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Itt az óra búcsúzára . . .

Peregnek a napok, hetek. . .  az évek, halad az idő nagy órája, Egyel 
fordult. Megint elmúlt egy év. Itt is, ott is utoljára szólal meg a búcsúzóknak 
a csengő, ez a tizenkettedik óraiités.

Egy é v . . .  Elrepült, jöttem s már megyek. Tietek voltam egy évig, le
galább is az akartam lenni, veletek éreztem, szerettem nagy ideált, vagy isme
retlen kislányt a munkák olvasása közben, haragudtam a lányokkal a  rossz 
fiúkra, ez mind érdekes és szép volt; vezetni akartalak benneteket szent célok 
felé és most . . .  búcsúzni kell. Nem mehetek el szó nélkül, valami nem enged. . .

Év elején őszintén beszéltem nektek nehézségeimről, most is beismerem, 
tévedhettem, nem tudtam minden kívánságnak megfelelni, hisz ember vagyok. 
Bocsássatok meg, ne Ítéljetek el, engem mindig a jóakarat, a szeretet vezetett.

Beszéltem akkor a zászlóról is, amit egy évig most én vittem; nem volt 
nehéz, mert ti segítettetek. Ne hagyjátok el ezután sem, legyen vele a telketek, 
lobogtassa a magyar reményekért égbeszálló sóhajtástok, tegye ragyogóvá rá
tapadó tüzes, csillogó szemetek fénye, erőssé a vasakaratial végzett munka, a 
ti munkátok, fonja körül az ima égi suttogása, hiszen a zászló, a lap kicsiny
ben a magyar akarást, a felszabadulást jelenti. Én elengedem, de átveszi más, 
segítsetek neki, hogy még magasabbra emelhesse.

Sok, sok vén diák adja ál helyét az élen, tovább hömpölyög a folyam, 
élén a zászlóval egyre messzebb jártok, én félre állok, de ígérem, hogy mindig 
utánatok fogok nézni. Búcsúzunk, lényegében csak egyet kérek, ápoljátok, sze
ressétek úgy a lapot, ahogyan én szerettem, ahogy továbbra is szeretem.

Mindig kitartó, szívós munkát kértem tőletek, s azoknak, akik dolgoztak 
itt is megköszönök minden tollvonást, munkátokat ezután is várja a lap, de 
várja azokét is, akik eddig hallgattak. Beszéltem az erkölcs, a tudás fellegvá
ráról, amiről visszapattan minden támadás, amikkel visszavívhatjuk, vissza 
kell vívnunk az elrabolt földeket, drága testvéreinket. Ezekkel a fegyverekkel 
leronthatjuk a trianoni gátakat. Előbb-utóbb lesújt a feltámadt igazság is, de 
addig ne várjunk ölbe tett kézzel! Ha henyélünk nem érdemeljük meg, hogy 
leomoljanak a szégyenhatárok, hogy a ledöntésben más segítsen!

Dolgozzatok, sok tégla kell még a várhoz, ragaszkodjatok zászlónkhoz, 
szeressétek, vívjatok érte ha kell százszor újra, menjetek előre . . . elíkH A ti ■ 
előre . . . ,  messzebbre, mint ahova mi, a régiek eljutottunk, — menjeitfrTrianún A  
bukásáig, magyar feltám adásig!

Én kiálltam, más úton, valamivel előttetek megyek a határ fel 
de hív az élet, menni kell. Isten veletek!

Isten veletek, de nem búcsúzom örökre, közöttünk ősszé 
lap I Csak egyet, . . .  dolgozzatok! Fi.



Vihar után
CsermeljCMária, tanítónőjelölt, Győr

Meghalt egy kislány! Fiatal virág, 15 éves gyerek. Revolverrel 
vetett véget önkezével életének.

Májusi reggel, fényes, ragyogó... Harcol a hajnal az éj pa
lástjával. A világmindenség hatalmas színterén változik a reflek
tor fénye; rózsaszínű pompa, tündérfátyol csillog. A föld most 
leheli ki nehéz illatát. Reszket a lomb, pedig szellő sem fúj. Mintha 
az Űr lebegne közöttük, hogy keze símogatásával felébressze őket. 
A fák koronája meghajol nyomán s orgonaillat teszi mámorossá a 
levegőt. Fehér orgona. . .  fehér leánylélek . . .

Milyen hasonló a kettő. Mindegyiknek a tavasz az élete, a ki
kelet, a harmat, az éltetőereje. Mosolyog, kacag feléd s észrevétle
nül boldogsággal tölti meg lelkedet.

Fehér virág . . .  kicsi leány . . .
Elborult az ég azúrja, őrült irammal űzi, hajtja egymást a 

mennybolt gyászfellege. Egyik sötét, másik szürkébb, de mind- 
mind olyan, mint a tavasz szemfedője. S amint rohannak tovább, 
magúkkal sodorják kérlelhetetlenül a fodros bárányfelhőket, a tá
vol bizonytalanságába. Olyanok, mint sok emberi lélek. Egymást 
űzi-hajtja a vad szenvedély s mint rohanó ár viszi magával mind
azt, ki útjába kerül. Nem kérdez törvényt, nem tekint szabályt. 
A tavaszi mámor megfogja a lelket, szemére borítja a gyönyör fá- 
tyolát; — s a sötét felhő átölelve a kis bárányfelleget, viszi magá
val, anélkül, hogy tudná milyen az ösvény, amelyen haladnak s 
hová vezet. . .

S megindul a zápor, nehéz csöppek verik az öreg földet. Pe
regnek levélről-levélre, sziromról-sziromra a csillogó gyöngysze
mek. A kis orgonabokor lehajtja ágait és a fehér orgona beleért a 
sárba, porba... Mi történt? Szegény kis virág!... Hová lett szép 
fehér ruhád?... Sáros lett, foltos s az emberek beletaposták a 
föld sarába!. . .

Meghalt egy kislány! Fiatal gyerek... Eldobta magától éle
té t! ... A tavaszi eget bevonta a szemfedő-felhő. .. Meghalt egy
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fehér virág!... Beért a sárba, piszkos lett fehér szirm a... El
taposva fekszik!. . .

A világ forog tovább . . .  Halad az útján . . .  Az emberek harcol
nak és küzdenek; sírnak és örülnek. Küzdés és munka, szerencse 
és szerencsétlenség, erény és bűn tovább é l! ...

Emitt kacagnak, ott zokognak s senkinek sem jut eszébe, hogy 
valahol egy kislány fekszik a ravatalán, ki eldobta magától az éle
té t! ... Tegnap itt járt még, ma már nincs i t t , . .

Isten, ne légy bírája, de irgalmas atyja!

A mai események kézül melyik és hogyan hatott rém?
Tarján Lili IV. éves, Debrecen

A mai események zúgó káoszában szédülő fejjel, összeszorúlt 
szívvel járok. Én, a mai események szülte mai ember. A mai em
ber, aki mái megszokta az Eseményt. Akinek nem dobog semmi
vel sem erősebben a szíve olyan ragyogó, csodálatos valami, az 
Esemény előtt sem, amitől elődei a »régi jó világban« extázisba 
jöttek volna. Mert az Esemény éppen az események miatt szürkévé, 
megszokottá törpült.

Az Esemény öléből születtünk. Ő ordított felénk a ködös haj
nalon, amikor ostoba szemmel néztük édesapát, aki valami hosszú, 
zöld szalagot csavart a lába köré és felvett egy furcsa szürke ruhát, 
amit eddig sohasem viselt. Megindult a könnyünk, mely össze
folyva édesanyánk szemének harmatával, Téged üdvözölt: Ese
mény. Téged, aki peregtél tovább, mint egv sátáni színjáték. 
Ott mosolyogtál a dőlyfös oláhok diadalittas pillantásában, akik 
lövöldözve vonultak be Arad főterére. Téged kívánt az októberi 
forradalom dicsőségtől részeg tömege. Te hoztad Trianont, a nyo
morúság, a gond, a könny, a sóhajok és jajok feneketlen bőség
szaruját. A mai ember már megszokott Tégek. Látta elte
metni Tisza Istvánt, Vass Józsefet, Klebelsberget és Apponyit. 
Szeme láttára teremnek Mussolinik és Hitlerek, kormányok buk
nak és újak emelkednek a helyükbe. Római kérdések oldódnak 
meg és a japán—kínai háború gépfegyverei kattognak a fülébe. 
Acronok zuhannak le, hogy Zeppelinek és hajókolosszusok százai
nak oldalán durranjon a pezsgőspalack. Az arany már nem fér 
a földalatti páncélszekrényekben, a tejet a folyóba öntik, a kávéval 
mozdonyokat fűtenek, amelynek üres kocsijai elé — éhenhalt 
gyermekével ölében — veti magát a csontvázzá fogyott anya.

És Te még hatást akarsz, Esemény? A mai ember már nem 
értékel Téged. Én, a Ma embere zúgó aggyal, égő szemmel bámu
lok magam elé, és közömbösen nézem megszürkült alakodat.

Merengésemből puha kis kéz érintése rezzent föl: »Lili néni, 
játsszunk!« és egy könyörgő kék szem pillantása simogat. És 
játszunk boldogan, cseng az aranyló kacagás és körülfog a szere
tet. Valami, ami még a mai emberre is hatni tud.
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A sakktábla búzaszemei
Kiss Árpád, tanítójelölt Szeged

Valamennyien ismerjük azt a kis történetet, amely a sakk 
feltalálásához fűződik. A boldog feltaláló ugyanis azt kérte urától, 

miután az ígéretet tett bármilyen kívánságnak teljesítésére 
hogy adjon annyi búzát, amennyi elfér egy sakktáblára, ha annak 
első négyzetére 1 szemet, a másodikéra 2-őt, a harmadikéra 4-ét, 
stb., vagyis minden következő négyzetre az előzőnek a kétszere
sét helyezik. Nevetve és némi megkönnyebbüléssel adta ki a sah 
a parancsot e balga kérés teljesítésére, de nemsokára jelentették 
neki, hogy nincs annyi búza az egész ország magtárában, s nem 
is lesz még akkor sem, ha az idei termést is learatják.

Felvetődik itt a kérdés, hogy mennyi az a búzamennyiség, 
amelyet egy akkori gazdag ország nem tudott kifizetni? Ez — ha 
számításaimban nem tévedtem — pont 0,223.372,036.854,775.808 
szem. azaz 0 trillió, 223,372 billió, 36.854 millió, 775 ezer 808 szem 
szem. S ha elgondoljuk, hogy 1 q búza 3,740.000 fezemet tartal
maz, úgy ez 2,466.107,603.437 q búzának felel meg. Ennek a 
mennyiségnek az elszállítására pedig 12.330,088.317 darab 20 ton
nás vasúti kocsi kellene.

Ha az 1023—24. éveket vesszük termésalapúi, amikor Ma
gyarországon 18*4 millió q búza termett, 134.032 év volna szük
séges e búzamennyiség megtermeléséhez. Ugyanekkor a világ 
búzatermése 1030 millió q volt, ugyanennyi »világtermésre« 2304 
éven át volna szükség. Végül, ha az egész Földet — tehát a he
gyeket és tengereket egyaránt — bevetnénk búzával, ami kb. 
88,618.502.528 kát. hold — v s 1 kát,, holdra 20 q-t számítunk át
lagtermésül, akkor a kívánt mennyiséget már nem egész l -4 év 
alatt — ha szabad nem egész évet is számításba venni — érnénk el.

De azt hiszem, ebből ennyi elég! (A számok ellenőrzését az 
olvasóra bízzuk! Szerk.)

Talán . . .
Berta Julianna IV. éves, Dombóvár

Talán egyszer. . .  soká. . .  lesz tavasz, 
[kikelet. . .

Elszáll a fagyos tél, a fagyos lehelet. 
Lanyha levegőár, mosolygó napsugár, 
Messzetévedt május is egyszer visz- 

[szaszáll! .. .
Talán ..  . talán. . .

Tán a sikoltó jaj, bömbölő, vad vihar. 
Vergődő zokogás, orkán, lárma, zsivaj, 
A haldokló őrült fájdalma, tusája . . ,  
Tavaszi napnak lesz mosolygó sugá-

[ra . ..

Tán a föld, melyet a tél fagya letarolt, 
A haragos égbolt, melyre felhő borult. . .  
Talán egyszer ez is kivirul, kiderül. , ,  
Sötétbús valóság meghal, sirba kerül. . .  
Talán . . .  talán . . .

Tán a sok kérdésre feleletet kapok!., 
S a felelet után nem sírok, dalolok. . .  
Tán sok fájó érzés egyszer majd mesz-

[sze száll,
S eljön énhozzám is a forró, tüzes

[nyár. . .
Talán . . .  talán . . .

Talán . . ,  talán ..
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A halott naplójából
Kávási Ferenc IV. éves, Jászberény

Árvereztek a szomszédban. Meghalt az öreg Székely Pali 
bácsi nyugalmazott főerdész. Pali bácsinak hívta mindenki. Fiai 
csak a temetésre érkeztek. Mindent eladtak. Nekem is jutott egy 
kis tulipános láda. Hazavittem, gondosan átvizsgáltam. Az alján 
újságpapírba csomagolt füzetet találtam. Lapozgattam. Itt is, ott 
is keltezés. Bizonyára napló. Pali bácsi naplója volt. Talán szé- 
gyelte, hogy ilyesmivel foglalkozik s azért rejtette el.

Az elején dátum nincs. Régi, megsárgult írás, de azért jól 
olvasható.

Hatéves voltam. Eleven, pajkos, vidám gyerek. Tavasz volt, 
virágos tavasz. A fák is kibontották már hűs árnyat adó zöld szár
nyaikat. Házunk előtt álltam. Bámultam az erdőt, mely halk, ti
tokzatos susogással örök rejtélyként feküdt előttem. Él kezdtem 
szaladni. Hamarosan megállottám. Hogy is volt? ... Fülembe csen
gett még nagyapa kedves hangja:

— Mentek, mendegéltek. Elől Holló királyfi, utána vitézei. . .
Az erdő közepén tündérek táncoltak. Középen a királykisasszony, 
hófehér ruhában. A legszebb volt. Szeme, mint a tavaszi égbolt. \ . 
Holló királyfi feleségül vette Gyöngyvirág királykisasszonyt, vitézei 
pedig. . .  ’ <

Most már még gyorsabban futottam. Nem azért, hogy talán 
én is életpárt keressek magamnak. Ezt a gondolatot még nem is
mertem. Látni akartam a tündérlányokat, ezüstcsillogóan szőke ha
jukat. Hallani akartam Gyöngyvirág zengő énekét, látni szemét..,. 
Felnéztem. Milyen is az égbolt? Semmilyen. Nagy, kék, fénylő, 
csillogó! Nem értettem.

¡Már közel voltam. Nem az úton, hanem árkon-bokron keresz
tül vágtattam. Néha bokáig süppedtem a friss szántáson, másutt 
édes gyönyörrel tapostam a zöld abroszként elterülő fiatal, friss 
vetést. Már hallottam az erdő énekeseinek csengő dalát s az erdő 
halk, kísérő muzsikáját.

Még egyszer megállottám. Újra nagyapa szavai:
— Az erdőbe egy keskeny ösvény vezetett. Azon haladt 

Holló királyfi. . .
Meg is láttam azt a kis utat. Elindultam. Mentem beljebb és 

beljebb. Néha megijesztett egy menekülő nyúl, vagy egy felröp
penő, kiabáló fácánkakas. Az út kétfelé ágazott. Jobbra tértem. 
Aztán ismét ágazott, majd újra és újra, de még mindig nem láttam 
senkit és nem hallottam a kacagó tündérek énekét.

Megsokaltam. Anyuka bizonyosan keres azóta. Visszafordul
tam. Indultam hazafelé, de bizony az erdőből nem jutottam ki. 
Eltévedtem. Futni kezdtem. Csalán csípte meg a csupasz lábszára
mat. Még jobban sírtam és futottam. Bukdácsoltam a kiálló tuskók-



ban. A térdemen lassan szivárgott a vér. Egyszercsak hangot 
hallok:

— Hová szaladsz. Miért sírsz?
Abbahagytam a sírást. Olyan kellemes, édes hang volt, hogy 

ujjongani kezdtem. Gyöngyvirág! Arra fordultam. Egy kis szőke 
lányka volt. Valamivel kisebb, mint én. Piros ruhácskában. Kezé
ben nagy csokor gyöngyvirág. Hozzámszaladt.

— Miért sírtál?
.— Eltévedtem — zokogtam és újra megeredtek könnyeim. 

Köténye csücskével a szememhez nyúlt. Elszégyeltem magam. 
Erőteljesen megdörzsöltem mindkét szemem.

— Hol laktok?
— A falu végén.
Elnevette magát:
— És még sem tudsz haza menni? Itt átmész az erdőn és oda 

már látszik a házatok.
Vidáman kacagott. Én is mosolyogtam már.
— Haza tudok én menni — mondtam kissé bátrabban.
— Ni, véres a lábad! — muzsikálta ijedten, odamutatva.
— Tudom, semmi az.
— Gyere le a Kőrösre, mossuk meg!
Megfogtuk egymás kezét és mentünk. Lekapta fejemről a 

piros kis huszársapkát. Néhány szál gyöngyvirágot tűzött mellé. 
Fejére tette. Kacagott. Aztán vissza az én fejemre és pajkosan 
mondta: »Kis huszár!« Eszembe jutott Gyöngyvirág. Ilyen lehetett, 
csak nagyobb volt és fehér ruhában. A haja selymes, bársonyos 
szőke. Á szem e?... Nem nagy, de nagyobb, mint a Margité a 
szomszédban. Kék is, csillog is, mégpedig hogy! Különösen, hű
kor úgy rám bámul.

A friss vízben megmostam a lábam. Ő is segített s mindunta
lan kérdezte:’

— Fáj, nagyon fáj?
— Nem — feleltem valahányszor.
— Megyek haza — mondtam, mikor már visszafelé tartottunk, 

de nem tudtam, hol vagyok, merre kell mennem.
--  Én is átmegyek veled az erdőn. Nézd mutatott a fák 

közti nyíláson át a mi házunk. Apuka erdész.
Engem nem nagyon érdekelt a házuk, sem az apukája, örül

tem, hogy átvezet. (Nem sejthettem, hogy valamikor én leszek ott 
az erdész, ő pedig az erdészné.) Csak néztem ezt a kis rózsásarcú 
kisleányt. Milyen szép, milyen édes a hangja, s hogy tudja a já
rást ebben a nagy erdőben, ahol pedig még én is eltévedtem! A 
nevét akartam megkérdezni, de megelőzött. Hangja úgy csengett, 
mintha énekelne:

— Hogy hívnak?
— Palkónak. Hát Téged?
— Jolánkának.
Megtörtént a bemutatkozás. Mikor az erdő szélén elváltunk,
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utánam kiáltott édesen, kérőn:
• — Palkó, holnap elgyere ám! Itt leszek a nagy fa alatt, majd 

játszunk a Körösparton.
— Eljövök, Jolánka.
-  Pá!
Erre már nem tudtam mit feleljek, csak szaladtam, szaladtam, 

frissen, boldogan, hazafelé.
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Gőg
i f j .  K r e m n i t z k y  I s tv á n  tanítójelölt, Pécs

Éj-bársony feketéit a keleti égen 
Lassankint hasadva. Fenn a karcsú

[résen
Előbújt a hold:

Belül égő furcsa Narancs lila köddel 
— Árnyékvárosra kiülve szertenézdel 
Ugrásra készen.

— Színes csodálatléggömböket eresz-
[tek

Hozzá - Ő piros, nagy szemeket me
nesztett

Hódolatomra.

S észbekapva emelkedni kezdett gög-
Jgel.

Csodaszin mezét bámuló gömbjeim-
[mel.

Hogy bárki lássa.

A bíborruhás király ment, szállt fölfele 
Mereven csodálta a Földgolyó fele 

Rövid ideig;

Mert a sugártörést — (a Hold) — nem
[ismerte

S így a közelgő bajt hinni nem is mer-
[te:

Hogy pirja sárgul.

A bíboros király delelöre érve 
Halálos ijedten vette magán észre, 
Hogy sápadt tojás.

. . .  Sok csodálat-léggömböm hozzám
[visszahullt,

A hold égő szégyennel felhő mögé bújt. 
Koromsötét lett.

Évike elment
Bangha Kálmán IV. éves, Győr

Tavasz van. Az aranyos napsugár táncolva csókolja homlo
kon a feslő, nyiladozó rózsabimbókat. Olyan szép, új és különös 
minden. Az élet, érzés, a természet.

« Vidáman csicsergő madárkák úsznak a kéklő levegotengeren. 
A lanyha, üdítő reggeli szellő nagy gomolyagokban csapja arcom
hoz az édes, mámorító, tavaszi levegőt. Olyan hódító, varázslatos 
minden. Szép és nekem valahogy mégis más, mint a tegnap.

Reggel nyolc óra. Gyönyörű, éltető tavaszi reggel. Megyek 
az iskolába, kis alattvalóim közé. Máskor ilyenkor mindig vidám és 
boldog voltam s ma valahogv bús, komor a kedélyem. Szívemet 
aggodalmas sejtelmek szurkálják, egy beteg, súlyosan beteg növen
dékemre gondolok. Évikére, a szőke, kékszemű, vidám, kacagó 
ajkú apróságra. El sem tudom képzelni máshogyan, mint szorgal
mas, örökké nevető kis elevenségnek és most beteg.
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Édesanyja tegnap volt nálam és sírva, zokogva panaszolta, 
hogy »Évike nagyon beteg.« Könny, fájdalmas, aggódó anyai 
könny csillogott becsületes szemében.

A fátyolos szemek bánatot sugároztak felém s szívem fájva 
megrendült, midőn az első bánathullám hozzáért. Elszomorodtam. 
Lelkem sírt, szívem vérzett.

— De Kovácsné, talán csak nincs komolyabb baj? — kérdez
tem tőle.

— Sajnos, komoly! Nincs sok remény...
A doktor úr is csak ennyit mondott:
— Talán...
Egész úton ez járt eszemben. Aranyos, drága, vidám kis Éva! 

Hiszen h a .. .  Nem! Nemhalszrneg! Tejó kicsim, neked élni kell,.
így töprengve alig vettem észre, hogy az iskola előtt vagyok 

már. Éppen be akartam lépni a kapun, mikor távol, a szűk falusi 
útca végén, egy fekete siető alakot láttam közeledni. Kovácsné volt.

— Talán csak nem? — villant át agyamon s szívemet mintha 
tőrszúrás érte volna. De Kovácsné már itt is van. Csak ennyit] 
mondott fájó, suttogó hangon:

— Meghalt. . .
Kezeimet ökölbe szorítottam, mégis megremegtem a fájda

lom taglózé súlya alatt.
— Fogadja szívből fakadó részvétemet. Nekem is fáj nagyon.
Szemeimből könnyek gördültek alá.
— Hova megy Kovácsné? — kérdeztem, csak hogy valamit 

szóljak.
— A plébániára. . .
— Ha jön vissza, legyen szíves jöjjön be, megmondani, mikor 

lesz a temetés.
- -  Jó, tanító úr!
Menni készült, de futtában még megkérdeztem:
— Mikor történt?
— Hajnalban négy órakor — felelte és elment.
Fájdalomtelt szívvel néztem a tegnap bár szomorú, de egész

séges, most pedig testben-lélekben összetört anya után. Sokáig 
néztem a tovalibbenő gyászos alakot. Keblemből remegő, mély 
sóhajtás tört fel:

— Egy állomás az élet kálváriáján.
Bementem az osztályba. Ügy látszik, a gyerekek is tudták már 

a szomorú hírt, mert szokatlanúl csendesen, szinte ünnepélyes te
kintettel ültek. A köszöntés is néma, elfojtott volt.

Imádkoztunk.
Ima alatt feszült izgalom nyomait láttam az ártatlan arcokon. 

Vége az imának.
- -  Tanítóbácsi, Évi meghalt! — jelentette Hövely Pityu.
— Tudom fiacskám. Sajnáljátok?
— Igen — mondták többen is könnyezve.
— Éviké elm ent... tegnap múlt egy hete, hogy még itt ült 

közietek.



189

Itt hagyott bennünket. Szegény, jó kis Évike!
— Látjátok, ilyen a betegség, milyen hamar jött és elsor

vasztotta.
— Difteritiszben halt meg — szólt az egyik apróság.
— Hát te már ezt is tudod?
— Igen. Anyuka mondta.
Kopognak az ajtón. »Szabad!« Kováesné lépett be, megtört, 

könnymart szemekkel.
— A temetés holnap délután négy órakor lesz.
— Köszönöm, kedves Kovács néni. Ne szomorkodjon, talán a 

jó Isten akarta így. Egy édes, tiszta lélekkel szaporodott az an
gyalok száma.

De a jóságos lelket nem lehetett megvigasztalni, csak sírt, 
hullottak a könnyei. Az osztályra néztem, mindenki sírt. Egyesek
ből hangosan tört fel a zokogás. Sírt Kováesné, az osztály és én.

— Álljatok fel szépen — szóltam csendesen. — Imádkozzunk
Évikéért. . |

Forró, őszinte szívből fakadó ima szállt az ég felé, ártatlan 
lelkek esdeklése sírt fel.

Imádkoztunk egy hófehér, ártatlan lélekért. Sirattuk a tavasz- 
szal elhervadt gyönyörű, zsenge virágbimbót.
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Nehéz lesz így elmenni innen . . .
Vorák József III. éves, Szeged

Így fájni fog a házat, kerteket (Papiroson is megkopott, fakó.)
Magunk után itt hagyni másnak, Csak néha száll rád langy, édes derű. 
Mert elmegyünk és én is elmegyek... a szájad ize sokszor keserű.

a kebled lomhán, fonnyadtan piheg.
... a hajad ősz lesz, csillogó ezüst, Szívedre lassan ráhül a hideg; 
a szépség lassan oszlik mint a füst. Esténként bentröl valami kisír,
Szétesik benned sok, sok drága szó, S az ágyad felé közeleg a ... sír

Isten veled öreg Alma-Mater!
Nagv Zsófia tanítójelölt, Győr

»Nyitva áll a zárda kapu, künn zsibong 
áz élet. — Sokablakos kedves zárda, 
utoljára nézlek. — Öreg diák falaid közt 
hej, mit is keresne? — Bizonyítvány a 
kezében, sok szép emlék a szívében, in- 
tlúl, messze . . .  messze . . .  «

Elhangzott a dal. Negyvenkét tanítónőjelölt, könnyes szemmel, 
gyertyával kezében, indúl. . .  búcsúzik. Negyvenkét kócos szőke, 
barna fej, lehanyatlik, a nemrég még mosolygós ajak bezárul, a 
szíveket fájdalom, a búcsúzás fájdalma tölti el.
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Az alsóbb évesek hangtöredéke fülünkbe jut: »Jó nektek, 
kinn lesztek, élvezitek az életet!« Óh, csacsi, az álmok világában 
élő gyerek, tévedsz... De, mit is beszélek? Néhány nappal előbb 
még én is ezt mondtam. Igen. Kinn voltam a világban, boldogan 
róttam a város ütcáit, szinte meghökkenve néztem az emberek 
szemébe: — Nézz rám! Nem látod, hogy boldog vagyok, nem ve
szed észre, hogy »valaki« vagyok? —

Nem. Az emberek üres szemekkel, kihalt lélekkel, mintha nem 
is emberek volnának, haladtak mellettem. Utánuk nézek, lelke- 
men az első csalódás. . .  De, menjünk tovább, van még idő, előt
tem a szép, ifjú élet, még most jön a bál, tánc, szerelem.. .  Egy 
hervadt csokrot nézek... itt vo lt... már el is m últ... Lelkemben 
sívár érzés... Nem! Tanítónő akarok lenni! »Akarok.« — Nem 
lehet. — »Édes lányom, ne is törje magát, hiszen száz, meg száz 
van mos ilyen az életben.« Ez sok! — Miért, miért akarnak ideá
lomtól megfosztani, hiszen szeretem én is a gyermeket, nevelném, 
vezetné'?, őket. — Igen, csakhogy sokan, nagyon sokan ezt gon
dolják. — Jó, hát jöjjön a mámor, a szerelem, az é le t! .............

Jaj, én kongreganista, Mária leánya vagyok. Az én eszmé- 
nyem nem ez, én nem ezen az úton akartam haladni . . .

Dong mögöttem a vaskapu, 
amikor bezárom.
Isten veled Alma Mater,
Isten veled drága ifjúságom!

Gyertyám utolsót pislant. Körülöttem 41 leány, könnyes 
szemmel. Hát é n .. .  én hol vagyok?... »Isten veled kedves zárda, 
drága ifjúságom!« Még mindig itt vagyok, hiszen én már messze, 
nagyon messze, talán már 10 évvel is előbb jártam ... Eszembe, 
jut egy magyar óra: »A XX. sz. leánya egy nap alatt 10 évet él át.«

Igen, 10 évvel előbb jártam és csalódva jöttem vissza kedves, 
öreg zárda falaid közé, melyet még el sem hagytam . . .  Mondd, 
tényleg így járok az életben? Nem, ugye nem? Most, hogy itt 
akarlak hagyni, az emlékek raja felújúl bennem. Eszembe jutnak 
a kedves pedagógiai órák: »Lányok, Krisztust, a legnagyobb 
pedagógust alakítsák ki magukban!«

Megvan! — Szenvedés, bánat, lemondás vár az életben, de 
magammal viszem a legeszményibb pedagógus, Krisztus pedagó
giáját, a »szeretet«. Jöhet az állásnélküliség, jöhet a csábító, 
jöhet az élet tarka szivárványa, én szerény, félrevonult kis peda
gógus maradok.

Negyvenegy tanítónő szeme felvillan: »Mi is ezt gondoltuk.«
A folyosón találkozunk a kis alsóbb évesekkel, könnyes sze

münkben a lelkünk van: »Mi Krisztus útján járó pedagógusok 
leszünk!«

Ismered a »Sajtószemlét«? Olvasd!
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I D I L L . . . .
Nagy Pál 111 éves. Szeged

Enyhe tavaszi szél futott végig a falun és rázta mqg az üde 
zöld akácokat, jácint illatot árasztva, amerre ment. Végig, az alvé
gen kezdve a felvégig és tovább, ki a nagy erdőbe, ahol jöttére 
összesúgtak-búgtak a vén fák. Futott és meg sem állt egészen a 
kis erdészlakig. De ott megállt és elnézte az öregeket. A padkán 
ült a két öreg. Idestova ötven éve lesz, hogy tavasszal itt a régi 
padkán együtt hallgatják a tavasz csodás muzsikáját.

Szótlan ülnek egymás mellett. A vadász régi dupla csövűjét 
tartja az ölében és nagy igyekezettel, de öreges lassúsággal tiszto
gatja. Fogai közt a csibuk. Néha szippant egyet, hogy el ne alud
jék«, mert minden gondolata a puskáé. Mennyi szépet, kedveset me
sél a hűséges jószág! Arca néha mosolyra húzódik és az öreges 
ráncok elsimulnak, majd lehunyja a szemét és úgy gondolkozik. 
Hogy is volt akkor? Az első vadászat... Érdekes,... Én lőttem 
le ? ... Vagy*... Ejnye, hát már mindent elfelejtek?

— Pista! Emlékszel, amikor először ültünk itt a pádon?
- Ugyan, már megint kerepelsz; mindig kizökkented a gon

dolataimat a kerékvágásból.
— Hát már beszélni sem szabad?
— - Jó! van no, hát beszélj, nem haragszom.
— Csak azt akartam mondani, hogy.. .  hogy. . .  de hát 

minek mondjam, úgy is tudod. Holnap lesz ötven esztendeje, hogy 
ide hoztál. Akkor minden szép volt itt. Uj volt a ház, a kert, az 
erdő, meg az erdész. Most már minden öreg, kopott a ház, az 
erdő, meg az erdész is.

Az öreg hozzátette:
— Meg az erdészné is.
Ezen mind a ketten nevettek, de nem úgy, mint régen. Már 

nem csengett keresztül a vén fákon a hangja, hanem halkan, öre
gesen nevettek. Mint két igazi öreg: bácsi, meg néni.

Egy vadgalamb repült a közeli fákra és onnan énekelt és csa
logatta a párját. Hosszan, figyelmesen nézték mind a ketten a ga- 
lambpárt és gondolataik bizonyára a múltba szállottak. Egyik sem 
szólt, mert nem akarta a másikat zavarni. A néni pedig nagy 
kék zsebkendőjével egyre törölgette a szemüvegét, titkon pedig 
a szemét mert homályosan látott.

Csend volt. Igazi erdei csend. Mire pedig a nap búcsúesó- 
kot lehelve piros tűzbe borította az erdő tetejét, még a madarak 
is elhallgattak, ők pedig nézték a két galambot sokáig. Már ré
gen elrepültek, de ők még mindég látni vélték.

Szél úrfi pedig felkerekedett és megrázva az öreg fákat, fu
tott tovább, hogy elfecsegje, mit látott a nagy erdőben.

M in d e n  k é p z ő s  a sz ta lá n  o t t  k e l l  len n i  lap u n k n a k !
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P O É T A
Szentlászlói János 111. éves, Győr

Fortuna istenasszony már a születésével is elárulta, hogy nem 
valami kitüntető kedvességgel árnyékolja be alakját. Mert bizony, 
ha száz évvel ezelőtt élt volna, talán ma az ő nevével is többet kellene 
tudnia minden művelt embernek. De ma, ugyan kinek kedvez a 
szerencse ?

Fiatal szíve telve volt érzésekkel és tomobolásukkor tollat vett 
kezébe, hogy zengő melódiákat véssen a papírra. Valahányszor rá
nehezedtek szívére a fájó érzelmek, úgy érezte, megkönnyebbül, 
ha elsírja csendben egy ablak alatt. De az ablak sohasem nyílt ki, 
csak a fehér csipkés függöny húzódott egy kicsit félre.

Ilyenkor elfelejtett mindent. Nézte-nézte az ablakot, a szive 
pedig sírt, hódolt, imádott annak a szőke, kékszemű leánynak, aki 
már nem is figyelt rá, aki már csendben, észrevétlenül eltűnt a 
szoba homályában.

Nem voltak barátai, mert érzékeny szíve nem tudott együtt
verni a modern, keménymodorú, mai fiatalok szívével. De egy, 

.egv mégis volt. Az a sötét, nedves, hónaposszoba, ahol mindig ké
sőn kelt és mindig korán nyugodott le a nap.

Egyedül ott szeretett tartózkodni. Mennyivel más volt annak a 
szobának csendesen hullámzó levegője, mint ott kint a nagy zűr
zavar, a főváros forrongó, lüktető utcáin. Mert itt, ha lehajtotta 
fejét, hogy álmodjon tiszta szerelemről, kékszemű szőke lányról, 
költői babérról, hírnévről, itt nem zavarta semmi, ébrenlét álma, 
és álom ébrenléte csendben, símán ölelkeztek egymással.

Itt álmodhatott, de az utcán mindig felzavarták. Ott folyton 
csak arra kellett vigyáznia, hogy a rendőr mikor int szabad utat, 
hogy a villanyos, vagy autó el ne gázolja.

És sápadt volt az arca, kopott a ruhája. Szegény poéta volt, 
aki a régi hangú, a régi eszméjű költőket utánozta. Neki valaho
gyan idegen volt minden modern költő. Valahogyan úgy érezte, 
hogv csak a romantikus irány költői az igazi poéták.

' Sokszor fázott, éhezett, de amikor arra gondolt, hogy a régi 
költők mennyit szenvedtek, szinte örült fájdalmának. Mikor a szer
kesztők,'vagy kiadók visszadobták verseit, gyengéd boldogságot 
érzett szívébe lopódzni. S azt a kékszemü, szőke lányt is, boldo
gabb volt, ha csak úgy lopva, titokban szerethette.

Esténként, mikor lefeküdt a nyirkos deszkaágyra, mesés sors
ról, hírnévről álmodozott. Ha eszébe jutott, hogy legyengült szer
vezetével nem birja sokáig az életet, nem rázkódott meg a halál 
gondolatától. A régi költők sorsa vigasztalta. Azt gondolta, az a 
kézíratcsomó, amely ott fekszik asztalán, valamikor múzeumkincs 
lesz, mert eljön az idő, amikor felismerik benne az igazi nagy köl
tőt. És az emberek csodálattal fognak visszagondolni a sápadt,
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éhező, korán elhalt poétára. Akkor megismeri a világ Szilviát is, 
a kékszemíí, szőke lányt, akihez a legszebb verseit írta.

Kenyere már nem volt. Éhezett. Hóna alá vágta a kéziratcso
mót, kilépett a szobából. Koratavaszias idő volt. A márciusi nap 
végigaranyozta a házakat. Karcsú nők siettek el mellette. Nyo
mukban finom parfőmillatot csapott orra alá a pajkos tavaszi szél. 
Sietett a szerkesztőségbe. <

— Nézze barátom, ön kiváló tehetség. De tudja, ma nem ilyen 
kell a világnak. Őszintén szólva nekem tetszik az ön írása és 
teszek is el egy párat. Lehet, hogy sikerül megkedvelteim a kö
zönséggel.

Aztán, hogy szabaduljon tőle, pénzt nyomott kezébe a szer
kesztő.

Boldog volt. Már régen kint járt az utcákon és még mindig 
fülébe-. hullámzott a szerkesztő hangja: »Ön kiváló tehetség!« 
Úgy érezte, ez a nap meghozta a dicsőség kezdetét. Az a három, 
amit elfogadott, nem is volt olyan nagyon szép — mondogatta. — 
Hátha majd a többi nagyértékűeket is felismerik! — És már hisz 
benne, hogy eljön rövidesen az idő, amikor ünnepelt hőse lesz a 
világnak. A szíve hevesen dobogott és magában már kezdett is va
lami örömdal félét énekelni.

Az élet, ez a nagyvárosi élet is, mintha ma gyönyörű lett 
volna előtte.

A nők kacagását az elérhetetlen havasok magasságában, csi
lingelő ezüstcsengettyűnek hallotta. Még a komor férfiarcokon is 
mosolyt látott játszadozni. A villamosok kellemetlen búgása, a gép
kocsik idegesítő tülkölése is mintha őt üdvözölte volna. Az elégett 
benzingázból is mély lélegzetet vett, hiszen ma olyan kellemes 
volt minden. És amint így lelkes szívvel haladt az utcán, a túlsó 
oldalon megpillantotta Szilviát. Kezében meglobogtatta az iratcsomót 
és görcsösen szorítva sietett át az utcán.

— Az értékek itt vannak, a Te dalaid, Szilviám!... D e !... 
Isten!... Hát az a férfi?».. És belekarolva?

Élesen csikorgóit az autó fékje. Fojtott, tompa jajkiáltás bor
zongatta meg a járókelőket. A gépkocsi zökkent, aztán megállt 
A soffőr káromkodott.

A kíváncsiak körülállták az élettelen alakot. Körülötte széjjel
szórva, vérben ázva, megtiporva, papirszeletek henteregtek: a 
kéziratok. Valaki a kiváncsiak közül, egy kékszemíí, szőkehajú lány 
odasúgotl a belekarolt férfiúnak:

— Nézze Pista, a mi bolondunk! . . .

Vágyaim
Farkas Sándor IV. éves, Budapest

Vágyaim, sudártörzsü, néma legények Állnak, várnak idegen, titkos utcákon 
halk szavú éjjeleken s kérnek a — könnyel — szemükben,
kóborolni mennek Hajnalra Visszajönnek
hófehér, liliomruhában. árván, búsan, — szennyes ruhában.
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Nyári emlék
Göndör Magda 11. éves, Szeged

Egyik szép, napsugaras meleg júniusi napun, három évvel 
ezelőtt, a Tisza szőke, ringó vizén csolnakáztam.

Áradás volt, több ág, galy és fadarab úszott a vízen 
és az evezőmbe is beleakadt egy kicsi ágacska. Levettem, hogy 
visszadobom, mikor eszembe jutott, hogy vájjon mióta is sodor
hatja az ár ezt a kis galyacskát és hová viszi, ki lesz és hol lesz 
az a másik, aki majd kifogja, ha én visszadobom. És képzeletem
ben, mielőtt visszadobtam volna, üzenetet írtam rá, mert az az ér
zésem támadt, hogy messze-messze vándorútra indul a kis ágacska, 
le a Tiszán a Dunába és valamelyik vízmenti kis városkában va
laki várja és elolvassa az üzenetet. Mikor eddig értem a gondola
taimban, hirtelen eszembe jutott valami. Mi lenne, ha tényleg elkül
deném a sorokat és a véletlenre bíznám, hogy kié legyen? A gon
dolatot tett követte. Csolnakomat a part felé irányítottam, ki
kötöttem és fölszaladtam a parton, be a házunkba és megírtam a 
pár sort. (A házunk Újszegeden, közvetlenül a parton áll.)

»Kedves Ismeretlen Testvérem! Egy kis tiszaparti lány gondol 
fájó szívvel elszakított testvéreire. Tizenhárom éves szíve forro 
dobbanását és szeretetét küldi közétek. Tudtok-e még várni, 
fellángol-e még bennetek a remény ? Szítsátok a tüzet, ne hagy
játok elhamvadni, el kell jönni annak a szabadító órának, mit ti is, 
mi is oly epedve várunk. Tűrjetek és reméljetek! Tudjuk, hogy 
nehéz, keserű ez a várás, de vége lesz egyszer, mert:

Egyszer csak vége lesz a búnak,
A szomorú orcák kigyúlnak,
Szabad és boldog lesz mindenki 
És azt, aki Erdélyt megmenti,
Áldja meg az Isten.

Áldjon benneteket is elszakított kedves testvéreim, ezt kí
vánja igaz szeretettel: Név, cím.«

' Mikoi a levéllel készen lettem, egy bőszájú orvosságos üveg
be tettem, ledugaszoltam, vissza a csolnakba, be a íisza közepére 
és útnak bocsátottam. Ott ringott lassan és ameddig csak láttam, 
szemmel kísértem, míg csak egy kanyarulatnál el nem tűnt a sze
mem elől. Bizony, később már meg is feledkeztem róla.

Szeptember elején levelet hozott számomra a posta. Nézem, 
román bélyeg van rajta. Forgatom, vájjon ki írhatta? Mikor fel
bontottam, nagy-nagy meglepetés és öröm várt. A játékból, paj- 
kosságból elküldött üzenetem három hónap múlva célhoz ért. Há
rom hónap? Vájjon mi minden történt a különös körülmények kö
zött küldött kis levéllel ennyi idő alatt? Valószínűleg valahol partra 
vetődött, míg jött egy újabb áradás, egy hullám újra felkapta há
tára és sodorta tovább, míg Orsován valaki megtalálta.
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A levél kiírt, szabályos férfi írással van írva és így szól:
»Kedves Ismeretlen Kicsikém! Ma, horgászás közben egy im

bolygó kis üveget láttam a Duna vizében. Mikor kifogtam, láttam, 
hogv az erősen ledugaszolt üveg papírtekercset rejt magában. 
Földhöz vágtam az üveget, mert csak így tudtam kedves soraid
hoz jutni. Elolvastam. De mire az utolsó sorokhoz értem, csak 
könnyfátyolon keresztül láttam. Ott sírtam a jó Isten szabad ege 
alatt, én, a kemény férfi, aki végigküzdöttem a világháborút és 
akit még sírni nem látott soha senki. Évek óta felgyülemlett keserű
ség, bánat, gyűlölet folyt ki belőlem a könnyekkel. Nem tudod, 
mit éreztem, nem tudod, mi nekem e levél.

Kedves gyermeki soraid legkedvesebb emlékeim között őr
zöm. Köszöni kicsi szíved szerető üzenetét egy bácsi, aki apád le
hetne és aki — mint Te is írod — nem szűnik meg tűrni és 
remélni.

Orsóvá, 1930. szeptember 2. Olvashatatlan aláírás.«
Eddig a levél.
Azóta már két nyár elmúlt, két újabb üzenetet bíztam a hul

lámzó vízipostámra, ele válasz többé nem érkezett.
Vájjon szerencsésebb leszek-e az idén?

A jó fogás
Wéber István IV. éves, Szeged

— Jó napot! — köszönök a parton ülő Jóska bácsinak.
— Aggyon Isten! — válaszol s amellett minden figyelmét a 

horgászó botjára összpontosítja.
— Van-e már valami?
— Ott van! — és egyúttal int a fejével a gyermeknek, aki 

kis halakat fogdos, hogy mutassa meg.
Két félkilós ponty van a hálóban.
Hirtelen megfogja Jóska bácsi az egyik horgászó botot. 

Látom, hogy mozog a parafa, de csak egy kis ideig.
— Csak kis hal vót — mondja kedvetlenül, — pedig már 

egye hete szórom a főttkukoricát erre a helyre. A csukázó még 
mög se mozdult máma, pedig már reggel óta itt vagyok.

Fölkel, előszedi a tarisznyából a makrapipát és rágyújt.
— Sok a szúnyog, muszáj füstölni, mert mögösznek.

»Kupi«! kiabál a gyerek. Jóska bácsi odanéz.
— Kis hal vót. Biztos leszopta róla. — Mikor elkészül a pipa-

gyújtással, kihúzza a picét. '
— - Ugye, mondtam, hogy nincs rajta.
Nagy gonddal teszi a paprikáskenyeret a horogra, nehogy ki- 

álljon valahogy a horog vége. Majd beveti.
Nem jobb volna gilisztát rátenni? — kérdem.

— Nem ószik mög ilyenkor augusztusban csak a paprikás 
könyeret. Máskor mög csak galisztával lőhet fogni.
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— Van-e rnár kis hal? — kérdi a gyermeket.
— Van két egész kicsi.
— No, azt majd fölteszem a csukázókra, dél óta már biztosan 

mögdöglöttek.
Kihúzza a két leghosszabb picét s a döglött halakat kicseréli 

a gyermek által adott halakkal. >
—- No, ezök talán fognak valamit.
Eltelik egy negyedóra.
A csöndet egy nagy csobbanás zavarja meg s a körül ötméte

res körzetben apró halak ficánkolása fodrozza fel a víz sírna tükrét.
— Jó nagy csuka volt, — mondja a gyermek.
— Ezt volna jó megfogni — feleltem.
Jóska bácsi csak bólingat. De már észrevett valamit, mert le

teszi a pipát és föláll.
A leghosszabb pice parafája elindul a nád felé.
— Itt a csuka! — mondja Jóska bácsi s megfogja a bot végét.
Vár. Rövid idő múlva a parafa rángatózva mozog, majd hir

telen eltűnik a víz alatt. >
— Megvan — szól a gyerek.
- -  Elszakítja a spárgát — mondom.
Jóska bácsi óvatosan húzza a halat, majd fölkapja a merítő

hálót s úgy, ahogy van, begázol a vízbe. Alámeríti a hálót s azzal 
együtt a víz alatt húzza kifelé. Kiemeli s a  hal kopoltyúja alá nyúl, 
csak azután felel:

— Nem szakad az el.
60—70 cm. nagy lehet. Fölemeli magasra, végignézi s azt 

mondja:
— Ez jó fogás volt, mögvan vagy két kiló. Ezt maga hozta 

ide fiatalúr!

Mi maradt hát nektek ?
Fülöp István IV. éves, Kőszeg

Távol. . .  távol, csak messze tőlem. . .  
Gúnyos, zajos kacagó-világ.
Hisz az élet nekem, keblem 
Remény-hajnalán, csak gondot ád !

Mért ne válnék hát meg a zajtól, 
Mikor engem mindenki nevet. . .  
Hiszen ezt ha tűröm hajnaltól,
Oh ki ad ? Oh ki ad ? Este kenyeret!

Vissza, vissza, rideg egyszerű 
Csend magányba, mely után vágyva 
Lelkem, oh rád itt vár a derű,
Az öröm s munka honába’.

Innen majd azt’ én is kacagok,
Ti napsugártól fényes, tünde,
S csillogó, gyönyörű, angyalok,
Egy jóízűt s nagyot rajtatok.

Jön majd az est, komoran, fázva, 
Sugarát elszedi tőletek;
Arcotok mosolya testetek látva, 
Elhagy. . .  el, örökre bennetek.

Mi maradt hát nektek ? . . .  kik egykor 
Rajtam, gúnnyal csak nevettetek? 
Kéj-táncokat járva oly sokszor 
Oly büszkén s kacéran néztetek!

Kívül nem látok semmit, csak ép’ 
Sűrűn nagy ráncokat s durva bőrt, 
A múltatok igaz, kalandos és szép, 
De lelketek örökre megölt!
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Névmagyarosítás. Ma megint többször emlegetett kérdés a 
névmagyarosítás. Ezen a téren a szegedi képző nem beszél, hanem 
tesz. Az idén eddig kilencen magyarosították nevüket. Megérdem
lik, hogy felsoroljuk őket: V. évesek: Lammer Árpád: Lovász-ra; 
Mahler József: Mosoni-ra; Schwartz József: Simon-ra; Vlossák 
József: Várkonyi-ra. IV. évesek: Bundzics Győző: Bácskai-ra, Kru- 
picska József: Katoná-ra. III. éves: Posch Gyula: Pataki-ra; II. 
évese!:: Glodán Gyula: Nyéki-re; Neproszel Elemér: Békefi-re. 
Többek kérvénye most is benn van a minisztériumban. Kövessétek 
a példát! Bővebben nem kell magyarázni, miért kívánatos, hogy 
a magyar tanítóknak magyar legyen a nevük is. Nem felejthettetek 
el azt sem, hogy területeink elrablásában milyen gyászos szerepe 
volt az idegenhangzású neveknek! v

Futball. A szegedi Kir. Kath. Tanítóképző futballcsapata meg
nyerte Szeged város Kisok-bajnokságát. Az őszi szezonban balsze
rencse kísérte a csapatot, egy vereséggel és két eldöntetlen 
mérkőzéssel a tabella harmadik helyezettje lett. Tavasszal a korán 
megkezdett tréning és a lelkes küzdelem meghozta a sikert, pont
veszteség nélkül, 21:1 gólaránnyal, óvások, emiatt többször végig
játszott mérkőzések ellenére sikerült az élre jutni.

Az őszi és tavaszi eredmények alapján most így áll a szegedi 
Kisok-bajnokság: 1. Tanítóképző, 2. Áll. Gimnázium, 3. Felsőipar
iskola, 4. Kereskedelmi iskola, 5. Reálgimnázium, 6. Piarista (gim
názium >

A bajnokcsapat tagjai: Baktai, Hertelendi, Lakatos, Nagy K., 
Sári, Pártos, Cserna, Bartos, Albert, Kürthy, Legeza. A legtöbb 
gólt: Kürthy és Legeza rúgták. A csapat legkitűnőbb játékosai: 
Albert, Cserna, Sári.
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A bajnokcsapat most nagy küzdeniakarással, nemes játék
kedvvel indul a vidéki bajnokságért, hogy azután az országos baj
nokságot elnyerhesse, amire mostani jó szereplése után minden 
remény megvan.

Kirándulás. A kalocsai tanítónő- és tanítóképzősök a napok
ban Szegeden voltak kiránduláson. Hozzánk is benéztek köszön
jük. Szeretnénk, ha az ilyen kirándulások a lap számára is hasz
nosak lehetnének, ezért jó lenne, ha kérdésekkel, tervekkel jönné
tek, ha valaki összegvüjtené intézetének kívánságait, felmerülő 
lap-problémáit és így terv szerint tárgyalna velünk. Beszéddel töb
bet érhetünk el, mint hosszas, de nehézkes levelezéssel. Ezzel is 
eredményesebb lenne a kirándulás.

Figyelem !
Az újabb szótorna sívár eredményéből látom (1. szerk. 

üzenet), hogy már komolyan tanultok a vizsgákra, képesítőre, 
másra nincs idő, de azért pár percre figyeljetek.

Szeretnénk színesebbé, érdekesebbé tenni a lapot. Ez tőle
tek függ! Mi új rovatok bevezetésére gondolunk. A már meglévő 
rejtvény (ősszel újra kezdjük, küldjétek munkáitokat) és hír-rovat 
mellé elsősorban pedagógiai rovatot szeretnénk nyitni. Egy-egy 
lapból 2—3 oldalt is rászánunk. Lehetne pl. sakk-, tréfa-rovatot 
vezetni 1/ 2—1 oldalon. Mit szóltok hozzá?

Bárkinek bármilyen új ötlete van, írja meg. Kívánság szerint 
— h í lehet (technikai, anyagi okok) — nyitunk új rovatot, ha az 
illető vállalja, hogy egész évben lesz anyag. Hogy ne csak az ötlet 
és a »vállalom« maradjon meg, a rovat megnyitása előtt egy évre 
munkatervet kérünk. Csak vázlat kell. Látni akarjuk, hogy érde
mes-e belekezdeni és minden ötletre tárgyilagos választ akarunk 
adni. Életet, mozgást, újszerűséget szeretnénk, segítsetek. Egy-egy 
ilyen rovatba, remélem, több képző is beleszólna. Tanuljátok meg 
végre kihasználni ezeket a rovatokat, az új lehetőségeket! (Hír
rovat és a — hallgató szerk. biz. tagok!)

Még egyet! A tervezgetés, a munka ne álljon meg a nyáron. 
Most előre tudjátok, ki lesz a vezér, nem úgy, mint tavaly. Ne 
hulljatok szét! Oazsó előre is szívesen dolgozik. (Nyári címe: 
Gyula, Temesvári-ut 19.) Forduljatok hozzá bátran, bizalommal. 
Szeptemberben már kész, letárgyalt munkatervekkel induljatok, 
új területek, magasabb csúcsok meghódítására, (ü. Pista lelkes, 
eszes, kimondottan jó fiú, mindenben »jeles«, érdemes vele szóba- 
állni. Volt főszerk.)
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Mindenkinek. Itt is megköszönöm minden munkatársnak, író
nak, költőnek a fáradozását, az olvasók figyelmét, támogatását. 
Szeressétek tovább is a lapot, munkálkodjatok számára. — Szerk. 
biz. tagok. Nektek külön megköszönöm a többlet munkát. Áldjon 
meg érte Benneteket a Mindenható. Álljatok helyet a munka hátra
levő részénél, a leszámolásnál, a fizetésnél is. (Ne várjatok külön 
felszólításokat, fizessetek lelkiismeretesen.) A távozók lehetőleg 
még az idén küldjék be utódaik nevét, hogy év elején ne akadjon 
meg a munka. Tudnunk kell, kinek mennyi lap szükséges, annyit 
nyomatunk. Később, ha elfogyott, már nem adhatunk szeptemberi 
számot. Az idén sok későnjelentkező járta meg. Kerüljük el a za
vart. Ne álljon meg a munka! Nyáron már előre küldjétek dolgoza
tokat Gazsónak (címét 1. »Figyelem-ben), van idő, van élmény, em
lék, boldogság, stb. — Szertorna. H. K. Zalaegerszeg. Kofa, pofa 
nem így gondoljuk, tényleges fákról kellene szellemesen csevegni. 
Gondolkozunk azon, hogy küldjünk-e könyvet. Ez nem teljesen 
megfelelő munka. Máskor is dolgozz. — Májusi virágok. Túl szép, 
nagyon költőies, hogy a lánnyal így beszélsz, megértem, de a ba
rátság őszinte, egyszerű beszédet keres, nem ily keresett mézes-má- 
zosságot. Egyébként jó. Csulika. Kedves vagy. Máskor is írj. 
Legjobb a Veszedelmes tavasz, határozottan erő van benne, új
szerű. Várunk. — Visszajár a múlt. Szépen írsz, jó lenne, de a vé
gén összezavarod. Te hol, mikor találkoztál vele először? Téged is 
szeretett régen, vagy miért sír? Eleje jó, kár volt elrontani. — 
A küzdelem Élet. Egyes versszakok lendületesek, hazafiasságod 
szép. írj. — Duckó virágai. A kezdet után nem ezt vártam. Szüleid 
beszélgetését mi sem értjük. Nem te vagy a kedvenc, mégis tőled 
búcsúzik jobban édesanyád (azt hittem, örökbe adnak). Írni tudsz, 
de vigyázz, értelmesebben! Verseidben valami van, de nagyon mo
dernek, alanyiak, más számára alig érthetők. Ábránd. Nehezen
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indul, vannak fölösleges részek, vége már jó. írj tovább! — Liliom. 
Első jó, bár nagyon őszies. Jövőre írj. — Minden hiába. Elteszerm.

így képzelem. Csak tovább. Egy már jön. — Figyelj! A köv. 
munkák mind lapzárta után érkeztek, ezért közlésre legfeljebb szep
temberben számíthatnak. — Orgonavirágról. Jobbak, mint te gon
doltad, kár, hogy elkésett. Magamnak elteszem; nem a szerkesztő, 
a volt prepa teszi el. Köszönöm. — Szomorúak vigasza. Egyszerű, 
de ügyes versike. írj tovább, ez májusban kellett volna. — Májusi 
énekek. Mindenfélekép elkéstél. Nem a legjobbak. — Édesanyám. 
Kedves, eredménnyel biztató próbálkozás. Dolgozz tovább! — 
Nem tudták. Látsz, van mondanivalód. Sokat kell még olvasnod, 
írnod, hogy szebben mondhasd el. Rajta. Várunk. — Dalok. Az 
elsőben az átkozódás csúnya! Második, népdalnak hosszú és magas, 
másnak egyszerű. Harmadiknak címe nincs. Ez lenne a legjobb, 
pár helyen durva kifejezést használsz. írj. — Hugómnak. Elteszem, 
az idén már nem jöhet. Én az idén nem használtam papírkosarat. 
Minden munkát elteszek emléknek. A kért verseket — ha megvan 
— legfeljebb a nyáron, hazulról, küldhetném el. Addig várj. Eset
leg jövőre litografált zene-mellékletről lehet szó. Üdv.

A még ezután befutó munkákra (május 20-tól) már csak jö
vőre üzenünk.

Mindenkinek az elérhető legjobb eredményt, utána kellemes, 
boldog vakációt kívánunk!

MAGYAR TANÍTÓJELÖLTEK LAPJA
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készülnek.

Közismert legolcsóbb 
beszerzési forrás! 

Tessék árajánlatot kérni I
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M o s t  jelent m e g l  

B Á L I N T  S Á N D O R

S Z E G E D  N É P E
Népdalgyüjtemény.

114 népdal 60 kottával.
Bolti Éra 3 pengő

S z e r k e s z t ő s é g ü n k b e n  re n d e lve  2 P
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Pártold azt, 
aki nálunk hirdet!
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Magadon segítesz,
ha hirdetőinket pártolod. *

Hivatkozz lapunkra!

Szegedi Uj Nemzedék Lapvállalat R.-t., Korona-u. 1,
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