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A bölcsészettudományok tiszteletbeli 
doktorává avatták Wagner Jánost

A tiszaparti szép alföldi város: Szeged, a mindennapi élet 
szokott képét nyújtja. A Dóm páros tornya az Ég felé mutat s 
maga köré öleli szeretettel az ő népeit. Az egyetemnek ünnepe 
van. 1933 december 2-án a Ferencz József Tudományegyetem ta
nácsa az egyetem aulájában tartott nyilvános ülésén avatja W a g 
n er Ján os ny. tanítóképző-intézeti kir. főigazgatót a bölcsészet
tudományok tiszteletbeli (honoris causa) doktorává.

A hatalmas terem az ősi univerzitás szent hagyományait 
szimbolikusan szökkenti az ünnepre érkező szeme elé. Diszes asz
talkán a magyar szent korona mása. Az egyetem-alapító Ferencz 
József magyar király Őfelségének, kormányzó Űr őfőméltóságá- 
nak, Klebelsberg Kunó gróf vallás és közoktatásügyi miniszter
nek’ s az egyetem sok-sok rektorának arcképe néz le a falakról.
S az ezévi rektorral az élen, egyszerű pompában vonul be a tu
dományegyetem nagytekintetü tanácsa. Mintha maga a Tudo
mány jelenne meg az egyetem méltó diszt adó szép szokásában.

Előttük pedig egy megjelenésében szerény, napsugaras mo- 
solygásü, szemében rejtett könnyeket csillogtató ősz ember áll, 
egy küzdelmes életsors gazdag eredményeitől kissé hajlottan: 
Wagner János. Tudós. Hivatott munkása a növénytan tudomá
nyának. A legnagyobb megtisztelés veszi most körül személyét, 
amikor tudományos kutatásainak elismeréséül »tiszteletből« fo
gadják doktorrá.

8 amikor komoly, halk szavakkal köszönetét mond egy tö
rekvő munkás élet nevében a személyét kitüntető megtisztelésér*,. 
minden szava lelke mélyéből fakadó őszinte önvallomás.., %

Az elszakított Bánát hü magyar polgára. Keresztesen (Te- V \ 
mes megyében) született 1870-ben. Szegeden Ízlelte a magyar »  ? 
szót. A Felvidék szép táján végezte el a tanítóképzőt. Lelke a> 
természet szent titkainak csodálatával telt. Idealizmusa a Te-
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remid felé szárnyal. Ifjú akarással szükséget és akadályokat le
győzve, szenteli alkotó munkakedvét és tehetségét a növénytan
nak. Flór i megigézte s e díszes aula terméig, az egyetem ta
nácsa elé elkísérte. Hosszú volt az út A kiskunfélegyházai, aradi 
állami tanítóképző-intézetekben tanár, később Budapesten igaz
gató, majd az egész magyar tanítóképzés vezére: kir. főigazgató. 
A hosszú út mentén tenyésző növényeket, az észrevétlen gyomo
kat s a lombos hársfákat a botanikus éles szemével vizsgálja. 
Növényfajtákat mutat be a tudománynak, miket nevéről neveznek 
el. Egyik legértékesebb munkája a sok közül: M a g y a ro rs zá g  
g y o m n ö v é n y e i . (1908.) A magyar falu gazdaságilag müveit ta
nítója ezt a könyvet veszi a kezébe, ha népével meg akarja ismer
tetni a szántóföld, rét és mező növényeit, hogy káros hatásaik 
ellen védekezni tudjon. A hosszú úton körülölelte tanítványainak 
szeretete s tanítói magvetése nyomán éledő tudás.

Most, életének szép estéjén, életszemléletéről tett öntudatos 
vallomása ugyanolyan lelkes ideálizmussal szárnyal a Teremtő
höz, mint ifjú éveiben. Ami akkor törekvő le lk c s i i l ts é g  volt, ma 
Isten mindenhatóságát valló tu d á ssá  érlelődött. Eszményekben 
való hite, nemes ideálizmusa töretlenül cseng egyszerű, halk 
szavaiban.

A magyar tanítóképző-intézeteknek mai nehéz-sorsú, küzdő 
tanulói, kik lelkűkben az ideálizmus szent tüzét élesztgetik, az 
Ö élet-sorsában látják az eszmények felé törekvő életnek érdemes 
voltát. Wagner János élete nevelő példa arra, hogy a hittel vál
lalt és küzdelemmel harcolt hívatott munkát, belső megelégedés 
és méltóságot adó dísz koronázza. Tisztelettel és szeretettel kö
szöntik most eszményképüket: Dr. Wagner János nemes szemé
lyében és példátmutató sorsában!

Kiskunfélegyháza. T akács B é la , tanár.

Álmok, álmok, álmok . ...
Merényi Hugó

Karácsonyi vásár volt a boltban, 
gyerek voltam,
(Kisebb mint most és nagyobb.) 
Csodálkoztam a sok tarka-barka árún 
ólomhuszáron, szöszke, pirosszájú bá-

[bun.
Csilingelő csengőn, fehér angyalszár

nyon,
csillogó, ezüstös, aranyos szép láncon, 
bámultam, ámultam.
Nagygyerek szememből könny csur-

[dogált
lassan.
A lelkemről lefoszlott az a tarka,

IV. éves, Eger 

csillogó fátyol
mit szőtt rá a sok karácsonyi álom.
^  szívem fájt,
0 mert a boltban — kegyetlen szívettépő 
emberi durvaság — a sok csodáról, élő 
meséről csak igy beszéltek: — „Mi az

[ára ?“
„Hogy adja ?“ — „Ez drága“. A lelkem 
fájt,
és állt a meséden hidegségben 
csupaszon, didergett 
álomköntösétöl megfosztottam 
Még most is fáj a szivem, ha 
Karácsonyi vásárt látok.
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Békeség
Berta Julianna V. éves, Dombóvár

A kettőjük öröme, boldogsága, reménye, a kis szöghajú 
Palkó, akinek sem csodásán ragyogó, nagy, sötét szemei, sem 
csodagyermeket eláruló szellemes mondásai nincsenek, hanem 
finom érző gyermekszíve annál inkább van, szepegve kúszik az 
anyja ölébe: »Anyukám, hát mikor jön már hozzánk is a Jezuska.«

Majd jön, fiacskám — biztatta megriadva az anyja — igen,
kell, hogy jöjjön! , , . . . . . .

De a gyerek csak szomorúan razza kis tejet. _
— Mái pedig én azt hiszem anyuskám, hogy hozzánk nem 

fog jönni. A Pistáéknál is az előbb volt.. . Jancsieknal dél
után .. Bogár Juliska már az új babáját csicsíjgatja. . ,  Latot 
anyukám, miért nem mi lakunk ott e lő l... akkor minket is eszre 
vett volna... miért lakunk mi leghátul? Meg aztan a Bunda» 
is mindig itt hátul u g a t... Aztán a Jézuska liatha fel tőle?. 
Pedig látod anyuskám, én olyan jo voltam! Mindig szót fogad
tam. apuskának is kezet csókoltam ebéd u tán .., miért nem

PI1 Az is z o n y  leikén valami kegyetlen gondolat sarjad
Igen megmondja ennek az ártatlan gyereknek, hogy . . .  

széiieltépi az illúzióit ennek a drága gyerekszívnek. . . Meg
mondja, hogy azért laknak udvari lakásban, mert ott elöl ma
gas a lakbér, ők pedig koldusok... igen, koldusok.... Ez a 
gyermek meg ne is várja, hogy jön a Jezuska, mert az apuskanak 
nincs keresete nem tud karácsonyfát venni. Örüljön ez a gyermek, 
bog adakozó emberek juttattak'a kis kályhába egy kévés tatait. 
Örüli ön ez a gyermek, hogy most az egyszer langyos a szoba 
lev eg ő je ,im  kell az anyján sírni, nyügösködni. . .  Ma este meg 
vacsorájuk is lesz ... omlós kalács forro tea apró sütemény.

Megmondja neki, meg!. . .  Dehogy mond, dehogy mond akár
mit is .. Mit szólna hozzá az ura, az a draga jó ember?..

Mégis csak mond valam it... közelebb húzódik a kövér kály
hához, ölébe ülteti Palkót és halkan biztatja, — sajat lelket is:
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.— Jön, fiacskám, jö n ... kell, hogy jöjjön a Jézuska.* * *
Palkó karácsonyi cukorkákkal játszik a sarokban. Kibont 

egyet-egyet, érinti nyelvével, aztán újra becsavargatja a selyem- 
papírba Dehogy enne meg akár egyet is! Hisz a Jézuska küldte 
apuskával és azt üzeni, hogy jövőre majd fog hozni karácsonyfát 
is, meg hintalovat, trombitát.

ŐK ketten boldogan nézik az asztal mellől. Szomorú-boldo- 
gan. Csak az apa tudja, mily nehéz volt azt a pár szem cukrot 
előteremteni. . .  Csak ő ! . . .

. . . .  Máshol ilyenkor nagy lakomát csapnak, -— ide csak egy 
kis omlós kalács jutott. . .  Máshol hatalmas csillár ontja fényét, 
itt homályos petróleum-mécses világít. . .  Máshol zongora, he
gedű, jazz muzsikál, — itt csak három szív hárfája dalol bol
dogan, csendesen, áhítattal. . .

S mégis itt érzik legerősebben ezen a szent esten, hogy ka
rácsonykor eljön a Jézuska és békességet hint az emberek szí
vébe... Mert itt várták Őt!

Vadlibák
Marosi László IV. éves.

Őszi éjjel. Halkan vándorol a Hold. . .  
Vizek tükrén némán lebbenek az ár-

[nyak.
Sirva, jajongva karcsú testtel 
A holdtányér előtt bús vadlibák száll

tnak.

Lehailatszik csöndes, szárnyaló ne-
[szük.

Folyékony ezüstben, nyújtott nyakkal
[lebben

Messze az éji ezüst csapat.
Csend van ...  csak a szivem ver egyre 

[sebesebben.

Tanító leszek
Balogh Béla IV. éves, Budapest

Egyszer sürgönyt kaptam. Meghalt az apám. Vasárnap dél
előtt volt. Éppen színdarab-próba. Nagyapót játszottam. Először 
nem akartam elhinni. Nem értettem. Azután fellobbant bennem 
a kegyetlen tudat: Meghalt az apám! A próbát ott hagytam. Ki
mentem az udvarra és a fagyos decemberi szélben zokogtam be
felé, a lelkem mélye felé. S valahogy olyan jól esett zokogni. . .*

A hajamat bepúderezték, hogy ősz legyen. Nagy bajuszt ra
gasztottak. A tükörbe néztem. Éppen olyan ősz voltam, mint az 
apám, épen olyan volt a bajuszom, olyan csontos az arcom, olyan 
vastag piros az ajkam. S feldobbant bennem valami kegyelettel
jes, világotátfogó érzés. A természet rendje. . .  Az apa meghal,
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a fia é l . . .  Az apa meghal, de mégis él. Énje folytatódik fiában. 
És él. És örökké é l . . .  A fiúból apa lesz. . .  És megint temetést; 
És megint apa lesz. . .  Ez a világ rendje. De úgy fáj, hogy to  
metni kell!... Eáj, de ez a világ rendje...

Körülöttem a mamák cicomázták szereplő kislányaikat. Mint 
a tarka pillangók. Gyengék... Szépek, kedvesek... Harmatosak, 
Azután a tanítóbácsik kipirosították. Olyan szépek voltak. . .  
Kedvesek... Porcellánbabák...  A kislányok izgultak. A mamák 
szeme ragyogott.

— Ni, a tanítóbácsi nagyapó lett! Nagyapa...
S úgy a szívembe dobbant ez a szó: apa. Megsímogattam az 

arcukat Rámnevettek. Fájón elmosolyodott a lelkem. Úgy érez
tem, hogy csúfot üz belőlem a sors.

Nagyapát játszottam. Meséltem. S mindig szívembe világí
tott négy vörösfényű gyertya. És egy fekete koporsó.

Az előadás után felém jött valaki. Kifejezte részvétét. Még 
hajam ősz volt, bajuszom is volt. Éreztem, hogy szívből mondja. 
És úgv éreztem, hogy a sors kikacag, megcsúfol, gúnyt űz belő
lem. Nagyapómaskarában kellett a részvétet fogadnom.

Éjfélkor indult a vonatom a Nyugatiból. Paraszt bácsik, egy 
lókupecz, egy pénzügyőr, meg egy állásnélküli hivatalnok ültek a 
kocsiban. Beszélgettek. Kártyáztak. Politizáltak.

— Nincs pénz . . .  Sok az adó .. .  Nyúzzák az embert . . ,
Elaludtam. Ott égtek benn a viaszgyertyák. Éreztem a temp

lomszagot. S olyan jó volt ott lenni. . .*
Temettünk. Ott álltam a ravatalnál. Zokogtam. Nehéz keserű, 

magambafojtott lélekzokogással. Égtek a gyertyák. Utoljára lát
tam sápadt arcát, bozontos, ősz bajuszát. . .  Négy férfi-fia vitte 
a sírhoz. így kívánta . . .  Eltemettük.

*
Visszajöttem Budára. Nem jól éreztem magam. Valakit ott

hon hagytam.
Bementem a gyakorlóba. Talán a sok gyermek, a sok virág

bimbó, az üde liliomok lehelete elhessegeti tőlem a nagy elmú-* 
lás gondolatát. A gyerekek örültek. Én is. Nevettek. Én is. Azután 
megkérdezte egy kislány, hogy kit gyászolok. Megmondtam: az 
édesapámat. Nagyon megilletődött, megsajnált. És én kimentem, 
mert szétfolytak előttem a gyerekek, a padok, az ablakok. . .

Másnap ismét bementem. Beszélgettem. A gyerekek már tud
ták. Nórival beszélgettem. Egyszercsak hozzám hajolt és a fü
lembe súgta:

— Tanítóbácsi, imádkoztam az apukájáért... Meg a tanító
bácsiért is . . .

Feldobbant a lelkem egy nagy, jóleső, gyerekszerető dob
banással. Boldog voltam. Szerettem volna megcsókolni harma
tos, liliomillatos kis lelkét. Szerettem volna rácsókolni a lelke- 
met. Felvillant bennem a jövő reménye. Az élet. A küzdelmes,
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de nagy horizontú élet. És éreztem, meg voltam róla győződve, 
hogy jó helyre megyek. A számomra rendelt helyre. A napsu
garas, vidám, nevető, kacagó liliomok kertésze leszek... Kertész 
a jó Isten virágoskertjében. Tanító leszek. Nem. Ez kevés. Sokkal 
több leszek. Amit szóval nem lehet elmondani.

*
És aznap este úgy tudtam imádkozni! Igazán... Szívből.., 

Lélekkel. . .

Úgy átfonódtok bennem ...
Vorák József IV, éves, Szeged

Óh bolyhodt, lázas, nyiltszemű cso
dáktól

elfulladt rímek, rőt, pohos betűk, 
rossz táncosok, hogy égtek, sírtok itt

[most,
mint új tavaszban, elhullt csöppnyi,

[szűk
hang sír az esti disszonanciáktól.

Óh csecsszopós kis gondolatlidércek 
bolyhos, puhult, csöpp, rózsaszínű

[kacsotok
Úgy sző körül, mint elbangult legyet,

[ha
elfogják szöszmős, kacska pókok.
Jaj, hogyha egyszer bennem összeér

itek

új hangok, rímek, pirospozsgás pufók 
életre nyílott ujjongó fiá k !
De százfelé nyüszögtök, mint az ősz 
tarlókon árván otthagyott nyúlak.
Hült pincék mélyén aszúvá forrt akók

mikorra lesztek ? — S jaj hogyha elbo-
[moltok,

marcangoló vad táncotok lehűl, 
úgy átfonódtok bennem csókra, dalra, 
mint csöndes éjben tisztán felmerült 
halk szűzi csengésű akkordok.

Karácsony éjszakáján
Wéber István V. éves, Szeged

Besötétedett. Feljött a Hold és sápadt ezüst fényével meg
világította az öreg földet. A hó gyémántszerúen csillogott a 
fákon és a földön. Csend van itt a hegyek között, csak néha-néha 
susognak sejtelmesen az öreg fenyőfák.

A néma képet megzavarja valami. Lassan baktat a félméteres 
hóban egy öreg ember. Meg-megáll, lerázogatja magáról és fe
hér szakálláról a fákról reáhulló havat.

A puskáját ma nem hozta el. Nincs arra ma szükség.
A tisztás közepén levő fenyőfáig megy. Bundája zsebéből 

egy dobozt vesz elő, s egymásután rakja föl a fára a kis gyertyá
kat. Meggyújtja. Leveszi süvegét és az élet barázdáival mélyen 
szántót! arcán egy-egy könnycsepp gördül végig. Sokáig áll így, 
s csak akkor eszmél föl, mikor csak egy gyertyácska pislákol 
utolsó* — Dicsőség, hála neked Istenem! — mormogja magában, 
majd megelégedett arccal és könnyű lépésekkel távozik.

— Ismét csend lesz, majd nagy fehér pelyhekben hull to
vább a hó . . .
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Elindultunk...
Bartha József IV. éves, Szeged

Távol folyótól, hegyektől, az Alföld leglaposabb helyén van 
az én falum. Csak olyan falu ez is, mint a többi alföldi falu, — 
hanem mégis van benne a por, a sár mellett valami, ami a többi 
fölé emeli, — vagy mondjuk úgy, a többitől megkülönbözteti 
előttem.

No és ez a történet, amelyet alább mondok el. Szereplője 
Perzekutor Nagy Pista bácsi, még ma is él. Csakhogy^ már nem, 
anekdotázik, hanem csak úgy magábaroskadva üldögél télen a 
padkán, nyáron pedig a ház előtt. Szájában ott lóg a pipa is - 
de ritkán gyullad meg benne bizony már a dohány. . .  Persze, 
mert nincs . . .

*

Hát, mondom, ez a Perzekutor Nagy Pista bácsi nem mindig 
volt ilyen lustálkodó öreg. Amint a neve is mutatja, volt ő a 
régi jó világban még betyárüldöző zsandár is, ezt pedig mifelénk) 
úgy csúfolták, hogy »perzekutor.« Nem volt ez valami dicsősé
ges és megbecsült mesterség a magyar népiélek mélyén -  de 
hát ha mái- betyár volt, hát fogdmegnek is kellett lenni. No és 
Pista bácsi: »öcsém« korában nem volt ám afféle tucat zsandár; 
volt neki szerencséje Rózsa Sándor karikásának ütését is élvezni, 
amikor az a fura eset történt velük, hogy Rózsa Sándor zavarta,' 
meg őket, mert efféle is előfordult bizony, — azért emlegetik ők 
azt a régi világot jónak.

Ezt a Rózsa Sándor-esetet mondta el az öreg egy szép 
nyári estén a házunk előtt, mert akkor már obsitos »perzekutor« 
volt és aratással és effélével kereste a kenyerét.

— Kondoroson jártunk akkor — mondta az öreg. — A kon- 
dorosi csárda bizony nemcsak Rózsa Sándornak volt kedves 
tanyája, de mi is szívesen mentünk oda. Betyár élet volt annak
idején a mienk is, mert nemcsak a betyárok haragudtak ránk, 
hanem a nép is. Sokan eltűntek közülünk nyomtalanul.

— A kondorosi csárdáról tudta minden perzekutor, hogy 
Rózsa Sándornak kitűnő helye van benne, mert nem lehetett megr 
találni, még ha benne is volt, akkor sem. No, meg a zsandárnaki 
nem is igen volt ajánlatos ott felütni a szállását, mert Rózsa Sán
dor ott termett ám könnyen. Ez pedig nem sok jót jelentett ne
künk.

— Akkor azonban nyugodtan mentünk, mert előtte való nap 
kaptuk a hírt, hogy Szöged körül találkozott vele két bajtárs. 
Ha jól emlékszem, egyik ott is hagyta a fogát. Hát, aki lelke van 
annak a Rúzsának, — nem lehet egyszerre két helyen, — így az
után nyugodtan mentünk a csárda felé.

— Bent azután csakugyan azt mondták, hogy nincs itt, — 
inár régóta nem látták erre csavarogni. Persze, azért átnéztünk



minden zugot, mert nem igen lehet hinni akárkinek, meg aztán a 
jó perzekutornak ez kötelessége is.

— Mi sem találtunk senkit. Nyugodtan ültünk le egy-két po
hár borra — persze, a lovakat útrakészen hagytuk az udvaron.

Jó bor volt a kondorosi csárdában mindig. Az meg, amit 
akkor ittunk, különösen jó volt. Öten voltunk együtt perzekuto- 
rok, ott azután először csendesen, később erősen kezdtünk vi
gadni. No, jól mulattunk, az biztos.

Ahogy egyszer csak a velem szemben levő komámra nézek, 
látom ám, hogy rámered az ajtóra, hebeg, de moccanni sem tud. 
No, én is arra néztem, hát bennem is elhült a lélek; ott állt 
maga az eleven ördög: Rózsa Sándor.

— Jó napot cimborák! — köszönt ránk.
Csak egyikünk felelt rá:
— Adj Isten neked is, Sándor úr!
— Ne bomolj! Nem vagyok én úr — évődött barátságosan 

Sándor.
— Mi azután szépen szedelőzködni akartunk, hogy Rózsát 

ügyesen megkerülhessük és elfoghassuk.
— De Rózsa Sándor kezében megcsillant a mordály.
-■ Egyenként gyertek cimborák — mondta nyugodtan.
— Azzal már fogta is az első cimborát és kitette az ajtón 

az udvarra.
— így sorba a többit. Én voltam a legutolsó. Hogy én is ki

érek, hát látom, hogy minden perzekntor a lován ül, de fordítva. 
Jól fel vannak szíjazva, a kezük hátrakötve és úgy fogják a kan
tárt. No, engem is felkötöztek ilyenféleképpen. Pogányul érez
tem magam nagyon. Rózsa Sándor pedig kinyittatta a kaput és 
libasorba állíttatta a lovainkat.

— Édes fiaim, mondjátok meg a parancsnokotoknak, hogy 
tiszteltetem. Derék fiai vannak. Most szépen induljatok el. Előbb 
azonban egy kis indítást csinálok a karikásommal.

Itt azután az öreg elhallgatott. Nem is volt hajlandó elárulni 
a következményeket, csak egyszer mondta, amikor kérdeztük:

— Hát azután mi lett?
Az öreg ingerült lett:
— Mi? Hát hogy mi lett? Mi lett volna? Elindultunk...
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Hívlak__
Nagy Gyula V. éves, Eger

Sötét légutcákon sápadt villanyfény Ködös vágyutcákon csalóka fények, 
Arra jársz édes, lelked fénylő, tiszta. Elet, megbánás, rémület, titok.
Mégy, nézel vágyva, szívedben erény, Emberek. Árnyak., bús, vadsötét helyek, 
Mégis féltelek, hívlak: gyere vissza... Félő, remegő posványcsalitok, . .

Csalóka, játszi, égi fény az élet, Sötét vágyutcákon sápadt villanyfény, 
Álmoknak sora: kongó, hideg eső. Arra jársz édes, lelked fénylő, tiszta... 
Sötét, vad, lucskos utcákon jársz édes. Mégy, nézel vágyva, szívedben erény, 
Vigyázz! Halk nesszel szállong az eső! Mégis féltelek, s hívlak: gyere vissza j
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A kis énekes
Kávási Ferenc V. éves Jászberény

A csendes kis faluba berobogott a tízes vonat. Hatalmas hó
görgeteget gyűjtött össze maga előtt. Csupán két utas szállt ki. 
Egy asszony és egy gyermek. Az asszony ölébe vette s anyai 
szeretettel ölelte magához az alig ötéves fiúcskát. Elindultak. Fe
hér, csillogó ezüstszőnyegen haladtak a sötét éjtszakában. Lábuk 
nyomát pillanatok alatt eltemette a hulló hó.

— • Összevesztek a tollaszsidók és -kiszakadt a zsákjuk, — 
súgta az asszony a kicsike fülébe.

Egyszerű kis házba tértek be.
— No, kis Lacikám, ezután itt laksz anyukával együtt. Apuka 

is hazajön nemsokára.
Hazajön. . .  Férjére gondolt s együttélésüknek első éveire. 

Óh, milyen boldogok voltak! Férje szabómester. Sokat dolgoz
tak egy nagy célért, az eljövendőért. De az késett. . .  örökre el
maradt. Férje kezéből kiesett az olló, a kenyérkereső tű. Hiány
zott otthonukból az öröm, a napsugár, ami kis tipegő gyermek- 
képében bearanyozta volna életüket, ami vigaszt, erőt, kitartást 
nyújtott volna. Ez tette a férfit erőtlenné, s vigaszt, megnyug
vást a szenvedélyben, az alkoholban keresett.

Az asszony szívében felszaggatták a régi sebeket ezek a gon
dolatok Előtte ez az édes kis gyermek. Most hozta a városból, 
a menhelyről. Öh, miért nem lehet az övé, miért nem az ő vére, 
az ő lelke?! Egy asszony legnagyobb fájdalma!...

Holnap karácsony. Milyen hideg volt még minden karácso
nyuk:... kettesben ültek a karácsonyfa alatt s mégis egyedül 
voltak. Öh, a gyermek!

Megfogta a kicsike kezét. Átvezette a karácsonyfához. Meg- 
gyűjtotta a gyertyákat, a csillagszórókat.

— Ez a tied, Lacikám. Neked hozta a Jézuska.
A gyermek arca megremegett, aztán halvány pir öntötte el. 

Ez mind az övé! Kedves ábrándja, vissza-visszatérő álma meg
valósult.

Az asszony ölébe ültette és egy karácsonyi énekbe kezdett. 
A gyermek hallgatta, majd csengő gyermekhangján ő is énekelte 
az ismert dallamot. Mennyi érzés, mennyi báj és kellem volt hang
jában így aludt el, énekelve s álmában tovább énekelt... fehér 
ruhás angyalok között.

A kis Lacit hamarosan megismerte az egész falu. Eleven 
gyermek volt. Gyönyörűen énekelt. Eljárt a tanítóhoz, a paphoz, 
a jegyzőhöz, mindenkihez, — énekelni. Mindenki szánta, mindenki 
juttatott számára néhány fillért, s ő 'büszkén vitte haza anyukának. 
Szükség volt erre a keresetre. A férfi ritkán dolgozott... még al
koholra is kevés volt. Gyenge volt, nem bírt ellentállni a kísértés
nek. Mindennap fogadkozott, esküdözött égre-földre, hogy nem,



soha többé!... Munkába kezdett minden nap, de csak a kocsmá
ban fejezett be minden napot. Kis vagyonkájuk, amit a harmadik 
számára rakosgattak össze, átvándorolt a bankból a kocsmába.

November 20. volt. Dermesztő hideg szél száguldott végig a 
szűk utcákon. Lacika estefelé tért haza, pénzzel a zsebében. Anyu
kája őszinte örömmel fogadta, s maga mellé ültette a vacsorához. 
Lacika nem evett. Arca piros volt, szeme lázban égett. Éjjel kö
högött. Másnap reggel nem kelt fe l... Beteg le tt... Tüdőgyul
ladás. Nappal csendesen pihent puha ágyán, estefelé  ̂ forgolódni 
kezdett s éjfélig szánalom volt nézni vergődését. Hánykolódott, 
tüdeje sípolt, sovány, sápadt arca minden lélegzésnél eltorzult, 
amint minden erejéből levegő után kapkodott. Éjfél után kimerülve, 
megkínzottan, jótékony álomba szenderült. És ez így ment nap
nap után.

Egyik reggel a férj és feleség együtt ültek szegényes regge
lijükhöz. Mindketten fáradtak, kimerültek voltak. Az asszony a 
drága gyermek ágya mellett virrasztotta át az éjt, a férfi pedig a 
kocsmában, bor mellett. Még most is szerették egymást. De ezen 
a reggelen az asszony feltűnően hidegnek és ünnepélyesnek lát
szott. Alig ültek az asztalhoz, komoly arccal, éles hangsúllyal be
szélni kezdett.

— Árpád, a kis Laci nagyon, de nagyon beteg!
A férj vállvonogatással felelt, de az asszonyt látszólag ez nem 

zavarta.
— Mindig ilyen közönyös voltál vele szemben, pedig, ha 

tudnád... Ha tudnád, hogy hányszor etted az ő kenyerét! Nem 
csodálkozom, ha nem érted. Titkoltam előtted. Járt házról-házra, 
énekelt, pénzt keresett, mint valami koldusgyerek. Amit te keres
tél, az magadnak sem volt elég. A kis kertünk jövedelméhez szük
ség volt az ő keresetére is, hogy a mindennapi kenyerünk meg
legyen. Most beteg ... a pénz elfogyott.,, nem telik már orvos
ságra sem ... így nem épül fel soha! És ezt te, erős férfi végig 
tudod nézni!?

Az asszony jól számított. A férfiúi büszkeség fellázadt e meg- 
gyaláztatás ellen. Feltámadt a régi becsületes ember, a fertőbe süly- 
lyedt új ember ellen, hogy megvívja vele élet-halál harcát. És. . .  
győzött!

Karácsony estéjén együtt örült a család. A karácsonyfa csil
logása boldog, életvidám arcokat világított meg. Szállt az ének 
a magasba. Az áhitatos együttesből kihallatszott egy csengő gyer
mekhang, a Lacika hangja.
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o  1 - Nagy Margitszobor a zongorán V.éves, Kalocsa

A zongorán állt egy fehér szobor. A költőnő fehérsége és üde- 
sége elütött a fekete selyem alaptól. Nem volt egyedül. Egy órán 
ült. Érdekes volt nézni a félhomályban, mikor bele-belekap lant
jába és a kis óra hűségesen hallgatja. Múltak az évszakok, Heiéne
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márványtestén hol összébb húzta ruhája redőit, máskor melege 
volt.

Egyik nap érdekes vendéget kapott a zongora titokzatos la
kója. Illatosak voltak és sárga virágszemükkel mereven bámultak 
lakótársukra. Heléne lantjához hozzásímult az egyik kis lakó és 
bemutatkozott: »Margarétáknak hívnak bennünket. Mi szeretünk 
idegeneket hallgatni, mert a mi hazánkban, a kertben is sokan 
megfordultak. Kérlek szépen testvérke, mesélj magadról, úgy 
szeretnél! hallani.« Heléne megigazította ruharedőit, megpen
gette lantját és bánatosan sóhajtott. Ebben a sóhajtásban benne 
volt az egész vágyódása a napsütötte Hellas után, mikor ő a 
patak csobogásának és a suttogó olajerdőnek énekelt. Aliért nem 
maradt otthon, érzékeny szívét nem érte volna ekkora fájdalom.

Ez mind nem így folytatódott, ő  most itt ül a zongorán és 
kis szíve szomorúságát kiönti.

— Az én életem nem volt mindig ilyen nyugodt. Társam, 
az óra, kezdettől fogva beteges volt. Nem szerette hallgatni lant
pengésemet és sokat veszekedtünk miatta.

Ekkor a sosem hallott lantbúgásra a többi kis margaretta is 
figyelmesen hajtotta Helénhez bársonyos fejecskéjét. A lant pe
dig tovább hangzott:

— Kis társam szívbajos volt. Sosem járt egyenletesen. Min
dig azt kérdezte, hogy nem vagyok-e orvos? Mert ő azoktól félt. 
Mikor észrevette kezemben a lantot, borzasztóan megharagu
dott rám. Irigykedett, hogy én szebben muzsikálok, mint ő.

Egy este történt. A holdsugár beszökött az ablakon és én sze
renádot adtam neki. Még a terítő rózsái is figyeltek énekemre. 
Egyszer csak hallom, hogy a kis óra szíve nagyon hangosan ver. 
Majd gyorsul. . .  őrülten zakatol, rázkódik és nekem meg kell 
fogódznom, mert különben leesem. A holdsugár is elszaladt, a te
rítő rózsái is összebújtak és szívük ijedten vert. Én egyedül ma
radtam evvel a szívbajos őrjöngővei. Borzasztó volt. Minden pil
lanatban attól féltem, hogy szétveti lakását és én leesem.

A margaréták ijedten kunkorították össze szirmaikat. A lant 
félelmesen pengett:

— így ment ez reggelig. Én hallgattam, ő pedig szememre 
hányt minden lantpengetést. De egyre fogyott a lélekzete, a szíve 
is lassabban vert. . .  és végre megszűnt dobogni.

A margaréták ijedten figyeltek.
_  Ha sokat veszekedtünk, azért szerettük egymást.
A lant fájdalmasan búgott:
— Csendes éjszakákon még mindig muzsikálok neki. A hold

sugár azonban nem csábit el többször.
A lant elhallgatott. Heléne bánatosan hajtotta le fejét. Egy 

kis margaréta résztvevőig simogatta meg az óra halvány halott
arcát.

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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Isten veled. . .  Mély gyászunk van. Gyászoljuk szeretett osz
tálytársunkat: Török Jánost, kit az Úr elszólított közülünk. Ő már 
boldogabb hazába költözött. János, Te elmentél közülünk, de az 
emléked itt él és fog élni osztálytársaid között. Mi küzdünk és 
dolgozunk célunk eléréséért, Te pihensz csendes sírod ölében...

Fülöpp Loránd, Eger.
A székesfehérvári tanítónőképző intézet a kegyelmes Püspök 

úr meghívására a Szent István-teremben 1933. október 30-án mu
tatkozott be a székesfehérvári közönségnek, akik azért gyűltek 
össze, hogy a püspök úr olaszországi útjáról ők is tudomást sze
rezzenek. Ez volt a képző első nyilvános fellépése. Latin énekeket 
adtak elő: »Jesu Rex« és »Lauda Jerusalem«. (Wagner Karolina.)

A kalocsai tanítónőképző a mai pedagógiai szellemnek meg
felelő önkormányzati rendszert hozott be, amelynek célja, hogy 
a tanítónőjelöltek önállóságra szokjanak, önfegyelmezés és te- 
kintéiytisztelet útján jellemüket kialakítsák. Az intézet jó szellemét 
az V. évesek határozott egyéniségének keli megtartani, nekik! 
mindenben jó példát kell nyújtaniok. Ha fegyelmi kérdésben hatá
rozatot hoznak, az V. évesek, akkor azt mindenkinek el kell fo
gadnia. Havonkénti gyűléseinken aktuális problémákat vitatunk 
meg. Tanári testületünk sokat vár a felelősségérzetünkre épített 
rendszertől s mi meg akarunk felelni a belénk helyezett bizalom
nak. (Mozi Anna, Kalocsa.)

Mementó. Fátyolos, könnyes szemekkel, megremegő hangon 
énekeltük' a bús, könyörgő éneket: »Adj irgalmat, adj nyugalmat...« 
Kuncz Elvira IV. éves testvérünkért, akit november 12-én, várat
lanul, harmincegy napi szenvedés után szólított magához az Úr. 
A kórházba való távozásakor csak ő érezte, hogy az örök viszont
látásra búcsúzunk. Fehér lelkének szépsége és mély vallásossága 
betegségében még szebben megnyilvánult, mint egészséges nap
jaiban. Boldog mosollyal, s a Szűz Anya nevével ajkán lépte át az 
örökkévalóság küszöbét, ahol a mi kis csalogányunk az angyalokkal 
együtt zengi az örök Hozsannát... Isten veled Elluskánk! A vi
szontlátásra! (Berta Julianna, Dombóvár.)

T a n í tó je lö l t e k  L a p ja  h e ly  az  é r v é n y e s ü lé s r e !
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átadni

Virágoskert.. . iskola . . .  mily sok hasonlóság 
a kettő között. Vagy talán nem pompázó illatos 
virág-e a harmatos gyermekiélek ? Vagy talán nem 
lehet gyönyörködni a kicsinyekben annyira, mint 
a színpompás, üde virágokban ? Nehéz lenne el
dönteni, melyik szebb: a virágok tarka szőnyege, 
vagy a gyermekek zsibongó hada. A gyermekhad 
az ő sajátos világával, az ő eredetien naiv csele
kedeteivel, bájos megfigyeléseket ad elénk. Érde
mes ezeket összegyűjteni s illatozó csokorba kötve 

a nyilvánosságnak.
*

Az egyik gyakorlóban beszélgetés van. Tegnap volt okt. 6. 
A gyermekek résztvettek a gyászünnepségen, azt beszélik meg ma. 
Szemléltetésül a táblára kerül beszélgetés közben egy gyönyörű 
festmény. Beszélgetnek. Itt is, ott is megjelenik egy-egy könny
csepp. Laci egyszer csak felzokog. Alig tud a meghatódottságtól 
szólni. Egyre csak azt hajtogatja: óh, a nyomorultak, óh, amiyo- 
morultak!

Kicsi magyar szíve eltelt keserűséggel. Talán erről nem is 
hallott máskor még, de ő már kimondta a nagy kritikát az okt..
6.-i hóhérokra.

*
Kís csoport megy az úton. Cserkészapródok. Mennek a teme

tőbe, látogatóba. Tavaly meghalt az egyik testvérkéjük. Érdekes 
megfigyelni az arcokat. Komolyak, elmélkedők. Nincs lárma. A 
halottak városában megkeresik a kis sírt. Feszes tisztelgéssel le
teszik a virágokat. Imára kulcsolódnak a kezek. Száll a frissreptű 
fohász, az ég felé. A szomorú látogatás után a kis apródok las
san lépdelnek hazafelé. Az arcukon sajnálat és bú. Gondolatban 
mindenik az elhunyt cserkésztestvérnél van. Talán éppen vigasz
talja, biztatja a kis pajtást, aki már az égi csapat tágja . . .



Valahogy korábban mentem be az iskolába. A legnagyobb 
megdöbbenéssel látom, hogy az egyik kisfiú Magyarország tér
képe előtt áll s valamit mesterkedik rajta. Mellette a padban egy 
nagy nyitott bicska van. Ahogy közelebb lépek, látom, hogy egy 
hatalmas radírral működik a térképen. Megkérdezem, hogy mit 
csinál? Nagy önérzettel és boldogsággal kijelenti, hogy X. bá
csitól azt hallotta, amikor a nagyokkal beszélgettek, hogy el kell 
Magyarország közepéről azt a »csúf kék vonali« tüntetni, mert 
addig nem lesz boldog a magyar. Eljött hát korábban, hogy el
tüntesse. A térképről bizony már egy darabon eltűnt az a »csúf 
kék vonal« és a térkép meglehetős gyászos állapotban van, de 
én nem tehettem mást, mint könnyes szemekkel magamhoz von
tam a kis buksi fejet.

Es még sok kedves kis történet, jelenet. . .
Olyanok, amelyek leírva már nem oly zamatosak, csak ha 

látjuk, vagy halljuk. Olyanok, amelyek elvesznek. Senki nem 
hallja Kár. Apró kis szívek bájos megnyilvánulásaiba romlatlan, 
gyermeki kedély apró igazgyöngyei. Kedves testvéreim, ne hagy
juk elkallódni, gyűjtsük össze azokat. S lapunk hasábjain tegyük 
közkinccsé!
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Egy emlék
Dobsa Julianna V. éves, Veszprém

Egy fakó képet küldtem levélbe’, 
egy fakó képet, melyen én vagyok.
Őrizd, ha tetszik . . .  tedd el emlékbe, 
hogy néha-néha jussak eszedbe: 
ha te ügy akarod!

Fakó a kis kép: nem látszik arcom ... 
komoran állok. . .  bánatos vagyok . . ,  
szívemben mégis ének zeng lanton, 
tiéd az ének panaszos hangon: 
ha te úgy akarod!

Egy fakó képet küldtem levélbe’, 
egy fakó képen homályos vagyok. . .  
őrizd, ha tetszik... tedd el emlékbe 
s ne sajnálj egy kis küzdelmet érte, 
hogy megláthass rajta: ha te úgy akarod!

V ise ld  b ü szk é n  az e g y s é g  s z im b ó lu m á t ,  a »7'« b e tű s  j e l v é n y t !
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Gyűjtsük néprajzkincseinket!

Na, ez aztán pályázat!. . .  Még ez is? — gondolják a magyar 
tanítójelöltek. — Na . . .  de mit érdekel engem a néprajz? Mit tö
rődöm népünk szokásaival? Hiszen nincs nekem abból semmi 
hasznom. Mit használok én azzal, ha lerajzolok egy »ócska, vacak« 
tulipános ládát, vagy lefényképezek egy értéktelen, roskadozó 
»Tompa lakást«? Hiszen már a költők úgyis annyi rozoga épüle
tet megénekeltek. Hát még én is vesződjem vele?

Bizony, elég szomorú, hogy sokan úgy állnak a néprajzzal, 
mint Pató Pál úr roskadozó házával. Engedik, hogy az idő forgó
szele egy-egy darabot tovarepítsen, népünk művészetéből. Ülnek, 
hagyják szállni fejük fölött a magyar lélek kincseit. Hiányzik be
lőlük a magyar akarás, nincs meg bennük a szeretet az iránt, 
ami magyar, ami még menthető. Amikor majd már mindent el
hordott a kultúra, a túlmodern élet rideg karjaiba, elenyészik drága 
emlékeink minden darabja, akkor vágyódunk majd azután, . . .  
ami nincs.

Meg vagyok róla győződve, hogy az ilyen emberek nincsenek 
tisztában a néprajz és annak fontosságával.

A néprajz az egyszerű nép szellemi életének úgy külső, mint 
belső megnyilatkozását kutatja. Még pedig keresi az egyszerű 
nép észjárása által alkotott alaki és tárgyi jelenségeit és azok tu
lajdonságát. Búvárkodik az ok és az okozati összefüggések felisme
rése után, összehasonlítás alapján. Így törekszik megállapítani, 
hogv az emberiség, kinek gondolkozását közös törvények irá
nyítják, és mégis az egyes korokban, bár érintkeztek egymással, 
egyik nemzet kultúrájában vagy elmaradt, vagy előre haladt. 
Megismerteti az emberrel magát az embert.

Most karácsonykor hazamentek, (úgy a lányok, mint a fiúk), 
lesz alkalom, hogy gyüjtsétek a néprajzi kincseinket. Ki-ki a 
maga falujából (mert hiszen városokban már hiába keresünk) 
gyűjtse össze a lakóira legjellemzőbb adatokat, vonásokat. Most 
csak általános tárgy-, illetőleg téma-köröket jelölök. Különböző 
babonás szokások, hiedelmek, az év egyes napjaihoz kötött szo
kások (pl. Luca napja, Regősök énekei, Aprószentek), lakodalmi 
szokások, népviseletről (fényképek). Falu, házak érdekesebb tí
pusai. Költészet, dal. Gyermekjátékok, játékszerek, halál, temetés 
(pl. érdekes sírfeliratok). Pályázni több munkával is lehet. Termé
szetesen, egy-egy téma, teljesen kidolgozva. Jutalom: könyv: 
(I. Faikas Gyula: Irodalomtörténet, II—III. szintén könyv). Ha
táridő: május' 1. Fülöp István, V. éves, Kőszeg.

H a  e l fá r a d tá l  a ta n u lá sb a n ,  fe l i id í t i  l e lk e d  a T a n í tó je lö l t e k  L a p ja .
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Harangok
Hollósy Tibor 111. éves, Jászberény

A  harangszónak néha oly bús a hangja, Hő ima száll az égnek: áldozat kr 
Megismerem zengésükről, ki harangja. 1

Az a fájdalmas, nehéz jajdulású hang? Mindegyik hangban olt van a szomo- 
T M  szívé,«! Régen volt ,z  úUongé ^  elrejtelt j,4sá|

Most magasan csengő, ifjú harang be- Miért van ez? Erre hivatva nem va
jszél. , . . lgyoZ

Derékba törte ketté az éjszaki szél. . .  En csak bús s szomorú J^angszót

Haliga . . .  Ércesen zengő, Istent di-
[csérő
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Pataki Gyula IV. éves, Szeged
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Vízszintes so rok : 1. Ész; 4  Állam az Egyesült Állámokban; 20. Ker
ti eszköz; 13. Van más nyelven 15. Felveszi; 16. A villamos áram teszi éke
zettel; 17 Közmondás; zO. Kérdés; 21. Szerszám; 22. Napszak; 24. Régi 
űrmérték; 27. Növény; 29. Legjobb ital; 31. Élősködő; 33. Mód, más nyelven 
34. Katonai kifejezés; 36, Ipari növény; 37; Vonatkozó névmás; 39. Férfinév ; 
41. Bútor- 42 A színházban van; 43. Erdei gyömölcs; 44. Idegen férfinév;
45. Időhatározó szó; 47, Királyunk elöneve; 48. Az elvetett mag; 49. Hegy
nek van; 50. Vissza : lát; 52. Gonosz németül; 53, Az, aki elégtételt ad; 54. 
Német szám ; 56. A szivárványnak van ; 57. Enyém, más nyelven ; 59. Égben 
vannak ; 63. Nagynéni nálunk 1 65. Közmondás ; 68. Van, más nyelven ; 69. 
Helyhatározó; 70. Férfinév; 71. Nap jelzője; 72. Őshaza; 73. Szepesi város;

Függőleges so rok : 1. Sorszámnév; 2. Közmondás; 3, Pap teszi; 5. 
Nézi ; 6. Vonatkozó névmás; 7. Bp. villamostársaság; 8. . . . mars; 9. Ritka 
férfinév; 10. Kölcsönnél szerepel; 11. Közmondás; 12. Szülő; 14. Szám; 16. 
Egymásra halmoz; 18. Nélkül, más, nyelven; 19- Gazok mássalhangzói; 23. 
Testápolás; 24. Menyasszony ; 25- Égtáj más nyelven ; 28. Magyar tenger; 30. 
Céltalanul járkál; 32- Lázitás; 35. Kertész teszi; 38. Folyó; 39. Idegen női 
név; 40. Mindennek van; 46. Reprezentál; 50. Lárma; 51. Bibliai könyv; 54. 
Én, más nyelven; 55. Helyhatározó szó.; 57. Becézett leány név; 58. Fának 
van; 59 Eső teszi ék. hibával; 60. Viz van benne; 61. Friss viz teszi; 62. 
Rossz diák kapja; 63. Evett népiesen, de fordítva; 64. Férfinév; 66, Helyha
tározó ; 67. S közbeszurásával megtalálja a foltját.

A november havi keresztrejtvény megfejtése;
V íz s z in te s :  2. Paripámnak az ő színe fakó; 5. Iddogálunk nap

hosszában; 9. Dei; 12. (Vas) árnapi; 14. Eltánult; 16. Rőt; 17.1 
Áré (Éra); 19. Átló; 20. Me; 21. Ob; 22. A mise, 24. Ru (ur);
25. Ló; 29. Kába; 30. Eta; 31. Ken, gm; 33. Lakos; 35. Rén;
37. Gyi. 38. He; 40. Sad (das); 41. Rab; 43. Aj; 44. Aló;
46. Zug; 48. ív; Pea; 50. Jömrő (Gyömrő); 52. Aal; 54. Hida;
58. Zó; 59. Zl; 60. Lé; ist; 61. Tb; 62. Tz; 63. Riad; 65. Sas;
66. Eel; 67. S azonnal; 70. Zzevlé (élvezz); 71. Elé;

F ü g g ő le g e s :  1. Három a tánc s minden, ami jó; 2. Próbák; 
(Próbák), 3. (K) ant; 4. Ra; 6. De; 7. Dtá, (Áld); 8. Ott rí;
9. Du; 10. Elmongya; 11. Ite; 13. Iric (Ciri); 15. Nó (Ón); 18, 
Eszes; 22. Aábas; (Lábas); 23. Est; 25. Leng; 26. Tál; 27. Mar;1
28. De 32. A hajnal és az alkony keblén; 34. Odú; 36. Érv; 
39. Elő azzal; 42. Beint; 45. Omló; 47. Oaz; 48. Illés; 49. Ady; 
51. Ré (Ér); 53. Aal; 55. Aktéin; 56. Alanf (Alant); 57. Ki az; 
62. Tse (Es;t); 63. Ro; 64. Da (r) a; 66. Éva (Éva); 68. Zé;
69. L. k.; 71. Eb.

H e ly e s e n  f e j t e t t é k  m e g :  Berta I., Dombóvár, Szóráth G., 
Szaksz M., Sopron, Király L., Turzó I., Jekö I., Szeged, Mo- 
sóczi L, Baja, Haller I., Gosztola J., Bozják I., Jászberény, Sim- 
kovits K. Debrecen, Bükki L., Budapest, Hollós J., Győr.

Á többi megfejtő egy-két hibát követett el: Anisits A., Ve- 
gele J., Hény L., Wágner K., Nagy E„ Újvári P. J., Deutsch Zs., 
Magyar K., Koncz S., Schwarcz M., Vitvera Gy., Horváth A., 
Bálint K., Bálint F., Annus A., Sugár B., Wukits G., Rakusz E., 
Sinkovits L, Erdélyi Gy., Bolla üy.

A könyvjutalmat: Berta J., Dombóvár és Haller L, Jász
berény kapta.
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Ő s z

Hoffer József IV. éves, Pécs

Az ősz e hiú vénleány 
ezerszín szoknyát öltött,
A nap vert-arany kelyhéből 
piros fény-bort ivott.

A szél, rongyos kóborcigány, 
már hangol, cincog, muzsikál: 
készül a cifra murihoz.

A tobzódó ősz leveles, 
virágos szoknyát keresett. 
Táncolt és cigánykereket 
vetett. Nógatta a szelet.

A szél csak dudol, dudorász 
Sunyi képpel lop. Uzsorás
módra csen szint és levelet. ..

Az ősz végtére pőre lett, 
a szél rá ködöt görgetett.
A nedves, szürke köd alól 
jaj — károgása fölhatol.

A varjú-hangú táj felett 
félve vár fagyot, vár telet.
A szél fütyülve elszaladt:
Hoz majd havat.

.tcC

í
f e l i t *

Munkatársainknak, minden olvasónknak kellemes karácsonyi 
ünnepekéi és boldog újévet kívánunk! Reméljük, hogy az elkövet
kező új évben is sikerül kitartással, együttes munkává tovább
haladni a megkezdett úton. — Ezúton is köszönetét mondunk min
den jókívánságért és üdvözletért. -  Zenemellekletunk most sem 
lesz kevés munkát küldtetek. — Minden beküldött munka címe 
alá ’írjátok oda a neveteket, az intézetet, ahol jártok es hogy ni'

"yadE » e t e  kép^ az* életből. Az e lb o c s á to t t  érvelések után is: 
nem lehet Ilyen diáktipust nem ismerünk el. Ez mar nem az, 
szélhámosnál 'is rosszabb. Mindenesetre a megfigyelés erdekes, 
de nincs semmi haszna és értelme, hogy elmondja a n}>lvan°s' 
súgna’ -  Az öcskös. Az öcskös alakja nem az a meggondolatlan, 
jókedvű gyerek, akinek akartad. A nyúl meg a ,ur^es..le1^  S 
gyenge. (Bátyja nem tudja, hogy tud-e úszni ?) — A kis csillag. 
Tudhatnád már, hogy nem szeretjük azt a hangot, ahogyan le
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ledben írsz, Verseid igen gyengék. A »Megtérés« szép próza, de a 
többi tartalmilag is, formailag is keveset ér. Valamikor talán tudsz, 
de addig sokat kell olvasnod és próbálkoznod. — Emlékkönyvbe, 
írd be annak az emlékkönyvébe, akinek szól, közlésre nem ér
demes. A másiknak az első fele jó, így magában is elég. Tudsz, 
kár lenne abbahagynod. — Dal a kenyere. Érdekes. Sajnos, szét
szórt. Az nem baj benne, hogy riportszerű, de néhol szónokol is. 
Különben értékes, tehetségre vall. Valami közvetlen erő sugárzik 
soraiból. Látszik, hogy kialakult és helyes felfogása van. Töreked
jék szerves egészet adni. — A kém. Tudna, de ez még próbálko
zásnak is csak próbálkozás. Sokat írjon, nagyobb kritikával és ne 
ilyen szétfolyóan. — A gilice. Sohasem haragszunk, ha meg
mondjátok véleményeteket; rád sem, de persze kritikával fogad
juk, mint ahogy most Neked nem adunk igazat. A jelzett munka 
ellen hozott kifogásod indokolatlan. Olvasd el még egyszer. — El
beszélésed jól indul, érdekesnek ígérkezik, de a befejezés elrontja. 
Tűi »népies« a humora. Versedben van gondolat, de szétfolyó. — 
Az öreg Bité. Érdekes, ügyes megfigyelés. — Advent. Dicséretet 
érdemel szép munkájáért, de újabb gondolatokat hozzon és közvet
lenebbül adja elő azokat! — János bácsi. Rendben lesz. Azt hi
szem, belátod, hogy a mostani hangulatban kár lett volna ezt 
hozni. — Ferkém. A régebben beküldött versed jó, de tudod, erre 
nekünk nincs szükségünk. A többit is, mint láthatod, megkaptuk. 
Híredet azért nem hoztuk, mert nem hír. Mindenütt ugyanígy 
meg}. — Itália 2. ügy látom, egyik legértékesebb munkatársunk 
leszel. Kéznél vannak. — Őszi fájdalom. Örülök, hogy kopogtattál. 
Tudsz, csak ne hagyd abba. — Édesanyámnak. Gyönge. Kezdő, 
inkább prózával próbálkozz! — Üzenet édesanyámnak. Meglát
szik, hogy — mint levelében is előrebocsátja — ez az első verse. 
Bizony, ez inkább csak próza. A második már jobb lenne, de az 
meg túihosszú. Először rövidebben próbálkozzék. — A ház. Igazán 
sajnálom, hogy tőled nem tudok közölni, pedig sokat dolgozol. 
A vers gyenge. A két próza közül az egyikben szónokolsz, úgy, 
hogy nem áll jól neked; ez nem az igazi hangod, a másik pedig 
kényes probléma. Ne tanuljunk? — Megyünk mi templomba. Né
hol hallott mondatok. Tömörítő erővel tudsz írni, ami értékes ver
seidben. Próbálj színt, hangulatot, szépséget belevarázsolni. — 
Pislogó mécs. Tudsz írni, de ezek egyike sem közölhető. Egyik 
sem ép. Hagyd a népdalutánzatot, maradj egyéni. — Édesanyám. 
A forma beteg. Van benne érzés. Tudni fogsz. Némely helyen 
egész szép. — Válasz. Azt hiszem, elég volt ennyi ebből. Ez már 
nem hat. — Enyém lesz. Gyenge versek. Vannak gondolatai, de 
kifejezésein látszik, hogy gyakorlatlan. — Megnyugodva. Nem 
tetszik, szinte Ízléstelen. A másik zavaros. — ősz végén. Eleje 
próza, középen jobb lesz, de gyenge az egész. Olvass sokat, gon
dolataid vannak. — Hilda 1933. Tudsz már is, de még sokat? 
fejlődsz. Hagyd a szerelmes verseket, itt nem tudsz újat hozni. — 
Kívül senki sem látja. Jó. A másik nagyon csüggedt hangulatú.
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Üdv. — Utolsó csatánk. Erőltetett rímek. — Valaki elment. Ez jó. 
A többi gyengébb. Dolgozzék. — Vegyes karra. Ezek sorsáról fent 
írtam A híredben Kolozsvárt a cseheknek adtad. Nem tudom, 
mit akartál helyette írni, mert itt tévedés van. — Glória. Ezt nem 
lehet nyomdába küldeni. — Magyarosító. Köszönöm a kedves 
üdvözleteket, viszont a legjobbakat kívánom. Örülök, hogy dolgo
zol. — Tíz év után. Sajnos, csak most üzenünk bizonyos körül
mények miatt. Kényes probléma! Melyik érdemesebb hát.'' Hiva
tás? Itt egyoldalú bemutatása van a megoldásnak. Mi lesz a vidám 
lány jövője? Van biztatóbb és érdemesebb sors is, hála Istennek! 
— A palkózás. Későn érkezett a leveled, csak a pályázatnak tud
tunk már helyet szorítani. A figyelmeztetésedet köszönjük, sajnos, 
mi is felfedeztük. — Monolog. Jó lesz. A levél így nem sokat ér. 
Jobban bele kellett volna képzelni magát a helyzetébe. Nem való
színű sok helyen. Örömmel vesszük a híreket. A bélyeg jó lesz. 
Az üdvözleteket köszönjük, mi is a legjobbakat kívánjuk. Plá
gium. Ismételten előfordult és most megint kitudódott, egy saj
nálatos tény, mely ránk, tanítójelöltekre egyáltalán nem hízelgő, 
sőt szégyen: egyesek közülünk l o p o t t  m u n k á v a l  akarnak ér
vényesülni A mostani eset szereplője: K e r t é s z  I mr e  II. éves, 
Pápáról. Beküldte Gyulai Pálnak egy versét, melyet mi akkor rög
tön fel nem ismerve, — hiszen nem ismerhetünk minden létező 
munkát — jóhiszeműen leközöltünk. Később vettük észre a csalást, 
amint több helyről szintén megütközve írtak, hogy ilyenek történ
nek közöttünk. Kertész Imre természetesen eljátszotta minden re
ményét, hogy valaha tőle közöljünk valamit. Gondolkozhatott volna 
azon, vájjon ez a szereplése összeegyeztethető-e a tanítójelölt 
becsületével.
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