítványai akarunk lenni. Felelősséget kell hordoznunk, ha azt akarjuk, hogy
jutalmat nyerjünk. Még, ha gyorsabban ég is az életünk gyertyája, fogy is
az erőnk, küzdenünk kell, mert ez a hivatásunk. Biztasson Jézus szava: „Az
én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom” .
—

—

Pásztor

-
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Pál.

A júliusi nap arany fénye izzott a
tájék fölött, mikor kiléptem Bertalan
urambátyám kúriájának tornácára. Tes
temnek, lelkemnek jól esett ez a ragyo
gás. Bent a városban sohasem tud egész
szélességében szétfolyni a napnak arany
tengere. Ott csak fényöblök és fénylagunák csillognak. Itt most egész fen
ségében ontja áldásos melegét a tájékra.
A szerető anya melege ez, amitől fejlő
dik az élet.
Bertalan urambátyámat megviselte a
tavaszi influenza. Egy kicsit kókadozott
tőle még mindig. Azért írta, hogyha
nincs jobb dolgom, segítsek neki a nyári
munka ellenőrzésében. A sok szoba
levegő után nekem se árt meg a rétek
illata. Aztán az alumneumi táplálkozás
után nem vetem meg a csirke és kacsa
különböző elkészített változatait.
A hetedik osztályt végeztem akkor.
Egy kicsit otthon is voltam. Ott is szí
vesen egyeztek bele ebbe a nyári tevé
kenységbe és most itt vagyok. Ma még
nagyot aludtam, holnap kezdődik a
munka.
A széles, nagy udvar üres volt. Az
emberek és a szekerek kint voltak a
földeken. Bertalan is kint járt. Nádkarosszéke gazdátlanul álldogállt a
tornácon. Kényelmével hívogatott. Bele
leültem. Nem utolsó dolog az ilyen ké
nyelmes szék. Fennsőbbséggel néztem
tovább a nyári tájékot.
A szomszédos alacsony háztetők fö
lött idelátszott egy dombra rakott öreg
-

épület. Ne'tn egyszerű földmíves ház.
Szürke kőfalait egykor jómódú ember
rakatta. Most már nagyon megviselte
az idő, de nem volt rossz állapotban.
Zsindely teteje kifoltozva tarkállott,
ablakai épek. A legnagyobb részükben
be voltak téve a fatáblák.
Megindultam, hogy megnézem kö
zelről.
A falu nagy-utcájáról vízmosásos
sikátor vezetett a dombra, mely az ilyen
alföldi vidéken számottevő domb volt
és a reáépített ház messzire ellátszott.
A házból is szép kilátás nyílhatott a
vidékre.
Konyhákért vette körül a házat, de
elég gyom díszlett az ágyakban. A gyü
mölcsfákat se nagyon ápolhatták, per
gett róluk a félérett gyümölcs. A ház
körül csend. Lakói bizonyosan szintén
kint Vannak a földeken.
A domboldalról füttyszó hallatszott.
Tizenöt-tizenhatéves fiú jött a ház felé.
Nem járt paraszt ruhában, de mezítláb
lépkedett. Mikor meglátott, csodálkozva
nézett rám. Nem köszönt, én üdvözöl
tem, erre közeledett.
— Erre jöttem sétálni — mondtam
neki.
•—• Ki maga? — kérdezte olyan han
gon, amiben az is benne volt, hogy
mit keresek itt.
— Téthi Bertalan öccse vagyok. Ide
jöttem hozzá nyárára segíteni, mert
egy kicsit meggyengült a betegségtől.
— Akkor nincs baj.
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— Kié ez a ház?
— A mienk.
— Hogy hívják a gazdát?
— Miklósoknak. Én vagyok a leg
kisebbik. Három bátyám vesződik a
gazdasággal, de nem nagyon érdemes.
— Nem jók a földek?
— Állat nincs elég a földekhez.
— Mért nem szereztek?
— Mert nem szerzünk. Elmegy min
den, amit beveszünk. Most is még a

Bementünk a házba. A konyha ren
des, tiszta volt. Nem paraszt konyha.
A szobákat is bejártam. Régi úri be
rendezés. Az egyik szobában valamikor
író-olvasó ember lakhatott. Könyvtár
volt benne. Magyar írók, Jókai, Vas
Gereben, Petőfi meg külföldi regények.
Egy sorban Dumas Három testőre, foly
tatásaival a Húsz év mulvával és a
Brogellone gróffal. Mind a harminchat
kötet.

Aramis kiválogatta a szebb kötésűeket, kirakta a szénára...

szénahordással baj mólódnak, mikor más
házaknál régen be van hordva.
— Te mért nem segítesz nekik?
— Elég ahhoz három ember. Sok is.
Nekem itthon van dolgom. Én főzök
rájuk. Most is hozom az ebédre valót.
Elkészítem, aztán leviszem utánuk.
— Mi lesz ebédre?
— Tokány galuskával.
— Nem is rossz.
— Mért volna rossz? Tudok én min
denfélét. Nem főzök mindig ugyanazt.
— Megnézhetem a konyhádat?
— Meg hát.
-

— Olvassa-e valaki ezeket a köny
veket?
— A Matyi kedveli télen.
— Irogat is?
— Megteszi néha, de aztán összetépi,
elégeti. Pedig drága a papíros.
— Hát a másik két bátyád miben leli
kedvét?
— Az Andris úgy tart magára, mint
ha gróf volna. Olcsó zsebkendőt kézbe
nem venne. Vasárnapra van neki egy
drága nyakkendője. Azt veszi föl, ha
templomba sétál módosán. Peckesnek
csúfolják a háta mögött, de nem na
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gyón csúfolják, mert nem ártja bele
magát senki dolgába. Segít, ahol tud.
Utolsó falatját is odaadja, ha ínséges
kéri.
— Ejnye, de derék ember a te Andris
bátyád.
— Az is!
— Hát a harmadik?
— A Jani? Na ez nem gróf, de meg
van a tekintélye. Vele ugyan nem mer
kikezdeni senki. Ha elkap valakit, an
nak keserves az órája. Múlt vasárnap is
valamin kötekedtek a kocsmában, Hát
Jani haragjában ráütött az asztalra.
Kettérepedt, pedig jó vastag volt a
deszkája. Hát nem is civakodtak tovább
az emberek.
— Na hát, édes öcsém, ha ilyen ki
váló bátyáid vannak, akkor eljövök
majd olyankor, ha itthon lesznek, sze
retném megismerni őket.
— Hát, csak nézzen be. Szíves em
berek.
Elbúcsúztunk. Hazaballagtam. Amit
láttam és hallottam, annyira elfogott,
hogy gondolatban megint végigjártam
a régi házat, láttam a könyvtárt Dumas
Három testőrjének köteteivel, aztán
hallom, amit három bátyjáról mond az
öccsük. Andris, a gróf, Matyi az írogató
és Jani a hatalmas erejű ember.
Hiszen ez a három testőr: Andris:
Athos, de la Fére gróf, Jani: Porthos,
a nagyerejű és Matyi: Aramis, a finom
írogató. Az öccsük meg a leleményes,
ügyes fiú, no ez meg: d’Artagnan
Vasárnap délután átnéztem hozzájuk
egy csomag dohánnyal. Ebéd végén vol
tak még. D’Artagnan, úgy látszik, ki
tett magáért, mert megelégedetten ej
tőzött a három testőr. Athos felkelt az
asztaltól, elémjött, két kezét nyújtotta
felém, leültetett, bort töltött. Aramis
igen ügyes, rövid pohárköszöníőt mon
-

dott. Porthos hatalmasan megrázta a
kezemet.
Aramisnak kellett felelnem. Megem
lítettem, hallottam, hogy írogat. Elrestelkedett. A könyvekre került a sor. Ki
derült, hogy a pajta sarkában van
még egy csomó. Nem meri kiselejtezni,
mert nem szeretne értékes könyvet
tűzre vetni. Vállalkoztam rá, hogy majd
megnézem. Szívesen fogadták.
Aztán a gazdaságra került a szó. Hát
nem nagyon lelkesedtek érte és nem is
voltak igazi földmívelő emberek. Má
sutt járt az esze mindháromnak. Athos
valami finom úri divat üzletet szeretett
volna, Porthos kocsmát, Aramis könyvkereskedést. De ezek persze mind hiú
álmok voltak. A mindennapi is szűkö
sen telik itt a régi házban.
Pipára gyújtottak a nekik hozott szép
sárga dohányból. Késő délután volt,
mire hazaindultam. Elszomorított, hogy
az embereknek egy életen át egyetlen
vágyuk lebeg előttük és nem érik el
soha.
Az éjjel megeredt az eső, tartott
másnap is. Megakadt a munka a föl
deken. Itthon maradtam. Egy kicsit
unatkoztam, aztán eszembe jutottak a
könyvek, amik a testőrök pajtájában
hevernek. Nekivágtam az esőnek, be
szóltam a régi házba, hogy megyek a
könyveket nézni. Ők se mentek ki ma.
Aramis velem jött, odavezetett a nagy
halom könyvhöz. Hát ezt mind egyet
len esős napon átnézni nem lehet.
Aramis kiválogatta a szebb kötésűe
ket, kirakta a szénára, aztán elment,
mert ma ő volt a soros az istállóban.
Szép földrajzi, néprajzi, természet
rajzi munkák voltak. .A legtöbb gondos
kötésben. Lapozgattam bennük. Bizony,
a legtöbbje elavult és már nem vennék
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meg az antikváriusok. Akadt egy pom
pás bőrbe kötött gyűjtemény. Az egyik
kötet térképgyűjtemény, a másik mű
vészettörténet, a harmadik természet
rajz, a negyedik történelmi képsorozat:
Belemerültem a kitűnő képek nézé
sébe. Amint lapozgatok, egyszerre ki
hull valami a könyvből.
Felemelem. 1864-es államsorsjegy
volt összehajtva. Ez itt hevert. Bizo
nyosan nagyon régen nem nézte meg
senki, kihúzták-e vagy sem. Meg kell
mutatnom a testőröknek.
De aztán mást gondoltam. Megnézem
én, kihúzták-e. Ha nincs rajta nyere
mény, minek keltsek hiú reményeket
ezekben az álmodozókban. Sorsukat
még nehezebbé tenné a csalódás. Eltet
tem a sorsjegyet.
A könyveket tovább nézegettem, de
nem volt meg hozzá a nyugalmam. Öszszeraktam megint mind és hazamentem.
Egyik osztálytársam bankárnak a fia
volt. Neki írtam délután hosszú leve
let. Megírtam, hogy szegény emberek
könyvében találtam a sorsjegyet. Ha
kihúzták, talán évekkel ezelőtt is, a
bankban utána lehet nézni, ott megvan
a jegyzék a fel nem vett nyeremények
ről is.

Tavasz i

csodák

XJgy-e én mindig télben éltem,
nagy zuzmarás, fehér telekben ? . . .
S most minden olyan más köröttem,
most minden új és ismeretlen.
Ugy-e sohase láttam fákat,
csak búsan, barnán, mozdulatlan?
S most rügybe szökken minden águk
a százvirágú szép tavaszban.
A föld kietlen és kopáran
hol őrzött annyi tarka titkot ?
Kivirul kékre, mint a mennybolt
és sárga lángja, csap ki itt-ott.
Dalol az erdő. Hova lett a
nagy hallgatása, néma volta ?
Hol volt a dal, hol késett eddig ?
Ezer madár mért nem dalolta ?
Sötétzsalus két ablakomból
csak lesem, nézem, csak csodálom,
hogy mennyi érthetetlen új van
a legparányibb zöld fűszálon ...
A lelkem is . . . mitől, hogy más lett ? !
Tegnap még hallgatása dermedt.
Ma már bokrétát szednek rajta
angyalkezek az Űristennek.
Túrmezei Erzsébet.

A levél elment. Harmadnapra távira
tot kaptam:
,,A sorsjegyet tíz évvel ezelőtt kihúz
ták százezer forint nyereménnyel. Az
összeg még mindig felvehető."
Most aztán elmondtam Bertalan urambátyámnak mindent. Ő ment be a vá
rosba felvenni a pénzt.
A három testőr megosztozott a pén
zen. D’Artagnan maradt itthon gazdá
nak, jól berendezett birtokon. Athosnak
úri divat üzlete lett, Porthosnak kocs
mája, Aramisnak könyvkereskedése.
-
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Kiránduló diák.
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KÖNYVISMERTETÉS
__ _____

A légi torpedók
és vízibombák

•

SZTRŐKAY KÁLMÁN:

A tengeri haderők torpedóitól meg
kell különböztetni a légi torpedót.
Ennek az átmérője 40—45 cm, súlya
600— 900 kg, hossza 5 méter. Forró
légturbinák hajtják őket s nem mennek
olyan távolságra, mint a hajókról ki
lőtt torpedók. A cél (a kiszemelt hajó)
előtt legfeljebb két kilométer távolság
ban dobják őket a vízbe s ezek a tor
pedók másodpercenkint 45 méteres se
bességgel törnek rá az ellenségre. 10—•
15 méter mélységben siklanak a víz
alatt s irányítószerkezetük segítségével
nemcsak egyenes vonalban tudnak ha
ladni, hanem irányt is változtathatnak,
ha a ledobás előtt úgy állítják be őket.
Ha a repülőgép átrepült a cél felett,
akkor bombákat is használhat. Ezek le
hetnek robbantóbombák, gyujtóbombák,
páncéltörőbombák.
A gyujtóbombák
elektronnal vannak töltve és 2500 fok
hőséget fejlesztenek. A tartálygyujtóbombákat folyékony robbanóanyaggal
töltik.
A búvárnaszádok ellen aránylag kicsi,
50 kg-os bombákat használnak, melyek
úgy szabályozhatók, hogy csak 15 m
mélységben robbannak.
A vízibombák sokkal nagyobbak és
mindig hajókról dobják őket a vízbe.
Ezek 45 cm átmérőjű és 70 cm hosszú
hengerek, melyeknek súlyát majdnem
teljesen a robbanyóanyag - adja. Ha a
búvárnaszádtól 9 méternyire robban
nak, akkor minden valószínűség szerint
megsemmisítik a tengeralattjárót, s 22
méter távolságból is igen erősen meg
rongálják. Negyven méteren túl ve
szélytelenek, bár az erkölcsi hatásuk
akkor is óriási.
-

B A R K A C S K Ö N Y V
— Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. —
A várvavárt új Sztrókay-könyv a fúrás
faragás, barkácsolás titkaiba vezeti be ifjú
olvasóit. A rendkívül élvezetes és érdekes
módon összeállított könyv első része a fa- és
fémanyagokkal, a hozzávaló szerszámokkal és
megmunkálásuk módjával ismertet meg. A
kezdő barkácsnak legelsősorban az asztalosés bádogosmesterség elemeit. kell alaposan el
sajátítania, ez a két mesterség fordul elő leg
gyakrabban. Az egyszerűnek hitt műveletek,
fűrészelés, szegelés, fúrás, az enyvezés, csa
polás, stb. mesterfogásait ügyes példákon és
ábrákon gyakorolhatja be. A könyv második
részében remek példákat talál. Say Kornél
tervrajzai nyomán az ügyes barkács polcot,
szekrényt, játékvonatot, autót, körhintát, ha
jó, vitorlást, víziturbinát, stb. készíthet. A
könyv önállóságra szoktat, a mesterségek
megbecsülésére nevel és valóban élvezetes
órákat szerez szorgalmas és ügyes olvasójá
nak.
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Zászló a Horhy-csúcson. — Az erdélyi
bevonuláskor tűzték ki.

felé van s így nem tanultuk az idén, csak
egyszer latin óra alatt lapozgattam bele a
könyvbe s éppen ott nyillott ki. Reggelenkint kimentem a barátaimmal a kertbe és
leráztuk őket egymás fejére. Ők koppantak,
mi pedig sikongattunk. De egyébként igen
lusta állatok, nem akartak meg sem moz
dulni. Mire meg mozdulni akartak volna,
agyonvertük őket. Esténkint sokkal virgon
cabbaknak látszottak, mert az aznapi friss
szállítmány élénken röpködött a fák körül.
Mi akkor is fogdostunk belőlük és megkínál
tuk vele a cicát, de nem kellett neki.

Szíves biztatásodra, hogy máskor is szá
moljak be szünidei érdekesebb élményeim
ről, ime második levelem.
Megírtam a midtkor, hogy a mezőgazda
ságban tevékenykedem. Ezt a tevékenységet
most itt folytatom, így pl. a vetemények ka
pálásán kívül kiterjesztettem, az öntözés
terére is. Tegnapelőtt meg akartam öntözni
a paprika, paradicsom és egyéb palántákat.
Gondoltam, jól fog esni zsenge lényegüknek
egy kis harmat. Váltig mondták ugyan, hogy
felesleges lesz, mivel jön az eső, ugyanis teg
nap este nagyon bőgött a szomszéd csacsija.
En azonban ezt a természetrajzi ismere
teim alapján hallatlan babonának minősítet
tem és elkezdtem az öntözést. Éppen az utolsó
sornál tartottam, mikor az első sorra már le
hullott az első esőcsepp. Tüstént abbahagytam
a felhővel való versenyt és szaladtam be a
házba. De mire beértem, már nemcsak a föl
dön, de rajtam sem volt semmi száraz. Olyan
zápor zúdult le, hogy mind elvitte a palánták
elejét, mindössze, amint a nóta mondja, ma
radt itt-ott kettő-három nyomorult. Így most
egyelőre öntöznöm nem kell. Nincs mit.
Továbbá jöttek a cserebogarak. Először
arra gondoltam, hogy elcserélem őket valami
hasznosabb bogárért, de azt mondták, hogy
a cserebogár nem cseretárgy és nem adnak
érte semmit, mert rágcsál. Emlékszem is rá,
hogy a rágcsálók közé tartozik, mint az egér,
nyúl, meg a szu, amint azt a természetrajz
könyv tanítja. Ámbár ez már a könyv vége
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A Riska tehénnel való. barátságom azóta
is szilárdult, persze én is kedveskedtem
neki egynémely dologgal. Kezdetben csak
vegetáriánus ételekkel kínáltam, de mikor
a minap egy óvatlan pillanatban a vajas ke
nyeremet is kinyalta a kezemből, rájöttem,
hogy ezt is szereti. Azóta ezzel is táplálom.
A háziak még nem vették észre, hogy gyara
podnék, de én látom, hogy hízik. A múltkor
a latin nyelvtan mintájára a számtanköny
vemmel is megkínáltam, de nem kellett neki,
csak nagyot fújt. Nem értettem, mit jelentett
a viselkedése. Azt akarta-e jelezni, hogy ő is
utálja, vagy pedig azt, hogy a számtant csak
tanuljam tovább, mert rám fér. Én részemről
inkább az első magyarázat felé hajlom, de
az egyik barátom emígy értelmezte. Majd
megkínálom vele mégegyszer, de olyan pilla
natban, mikor észreveszem, hogy nagyon
éhes. Kiváncsi vagyok, mit csinál akkor
Szeretettel üdvözöl
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Badar Mihály gimn. tanuló.

DIÁKESETEK
Königratz.
„Königrátznél az osztrákok,,
— Felel Zoli fennen —
,,Nagy vereséget arattak
A porosszal szemben”
„Ki volt Nelson ?” — mond a tanár
Gyuszi tudja máris,
Pedig nehéz kérdés. Felel :
„Angol hadmirális”
Kőszegi József, Csurgó.
-

A rövid barátság
Irta: Lédig Júlia, a kőszegi ev. leánygimnázium VI. oszt.‘ tanulója.
— Felsős elbeszéléspályázatunkon második díjat nyert. —
Lassan hull a csillogó hó. Már fehér min
den. Fenn a hegytetőn méltóságteljesen áll
az öreg kastély. A nagy park csöndes faóri
ásai is fehér ruhát öltenek. A falu kis kuny
hói is puha hósapkát húznak. A házak pis
logó kis zsalus ablakai, mint kiváncsi gyermekszemlk nézik, hogy hull télapó tarsolyá
ból a lágy hó.
A kastély üveg verandáján két kis csöpp
séget öltöztet a nevelőnő. Kis arcukat oda
nyomják a jégvirágos ablakhoz. Látszik, hogy
mennyire szeretnének már kinn lenni. Nem
sokára két pár fehér kis hócsizmácska alatt
ropog a friss hó. Ágnes és Miklóska szalad
nak boldog kacagással. Megelégedettek. Szép
nek találják birodalmukat, ,a nagy kertet.
Szaladnak, szaladnak. Csak a fekete nagy
kapu állja útjukat.
Az őr deres bajusza alól jóságosán moso
lyog a kicsikre. A kaputól egy maszatos kis
szegénygyerek ugrik el. Az őr látta, hogy a
kis mocskos arcoska odahajlik a komor vas
kapu cifráihoz s vágyokozó szemmel tekinget
a nagy kastély felé. Azt persze ő sem tud
hatja, hogy a kislány nem a kastélyt nézi,
hanem várja annak két kis gyermeklakóját,
Ágnest és Miklóskát.
A falubeliek szeretik a Désvárv családot.
Olyan karácsony, husvét még nem volt, hogy
a szegények ne kaptak volna valamit tőlük.
Csak azt az egyet nem tudják megérteni,
hogy miért nem engedik a gyerekeket a
faluba. Ha Áfenes és Miklóska azzal a ké
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réssel állt elő, hogy a falut szeretnék meg
nézni, elutasító választ kaptak. Kis gyermek
képzeletükbe úgy rajzolódott bele a falu képe,
mint gyönyörű tündérmese.
Most, a kapu előtt leselkedő maszatos, ron
gyokba öltözött gyerek azért szökött el hazul
ról, azért tette meg a fárasztó, meredek utat,
hogy meglássa azokat, kiket ő tündéreknek
képzelt. Péter bácsi, az őr a kis koldús felé
kiált „Ne félj te kis szamár” . A félős kis ar
cocska nemsokára megjelent s a várakozó
Ágneska szeme találkozott egy gyönyörű
csillogó, éjsötét szemmel. A gyerekek csodál
kozva vizsgálgatják egymást. A nagy csendet
Péter bácsi töri meg : „Hogy hívnak” kér
dezi szelíden. A kis maszatos arc rózsapirossá
változik, e percben szégyenlős kifejezést kap
az előbb még boldogságtól csillogó szeme :
„Nagy Piroska” hangzik a felelet.
Ágica lehúzza pici kesztyűcskéjét s hófehér
párnás kezecskéje kinyúlik a hideg vas
rácson s megsímogatja az ijedt arcocskát s a
rakoncátlan kócos, göndör fürtöket. „Én sze
retlek téged” csilingelt Ágica hangja, amit
egy kérés k övet: „Te is szeressél engem” .
A kis Piroska nem felel, csak a boldogságtól
két fénylő patak talál mederre arcán. Egy
ilyen égő csepp hull a kis Ágnes kezére,
vagy inkább a szivére, egy nagy szeretet húr
ját pendítve meg a kislányban. A két kis
gyerekszív összedobban s hangtalanul örök
barátságot fogadnak egymásnak.
A kis Miklós is megszerethette a kislányt,
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mert egy szem cukrot nyom hidegtől meggémberedett kicsi kezébe: „Edd meg” biz
tatja, de a kisleány zsebébe dugja a cseme
gét. „En nem eszem meg, elviszem a kis
testvéremnek.” Miklós kicsi gyermek eszével
nem tudja megérteni, hogy miért viszi test
vérének, de azért boldog, hogy szeretetét
valamivel kimutathatja.
Telik-múlik az idő. A három gyermek nap
nap után összetalálkozik a kapunál. A kis
koldús nem jöhet be, mert Ágica édesanyja
nem tartja illőnek, hogy egy Désváry sarjadék pór gyerekkel játszón, de a gyerekek
között álló vaskapu nem volt barátságuk
megrontója.
Egyszer azonban a kis Piroska nem jött,
hiába várták. Leküldték Péter bácsit a fa
luba, hogy tudakozza meg, mi van kis paj
tásukkal. „Piroska ezentúl a mennyország

aranykapujában fog magukra várni” — jött
vissza a jó öreg. „Hogy ment a mennyor
szágba” — kérdezték. „Tudjátok, hóolvadástől
megáradt a kis patak, mely itt folyik a kas
tély alatt. A fahídat elmosta az ár. Piroska
köveken akart átmenni rajta. Megcsúszott s
hiába visszhangzott a nagy erdőbe sikolya,
senki sem hallotta. Csak napok múlva talál
ták meg a kis holttestet. Legyenek jók, hogy
majd egyszer a mennyországba jussanak.”
Fejezte be mondanivalóját az őr.
A sivár élettelen földre már rálehelte al
kotó csókját a tavasz. Az élet ezer csodája
bomlani kezdett. A színes kis virágok egy
másnak suttogták, hogy^itt a kikelet. A csön
des falusi kis temetőben egy kis fakereszt
tövében nagy csokor virág illatozott. Ágneska és Miklóska hozta örök barátságuk
jeléül.

Móritz S. rajza.

Öreg vasutas.
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F O R R A V IL Á G
Kitépett lapok egy hadinaplóból.
(Folytatás)
Július 26.
Borzalmas csaták lehetnek Voronyezs
felé. Éjjel figyelem a harcot, a század
parancsnoki figyelőből. Bombák szün
telen, félelmetes robbanásait hallom,
géppuskák hangját földön és égen.
Fényjelző lövedékek útját, bombák vil
lanásait látom. Számolom a villanás
és a dörrenés közötti időt, 2ö kilométer
az eredmény. És micsoda fülsiketítő a
hangja még innen, messziről is! Néha
apró fájdalmakat érzek a dobhártyám
ban. És reng a szegény föld, nem cso
dálnám, ha kicsapna medréből a Don
s a halak fennakadnának a bokrok
sürü ágain. Az ember túltesz a termé
szeten, iszonyú erőket szabadít fel —
de nem tud uralkodni rajtuk —- jegyzi
meg P. Ezen el lehet gondolkodni.
A csata majd két hete folyik, de nem
távolodnak a hangjai. Az ellenállás
borzasztó makacs lehet, hiszen fontos
vasútvonalról van szó. De máskülön
ben is szívósan harcol az ellenfél. Ügy
gondolok apám és a többiek elbeszélé
seire, mint egy mesére. Állítólag hóna
pokig nem lőttek egymásra, összejártak
kártyázni és kávézni. Most minden em
berrel, minden fészekért kemény har
cot kell vívná. Mi ez? Fanatizmus vagy
politikai kényszer? Nem ismerünk a
régi oroszokra.
Sok titok van itt még.
Téli berendezkedés . . . Meleg mosoly
bujkál a barna arcon, a karcsú ujjak
kígyózva lendülnek a levegőbe. Halk
szavak, cigarettafüst, alkony. Szúnyog
gal teli alkony. A tél kemény lesz, má
-

ról-holnapra áll be, szerencsétek, hogy
már most berendezkedhettek. Komo
lyan jönnek a szavak, az arcok elrévednek, a gondolatok mögött másfélméte
res hó van, negyven fok hideggel, a
géppuskákban megfagy az olaj, a hon
véd nyakig áll a hóban, figyeli a Dont.
lefagy keze, lába. Az utánpótlás lehe
tetlen, már nincs mivel fűteni, sehol
egy meleg zug, ahol az ember meghúz
hatná m agát. . . Jól hogy még nyár
van és mindez a képzelet játéka.
Augusztus 2.
A suhanó nyárban megáll az ember
egy pillanatra, a múlandóságra gondol.
Sajnálja egy kicsit a nyarat, mintha ki
maradt volna az életéből. A mondatai
így kezdődnek: otthon ilyenkor . . . — s
régi-régi nyarak eleven képei jelennek
meg a lehúnyt szempillák mögött.
A hazát nem lehet elfelejtem. Megyek
a falun végig, a szemétben, a feldúlt
lakások között egy Gogoly -regényt ta
lálok. Esőáztatta lapjaiból kitépem a
címlapot és az író képét meg nehány
illusztrációt. S arra a pillanatra gon
dolok, amikor majd barátaim körében
mesélek erről a titokzatos országról és
megmutatom ezeket a képeket. Hány
ilyen gondolatom van napjában! Hány
szor idézem magam elé az ismert, ked
ves arcokat, amint kissé csodálkozva
néznek rám. Csodálkozhattok, kedve
sek! Ma megint szembenéztem a halál
lal. Talán különös így kijelentenem,
hiszen napról-napra, mindig a szeme
előtt vagyok. De ma oly erős volt ez
a farkasszem-nézés, hogy alulmarad
tam. Jövök a domboldalon hazafelé,
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ebédelni. Légiriadó, fütyül valaki, szétrebbemnek a csoportban üld katonák.
Motor zúg, gépek tűnnek fel a domb
mögül, alacsonyan, hirtelen, mintha az
égből pottyantak volna. Lefekszem és
figyelek az ég felé. Kettő, négy, hat
bombázó, már hull a bomba kettesével,
hármasával, éppen a mi kis völ
gyünkbe. Az egyik a fejem fölött do
bálja, no, ez nem esik már rám, —
gondolom — , csak a következő ne hul
lassa még. Csattanások, fekete füst
csomók szerte, úgy lapulok és úgy ver
a szívem! Amott három vadászgép, ne
hézpuskáik köpködnek a falura, kerin
genek néhányat, aztán eiviharzanak,
nem tart tovább öt percnél az egész.
Biztonságosabbnak érzem, noha nyilván
valami különös illúzió ez is. Mit segít
az a pár fagerenda, az a kevés kőtör
melék!
Holnap két új sír kerül kicsi teme
tőnkbe. Négyen sebesültek meg. Öt
perc volt az egész.
Augusztus 8.
Csak este tudom meg, hogy lent ria
dókészültséget rendeltek el. Amióta
ilyen „hegyilakó” lettem, kissé távol
esem a forgalomtól, a világi zajtól. Le
velek fogadnak leint, az elsők, amelyek
beszámolnak, hogy végre hírt kaptak
rólam, egy hónapi kínos bizonytalan
ság után. De az aggódás nem enyhül,
már tudják, hogy mennyi veszedelem
ben lehettem. Mibe kerülsz még ez
után? — kérdik. Eltervezem a meg
nyugtató levelet, hogy hát: hiszen táj
képeket festek mostanában, oly csen
des a helyzet! Azután kimegyek jár
őrbe a Don partjára. Támadás készül,
ez a hír. De az éj szokatlanul csendes,
csendesebb, mint más éjtszakák. Csak
-

a tücsök zenél és hű macskák nyávog
nak a gazdátlanná lett házakban, hall
gatom visszafelé jövet. Virrasztók, haj
nali kettő. Jobbfelől géppuskák kezdik
az ugatást, de szünet nélkül. A zaj
egyre terjed felénk, mire kivirrad, lát
juk ám, hogy csónakok kelnek át a
Don vizén, az ellenség már az innenső
bokrokból tüzel. S arra eszmélünk,
hogy komoly védelmi harcban vagyunk,
egy hatalmas tűzharcban s a( Donon
hidegvérrel kelnek át a csónakok, már
szőkéinek előre a katonák s az eddig
biztosnak hitt Dqn egyszerre kicsivé
zsugorodik, hiába paskolja golyóesőnk,
gránátjaink és aknáink csattanása.
Hosszú-hosszú nap ez a mai. Minden
elképzelhető fegyverrel lőnek bennün
ket, a figyelőt ,,csim-bum” tűzdeli kö
rül, megszólal a Sztalin-orgona, tüzér
ségi és aknavető tűz zúdul ránk, ráták
bombáznak, lángokban állnak Kosztenki és Alekszandrovka házai. Hasz
talan, a bokros innenső szélén megáll
a támadás. De sok kétség megfordul
addig a fejben. Elképzelem, mi lenne,
ha nem sikerülne, megállítani őket,
vagy fogságba kerülnénk. A halál is
közel van megint. P. megsebesül a
balszemén, támolyogva jön fel a figye
lőbe, elbúcsúzni tőlem. Majd könnyek
fojtogatnak.
Alkonyaikor ellentámadás készül, iz
galommal nézünk az éjtszaka elé.
Kónya Lajos.

A Nílus.
A tanár úr a Nílus áradásairól kérdez.
— Miért termékenyíti meg a földet az ára
dás ? — hangzik az egyik kérdés.
A fiú eleinte csak áll, majd mégis meg
felel : Mert műtrágya tartalma van. — Le
ülhetsz — mondja erre mosolyogva a tanár úr.
Drenyovszky János, Vácegres.
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