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„Akkor“ és „most“
(1931-1936)

Szabad kérdeznem, merre van a tanítóképző ?
Köszönöm. — S a rövidnadrágos, aránytalanul megnyúlt kamasz a 

csomagok súlya alatt görnyedve, megindul édesanyjával a tanítóképző felé.
Az intézet udvarán és folyosóin drukkoló felvételezők — s még talán 

náluk is jobban drukkoló mamák. — A felvételt lebonyolító tanár urak még 
nincsenek itt. Egy-két ötödéves növendék szaladgál ide-oda, bátorítva vagy 
rémítgetve a jövendőbeli prepajelölteket, akik a mama szoknyája mellett meg
húzódva mint a tojásból kibújt kiscsibék — félszegen tekintgetnek hol a 
mamára, hol az otthonosan mozgó felsőbb évesekre — kik közül egyik-má
sik bajuszost, tanárnak vélve — nagyot köszönnek; hol az új osztálytárs 
jelöltekre, szemlélgetve az új cimborát.

Megkezdődik a felvételi vizsga. A mamák egyedül maradnak csomag
jaikkal a folyosón.

Bent a mennyiségtanvizsgán lázasan folyik a munka. .. A padok alatt 
egy-egy vonalzóra, „cetlire“ írt „puska" megy a kétségbeesett rimánkodónak 
s a sikeresen átcsúsztatott puska eredménye : egy baráti kézszorítással járó s 
talán egy életre szóló barátság. Aztán jön a hallásvizsga a skálázással, meg 
a szabadon választott énekkel; az orvosi és színérzéki vizsga s végül az 
írásbeli, ahol — jóllehet nem tudtuk és mégis — egy pompás dolgozatot ir
tunk arról, hogy: „Miért szeretnék tanító lenni?“

* **
— Szabad kérdeznem merre van az „Élet?“
Egy- két nap s az öt évvel ezelőtti prepajelölt bizonytalan lépteivel, az 

ismeretek és az ambíció súlya alatt meggörnyedve. „Ballag már a vén diák“ 
az „Elet“ felé, egyedül.

Az öt évvel ezelőtti kis, rövidnadrágos, aránytalanul megnyúlt kamasz
ból komoly, fiatalember: tanító lett. Az ország minden részéről összesereg- 
lett különböző sapkájú, különböző társadalmi rétegből jött fiúkat közös neve
zőre hozta a cél s a szellem : tanító lett mind. Virággal s oklevéllel a ke
zükben, öröm- és bánatkönnyel szemükben, ballagnak s búcsúznak az Alma 
Mater falaitól... Együtt éneklik : Ballag már a vén diók tovább.., tovább... 
A kajpuig még együtt mennek s azután elválnak s kilépnek sok reménnyel 
az „Életbe“: a bizonytalanságba. . .
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RODALO/A
in

Marci meg a harangok
| M E R É N Y I  H U G O ,  E G E R

Marci sokat járt fel a templom kórusára. Nem azért, hogy 
imádkozzék, se nem azért, hogy onnan közelebbről dicsérje 
és örvendeztesse az Urat énekével, hanem azért, mert így kö
zelebb volt a — harangokhoz. A kórus lépcsőjéről két kis 
ajtó nyílt. Az egyik az orgonához vezetett. Ezen járt fel a 
kántor úr, meg ezen jártak a legények is, akik énekeltek. Az
tán volt egy másik kis ajtó is, ez meg a harangokhoz veze
tett. Ez rácsos ajtó volt és ha odaállt az ember, egészen jól 
láthatta a — harangokat. A Harangokat. Marci gyermekségé
nek álmait. Ott fenn hárman. A Bözsi, a Gábor és a Mihály 
harang! Különös csodás ritmusban himbálóztak, lendültek, 
ringtak, bólogattak, és Marci vágyás kis szivébe ilyenkor min
dig belehasított valami különös fájás, mikor látta ezt a há
rom harangot. így hívták őket: Bözsi — mint a plébános úr 
tanította ; szent Erszébet tiszteletére, — Gábor és a másik Mi
hály arkangyal tiszteletére. A Bözsi harang volt a legkisebb 
és a Gábor volt a legnagyobb.

Csodálatosan szépen zengtek. Mintha beszélgetnének. 
Igen. Éppen úgy. Most a Mihály szólt, azt’ a Bözsi felelt rá. 
Igen, a Gábor is beszél. Gyönyörű. És Marci egész mise alatt 
a harangokat nézte. Ámuló nagy szemekkel. Mint kígyózik 
fel a kötél a magasba, az ég kékje benéz fent a tenyérnyi kis 
ablakon, és mint lendül meg a harang, ha Palkó — igen, 
Palkó — meghúzza. Palkó a harangozó fia volt, vastagláb- 
száru, pirosképű kölyök.

Marci a rácsos ajtón kívül sóvár szemmel nézte, hogy 
Palkó milyen közönségesen, kíméletlenül, vadul rángatja a ha
rangokat. A Bözsi olyan kedves ijedt hangon csilingel. A lá
nyoknak ilyen a hangjuk, mikor majdnem sírnak. A Mihály
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meg, mintha csak bátorítaná mélyen és komolyan zeng. Hej ! 
Ha egyszer ő meghúzhatná. Csak egyszer. És közben elmon
daná az Ur imáját. Igen ő imádkozna közben. Istenem ! --  De 
Palkó soh se engedi be őt oda 1 Mert Palkó irigy. Palkó olyan 
büszkén nyitja ki mindég a rácsos ajtót és kulccsal bezárja 
és mosolyog is ilyenkor ; gúnyos a Marcira.

Palkó nekilendült a harangnak, hintázva, boldogan, egész
séges vadsággal. Közben nézte Marcit.

Marci vézna kis karján idegesen rándultak meg az iz
mok. Mintha ő is harangozna, le-fel himbálta a karját és tes
tével jobbra- balra ingott és nézte a rácsok közt a harango
kat. Az álmait. Milyen szép ott fent a magasban, remegve 
bólogattak egymásnak, mintha azt mondanák : Igen, igen igen !

Palkó abbahagyta a harangozást: Izzadt, piros tenyerét 
beletörölte két oldalt a nadrágjába. A harangok még búgtak, 
a falak még labdásztak egy darabig a hangokkal, ide-oda do
bálva őket, aztán elhalt a hangjuk. — Félrebillenő fejjel, fáj
dalmas fénnyel a szemében nézte a harangokat Marci.

Palkó kinyitotta a rácsos ajtót, büszkén ellépett Marci 
mellett. Marci utánanyult. Halkan, súgva lehelte oda a szava
kat a gyermek arcára :

Palkó . . . csak egyszer. Az Isten is megáld, Palkó? —
Palkó belenevetett egy egészségeset a tömjénes csendbe : 

Egyszer sé. Marci, hiszen meg se tudnád mozdítani ez
zel a vékony karoddal 1 —

Marcinak vér szaladt az arcába. — Persze. Igen 1 —
Palkó elment és a Iába alatt nyikorgott“a falépcső. Mintha 

sírna. Ha Marci ment le rajt , akkor nem sirt. Olyan könnyen 
lépkedett ez a gyerek, olyan különösen puhán, mintha nem 
is a földön járna. Kinyújtotta a karját Hát bizony véko- 
nyacska volt. Majdnem vastagabb volt a harangkötél. Felné
zett mégegyszer a harangra. Furcsa, érdekes mozdulattal in
tett feléjük. Megfordult lassan és lement hangtalan a lép
csőkön.

Az anyja várta otthon.
— Marcikám, gyere egyél lelkem. —
Marci csak intett a fejével, hogy nem eszik. Nem eszik ő I
— Nem lesz akkor belőled soha, harangozó, Marcikám. —
A gyermeknek felcsillant a szeme.
— Hát . . .  — hát mit egyek, anyó ? —
— Tejet, fiacskám 1 —
Es már hozta is zöldmázos köcsögben, sietve- A gyer

mek ivott. Fakó, színtelen kis arcára pirosság virult, a szája 
szélén kétoldalt, lecsordull a tej. És csak ivott, ivott, kétségbe
esetten, habzsolva, nem azért, mert jólesik, hanem, mert ha
rangozni akar. Majd, . . . egyszer, ő is.

Kétmarokra fogta a köcsögöt, a lábat szétvetette és csak 
itta, itta.
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Az anyja örömmel simogatta a szemével Marci kócos fejét.
Hirtelen kint megszólalt a harang. — A gyerek levette 

szájáról a köcsögöt, úgy, tejes szájával sóhajtott bele a le
vegőbe :

— A Mihály, — anyó — szól a Mihály, hallja ?
— Igen fiacskám, litánia lesz. —
— És a Palkó megint harangoz. — Kicsit csüggedten, 

keserűen tette le a köcsögöt. Megremegett. Furcsán, mint ahogy 
a lovak szoktak.

Aztán kiszaladt az utcára, szaladt végig a házak mellett. 
Szombat volt, a házak előtt söpörlek. Az emberek utána néz
tek, az anyja utána szólt, nem hallotta. A harang sírt tovább, 
panaszkodott félénken. — Szaladt ki a mezőre. Sár volt kint 
és hideg. Marci eszelősen vissza-visszanézett. Aztán hirtelen 
megállt. Senki nem volt sehol. Egy hete már nem sütött a nap. 
Felette összeborult az ég szürkén. — Mégegyszer körülnézett. 
Senki. Felemelte a fejét az ég felé és babonás gyorsasággal 
viharzottak elő a szavak vacogó fogai közül:

— Istenem, segíts, hogy egyszer én is haraogozhassak. 
Hogy nekem is olyan erős legyen a karom, mint a Palkóé és 
én is harangozhassak, harangozhassak és . . .  és hát, hát — 
haran-goz-has-sak . , . — Az utolsó szavakat már kiáltotta. 
A szeme lázasan csillogott. Hideg szél csapta az arcát, a 
ködmönébe bújt.

Marci folytatta furcsa imádságát
— Es még azt is kérem Istenem, hogy a Bözsivel is, 

meg a Mihállyal is, a Gáborral is harangozhassak, én Máté 
Marci, harangozhassak. — És szaladni kezdett. Vézna Iábaszára 
ide-oda verődött a csizmában. Hideg rázta. Forróság öntötte 
el a testét aztán. Verejtékezni kezdett. De csak rohant.. Aztán 
olyan nagyon elfáradt hirtelen, hogy meg kellett állnia. És csak 
vánszorogva tudott elindulni. Lázas szemével úgy látta, mintha 
nem ő menne a falu felé, hanem a falu jönne ő elébe. Pedig 
a falu kegyetlen mozdulatlansággal állt. fyem jött eléje, hogy 
rövidebb legyen az útja. A házak meg sunyi módon le is 
csukták a szemüket, hogy ne is lássák Marcit, amint vánszo
rogva, imbolyogva jön a falu felé .. .

* **
Az orvos azt mondta, nincs segítség. Talán a jó Isten.
És Marci belebámult a semmibe. Vadul kalapált a szíve, 

a melle fel-lejárt, a tüdejében sípoló hangok sírtak. Az anyja 
ott ült az ágya mellett és sokszor felnézett a fehérre meszelt 
gerendákra, meg a Szűz Mária képre, meg a Krisztus képre. 
Marci már nem volt ott. Máshol járt. Pergamenszinű kis arcára 
mosolygás ült. Különös megmagyarázhatatlan mosolygás. — 
Vékonyka karját kinyújtotta, csontos kis kezével belemarkolt 
a tarka ágycihába és átszellemült arccal jött vissza egy pilla
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natra az anyja mellé, valahonnan, harangzugásos messze 
mezőkről:

— Anyó ?. . — hallja? — . . .  Anyó ? harangozok!
És ebbe az utolsó szóba beleleheíte a gyermeksége min

den vágyát.
Valami különös — Palkótól tanult büszkeséggel mégegy- 

szer mondta, végtelen nagy boldogsággal, dacos élniakarással 
elhaló hangjában .. . harangozok •. .

Anyó felnézett megint a fehér meszelt gerendákra.
Marci pedig sóhajtott még egyet és — elment.

T a v a s z
F a r k a s  I I u s  Sopron

Kering az élet, duzzad a rügy,
Dübörg a földmag, enged a fagy.
Kandkiál felülről a tüzes aranyember,
Kaján mosolyt szór a teli Hold.
Osztja parancsát a hatalmas Isten,
Szelíden meghajol a földfia,
És zakatol. . .  és új élet támad a családban . . .  
Kiveti a mező a dermedt bogáncsot,
És lön helyette zöldülő vetés,
Mindez Téged dicsőít, nagy Ég.
Madárdaltól hangos az erdő,
Kikeletet hirdet a hóvirág.
Szabadságot a megtérő gólya, hogy 
Fölszakadt lelkűnknek millió baja.

Tavaszi s az ifjú mágneses erő,
Vonzzák egymást s várják a boldog jövőt. 
Ők ketten mindig karöltve járnak,
Nem ijednek meg, ha tövisre találnak.
Az ifjú erős, edzett sasfióka,
A tavasz a lelkét szépre varázsolja.
Az ifjú delén örök tavaszt élvez,
A tavasz ifjú, mert mindig újra éled.
Ők ketten mindig karöltve járnak,
Nem ijednek meg, ha tövisre találnak.

Kandikál felülről a tüzes aranyember,
Kaján mosolyt szór a teli Hold.
Ülök. . .  nézek. . .  a tavaszról álmodok.
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C I P O V Á S A R
OROSZ1 SÁRI,
Kiskunfélegyháza
Constanlinum

A dolog, már-mint a cipővásárlás ügye tulajdonképen 
még novemberben kezdődött. Egy reggel ugyanis észrevettem, 
hogy a drága kis szalagos cipőm cserben akar hagyni. Eddig 
is megesett vele egyszer, kétszer, hogy egy kicsit lekopott a 
sarka, vagy elengedte a talpa a varrást, de már úgy látszik, 
hogy igazán komoly az ügy 1 Fölvettem a földről.

Hm ! Hát ez tényleg kilyukadt! Ki, ki 1 .Pedig még iga
zán várhatott volna. Évek óta ez volt az egyetlen cipőm, amit 
szívesen felhúztam s most Iám, ettől is búcsúzhatok 1 Talpalni 
nem érdemes 1 —

Keseregtem.
Ellenséges szemmel méregettem a lyukat. Nem volt ugyan 

nagyobb, mint egy mogyoró, de még is lyuk volt. Azért fel
húztam ! Gondoltam, eltart még egy hétig. Jó meghúztam a 
szallagját. Elszakadt. Össze kellett kötni, mert varrni nem értem 
rá. Siettem az iskolába.

Aztán el is felejtettem a dolgot. Csak két hét után szól
tam Anyukámnak:

— Anyuka 1 Lyukas a cipőm ! —
— Mutasd fiam ! —

Mutatom. Hát már akkor diónagyságúra nőtte ki magát.
— Ezt már nem húzhatod fel többet fiam 1 —

Jelentette ki Apuka is.
— Majd kapsz egy újat! —

Uj cipő ! Igyekeztem kellemes arcot vágni!
— Ajvé! Ez kellett! Hetekig tartó válogatás boltban, ci

pésznél s az eredmény mindannyiszor egy jólmegtermett víz
hólyag ! A legjobb esetben ! —

Dehát azért a végén mégis beláttam, hogy az új cipő 
égetően szükséges. Mit mondok? Égetően? Hiszen a víz, ami 
az őszi esők alkalmával a lyukon befolyt, inkább dermesztő- 
leg hatott amúgy is dermedt lábacskáimra ! Beletörődtem hót 
a változhatatlanba s magam is fürkésző szemmel kerestem a 
kirakatokban egy jóképű és megfelelő cipőt. Megfelelőt! Mert, 
hogy akármilyen cipőt nem fogok elfogadni, azt már előre el
határoztam. De nemcsak engem izgatott a dolog, az egész 
család lázban égett.

Vitatkoztunk, hogy kinél vegyünk, hogy milyen legyen, 
lakk-e, vagy bőr, pántos-e, vagy fűzős. Szóval nagy volt az
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izgalom, Éjjel nem tudtam aludni a cipő miatt. Nappal divat
lapokat bújtam 1 Ki is gondoltam már magamban az egészet.

S mikor délután Katóval elindultunk a boltba, előadtam 
a tervemet.

— Tudod Katókám azt szeretném, ha lakk lenne, mert 
azt nyári ruhához is felvehetem. A sarka ne legyen magas, 
de azért alacsony se. Tudod eddig mindig abban jártam és az 
iskolában már majdnem mindenkinek magas van 1 Ezt meg
érted ugye ? —

— Szóval magasat akarsz te is ? —
Kockáztatta meg a közbeszólást Kató 1

— Én magasat? Ugyan hova gondolsz 1 Csak nem nyo
morítom el a lábamat 1 Olyan se alacsony, se magassarkút 
szeretnék 1 —

— Félmagas sarkút. —
— Azt, azt! De tudod nem olyant, amit mostanában lát 

az ember, hogy olyan idomtalanul vastag a sarok. Félmagas, 
de vékony sarkút 1 Aztán az orra se legyen hegyes. Abban 
fáj a lábam 1 . . . Viszont a kerekorrú kinyúlik . . . Mégis én 
egész kerekotrút szeretnék, félmagas sarokkal és egyszerűt, 
minden dísz nélkül.

— Pántos legyen ? —
— Pántos ! ? Ugyan mit képzelsz ? ! Nem vagyok én már 

gyerek! Hisz az első évesek se hordanak már pántos cipőt 1 
Pedig alapjában véve az a legkényelmesebb ! Dehát a tekin
tély is fontos 1 Azért hozni kell egy kis áldozatot. Tudod, nem 
bánom akármilyen lesz is, csak fűzős ne legyen az az áldo
zat 1 Azt ki nem állhatom 1 Mióta neked volt egy olyan tűzre- 
való kis fűzőscipőd, hát azóta rá nem tudok nézni a fűzősre. 
Ügy néztél ki benne, mint egy mámika 1 —

Láttam az orráról, hogy megsértődött, (neki ugyanis ked
vence volt a fűzős) hát elhallgattam !

Szótlanúl mentünk egy sarkot. De nem bírtam ki tovább !
— Mit gondolsz Kató 1 Ugye szalagost ne vegyek ? Már 

olyan volt kettő is. Meg azt örökké varrni kell 1 Meg vasalni. 
Nem 1 Szalagos nem kell 1 —

Ilyen elhatározással léptem be a Kalmár Manó nyakken
dőkirály üzletébe. A segédek, inasok, (voltak vagy tízen) tisz
teletteljesen megrohantak.

— Á 1 Kezeit csókolom 1 Méltóztassék parancsolni kezeit 
csókolom I Tessék helyetfoglalni kezeit csókolom ! —

Egy vágyam volt csak 1 Menekülni 1 De nem lehetett. 
Kató fogta a karom, ő  válaszolt Manónak is. Pardon a ke
reskedőnek 1

— Sárinak veszünk cipőt. Majd mindjárt jönnek Anyu- 
káék is. —

Kis, macskabajuszú segéd felelt illedelmesen.
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Éppen jókor kezeit csókolom! Most hozott az ügynök 
egy pár modellt bemutatni! —

— Egy párat ? 1 —
Körülnéztem. Az asztalok, állványok tele voltak cipővel.

— Egyik szebb, mint a másik. Meltóztassék megnézni 
kezeit csókolom. Kezdtem dühös lenni. Ha még egyszer azt 
mondja nekem ez a kis macskanadrág, hogy kezét csókolom, 
hát nem tudom mi lesz 1

Ezt persze mondani nem mertem. Udvarias mosollyal és 
avval az eltökélt szándékkal, hogy ha nem tetszik, hát nem 
veszek, (inkább a lyukastalpú), el kezdtem nézni a cipőket. 
Volt ott vagy száz pár, de nekem nem tetszett egy se. Csak 
néztem, emelgettem, vonogattam a válam. 1 —

— Nem tetszik! —
Hogy lehet az kézit csókolom, hisz’ gyönyörű cipő 1 —

— Fűzős. —
— Ez a divat kezeit csókolom ! —

Már megint az a kezét csókolom! Ha jól emlékszem, tavaly 
még pá babuska voltam ! De azért csak mosolyogtam édesen, 
bájosan 1

— Nekem nem tetszik !
S majdnem hozzátettem — kezét csókolom. —

Kató is közbelépett:
— Nézd milyen édes ez az antilop! —
— Nem szép 1 —
— Miért? —
— Pántos ! —
— Pántos, nem pántos, de szép ! —
— Nekem nem tetszik ! Hamar kifényesedik 1 —
— De ez a bőr csak tetszik ? —
— Szalagos — vágtam vissza elkeseredetten ! —

Kató dühösen villogtatta a szemét. Odasúgta.
— Te 1 Ha nekem válogatsz, hát itt hagylak 1 Aztán fenn

hangon hozzátette :
— Ugye bájos? —
— Nagyon — feleltem ugyanúgy. Aztán halkan hozzá

tettem.
— Magas a sarka ! —

A végső percben megérkezett Anyuka. Akkor már az egész 
üzlet személyzete körémgyült. A kereskedő magassarkú anti
lopot, a felesége ugyanazt lakkban kínálta, míg a macskaba- 
juszú egy lapossarkú pántos cipő mellett kardoskodott.

— Ezt tessék kezeit csókolom! —
Mondom pont a végső percben érkezett Anyuka. Egy pillan
tással végignézett a sarkon — és határozott mozdulattal le
emelt egyet.

— Ugye ez tetszik neked kislányom ? —
Es rámnézett.
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„ Az Anyukám! Csak az, mondtam megsemmisülten. Mert 
a cipő hegyesorrú volt, magassarokkal, fűzővel és a fűző végén 
két bőrlógóval, ami fémtokocskába volt erősítve.

Lerogytam egy székre. Félfüllel hallgattam csak, amint a 
macskabajuszú hadarta Szóval kubán sarok, 34-es, lakk, két 
fűzővel. Karácsonyra megjön kezeit csókolom.

Az egészben az a legérdekesebb, hogy Anyukának a 
cipő nem tetszik, csak azért vette meg, mert azt hitte, hogy 
nekem tetszik s én is azt hittem, ho<?y neki tetszik. Végered- 
ményben senkinek sem tetszett. Éppen azért mindannyian 
meg voltunk elégedve.

Két hét múlva megjött a cipő. Magassarku, hegyesorrú 
Menni nem tudok benne, de azért viselem, mert a tekintély 
kedvéért szívesen szenved az ember. Nem igaz ?

Május hó 14-én ünnepelte móri Glattfelder Gyula dr
Csanádi megyéspüspök úr Őexcellenciája püspökké szentelé
sének 25 éves jubileumát, A Magyar Tanítójelöltek Lapja mély 
hódolattal üdvözli a Kegyelmes Főpásztort és kéri az Egek 
Urát, hogy az ifjúság e nagylelkű barátját és pártfogóját so
káig éltesse.

T a n y á n
B ö r c s ö k

Halkszavú C3end száll a föld felett, 
Nem kiált rút zaj a némaságba,
Itt nem vágtat keresztül az élet, 
Irama átmegy lassú ballagásba.

Csend van erre; nem jut el idáig 
A város bomlott, lázas üteme, 
Tiszta, istenes fehér az élet, 
Nyugalmát nem zavarja semmi se.

Má r i a ,  Szeged

A föld hallgatása titkot takar!
A nyugalma nem meddő pihenés. . . 
Rejtett igyekvés. . . erjesztő varázs 1 
Virul, nő minden, zsendül a vetés. . .

Trónok omlanak. . . idők letűnnek .. . 
Ezalatt a pór szánt, vet és arat. 
Kérges kezétől, fájó könnyéből 
lesz kenyere; puha, ízes falat . . .

Halkszavú csend száll a föld felett.. . 
Tűzhely világa hív, biztat, ragyog: 
Meszelt viskóban az Isten lakik,
Az Úr arcát itt jobban láthatod ! . . .

Tanítójelölt testvérem! Veled, vagy nélküled?!

Testvér! Miért nem viseled jelvényünket?
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Megállt a forgalom E l e f á n t  Z s u z s a n n a ,  Miskolc

Az utcán mentem; óriás, lármás utcán,
S egyszerre megállt a forgalom.
Az emberraj zúgott, tülekedett, tombolt, 
Mindenki sietett, meg nem látott senkit,
Itt — öröm gyújtott lángra izzó, tüzes szivet, 
Ott — kacagott a sok mámoros fej —
Ez volt az ember.
S megállt a forgalom,
mert egy ember arcán ült az aggodalom.
A szeme tátongó mélység, két sötét verem, 
Beágyazva sok száraz csont köze,
Hogy foga volt, egy sárga gyök mutatja, 
Elaszott testét már alig vonszolja.
S át akart menni a nagy körúton, ott,
A vezére csupán egy kopott, fehér bot.
Én láttam őt, százszínú foltos 
szoknya volt rajta,
Akibői az embert, csak az éles 
képzelet faragta.
S megállt a forgalom.
Pedig a világban ez a kicsi pont 
Csak egy öreg, összetöpörödött, 
vak anyóka volt. — . . . .  .
Egyszer neki is volt vidám, boldog ifjúsága,
Elvitték lakziba,
Valamikor régen neki is volt leanya,
Izmos, erős fia,
Valamikor régen. . .  ,,
S most nem maradt senki, most nem maradt semmi,
Csak a szakadozott emlékfoszlányok,
Az összetört régi, boldog leányálmok.
Ez a régmúlt képe, 
mely él még a mában,
A nagy körúton járt rongyos ruhában.
Az arca maga a való aggodalom, 
mert óh, nagyon nagy a mai forgalom.
S még van ember, ki jó, ki nem riad vissza,
Hogy át kell vezetni a vak, öreg anyot,
Kézenfogta: »néni, jöjjön át a túlra ., 
mondi a rendőr, s a tülekedés állt,
A gépkocsi torpant, a lovas pihent,
Megállított e nagy esemény mindent.
S én boldog voltam.. . . . . . . .  a ~
pedig nem történt semmi egyéb a koruton tudom 
Csak egy vak anyóka akart átmenni az utón.
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A mameluk asszony
OZSVÁT KATALIN, Budapest Salvator-intézet

Tűzlávák folytak le a napból és végig a síkságon félig 
felgyulladva égett az egyiptomi homok. A gőgös és komor pi
ramisok is kékesszürke fényt izzadtak ki magukból és a pe
gazusokra, kentaurokra formált asszonysírok olyan bágyadtan, 
lázasan hevertek a forróságban, mintha a bensejükben őrzött 
néma és sápadt múmiák enyészetbe hullt életéből lármáztat- 
nának vissza egy titkolt hőségű gondolatot.

A félig meztelen emberek verejtékben mosakodtak kín
lódva és a könnyűléptű szépítő asszonyok kezében megolvad
tak a festék tégelyek.

. . .És közöttük hűvösen, megmárványosodott homlokkal 
ült Rayma, a kevély mameluk asszony.

Bíborvörös ruha folyta be a termetét, mint egy magas iz
mos és könnyű szobron végigtekert föníciai selyemkéve. És 
nehéz aranyláncok, aranygyűrűk voltak ráaggatva súlyos adó
nak és vértelenül vérző áldozatnak, életekért egy életnek.

Mert embereken, sorsokon, boldogságokon tiporta fel ma
gát Ozmán pasa asszonyává, az egykori szegény alattvaló, a 
a lenézett mameluk lány: Rayma.

És hogy Ozmán pasát hirtelen visszahívta a dicsőélelű 
szultán Konstantinápolyba, Rayma egyedül örül a szépségének.

Vagy talán csak örült.
Mert pár nap óta szavát sem lehetett venni. Csak gondo

latnak született meg, befelé kínlódó, vergődő gondolatnak az 
a máskor mélyenbúgó asszonyhang, amelynek olyan volt a 
csengése, mint mikor az Abouthisban őrzött szentséges Osiris 
bálványisten súlyos aranyruháján véletlenül összekoccannak a 
drágakővirágok.

Rayma hallgatott.
Makacsul, félelmetesen és az alattvalói, a szolgái attól 

rettegtek, hogy újfajta büntetést tervez a kínlódtatásukra.
Mert Rayma gyűlölte a népét. Százszoros erővel ostorozta 

vissza azt a sok keservet, amelyben mint szegény lánynak ré
sze volt közöttük. Lenézte a fajtáját. Hisz’ dicső Ozmán biro
dalom van olyan bőséges, hogy eltakarja a származását a Ket
tős Korona Királyainak igába tiport földjén. És Ozmán pasa 
van olyan tekintélyes, hogy a szultánja fennhatósága alatt álló 
Egyiptomban töröknek mondja a hitvesét. Halál árán emlékez
zék csak rá az a vakmerő, aki egyszer is mameluk lánynak látta.
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Rayma megtagadott a népével minden azonosságot. Még 
a földjét, a hazáját is.

Az ő országa a török birodalom. Az ő szíve együtt dobog 
Stambullal. Mit bánja azt, ha Egyiptomot újból meglátogatja is 
a múltak múltjából visszakísértő tíz csapás.

Rayma kegyetlen volt és szép.
És Rayma most hallgatott.
Hallgatott azóta, midőn a francia Bonaparte elfoglalta 

Egyiptomot, a mamelukok földjét.
Amíg a harc tartott, még beszélt. És mosolygó szemmel 

figyelte a bombákat, amelyek úgy gyulladtak szét a tájon es
ténként, mintha az Amentiben vezeklő lelkek sikoltanák visz- 
sza ezer szétesett darabban a lelkűk lepergett, Isistől rácsó
kolt fényességét.

Aztán egyszerre elhalgattak az ágyúk.
Csönd lett és rab lett a Nílus völgye.
És akkor Rayma már nem mosolygott és a hangját bele

temette a hallgatásba.
Körülötte üdezöld pálmákkal legyezték szét a forróságot 

és nem vették észre, hogy ő fázik.
Hogy beteg.
Csak akkor hördültek föl az eliszonyodás rémületére, ami

dőn reggel seholsem találták.
Drága, aranyos ruhái a megbontatlan ágyán. A sátorab

lak ferdén kihasítva, itt szökhetett meg az éjjel süket csönd
jében, valahová . . ., valahová . . .

Nyoma sehol. És semmi . . .
Vajon, mit fog szólni dicső Ozmán pasa, ha visszatér és 

nem találja a hitvesét?
Hány mameluk élete fog veszni a „török“ asszonyért.
De vajon . . .
És akkor váratlanul, hirtelen jött a hír, hogy Nelson ad

mirális tönkretette a franciák hajóhadát. Hogy megtudták a 
rejtekhelyei.

Valaki kihalgatta a titkot. Valaki, aki könnyű őzlábakon 
járt és egy halott francia katona egyenruháját húzta rá a ké
nyes és gyönyörű testére.

A szultán is megüzente a háborút és Bonaparte kényte
len volt Síriába fordítani a seregét.

De előbb elhatározta, hogy büntet. Kegyetlenül és pél
dásan, okuljon belőle mindenki — így jár az áruló!

A katonái egy fiatal fiút hurcoltak elébe, aki jogtalanul 
bitorolta a francia egyenruhát.

Amikor a vezér elé vitték, hirtelen elkezdett kacagni. 
A nyaka egyetlen mozdulatával lerázta a kalapot a fejéről és 
a haja szétfolyt a vállain.

Fekete tűzhányó, a napzuhatagban.
És a szeme sötét, tárt ablaka, a csodákra, féktelenségekre
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bomlott lelkének, akkora villanással csapta meg a vezér arcát, 
hogy az megingott belé.

— Tehát mameluk vagy . . .
A fogolyból gőg vonaglott telített pohárrá. Föllobogott 

mégegyszer, dackorbácson csordulva.
— Török . . .  1
Aztán a szóval együtt sikoltott is egyet. És elbotlott a hangja, 

amikor utána futtatta az előbbi szavának, igazságtevésre.
— Mameluk . . .
— Te voltál az áruló 1
— Én voltam.
— Bosszúból tetted,!
— Bosszúból. — És lehulltak a kevélyen hullómosódó 

vállak. Le a nyak, a fej, egészen addig, amíg alázatba nem ütődött.
Ott aztán már lehetett tovább beszélni. Csurranni a szó

nak, mint egy súlyos könnycsepp.
— A hazámért. Egyiptomért. A mamelukok földjéért. Az 

én földemért. Torolatlan ne maradjon a Nílus völgyének elfog
lalása. Ezzel tartoztam Egyiptomnak. Ezzel tartozom önma
gámnak.

Bonaparte hűvösen mosolygott.
— Ki bérelt fel ellenünk? Ki bérelt fel..? Mennyit fizettek?
A fogoly megint fölkapta a fejét. Súlyos szemhéjjai föl

szaladtak a sűrűn rojtos szélükkel.
Tompa volt a hangja és úgy úszott a csöndben, mint a 

végtelenség hátára tett koporsó.
— En voltam az adós, én fizettem. Legyen áldott a ma

melukok hazája. Legyen áldott minden mameluk ember. Ho- 
rus tegye őket boldoggá, halhatatlanná és ne adja őket soha 
ellenségeik kezébe. , .

Bonaparte intett.
Fegyverek csillantak és egyetlen jaj nélkül zuhant le a 

földre az áruló.
— Áldott legyen Khem drága országa.. . És nagyobb. . . 

mint volt.
Thutmozis. . . Thutmo. . . zis. . .
És a hosszú fekete haja félig belemerült a homokba, a 

gőgös nyakán meg szétfröccsent a vére. Izmos, vékony ujjai 
mélyen belemarkoltak a földbe, a szívformájú sötétarany arca 
pedig eltorzult a megvetéstől és a haldoklástól.

A szája is hideg lett, élettelen, mint a kentaurok furcsa 
kis grimaszba fagyott, groteszkul merev, kicsinykét csúfplódó 
és dölyfös szája; halotti lárvája az áldozati adónak dobott 
életének Osiris napisten véres oltárára,

Csönd volt és forróság a piramisok árnyékában és ő 
akkor már hallotta a szisztrum egyhangú, megdöbbentő csör
gését Isis túlvilági templomában — ugyanakkor, amidőn a szem
héjjai fönnakadtak egy megmerevedet könnycseppel, amelynek



MAGYAR TANÍTÓJELÖLTEK LAPJA174

megtöri fényében benne sápadt az első három Thutmozisz, 
Nagy Tengerig terjedő Egyiptomának, soha többé vissza nem 
térő nagysága.

— . . . Soha többé nem látták viszont a mamelukok Ray- 
mát. A szép, kegyetlen török favoritét, aki egetverő gőgjében 
egykor a Somában akart temetkezni Nagy Sándor mellé, az 
ezerlámpa városában.

. . . Valahol pedig titokban, álruhában, elvérzett a ke- 
vélyszájú pegazusok mellett a titokzatos áruló, egy szegény, 
árva, elhagyott mameluk asszony.

Szerelmes vagyok
Ifj. K e r e k e s  L á s z l ó .  Esztergom

Szerelmes vagyok !
Izzón égő szívvel,
De oltható hévvel szeretek... szeretek... 
Ez a modern élet 
Akár elítélhet
Én bevallom, hogy eszményiséggel 

[szeretek. . . szeretek 
Szeretem a hajnalt,
A beborult eget;
Szeretem a zúgó 
Azúr tengereket;
Szeretem a nappalt,
Szeretem az éjét,
A virágos rétet,

A dolgozó méhet;
A jó ízű étket.
Szeretem a kislányt, szeretem a táncot,
Szeretem a jó bort, a víg mulatságot.
Amíg mosolyg egy arc, s mosolygása 

[éltet.
Szívemből szeretem e föld kerekséget.
Óh, de mikor az arc törődötté válik,
És érzem, hogy nálam valami hiányzik,
Mikor Istennek szemében fénylő köny- 

[nyet látok.
Szálljon reém malaszt, szálljon reám 

[átok,
De gyűlölni tudom az egész világot.

Nyári reggel
K i s s  Má r t o n ,  Győr

Bársonyos, puha, zöld mező. 
Üde-józan, párás levegő.
A kelő Isten-szekér első friss sugára
átsiklik a folyón
szelíden, üdén ;
apró halak mutatják boldogan
pénzüket az álmok reggelén.

A föld illatot lehel.
Mosolygva hal meg a harmat, 
lehajtott fejjel, szűzen : 
a napnak.

Dalra ébred a kis berek. 
Tarka madársereg csicsereg 
boldogan, Istent dicsérve.

A dús aranycsóva áttör 
a pihegő, zöld lombon,
A jókedv, a fény, az erő 
mindenütt tombol!
A jóság, szépség 
glóriát von minden 
göröngyre.
Minden porszem kincs : 
Isten gyöngye !



MAGYAR TANÍTÓJELÖLTEK LAPJA 175

| M  á j u s i m á j a
1 --------  —----------~

Diósszilágyi Iboly, Szeged

Talán még eddig egyszer sem sütött olyan melegen a 
nap és egyszer sem simogatta olyan lágy ujjakkal a sugár 
Edit selymes haját, mint ezen a májusi napon. Vidáman sie
tett hazafelé az iskolából a már zöldruhájukba burkolódzott 
és virágköntösüket bontogató fák alatt. Virgonc-gyorsán lépke
dett s kezében néha-néha nagyot lendült a táska. Kesztyűt- 
len ujjakkal simogatott bele a friss levegőbe. Valami megma
gyarázhatatlan vidámságot érzett, olyat, mit még soha. És ha
tártalan melegséget, mely mint erős kar szeretően ölelte ót. 
Lelke végtelen szelídséggel telt meg, eddig nem érzett, 
ismeretlen érzéssel és mint felpattanó, nagy-nagy fényszem 
gyűlt ki benne a mindenkit ölelni és simogatni akaró szeretet.

Önkénytelenül meglassította lépteit. Arcát teljesen a nap
felé fordította ; érezni akarta a sugarakat, melyek olyan mele
gek voltak, mint lelke érzései, amelyek lágy hangulatba simo
gatták. Jóleső gondolatnélküliséggel haladt előre.

Körülötte lármásan száguldott, lüktetett az élet, kacagá
sok fulladtak bele az autótülkölésbe és haltak meg a nélkül, 
hogy éltek volna. Szófoszlányok jutottak el hozzá: durva han
gok, nyersek, kiabálók, parancsolok, vagy a hétköznap közöm
bös mondatdarabjai. A szürke napok szürke szavai lehullot
tak róla, lelkére ünnepi öröm símúlt.

A mélyben mosolygó gondolatok kirajzolódtak arcára. 
Jó így • . . muzsikálta valami benne — így, ilyen, napsuga- 
rasan . . . békésen . . . szeretettel . . . tavasziasan . . .  És 
jó nem gondolkozni . • . csak beleszédülni ebbe a simogató 
hangulatba, ebbe a dallamtalan lelkicsendbe, mely mégis éne
kel, — az élet diadalmas énekét ujjongja fölfelé. —

Rongyosruhás virógáruslány került elébe. Mint őszifolt a 
kacagó tavaszban. Mint felhőfoszlány a tisztón-kék égen. Kö
nyörgő nézése megállította. A következő pillanatban már ke
zében szorongatott egy kis nefelejtscsokrot. Valami belülről 
ismét felmosolygott hozzá. És mintha valaki megsímogatta 
volna. — Ment tovább álmodon. — De mit csináljon a virág
gal ? — merült fel benne a kérdés. Oda kellene adni valaki
nek, valakinek, aki nagyon-nagyon örülne neki! !. Ma olyan 
jó lenne boldoggá tenni valakit , . . De kit ?! . .

Lenézett a virágra. Azok, mint nagy, mélyrőljött nézésű, 
őszinte-tiszta szemek kékellettek felé. Mintha mindegyik egy- 
egy meleg lelket sugározott volna. — Kinek ádja ezt a sok 
őszinte érzést, ezt a sok melegséget, ezeket a símogatáso- 
kat? . . Ki érti meg, hogy a kis nefelejtsek apró kék nézé
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sében benne ragyog a hatalmas ég? . . Ki érti meg, hogy 
e nézés lelket ad, mely tavaszról, életről beszél ?! . .

A közeli templom órája most ütötte a negyed kettőt. 
Editbe belerezgett a hang, mint estével ébredő szél a csen
dességbe. Lelkében, mint imás gondolat harangozott az Isten.

. . .  A következő percben már tudta, hogy kinek adja 
a virágot. Mosolygóan elindult a templom felé.

M agvető
KI SS  VERA,  Szeged

Halk léptekkel, hófehér köntösben valaki jár a földek felett. 
Köténye telve édes, aranymaggal, mit keze áldón hinteget. 
S a mag nyomában zsenge vetés sarjad, mint zöldelő remény 
Majd virágbafeslik rajta, csodás, illatos erény.
S Ő tovább megy, s hinti egyre a magvakat léptei során, 
S amerre megy, áldás fakad, isteni lába nyomán.
Már tengert látok, zöldelő, édes búzatengert,
Mely lábai alatt, szelíden, hajló megadást renget.
S nézem a tenger vetést, minden szála egy friss, zsenge élet, 
Mely csak most nyitja szirmát, s csodálkozva ébred. 
Minden kicsi zöld szál, egy-egy magyar gyermek,
Apró virágai szelid gyermekszemek.
S oly gyámoltalanok, oly gyengék, kicsinyek,
Hatalmas tengerben parányi vízcseppek.
S ezektől függ a lét! Hogy élünk, vagy halunk?
Övék lesz a jövő, ma már mi nem vagyunk.
S, hogy ez majd milyen lesz, tőlem is függ, érzem,
A szent magvetésben nekem is lesz részein!
Mint nézem e tenger drága ifjúságát,
Vágyom hallani a szívük dobogását.
Besímítni kezük, két meleg kezembe,
Belemosolyogni a kéklő szemekbe.
De még tétovázom, szabad-e megtennem?
Méltó vagyok-e rá, járni a Mesterrel?
S amig állok, nézem, kérdőn, tétovázva,
Ő biztatón ráninéz, mintha hívna, várna.
Felragyog a szemem, ő  hív a munkára!
S remegve, de bízva indulok utána.
S Ő kezembe adja a búzaszemeket,
A jövőt, a drága magyar gyermekeket.

Viseld büszkén az egység szimbólumát, a »T« betűs jelvényt!



MAÖYAR TANÍTÓJELÖLTEK LAPJA 177

t o
ANTÓK IMRE III. éves EGER.

t a r t o m

Izgalmas órák voltak . . . Megúsztam a napot szeren
csésen, nem voll tehát miért búsulnom és jókedvűen nyitottam 
be lakásom ajtaján . . . Háziasszonyom a szokottnál kedve
sebb volt, gondoltam is mindjárt valamire. Nem tévedtem. Ké
réssel állt elém.

Tegyen meg nekem valamit!
Ugyan mi volna az? Kérdeztem, de mindjárt gondoltam 

a favágó tőkére, a vizes vödörre és még sok mindenre. Még 
pénzkölcsönre, illetőleg a kölcsön megadására is, mert vélet
lenül _  szökő év lévén — volt pénzem. Ez volt a legvárha
tóbb kérés és már ki is böktem :

Pénz kellene talán? (jaj, most mit kellene mondani.) A 
következő pillanatban azonban egy olyan szó hangzott a néni 
ajkáról, ami olyan formán hatott a lelkemre, mint a football- 
meccsen a bekk felszabadító rúgása a szenvedélyes szurkolóra, 
aki izgalmában már a másik fülét rágja.

Óh nem — mondta. — Maga nagyon megörvendeztetné 
a kis unokámat, tudja azt a negyedikes elemistát, ha a maga 
tolltartóját neki adná. Szegénykének nincs, maga pedig már 
úgy sem használja a magáét, hiszen az olyan régi és kopott 
már.

Fellélegeztem. Hiszen ez olyan szerény kérés, gondoltam 
magamban és már indultam is az íróasztalomhoz. Rövid fél
órás keresés után megtaláltam az ócska szerszámot. Kezembe 
vettem és ahogy megforgatva alaposan megnéztem, arcomon 
hirtelen forró pírt éreztem és nem tudtam szólni . . .  A régi 
eszközre firkált vonalak és tintafoltok mintha megszólaltak 
volna . . . Meséltek hangtalanul, de lelkem megértette őket. 
Szótlanul álltam . . . Szemeim rebbenés nélkül függőitek a va
lamikor felrajzolt össze-vissza vonalakon, melyek most egy ér
dekes képpé olvadtak össze. Eszembe jutott egy kedves em
lék, az én pajkos kisdiákságom, amely épen olyan volt, mint 
ezek az ide-oda karcolt vonalak- Mindenre emlékeztem, ami 
ezzel a tolltartóval kapcsolatos . . . Akkor kaptam ezt az öreg 
szerszámot, amikor beíratott az édesapám a reáliskola első 
osztályába. Kézenfogva vezetgetett a város palotái között, ame- # 
lyeket én akkor láttam először és csodálkozva, szinte szédülve
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néztem föl magas homlokzatukra. Miskolcon a „Lantos“ bolt
ban vásároltuk a tanszereimet és azok közt volt ez a tolltartó 
is. Akkor még nem ilyen volt. Szép kép volt a fedelén. Egy 
gólyanéni ácsorgott ott féllábon, a messzeségbe bámulva — 
én akkor még keveset ábrándoztam. — Eleinte tetszett a kép, 
de később, amikor hiába húztam ki és toltam be a tolltartó 
tetejét és a gólya mégsem mozdult, akkor megharagudtam rá. 
Nem fért össze a madár viselkedése az én virgonc természe
temmel. Büntetésből egy hatalmas tintafolttal takartam el a 
gólya fejét. Most már semmi nem látszik a képből, mert las
san az egészet lekapartam a sok firkálással. A gólya tehát el
tűnt. Elszállt, vagy elvándorolt barátságosabb kisdiákhoz és 
most már nem áll ott merengve — bizonyára itthagyta emlé
két, mert most már én szoktam ábrándozva nézni a messze
ségbe, a jövőbe.

Mindössze egy évig használtam a tolltartót, azután nyug
díjba helyeztem. Egy év alatt karcoltam rá számtalan vonalat. 
Akkor még nem gondoltam arra, hogy egy nagyszerű futurista 
képet alkottam, amely most hét év távlatából nézve, egységes 
képpé olvad össze, amely híven ábrázolja akkori egyénisége
met. Egy jól sikerült önarckép a gyermek művész kezéből és 
most magamra ismerek. Néhol már a szú is kirágta a fát és 
kissé megmásította s vonalakat — én is rengeteget változtam 
azóta — de ez nem sokat számít . . .

Nehéz volt határozni, de győzött bennem a jó és fel- 
ajánltam ajándékul egyetlen igazi emlékemet. Még aznap el
vitték tőlem a tolltartómat. Este az ágyamban sokáig tűnődtem 
a furcsa képen és kezdtem sajnálni virgonc kisdiákságomra 
emlékeztető tárgyamat.

Elaludtam . . . Álmomban mint kis diák róttam az utat 
az iskola felé, amikor egy csörrenésre lettem figyelmes. Kiesett 
a tolltartóm a hátizsákomból. Lehajoltam, hogy felvegyem. 
Bosszúból, amiért leesett kivettem a ceruzámat és egy irgal
matlanul mélyen szántó vonalat húztam a tolltartómra bünte
tésből. (Valamikor rám is húztak néhányat szintén büntetésből, 
de azok a vonalak, amiket pálcával rajzoltak, elpárologtak ró
lam.) Almomban a gólyanéni elröpült a kegyetlen vonaltól. (Ez 
a vonal valójában már nincs meg a furcsa képen, mert eltor
zította volna azt, hiszen ezt már egy nagy diák álmodta.) Most 
már tudom, én az elröpült madár helyett merengek sokszor, 
mert ő elröpült a jó Istenhez, bepanaszolt engem és én bün
tetést szenvedek, amikor vágyak szántják a lelkem mélyét . . . 
vágyak, amelyek talán végtelenek. Talán az alkotó keze majd 
egy vonalat húz még . . . egy vonalat, amely életem határát 
jelenti és azon át nem mennek a vágyak, azontúl nem fogok 
merengeni.

* *
* a - *Azóta a tolltartómat boldogan hordja egy kisfiú a tarisz



179MAGYAR TANÍTÓJELÖLTEK LAPJA

nyájában és gondolom, néha maga elé téve rászegezi ártatlan 
tiszta szemeit. Neki azonban nem igen tetszenek a firkált vo
nalak, mert nagyon közelről nézi a futurista képet, amely ta
lán hasonlít az ő egyéniségéhez is . . . Ő is húz még rá néhány 
vonalat, a szú is működik tovább és az én emlékeztetőm las
san egészen átalakul, a lélekképem lassan egészen eltompul.

Hangyasors
C s i l l a g  F e r e n c ,  Kiskunfélegyháza

Kis emberhangya mind loholva fárad, Bús hangyasorsuk nem váltotta jobbra, 
Kora reggeltől, késő esteiig; Az évek ezre; nem volt változás 1 . ..
A szűk bolyban kevés öröm, sok bánat, Rettentő terhük hordták lázadozva, 
Míg hangyaéltük gyorsan eltelik. . , Akárhány dőlt ki, állt helyére más...

Hogy nagy művük egy perccel meg ne késsék,
A korbács suhog sebes hátakon.
Sok hangya szívét marja gyötrő kétség;
„Hát hol az Isten ? . . . Nincsen irgalom ? . . “

Vak űrben az Űr hangja így dörög : Pusztulásból kihajt győztes élet; 
„Dolgozzatok 1...  A szenvedés örök 1“ Széthullt anyag mindig újra éled ! . . . 
Időfoiyamba könnyek árja hull A Mull jajából lesz a szebb Jövő,
S az zúg előre feltarthatlanul. . . Kis gépkeréknek lenni is dicsői . . .

A magyar tavasz
S ó l y m o s  J ó z s e f ,

Tavasz van,
mert a Rügyfakasztó
akarja így.
Ravaszén
küzdhet sok manó.
Fagy, Hideg, Szél, Hó,
Tavasz lesz mégis.
Akarja az élet.
Akarja az ég is.
Érte sír 
a gólyahir, 
a sok virág, 
a hamvas ág.
Rügyek, levelek, bimbók 
egytől-egyik tavaszt hívók 
s nem hiába hívók.
Tavasznak kell lenni.
Nem kell érte menni.

Esztergom

Virág nyílik 
A rügy pattan.
Csak a magyar tavasz lassan 
közeleg
Napsütés, meleg, 
csillagfényes égbolt 
rég volt
a magyarok feletett.
Így nem mehet tovább 1 
Ki magyarnak született 
tudja ezt érzi. 
hogy az Isten van velünk.
Es mi, 
ha akarunk,
Ő pedig szeret, 
akkor a magyarok felett 
Itt a kikelet.
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MÁJUSI MESE_______________
P O L G Á R Y  ANNA,  Eger

Orgonaillaftal telt lágy szellő suhant végig az utcán. A 
kis falu csendjét semmi sem zavarja. Május van. —

Egy kis házikóban szomorú arcú, kisírt szemű asszony 
forgolódik. Nagyot sóhajt, majd ráborul az asztalra és zokog .. .

Nem egyedül van. A padkán kemény arcú ember ül. Két 
tenyerébe rejti napégette arcát és lassan vontatott hangon 
megszólal :

— Ne sírj Katalin, nem akarlak én téged megbántani, de 
nem menek oszt’ nem menek. Ne is hijjál, mert megint csak 
összezördülünk miatta. —

Az asszony nem válaszolt, csak vállán látszik, hogy 
még jobban rázza azt a zokogás.

— Ne ríjj — szól ingerült hangon a férj — jobb lenne, 
ha munka után néznél. Mindig csak az imádságon jár az 
eszed, meg, hogy lehet-e már a templomba menni.

Nem szegény embernek való az, csak annak, aki nem 
tudja mással eltölteni az időt. —

— Péter, — kiáltja sírva az asszony — ne beszéljen 
kend így. Én megfogagadtam, hogy hű leánya leszek Máriá
nak, meg is tartom a fogadást. Jobb lenne ha kend is követné 
a példát. Ne csudálja, hogy nincs rajta Isten áldása. Ha el
hagyjuk az Istent, nem segít rajtunk. —

— Ej, kell is nekem ez a buta asszonyi beszéd. Tán 
azér pusztított a jégverés, mer nem járok a templomba. Mi? —

— Bizony, a Kovács szomszédé már újra hajt, míg ami 
szőlőnk . , . nem is tudom mi lesz velünk, ha Isten meg nem 
könyörül rajtunk.

Az iskola kapujában fiatal tanítónő állott. Még egy utolsó 
kiáltással búcsúzott a távozó apró emberektől: „Élne felejtse
tek eljönni az ájtatosságra, gyerekek 1“

— Nem, nem, meghallgatjuk Julikát, hangzott innen is 
onnan is. —

Most vette csak észre, hogy Julika mellette áll és szemét 
befátyolozza a köny. Felemelte állacskáját és aggódva kérdezte :

— Valami bajod van kislányom? Miért sírsz Julikám ? ■—
— Kisasszony . . .  — sírta Julika, — az én . . . édes . . . 

apám . . '. nem akar . . . eljönni, hiába . . . kérem, anyukám 
is . . . hiába . . . kéri nem akár járni . . .  a templomba. — 
Zokogó fejecskéjét a kisasszony ölébe hajtotta.
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A tanítónő sima homlokán alig látható apró ráncok ke
letkeztek, de azért vigasztaló mosollyal szólt Jukkához: Ne 
sírj kicsi, majd csinálunk valamit, apukád el fog jönni a litá
niára. Majd szapora léptekkel megindultak Juliskáé'« felé.

*
— Anyukám, anyukám, nézze csak kit hozok én — lel

kendezett Jukka.
Katalin asszony sietve nyitott ajtót és tessékelte be a 

vendéget.
— Péter bácsival szeretnék beszélni, itthon van?
— Rögtön szólítom kedves, tessen mór nálunk leülni egy 

kicsit. — Pár perc múlva megjelent a ház ura.
— Hallom Péter bácsi, hogy nem akar eljönni az ájta- 

tosságra — szólt a tanítónő. — Hát csak nem tagadja meg a 
kislányától ? Jukka olyan szépen énekel majd, no mondja 
már hogy: igen.

Ekkor már apja nyakán csüngött síró arccal Juliska.
A kemény arcon mosoly futott végig és megsímogalta a 

szöszke fejet.
— Hát olyan nagyon szeretnéd, hogy ott legyek kisjányom?
— Jaj, nem is tudnék énekelni, ha édesapa nem hallgatná 

— felelte.
—, Hát majd gondolok rád és te úgy is szépen fogsz éne

kelni. Én nem megyek a templomba, mert én nem járok — 
szólt a férfi keményen.

A tanítónő csalódottan távozott és vígasztalólag szólt 
Katalinhoz.- Sokat imádkozzék, az Isten meghallgatja. Isten 
áldja meg 1 *

Elérkezett a litánia ideje is. Katalin asszony kézen fogta 
a kis Julikát s megindultak a templom felé.

Péter gazda egy ideig tett-vett az udvaron, de egyszer 
csak azon vette észre magát, hogy a templom felé ballag. Ak
kor letért egy másik utcába. Aztán mégis megindult a temp
lom felé.

— Ej, megvárom őket a templom előtt — gondolta ma
gában. *

A kis templom orgonája halkan zendült meg. Az áhí- 
tatos néma csöndben megcsendült Julika vékony, de csengő 
gyermekhangja: „Május királyné asszonya . . .“

A hívők szinte lélekzetvisszafojtva hallgatták a szép éneket.
A kíváncsi Julcsa néni meg nem állhatta, hogy fel ne 

pislantson a kórusra. No, de ha már hátranézett megjáratta 
szemét a hívőkön is.

Vajon mit látott ?
Az utolsó padban, lehajtott fővel, térdre borulva hallgatta 

Péter gazda, kislánya csengő, üde, gyermekhangját.
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QUINTUS
T ö r ö k  István Győr

Még aludt az erdő. Halvány szürkületben tépettszárnyú 
iris húzta vonóját törött hegedűn.

Ibolya fázott a bokrok alján. Az úton senki.
Mély, poros országút vezet a fák közt messze a város felé. 

Csend. Álmos némaság. A távolodó vonat füstje még ott úszik 
a levegőben, halvány fodra mintha átölelné a jegenyéket . . .

Sápadt arcú diák ált a töltés mellett. „A vonatról lekés
tem“ tűnődik magában és összébb húzza megviselt kabátját. 
Átvirrasztott éjszaka láza ég szemében. Sovány arca, fitos orra 
szinte lányos. Kuszáit haja nyakába lóg. Lágy arcvonásain 
szomorúság, mélázó tekintetében akarnivágyás vegyül bús le
mondással.

Keresgél, kihúz a könyvei közül egyet és megindul ki
mért léptekkel az eperfákszegélyezte úton . . .

Kocsik jönnek sűrűn egymásután. Talán vásár van. A 
bicskei zsidó álmosan gubbaszt ládáján. A kocsis szájában 
szivarcsutka van. Nem a zsidótól kapta. Az keveset fizet. El
kocogtak az egyes fogatok is. Messze egy bolond verklis jön. 
Most magának muzsikál. Zenéjéhez a kíséretet lyukas cipői 
portpöfögő szuszogása adja. Cigány nógatja gebéjét. A cigány- 
asszony bosszúsan bújik vissza tarka rongyai közé, amikor 
látja, hogy akit utolértek, diák.

Őt nem zavarták ezek a képek. Képzelete a római vilá
got járta, fantáziája dús berkei egyikét. A boldog aranykor igé
zetével mormolta „aurea prima aetas“ és lépte a bokáig érő 
port.

Egy óra múlhatott így el. Közeledett a kiserdőhöz, ahol 
az iskolakerülők szoktak megbújni.

A könyv visszakerült a hóna alá, de ő tovább nyargalt 
az álmodozás bővítette új képzetek paripáján. Önkénytelenül 
fordult a gyalogúira, mely a bokrok közé vezetett. Álomkórost 
vak ösztön vezette léptekkel botorkált egy fához és lassan, 
rogyadozva végigdőlt az ibolyás füvön.

Zephirus lengeti lágyan a pálmafákat. A ligetek illatos 
szellője ünneppé teszi az estét- Fuvolaszó járja a berket és 
kantus rustikus dallamára ifjú párok táncot lejtenek.

A lomb nem nyújt elég rejteket. Észreveszik. „Jer, ked
ves idegen“, szólítja meg egy lányka, virágkoszorút tesz a fejére, 
halványkék tógáját rózsákkal tűzdeli. Hívja közeleb : „Jer! Ne
kem nincs táncosom, A harmat leszáll és vége az ünnepnek“.
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Mosolygott míg ezeket mondta. Kacagva ingatta fejecs
kéjét, barna fürtjeiből hullottak a rózsák.

Elkomolyodott. „Quintus, hát nem ismersz? Én vagyok. 
Almaid álma. Quintus,^akivel együtt játszottál gyermekkorod
ban . . . „Nem ismer“ rebegi és az imént hullott rózsákra 
könnyek peregnek.

Quintus állt és nézett, mereven, gondolatok nélkül, s 
időbe telt, míg megbírt szólalni: „Én nem lehetek Quintus. Ez 
csak álom. De te hogyan kerülsz ebbe a környezetbe, vagy 
csalódom ? 1“

„Nem csalódsz Quintus! Sokat aludtál, sokat. Ez itt Róma. 
Nézd, ezek rómaiak. Mi csak hasonlítunk hozzájuk. Te Quin
tus, én Virginia. Egy boldog aranykort élünk, kedvesen, akik 
még tudunk álmodni.

Elhallgatott. És Quintus ábrándozott tovább. Megjárta az 
Olympiast. Az istenek nektárral, ambróziával kínálták- Elment 
Dodonába. Elment Delphibe. Megkérdezte Pythyát, mit mond 
a jövőjéről.

Pythya jósolt: „Ha átúszod a küzdések folyóját, boldog 
leszel.“

„Küzdések folyója? Balgaság. Virginia! Hol vagy? Már 
emlékszem rád. Ott laktál nem messze tőlünk, akkor még An
nácska. Hát aranykor ez, ahol küzdeni kell?“ „Quintus, me
gint álmodtál“ nyugtatja Virginia. „Jer! A pontifex áldozatot 
mutat be.“

A kőoltáron füstölgött az illatos fű. A főpap kilárta kar
jait a csillagtelt égre kelet felé. Titokzatos szavakat mormogott, 
míg papjai föltették az áldozati állatot az oltárra.

Sisteregve sül a zsíros ürücomb. Virginia kézen vezeti 
Quintust, a harmatos fűben didergő lábakkal megállnak az 
oltár mellett.

Reolus kinyitotta a szélkapukat. Vad zivatar bömbölt 
végig a földön, kínjában potyogtak könnyei. Köszörűs ráspolt 
dühösen egy törött kaszán.

A szél a kiserdőhöz csapta a hangot. „Virginia 1 Köszö
rűst is hoztál Rómába ? ébredezett Quintus esőáztatta arcát 
törülgetve. Nem felelt senki. A fákról csurgott a víz. A berkenye
bokrok sóhajtottak. Quintus fölugrott, kereste Virginiát. Káprázó 
szemmel ölelt át egy sötét alakot, egy égett kőrisfa szenes csókját.

Valóra ébredt. Quintusból újra diák lett, mélázó, szomorú. 
A szűnnikezdő esőben kilátszott a kék ég egy darabja. A szőlő
hegy oldalán futott a napfény. A vásárosok is hazafelé kocsiztak.

A töltés oldalán állt a diák, fázósan, búsan. A vonatról 
lekésett. Állt sokáig, míg a nap bíborsugara végigsöpört az ázott 
mezőn. Az estéli harangszó zavarta meg álmodozását. Meg
indult lucskos fáradtan. Ráborutt az éj. Estefonta csillagtakaró.
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K ed v en c
konyveim

- =  Zsögön Ica, Kiskunfélegyháza. ---- között
Ha künn elhal a zaj, elül a lárma, ha a sötétség úrrá 

lesz a mindennapi próza, a tülekedő versenyfutás fölött, a 
kislámpám fehér fényénél, könyveim szelleme elvisz az esz
mék, ideák országába. Kis problémák, faluk, emberek, a min
dennapi élet, az utca porától fel a zászlóvivőkig, a kimagasló 
óriások, egyéniségek megismeréséig egyaránt. S míg mellettem 
a kandalló mélyén békésen szunnyad a tűz, vígan fütyürészik 
a szél kéményünkön, addig én századoknak viaskodó eszméit 
értem meg, idegen világrészek flóráját érzem, véres tragédiák, 
ezrek csatázását szenvedem át.

A csendben, a tompa fényben, megjelenik előttem egy 
magas fekete férfi. Homlokára ráírva a világ megértése, a cél 
megtalálásának öröme. Fehér papiruhájában, csillogó szem
mel, megértő jósággal fogja meg kezem, s már széliünk a 
végtelenbe.

Ez Mécs László ! Az ő szelleme !
Visszavezet a kezdetek kezdetére, az ősködbe, ahol az 

anyag s a szellem minden harmónia nélkül volt összegyúrva, 
ahol az erők szabad, céltalan játéka folytán csillagtestek, arany
ércek, gondolatok, érzés, agyvelő, még egy gyurmában gomoly- 
gott. Elérjük az első percet, mikor megjelenik az Ur rendező 
akarata. Látom egy sejtből kinőni élőlények millióit, félelme
teseket, törékenyeket egyaránt. Látom egy sejtből kifakadni a 
rózsát és a tölgyet s végül a remekművet az embert. Ez volt 
a nagy ébredés, látom, érzem, de a titok, az örök és megfejt
hetetlen. Szálljunk tovább, s már a jelen, a ma vetései felett 
suhanunk. A százezrek közül kiragad egy kis kopott szegény
embert, s megtanít látni rajta a hőst, a csatázót, a névtelenek 
egyik kis bajnokát.

Ideteszi elébem a fakó tanítót, kinek „Öt gyermeke volt 
minden kincse és egy ócska zongorája. S láttam fáradt küzdő, 
de gyermekeit nagyon szerető atyát, ki

„Minden szépségét lenyeste, hogy mi bennünk kiviruljon. 
Lelke szirmait lezárta, hogy a harmar mind ránkhulljon.

S aki eddig a múltat bemérte, a kozmoszt vizsgálta, ve
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zetett engem s vont ezreket, lehajol s könnyeket perget édes
atyja ráncos kezére.

De megyünk tovább, hagyjuk áldásos szenvedéseikkel 
tovább golgotázni, a hétköznapok fáradt ismeretlen mártírjait. 
Hála, hogy megismertük őket, de most tovább lássuk azt a 
nagy mérget, mely már két embert is ölésre kényszerít, s tö
megeket hajt egymás ellen: ez a gyűlölet!

„A gyűlölet halálszagú mocsárja 
tengerré nőtt és vízözönt csinált.
Emberfülekbe zúgja orgonálja 
vadító, bűnös szörny-szimfóniáit.“

S a gyűlölet pokoli torában, melyben ittasan ünnepli győ
zelmét a szeretet felett, felhangzik a fehér barát krisztusi prog- 
rammja, s fehér olajágas galambként száll a véres győlködők 
felé s mondja :

„Minden emberben önmagad szeressed,
Közös nagy tenger csöppjei vagyunk.
Ha arcod eddig vad dühtől vereslett, 
csontos ököllel verd bűnbánó melled, 
hiába testvér, emberek'vagyunk.“

A szenvedések, gyűlöletek orkánjából elég, tisztább, fe
hérebb világ felé menjünk, s azért megtaláljuk a gyermeknél, ki

„Családi szentély templomában ül 
az ártatlanság tiszta trónusán.“

Néma, szent áhítattal megyek be a családi szentély imád- 
ságos, meleg csendjébe. S ott az élet, a család, a küzdés 
egyik legnagyobb céljaként mosolyog a gyermek. Kísérőm 
halk hangon magyaráz megértésről, szeretetről s reménység
ről. Megmutatja a gyermekszem csillogását, a csengő gyer
mekkacaj tisztaságát s a gyermekkarok meleg ölelését. Látom 
a jövő felépülésének reményeit, megértem, hogy csak tiszta 
szeretetben összeforrt családi szentélyben épülhet fel egy jobb, 
szebb világ, hogy csak a másokért hozott áldozatok adják 
meg a legszentebb megnyugvást.

Csendben, megbékélten jövünk ki az eszmék magasságából.
Hála neked Te szótlan, szerény, szürkefedelű kis könyv 

s ki benne lakói, szép lelkű szellem, vezess minél több ezer 
embert, e szent problémák megértéséhez és átérzéséhez. Csi
lingelő versikék öntsétek teli minél több ember üres szívét 
szeretettel, megértéssel, örömmel.

Elbúcsúzom Mécs Lászlótól. Most egyedül vagyok a köl
tészet világában. De csak néhány pillanatig 1 Új kísérőm jön. 
Egyszerű, szürke férfinek látszik, első pillantásra, de ha a sze
mébe nézek, Istenáldotta szép lelkét látom ott ragyogni. Ez 
Gárdonyi 1 Szelíden fogja meg kezem s szól : Jöjj!! !

Elvezetlek az én birodalmamba. Megindulunk a rögös 
ugaron, útszéli kopár fák között. Magyar puszták dermesztő
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szele kacag körülöttünk. Fázom ! A hópelyhek vadul járják 
a légben táncukat, de mikor vezetőm meglátják, érdeklődve 
veszik körül. Úgy látszik, végre megérkezünk vezetőm biro
dalmába, egyszerű tisztalevegőjű kicsi faluba. Minden olyan 
ismerős, de mégis szebb mint máskor.

Hideg, téli reggel van. A falura decemberi sötétség borul. 
Egyenesen az iskolába megyünk. Csendben az ablakhoz ál
lunk. Nézegetünk kifelé a sötétségbe. Nemsokára itt is, olt is 
kis fekete árnyak tűnnek fel. Az iskola felé közelednek. Las
san bevonulnak. Most látom, hogy nem is árnyékok ezek, ha
nem a falu kis magyarjai. Gárdonyi szerető tekintettel simo
gatja őket s büszkén mondja „Ezek az én gyermekeim ! Sze
resd te is őket úgy, ahogy én szeretem.“ Elnézem, hogyan 
gyújtja meg Istenes Imre a tüzet, hogyan csodálják a gyere
kek Marci új irkáját. Egyszerre mint angyalcsengő szólal meg 
a falu kis harangja. Hangja áttör a sötétségen és csilingelve 
hív kicsinyt és nagyot a rorátéra.

Érdekes, hogy a költészet hazájában sokkal gyorsabban 
változnak az évszakok, mint nálunk. Egyik percben a hulló 
hópelyheket látom, azután ha kedvem tartja ragyogó napsü
tésben, sőt még zivatarban is gyönyörködhetem.

A mezőn arany búzatengerben sétálok vezetőmmel, mi
kor az ég hirtelen beborul s nagy cseppekben esni kezd az 
eső. Besiettünk a malomba. Van ott néhány falusi ember is. 
Beszélgetnek, találgatják melyik felhőben van elrejtőzve a sár
kány? Ekkor megérkezik lélekszakadva az egyik juhász. Nagy 
hévvel meséli el, hogy látta a „barboncást.“ Leírásából én 
csak egy kerékpáros emberre ismerek rá, de bizonyosan az 
az úgynevezett „barboncás“, aki az esőt előírja, biciklin jár. 
A zivatar megszűnik, s a felhők mögül diadalmasan tör elő a 
nap, arany nyilainak özönét bocsájtva a földre. Lassan meg
indulunk a legelő felé. Két gyermeket pillantunk meg. Játsza
nak. A kisleány fején virágkorona van. ö  a mező királynője. 
Igaz, hogy koronájának zafírja búzavirágból s rubinköve 
pipacsból van, de neki ez a legszebb s ennek hordozása 
könnyebb, mint a valódi koronáé.

A libák alkotják az udvart s előkelőségük teljes tudatá
ban gágognak királynőjük körül. Szeretnék beállni közéjük, de 
Gárdonyi sietett, mert már alkonyodik. Tovább haladunk az 
akácfával szegélyezett úton. Apró kis házak sorakoznak egy
más mellett. Egyformák mind! Mégis egy kicsi ház ismerősnek 
tűnik fel előttem. Ez Gárdonyi háza. A kertben áll kedvenc 
méhkasa. Elhaladván mellette, szeretettel simogatja meg. Ne
kem a „kék pille“ jut eszembe.

Az este kinyújtja lassan szürkületkezét, egymás után 
lopja el az égről a fényt, az erdőből a madárcsicsergést, a 
kertből az illatot, a faluból a gyermekkacagást s rejti el alko-
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nyatzsákjába. A másik kezével pedig kitűzi a csillagokat a 
már sötét égre. Körüljárjuk a falut. Benézünk az ablakokon, 
megismerem az egyes családok életét s a gyermekeket külön- 
külön. Az úton már nem jár senki, csak a bakter hangja vissz
hangzik az éjtszakában. A hold és a csillagok szelíden fény
lenek. Fényük betér a kicsi lakásokba, megpihennek a kime
rült, fáradt parasztok homlokán s elsimítják onnan az életeke 
barázdáit.

Most már minden alszik s mi a falu végére értünk. Meg
ismertem Gárdonyi embereit s megszerettem őket. Tisztalelkű, 
egyszerű magyarok, a jó Isten áldjon meg benneteket, marad
jatok mindig ilyenek. Vezetőm búcsúzóul csak ennyit mond : 
„szeresd ezt a földet, szeresd ezt a népet“.

A költő elengedi kezem és én újból itthon vagyok. Gár
donyi lassan távozik, alakja elvész a messzeségben, csak a 
szeme és szíve ragyog, világít a sötétből, melynek fényénél 
meglátom a magyar föld s magyar lélek minden rejtett szép
ségét.

Együtt atyámmal
Blaskó Sándor, Eger.

Együtt róttuk atyámmal 
Az erdőt, a rengeteget,
Az ő vállán a fegyver, 
Enyémen az élet,
És így kettesben szőttük 
A jövőt, az életterveket.
Ő vigyázta a tavaszt,
Az ifjú szív álmait,
Atyai szívvel övezte át 
A csapongó ifjú vágyait.
És együtt sírtuk egy fa alatt

A küzdés keserveit, majd 
Homlokomon egy csókkal 
Küldött új utamra.
Hogy járjam, ismerjem meg 
Az élet kanyargós,
Útvesztő örvényeit.
Azóta is csak ketten járjuk.
Együtt rójuk az utat,
Ó itt ül velem az iskola padjaiban, 
S én vele vagyok mindenütt 
Az erdő, az élet útjaiban.

Ismeretlen utakon
F o d o r  J ó z s e f ,  Eger

ismeretlen utakon 
Bolyong a lelkem. 
Nyugtalan hévvel 
Keresvén valakit, 
Ábrándos reménnyel.

Ismeretlen utak 
Millió rögére 
Ráborul az éj 
S vakító sötétben 
Lelkem remeg, fél.

Ismeretlen utak 
Végtelen ködében 
Lelkem hiába jár, 
Mert akit keres 
Nem szabad mér.
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C sőri Szabó Sára, Sopron.

► esete
A falu kútja körül élénk sürgés-forgás van. így este felé 

megelevenedik a falu élete. Az asszonyok dolgukat elvégezve 
sietnek a falu kútjához a nap fontos eseményeit tárgyalni. A 
hajlott hátú Orzse néni és a csípős nyelvő Sára voltak a legelsők.

Hát tudod-é Sára, mi újság? mondja Örzse néni. Nem 
vagyok én garabonciás, hogy mindent kitaláljak! Örzse néni 
folytatja : „Hát tudod ides lelkem, hogy a „Divós“ hegybe 
mind elfagytak a szőlők!“ Teremtőm! csapta össze a kezeit 
Sára. Hát osztán meg azt mondják az emberek, — fontosko
dott tovább Orzse —, hogy mikor a Csőri Pérer részegen ki
tántorgott a hegybe, oszt megállt a szöllője közepén csúnyán, 
de nagyon csúnyán emlegette az Istent meg a szentek neveit. 
Meg azt is mondta, hogy most már faggyon el minden, legyen 
szárazság, pusztuljon el minden, meg ű is, ha már a szőllője 
elpusztult.

Sára asszony jámboran megcsóválta fejét és mondta: 
„Nahát ez a Péter. Ez is jobban tenné, ha szép gazdasága 
után járna. Szegény feleségének elég a baja mellette ! De 
mentsen Isten bennünket ezektől a vészektől.

Napirendre tértek a dolog felett és haza indultak.
Beköszöntött a nyár. A gabona vetés már sárga volt. 

-né^ ni ,íf;ér1̂ezeh termés. Pál gazda éppen a búza földön 
állt Mihály komával. Szép kalászos a búzánk — mondja Pál. 
Szép — hagyta helyben Mihály. Hanem nézd csak komám, az 
égen furcsa felhők járnak. Zivatar lesz ammondó vagyok. —
I alán haza is ballaghatnánk, biccentett Mihály bá’.

Éppen, hogy befordultak a kiskapun hatalmas szél ke
rekedett. Még a szép orgonafát is kicsavarta.

Dohogva jött le Mihály bácsi- Má’ még utóbb jégeső lesz, 
dörmögte mérgesen. Csakugyan az lett. Pár pillanat múlva a 
fekete felhők egészen beborították az eget. Egyszerre sötét lett. 
A szél hordta a házak tetejéről a cserepet. Minden port és 
szemetet felkavart.

Szorongó érzéssel ült bent a kuckó mellett Örzse néni 
és Mihály bá’.

Egyszer csak nagyot koppant az ablak és utána gyor
san egymás után több koppanás. Teremtőm ! Atyám ! csapta 
össze kérges kezeit Mihály bácsi, hisz’ ez jégeső!
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Látod apjuk — mondta szomorúan Örzse — már itt van 
Csőri Péter kívánsága. Lám megbántotta Istent és ezért jött 
ránk ez a nagy csapás. Csak most már szárazság ne legyen !

Két napig állandóan esett az eső. Utána csend lett. Az 
emberek majdnem sírva nézték a vetéseket. Oda lett majd’ 
minden termés.

Egész júniusban és júliusban nem volt eső. Szomorúan 
jártak-keltek az emberek. Második szavuk az volt: ha nem 
lesz eső elvész a jószág. S magukban átkozták Csőri Pétert 
aki ezt a veszedelmet hozta a falura.

Szegény Csőri Péter ! Ha kiment az utcára, mindenfelől 
szemrehányó pillantásokat érzett magán. A felnőttek egyene
sen kikerülték. Néhány szent asszony meg keresztet vetett és 
imát mormolt, ha véletlenül elment mellette.

Nem mert az emberek szeme elé kerülni. Csak nagyon 
ritkán mozdult ki házából.

Egyik nap épen kint állt az udvaron, mikor a háza előtt 
két nagyobbacska gyerek beszélgetett. Látod Pisti — mondta 
a nagyobbik — itt lakik az a bácsi, aki a veszedelmet hozza 
a falura. A kicsi rávágta: „Iszen ez a bácsi bolond, ez ho
gyan hozhat veszedelmet? Ezt te még nem érted mondta fö
lényesen a nagy.

Csőri Péternek vérben forgott a szeme, ahogy ezt meg
hallotta. Egyszerre tompa szúrást érzett agyában és sietve be
fordult a házba. Felesége rászólt: „Mi bajod Péter?“ Itt . . . 
itt . . . mutatott Péter a fejére . . . innen jön a veszedelem 
a falura . . .  Az asszony nem értette. Hol fáj ? Innen . . . 
jön a veszedelem a falura . . . Szegény asszony sírva fakadt. 
De ahogy férjére rátekintett, egyszerre megértett mindent.

Istenem, Istenem! — buggyant ki a száján — megbo
londult a férjem — és keservesen sírva fakadt.

Csőri Péter pedig csak nézte, közben fáradhatatlanul 
mondogatta: Igen — én . . .  én hoztam a veszedelmet . . .

Rát község főutcáján áll egy szép telkes ház. Az arra 
menők gyakran látnak az udvarán egy ősz öreg embert. De 
borzalom ránézni. Tekintete szúrós> tébolyodott. Néha ráncos, 
öreges kezeivel homloka elé nyúl, mintha felhőket akarna elűzni.

Csendesen ül, ha szép idő van még mosolyog is az 
őrültek furcsa, torz mosolyával.

De, ha eső felhők tűnnek fel az égen, egészen megválto
zik. Szemei vadul cikkáznak és magából kikelve rohan be a 
házba. Ilyenkor messziről lehet hallani furcsa, zagyva kiálto
zását: „En vagyok az oka . . .  én . . . én . . . én . . . ho
zok . . . minden rosszat a falura.

Ilyenkor az ájtatos öreg nénikék feje összehajol és úgy 
súgják egymásnak : „Lám az öreg Pétert megbüntette az Isten !“

Ha elfáradtál a tanulásban, felüdíti lelked a Tanítójelöltek Lapja.
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A miskolci izr. tanítónőképző intézet jólsikerült, értékes 
előadást tartott április 19. és 21-én. Az előadás címe: „Az 
ember élete költők és művészek munkájának tükrében“. A 
nagyszámú és különböző életkorú hallgatóságot végigvezettük 
a „Boldog gyermekévekben, ahol gyakorlósaink szerepeltek 
szép sikerrel, majd a ,,Jövő kapujában“ álló kereső ifjút mu
tattuk be. Ennek a résznek kiemelkedő és meghatóan kedves 
mozzanata volt az V. évesek ballagása. Nagy érdeklődéssel 
nézte a hallgatóság az embert „Az élet delén“. Megmutattuk 
itt a küzdő, de bizakodó embert, aki dolgozik családjáért, ha
zájáért, embertársaival együtt. A negyedik részben „Elülnek a 
hullámok“. Itt az ősz, megtört, elfáradt, de fáradtságában is 
Istenre tekintő agg embert mutattuk be. Fáradtságunkért meg
érdemelt tapsjutalmat kaptunk és az érdeklődést legjobban bi
zonyítja, hogy meg kellett ismételni az előadást. A sikert első
sorban tanárainknak köszönhetjük, akik kivétel nélkül mind
nyájan fáradságos munkájukkal támogattak. A jövedelmet 
szegény társaink segélyezésére fordítottuk.

Az északkerületi „Kisok“ mezei futóversenye. 1936. március 29-én 
3600 méteren. Szép napos időben rendezle a miskolci ev. tan. kép. az észak
kerület diákjai részére a mezei futóversenyt. 10 órakor már nyüzsgött a sok 
tarka trikótól a sajóparti zöld szőnyeg. Itt vannak az egri „prepák“ — a mis
kolci reál, a kereskedelmi, a kát. gimnázium s a versenyt rendező ev. tk. 2 
csapattal. Eördögh tanár úr indította a népes mezőnyt (60 fiút). Rögtön az 
elején öldöklő iramot kezdenek. A miskolciak mindjárt az elején élre vágnak és 
szédületes iramban vezetik a mezőnyt. Hencsei a miskolci tk. favoritja 25—30 
méterre elhúz ez éltől, de utána nyomul Urbanek (reál) és Bernárd (Eger). 
Az egyenesbe Hencsei rosszul lép, sántítva küzd tovább. Méterről-méterre 
fogy az előnye s az utolsó 10 m-en mór látszik, hogy csak második lehet. 
Élvezetes szép küzdelemben folyt le a verseny. Részletes eredmények: 
1935—36. északkerület diák bajnoka: 1. Urbanek László miskolci reál (9*9) 
2. Hencsei Elemér miskolci tan. kép. (9.11), 3. Bemard Jenő egri tan. kép. 
(9.19). A csapatversenyt az egri tan. kép. nyerte meg. A csapat tagjai: 1. 
Bernárd, Farkas. Gallai, Bállá, Bátorfi, 2. A miskolci ev. tan. kép. 1. csapata: 
Hencsei, Pozsonyi, Ökrös, Bányai, Képes. 3. A miskolci ev. tk. 2. csapata: 
Bartos, Tóth, Vasas, Deák, Koplinger.

Akarsz egy jó barátot? Fizess elő lapunkra!
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ELTAMADUNK
L u k á c s  L í v i a ,  Sopron=^-

Szokatlanul enyhe április volt. Az éltető napsugár végig
csókolta aranyos sugaraival a földet s a nagy természet fel
ébredt hosszú, téli álmából. Nagyszombat délután volt. Mintha 
minden a feltámadást akarná ünnepelni, olyan fényesen sütött 
a napsugár, olyan kedvesen csicseregtek a kis madarak, olyan 
friss színe volt a rügyező fáknak, virágzó lomboknak. Kipirult 
arcú mosolygó szemű gyermekek már ünnepi ruhácskában 
siettek a kis község iskolája felé, mert onnan indultak a fel
támadásra. Minden és mindenki boldog és vidám volt. Csak 
egy kis ház lakói nem tudtak mosolyogni, nem tudtak örülni. 
A községháza melletti kis jegyzői lakás lakói.

Kedves ember volt a jegyző, szerették a lakósok. Mór 
úgy tíz éve lehet, hogv idejött. Akkor még nőtlen volt, de nem
sokára megtalálta az élettársát, akivel békés boldogságban élt 
a virágos kis jegyzői házban. Boldogságukat csak az zavarta 
meg, hogy nem volt gyermekük. Buzgón kérték az ég Urát, 
hogy adjon nekik gyermeket. Végre aztán megérkezett a várva- 
várt ajándék egy kis fiú személyében. A boldog szülők azt 
sem tudták hogyan köszönjék meg, hogyan örüljenek neki. A 
vadszőlővel befuttatott kis jegyzői lakba beköltözött az állandó 
öröm napsugara, mely beragyogta a virágos udvart, a folyon
dárral díszített verandát, de legfőképp a parányi gyermekszo
bát. És a kis Pisti nőtt, növekedett. Aranybarna haja dús für
tökben omlott vállaira, mélykék szeme mosolyogva nézett min
denkire. Édesapja derűs, vidám kedélyét örökölte, de volt va
lami benne az édesanyja mélabús komolyságából is. Szép, de 
ami a fő, nagyon jó gyermek vöt Pisti. Mélyen érző kis szíve 
csak szeretetet tudott adni mindenkinek, azért környezetének 
kedvence lett.

Aztán elérkezett az az idő. mikor Pistikának iskolába kel
lett mennie. Szívesen tanult, szorgalmas és engedelmes volt, 
szerették kis társai, de a tanító úr is. Elmúlt az első év s a 
másodikban Pisti az első szent áldozáshoz járult. Milyen öröm
ünnep volt ez a kis családban 1 Pisti igazán boldog volt. Az
nap este, mikor anyjával az elvégezte az esti imáját, átkarolta 
s bizalmasan súgta fülébe: „Tudod, anyukám, ha megnövök, 
pap leszek.“ — „Soká nősz még te meg, kicsi fiam“ — felelte
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a jegyzőné, megsímogatva a gyermek arcát, mely a szokott
nál is pirosabb volt. Az asszonynak feltűnt, hogy milyen forró 
Pisti arca s hogyan ragyognak a szemei. De azt gondolta, hogy 
a nagy örömtől van s kis keresztet írva Pisti homlokára, ma
gára hagyta. Pisti sokáig ébren volt még s mindig arra gon
dolt, milyen jó lesz, ha majd pap bácsi lehet, és ő is kezébe 
veheti a fehér szent Ostyát, az édes Jézust. Éjjel nyugtalanul 
aludt. Másnap anyja korábban jött felkelteni, mert Pisti szent 
misére akart menni. — Anyukám — kérdezte Pisti ártatlan ár
tatlan arcocskával, ha korán kelünk fel, akkor mindig úgy kell 
fázni, mint én most? — Nem kisfiam — felelte a jegyzőné. 
Most biztosan azért fázol, mert még nem szoktad meg a ko
ránkelést. A szent mise alatt áhítattal fogadta kis szivébe az 
Urat s mikor vissza felé, jött az oltártól, egész testében meg
remegett és összeesett. Édesanyja s a körülállók odasiettek és 
kivitték. A friss levegőn hamarosan magához tért. Anyja haza
vezette s lefektette. Bágyadtan dőlt párnáira, láztól csillogó 
szemeit lezárva úgy pihegett, mint egy beteg madárka. A meg
rémült szülők orvost hívtak. — Súlyos tüdőgyulladás — álla
pította meg az orvos, majd vontatva tette hozzá — de remél
jük, hogy Pisti erős szervezete hamarosan legyőzi. — Nehéz 
hetek következtek a kis családra. Pisti állapota mindig rosz- 
szabb lett. Az orvos és aggódó szülők mindent elkövettek, de 
a betegség reménytelenre fordult. Az orvos jó ismerőse volt a 
jegyzőéknek, tudta, hogy mennyire szeretik a gyermeket, saj
nálta őket, de mégsem tehetett mást, mint hogy tudatta velük 
a szomorú hírt: Pistike menthetetlen! Az asszony elájult a hír 
hallatára, alig tudták magához téríteni. A plébános és tanító 
többször eljött, hogy erősítsék a szülőket és meglátogassák ked
ves kis tanítványukat. Egy alkalommal, mikor a plébános úr 
egyedül volt a kis beteggel, megkérdezte: Pistike szívesen meg
halnál, ha a Jézuska úgy akarja? — A gyermek bágyadt te
kintete felcsillant: Nagyon szeretnék a Jézuskához menni, de 
anyus . . .  és apus . . .  — mondta tördelten — őket úgy saj
nálom! — Holnap elhozom a Jézuskát és mikor betér kis szí
vedbe, kérd őt Pistike, hogy vigasztalja meg jó szüléidét, mert 
a Jézuska haza akar téged vinni a mennyországba — mondta a 
plébános. Aznap Pistike nem tudott másról beszélni, mint a 
Jézuskáról, aki eljön és magával viszi. És másnap eljött a 
nagy Király kicsi katonájához. Pisti túlboldog volt. Ez volt a 
harmadik, egyúttal az utolsó szent áldozása itt a földön. Egész 
délelőtt mozdulatlanul, behunyt szemekkel feküdt, kis kezét 
dobogó szívére szorítva. Délután megkezdődött a haláltusa. 
Hosszú és fájdalmas agonizálás volt. Pisti már alig lélekzett. 
Szétroncsolt tüdeje felmondta a szolgálatot, levegő után kap
kodott. Majd erős vérhányás következett. Aztán aléltan dőlt 
párnáira. Ügy látszott, hogy önkívületi állapotban van. Szülői 
állandóan ott voltak mellette. Már alkonyodott. Közben megér-
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kezett az orvos, majd a plébános úr. Tompa csend neheze
dett a kis szobára. Mindenki érezte a nagy látogató közeled
tét, várták a Halált. Égtek már a szentelt gyertyák s a plébá
nos elkezdte a haldoklók imáját. Pistike most hirtelen felnyi
totta szemeit. Tekintete a távolba révedezett, ajkai mosolyra 
nyíltak, kis karjait kitárta s halkan suttogta: Jön. . . 1 Már itt 
van. . . ! Hív. . . ! Megyek. . . Jézusom. . . Az utolsó szavak
nál holtan hanyatlott hátra, de sápadt arcocskáján megmaradt 
a földöntúli mosoly. Az ablakon át beszökkent az alkonyi nap
sugár és glóriás fénybe vonta a kis Pisti holttestét. A jegyzőné 
görcsös zokogással borult a kis ágyra, mellette megtörtén ál
lott férje. A plébános néhány vigasztaló szót szólt, aztán az 
orvossal csendben elhagyták a szobát. A szülők nagy fájdal
mát most nem szabad zavarni.

Elérkezett a temetés napja. Pistikét kis társai első áldo- 
zási fehér ruhácskájukban kísérték utolsó útjára. Lágyan csen
gett finom gyermekhangjuk: Ott fenn, ott fenn, ismét meglát
hatjuk egymást! — Fekete napok, sötét, nyomasztó hetek vol
tak ezek a jegyzőékre. A nagy veszteség olyan fájdalmasan 
érintette őket, bogy alig tudtak megvígasztalódni. Különösen a 
jegyzőné. Nem tudott belenyugodni az Isten akaratába. Hiába 
beszélt neki a plébános, az orvos, az ismerősök, hiába vigasz
talta férje, az asszony nem tudott, nem akart belenyugodni. 
Egészen magábavonult, nem törődött senkivel, semmivel. Na
gyon sokat időzött a temetőben, kedves halottja sírjánál.

Múltak a hetek, hónapok. A jegyzőné bánata nem en
gedett. Elmúlt a tél is a szomorú karácsonnyal s jött a tavasz 
a feltámadás ünnepével. S a jegyzőné még most sem tudott 
megvígasztalódni. Ézen a szép nagyszombat délutánján, mikor 
minden és mindenki örömmel várta a feltámadást, ő most is 
a temetőbe indult. Férje szelíden kérte, hogy legalább most 
ne menjen a temetőbe, hanem vegyen részt ő is a feltámadási 
körmeneten. Az asszony nem felelt, csak ránézett az urára s 
tekintetében annyi reménytelen fájdalom volt, hogy a jegyző 
egy szót sem tudott szólni, engedte, hogy felesége menjen a 
temetőbe, ő  egyedül indult a feltámadásra.

Az asszony elgondolkozva haladt el a kertek alatt a te
mető felé. Megállott a fehér kis sírkő előtt. Egy ideig nézte a 
kis Pisti fényképét, mely a név felett volt beüvegezve a kőbe, 
majd hangtalan zokogással borult rá és lelkében ismét átvi- 
harzott a „miért.“ Mikor felemelte a fejét, tekintete a temető 
közepén álló nagy keresztre esett. A kereszt felirata: Feltáma
dunk! Az asszonyt mintha villámütés érte volna! Mi ez? Fel
támadunk?! E közben megkondult a körmenetre hívó harang. 
Ez is mintha ezt kongta, zúgta volna: Feltámadunk! Feltáma
dunk! Rövid a földi élet, de azután jön az örök lét, hisz’ fel
támadunk! — Az asszony lelkét telezsongták a harang hang
jai s nézte merően a keresztet. Feltámadunk! Megeredtek a
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könnyei s lelke alázatosan hajolt meg az Isten akaratán. Most 
eszébe jutott az a sok vigasztaló szó, melyet részint a plébá
nostól, részint férjétől hallott s melyre akkor nem is figyelt, 
mert nem akarta elfogadni, nem akart megnyugodni. Hányszor 
mondták ők is. hogy hiszen az Isten adta, 0  el is vehette s 
a válás nem tart örökké. Most jutott eszébe a kis Pisti pajtá
sai búcsúénekének utolsó sora is: . . . remény, remény vígasz
tal meg bennünk! — Igen, a remény! Hisz odaát találkozunk! 
A kegyelem most áthatotta és megtörődött, alázatos szívvel 
mondta: Legyen meg a Te akaratod! Aztán lassan felemelke
dett, megcsókolta a kis sírkövet és elindult a szomorúfűzfák 
között.

Most megkondult a harangszó, kezdődött a körmenet. A 
jegyzőné éppen ekkor ért oda. Beállott a sorba s megnyugo
dott szívvel zengte ő is az alleluját. A feltámadt Jézus megnyi
totta a7 örök hon kapuját! A halál nem választ el örökre, hi
szen feltámadunk!

Lámpafény
Filter

Oly szomorú itt ülni 
és nézni
az öreg lámpa fényét.

Ilyenkor bánat és fájdalom 
ömlik szét a méla alkonyon, 
behálóz mindent, lelket és szívet, 
s nem gyújt meg bennem, vágyat, re

ményeket.

I s t v á n ,  Győr

Kísértő árnyai imbolyogva járnak 
sötét falain csendes kis szobámnak, 
körülölelnek sápadt-melegen, 
s ilyenkor sírok — csendes éjeken.

S az öreg lámpa búsan tovább ég. 
mig ott künn elpirul lassan mér az ég, 
akkor szép csendesen, halkan elfúvom, 
de ittmaradt üvegjén a fekete korom, 
s vele — a bánatom . . .

I h l e t
B a l o g h  Be

Kereslek fönn a Mindenségben, 
Pedig lehet itt, vagy mellettem. 
Mindenütt érzem lábad nyomát. 
Kutatlak Uram, egyre tovább.
Érzem kezedet, rajtam pihen, 
lágyan kormányzód vérző szívem. 
Sejtem mérhetetlen nagy utadat,
Adj fényedből gyenge sugarat. 
Mutasd meg merre járjak-keljek, 
Hogy színről-színre Reád leljek.
Hol van lényed ? Hol a Te hazád ?

r i s, Szeged

Merre induljak óh mondd Hozzád ? 
Imádságon legyen áldozat,
Melyet dicsőséged elfogad.
Hagyj elmerengeni olykor titkodon, 
A láthatatlan égi utakon.
Fordítsd felém olykor napodat,
Mely szavadra bárhol ragyoghat. 
Egedből küldj egy tenyérnyi részt, 
Hárítsd el a zúgó földi-vészt. 
Védelmezzen trónod angyala,
Legyen áldás megszentelt szava.
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A  A „szováti káposzta“ meséje A
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i ^
I Népies elbeszélés — Horváth Matild, Sopron I

Napsütétes tavaszi délután volt. Kisétáltam a kertbe. Alig
hogy körülnéztem, az öreg János bácsival találtam magam 
szemben.

— Aggy’ Isten kisasszony — köszönt az öreg.
— Mi járatban van János bá’ — kérdeztem.
— A veteményeknél nézgelődtem, hogy mekkorák a pa

lánták. Már a káposzta is szép.
— Mért éppen azt mondja, mikor én azt nem szeretem.
— Nem-e, pedig azt szeretni kellene, hiszen „Szovát“ hí

res a káposztájáról.
— Szovát ?— modtam kételkedve.
— Igen, egy érdekes történet fűződik a káposztához.
En erre szörnyű kiváncsi lettem és kértem János bácsit, 

mondja el nekem ezt a mesét. Nem is kérette magát sokáig. 
Elhelyezkedtünk egy pádon és az öreg kezdte a mondókáját.

— Valamikor régen, még jó dédapáink idejében „Szovát“ 
híres volt káposztájáról. Messze vidékről jöttek, hogy „szováti 
kábosztát“ vehessenek. Jó is volt az. Boldogult öcsém igen 
jól tudott főzni. Abban az időben volt Szovát községnek egy 
kántora. Felesége nem volt. Élelemről persze a falu lakosainak 
kellett gondoskodni. Ki is hirdették, hogy a kántor házrul-házra 
jár és mindennap más háznál kap élelmi ellátást. Meg is kezdte 
az öreg a házalást. A gazdasszony büszke volt, hogy nála 
kezdi az öreg az étkezést. Ki is tett magáért, finom ebédet fő
zött. Persze a káposzta vitte a főszerepet, mert az volt a leg
jobb s legjobban Ízlett a kántornak. Jól bekebelezett belőle. 
Meg is dicsérte a gazdasszonyt a jó ebédért. Általában, mint 
minden asszonynál, ennél sem maradt meg a szó. Ebéd után 
mindjárt ment a szomszédasszonyhoz és elmondta neki, hogy 
megdicsérte a kántor a jó ebédért. Különösen a káposzta Ízlett 
neki. — Én is azt főzök, gondolta magában. — így is lett. Meg
érkezett a kántor a másik házhoz is. Persze itt is káposztát 
kapott. Most is Ízlett az öregnek, mint az első napon és azért 
itt sem maradt el a dicséret. Ennél az asszonynál se maradt 
meg a szó, ez is elmondta a szomszédasszonynak. Első na
pokban nagyon ízlett a kántornak a káposzta. így ment egy 
hétig, kettőig, úgy hogy már egy hónapon át mindennap ká
posztát kapott szegény kántor. A „jóból is megárt a sok“ — 
tartja a közmondás — hát szegény kántor is megunta a ká
posztát. Már kénytelen volt szóvá tenni az asszonynak, hogy 
nagyon megunta, mert már egy hónapja mindennap káposztát
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kapott. Az asszony szégyenletében nem tudott mit csinálni. Ezt 
persze nem mondta meg a szomszédjának, hanem hamisko- 
dott és azt mondta, hogy Ízlett a kántornak az ebéd. Ennek 
szavain fölbuzdulva a másik asszony is káposztát főzött. Sze
gény kántor már félt az ebédtől, mert tudta, hogy káposzta 
iesz. Úgy is lett. Mire ment a kántor a jó illatú káposzta gő- 
zölgött az asztalon. Még a háta is megborzadt, mikor meglátta. 
Szólt is mindjárt a gazdasszonynak, hogy ő már látni sem kí
vánja a káposztát, nemhogy megenni tudná. Irult-pirult szé
gyenében az asszony. A kántor szólította, hogy hozzon egy 
ásót ő elássa a káposztát, hogy többé ne láthassa. Beleöntötte 
egy zöld cserépfazékba és vitte a kertbe. Ásott egy gödröt és 
belehelyezte a káposztát fazekastul.

Miközben a földet szórta rá ezt énekelte: „Alugyál, nyu
godjál, szováti káposzta, nem vesz be téged többé már az 
öreg mester gyomra.“ Ezzel betemette örökre a káposztát.

Nem is kapott többé sohasem. Ezzel végétért a káposzta 
meséje.

Az öreg kántor már rég meghalt, de az ének még él és 
szájról-szájra jár.

Megyek . . .
R e g ő s  F e r e n c .  Pécs

Megyek — itt hagyok 
Mindent mi szép volt, 
Kedveset, drágát,
Mely lelkemben lakott.

Viszem szívörömmel 
Emlékeim fáját, 
Búcsucsókkal megfürösztöm 
Mindenegyes ágát.

Az élet útjain 
Drága emlékek; 
Visszasírlak beeneteket 
Legszebb diákévek!

O r g o n a
K i s s  Má r t o n ,  Győr

Orgona a lelkem a billentyűket,
piciny kápolnában, a pedálokat . . .
játszik rajta — ,
a vad § an -
Élet-kántor . . . Zengek bús
Néha simogat. gyászdalokat . . .
de legtöbbször durva, s himnuszt !
üti. . . veri. . . rúgja a Mennybélinek.
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Csengeri Mihály megtér
KOVÁTS PIROSKA, Sopron

Sűrű sötétség borult a tájra. Az eget egészen elborítják 
a fekete viharfelhők. A fák levelei meg sem lebbennek, olyan 
nyomott a levegő. A tikkadt föld megnyitja szomjas száját és 
kér, könyörög esőért. A virágok lehajtják fejeskéjüket és tik- 
kadtan nyitogatják a kelyheiket eső után. Meleg júliusi éjszaka 
borul a vidékre.

Egy magányos vándor ballag a kanyargó úton. Kezében 
görcsösen tartja a vándorbotot. Görnyedt tartásán meglátszik, 
hogy milyen fáradt. Ősz szakálla a mellét veri. Kicsi kékpety- 
tyes motyóját balkezében tartja. Lassan halad előre. Térde 
meg-megrogyik. De csak megy előre. A távolságban élénk kékes
sárgás fény villan. Utána tompa moraj. Most látni még csak 
a hirtelen támadó fényben, hogy milyen öreg és fáradt a ma
gányos vándor. Tovább nem bírja. Összeesik. Kis batyuját 
még most is görcsösen szorítja.

A szél feltámadt, a levegő lehűlt. Boszorkánytáncot jár 
a bohókás kedvű szél. Egyre sűrűbben tűnnek fel a kékes fé
nyek. Irtózatos csattanás. A nagy öreg hárs, melyet Csengeri 
Mihály ültetett, dől keresztbe az úton. Egyenesen a földönfekvő 
vándorra. Egymást érik a villámok. A fák hajladoznak az iszo
nyú szélben. A virágok feltartják kelyhüket és várják az üdítő 
cseppeket. A madárkák felriadnak, élesen felsivítanak, aztán 
csend. A fa alól nyögés hallatszik. Utolsó akaratát nyilvání
totta a haldokló: „Én Csengeri Mihály, én, falum szégyene meg
térek! Bocsássatok meg. Sokat szenvedtem már. Megtérek ah
hoz, aki mindent megbocsájt. Temessetek meggyilkolt anyám 
mellé.“ Élhalgatott. A villámok egymást érik, a dörgés egy 
percre sem szünetel. A szélső házban lakó magányos nénike 
megfordult a csíkos dunna alatt és keresztet vetett a nagy 
csattanás hallatára. „Egy igen nagy bűnös halhatott meg 1“ 
mondta és meggyújtotta a szentelt gyertyát, Piros, Csengeri 
Mihály jegyese. Elül a vihar. A villámok már csak messziről 
látszanak. Az ég csatornái megnyitották zsilipjeiket és bőséges 
esőt öntöttek a szomjas földre. Egy lélek halkan kopogott a 
mennyország ajtaján . . .

« a  m *

Testvér miért nem viseled jelvényünket?
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II

S Z E R K E S Z T Ő I
II

o
II

Ü Z E N E T E K

Mindenkinek. A X. évfolyam végére értünk.. Bár egyes kép
zők munkáikkal és előfizetéseikkel visszahúzódtak tőlünk, — ért
hetetlen módon — mi mégis a jól végzett munka tudatában tesz- 
sziik le az utolsó kettős számunkat asztalotokra. Igyekeztünk min
dig a legjobbat nyújtani. Válogattunk abból, amit kiildtetek. Ame
lyik képző nem küldött, abból természetesen nem közölhettünk. 
Szívesen adtunk helyet bármelyik képző idején érkezett híreinek. 
Készakarva egyetlen munka sem maradt bírálat nélkül. S ezt a bí
rálatot személyre való tekintet nélkül, egyedül az előttünk levő 
munkára adtuk.

S most, hogy két hónapra búcsúzunk, kellemes vakációt kívá
nunk minden kedves barátunknak. A viszontlátásra szeptem
berben.
( Figyelem! Ez a számunk kettős szám. Ára 40 fillér. Egyben 
kérümc mindenkit, hogyha elfogadta a lapot, tartsa becsületbeli 
kötelességének, hogy azt meg is fizesse. Kérjük a szerk. bizott
sági tagokat, hogy a még hátralékos díjakat minél előbb küldjék 
eleget tehessünk fizetési kötelezettségeinknek.

A vidám Napúrfi tapasztalatai. Nem rossz. — Epilógus. 
Rossz rímek: álmodás, bámulás, nyugovás. Gondolataid nem rosz- 
szak. Csak a forma. — Sziromhullás. Szép. — Izgalmas percek. 
Ez nem sikerült. — Tavaszi hangulat. A másik jobb. Nehézkes.
— Üdvözöllek. Erőltetett rossz rímek. Nem költemény. — Aki 
nem csügged el... Szomorú történet. Előadása elég jó, de a vál
tozások hihetetlenül gyorsak. — A kis libapásztor. Kedves kép. 
Stílusa is jó, de nagyon iskolai dolgozatszerű. — Utolsó húsvétom 
az intézetben. Színtelen előadása közismert dolgoknak. — Búcsú. 
Kedves elmélkedés. — Húsvéti locsolkodás. Ismert és elcsépelt 
téma, gyenge előadásban. — Falum tavaszkor. Kedves kép a 
szülőföldről. — Iskolai életem utolsó tavasza. Nem sokat mond.
— Várva várt vakáció. Különösen a vége megkapó. De az elő
adása gyenge. — Szegényes külső, nemes szív. Előadása nagyon 
darabos. — Elhagyjuk kedves intézetünket. Szép gondolatok, de 
érzik rajtuk, hogy nem a szív szól belőle. Sokat ismétel. — Vár 
a jegyes. Száraz a leírása. Kevés a szava ennek a jelenetnek az 
ecseteléséhez. — A könyv nevelő és romboló hatása. Ennyivel nem 
lehet ezt a fontos kérdést elintézni. — Ártatlan öröm. Kevés ehhez. Te 
Deurn laudamus. Nem rossz. Csak jobban szeretjük a logikus 
megoldásokat. Ne olyan hirtelen ,és véletlen legyen az. — Sza
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badíts meg a gonosztól. Ügyes, szép leírás és elbeszélés. — Fél
reértés. Semmi. — János bácsi kalapja a forgószélben. Gyönge 
história, színtelen előadás. — Édesanyám. Próza, az se sok érő. — 
A Mester hív. Hivatásom, stb. vers egy sem ér semmit. Tegye le 
a lantot. — Ilike boldogsága. Nagyon keveset mond. — Gyermek- 
lelkek. A sok mellékes eltakarja a főt. Előadása nem elég élénk. 
Egyik helyen alig hihető. — Bosszú. Borzalmas história. Nem 
gyönyörködtet. Előadása is gyönge. — Katicabogárka. Kedves, 
de nem sokat mondó munka. — A boldogságot könnyű megtalálni. 
Jó stilusú, de keveset érő mű. — Harmincán vagyunk. Mint vers 
vagy pláne költemény, — rettenetes. Tartalmilag nem közérdekű.
— A keresztfához megyek. Szép leírás. Jó stílus. A fiatal fellépése
— nem lehetetlen ugyan, — de valószerűtlen. — Mit regél az 
öreg diófa. Ügyes iskolai dolgozat. Jó stílusa van. Ha talál, té
mát, fog írni. — Az elhagyott lak. Eseménytelen, szép leírás. — 
A bezárt kapu mögött. Szép stílus, kedves kép, de így kevés. — 
Föltámadás. Szép. — Egy emlékezetes névnap. Jó leírása a név
napnak, különösebb érték nélkül. — Séta az erdőben. Néhány 
szó, esemény nélkül. Írni tud. — Eltévedtünk. Nehézkes előadása 
van. Keveset mond. — Legszebb virág. Szép szavak, de nem 
vers, még kevésbbé költemény. — Drágán szerzett árvácska. 
Nem így történt ügye? Lopni nem szabad írásban sem. — A nagy
szerű ródlizás és a szegény nyuszi balesete. Gyenge, szörnyen 
összehabarodojt história. — Ördögűzés. Elbeszélni tud. De ehhez 
hasonló eset egy ifjúsági könyvben sokkal szebben megvan. ír
jon saját eredeti témáról. — Egy kellemetlen utazás szerencsés 
vége. Kellemes. Jó elbeszélő. Témája, illetve az esemény nem 
közérdekű — Feró sírt. Ez kevés. Tud jobbat is nyújtani. — 
Álom és valóság. Nem sok érő. — A vén cigány. Ez is kevés!
— A tavasz és legszebb hónapja. Nem mond semmi újat. Stílusa 
jó. írjon; keressen témát. — Eta születésnapja. Kedves jelenet. 
De 'mint irodalmi mű, nem értékes. — Dicsértessék. . .  Jó, megfi
gyelés. De a megjelenítés nem sikerült oly jól, mint a másik
ban. — Álmodtam. Szép. — Uj tavasz. Semmi. Nem vers, rossz 
rímek. — Két dal egy embergyöngyvirágról. Próza jön. Ezt nem 
közöljük. Nem tetszik. — Csalogány-nász. Ne:m sokat mond. — 
Hit és tudás. Zavaros; másik jön. — Afrikai harcok. Nem csat
tanó. — Tavasz a földön. A leírás jó. Különösebb értéke nincs.
— Ibolyák. Stílusa, előadása jó. Talán túl igaz. — Én csak élek. 
Jó vers. Pesszimisztikus hangulatú. — Hamis hangokkal tele. Jó.
— Az én hazám. Nem tetszik. — Egy tavaszi álom. Befejezetlen. 
Az első három sor ismétlése nem való oda. — Pipacs. A rí
mek gyengék. — Tavasz. Csak szó, csengés. Tartalom kevés. — 
Jézus keze. Ügyes. Csak egyik oldalra írjon. — Altatgatom a kis- 
öcsémet. Kedves. — Törött hegedűm. Jó. — Iskolalátogatás. 
Nagyhangú Tartalmilag üres. — Emlékek. Tudsz írni. De a lel
ket nem látod. A lényeg felett elsiklasz. — Egy tavaszi este. 
Vannak gondolatai. Kifejezni is tud. Csak a rímkeresés ne menjen
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az értelem és összefüggés rovására. írjon! — Boldog óra. Szép 
szavak; ritmus is jó. Könnyű fajta. — Nyugtalanul. Emlékszel. 
Hasonló. — Szemek-könnyek. Szóáradat. Az értelem rovására. 
— A végső cél felé. Jó. — Tegnap és ma Könyörgöm, esdem 
alakot még a rím kedvéért se használjuk mi, magyar tanítók. Nem 
tetszik a vers. — Valaki, aki messze van nagyon. Beküldött ver
seid közül ez az egy tetszik. A többi tartalmilag nem áll meg, 
vagy rímkeresés miatt nem megfelelő. Prózád ügyes. — Utolsó 
sóhaj, Vágyak. Mindkettőnek az a hibája, hogy ismétel s így hosz- 
szú lesz és veszt erejéből. — Ugy-e anyám. Jó. — Valaki meg
halt. Ügyes megfigyelés. Eleven, megkapó leírás. — Rügyfa- 
kadás. Mintha nem volna természetes. Erőszakolt. — Gyöngyvi- 
rágcs május. Rímkeresés. — Vár a nyár. Nem tetszik. — Egy
máséi lettek. Tud írni., De mindig csak a halált, pláne így. Éle
tet! — Májusi séta. Kedves leírás. De a váratlan események kis
sé valószerűtlenné teszik. — Olga hálája. Kedves. — A cigány
nak is van szíve. Jó. — Min nevet a Nap úrfi. Jól indul, de aztán 
ellaposodik. — Tibi filozofál. Érdekes megfigyelés, kár, hogy 
előadása nem megfelelő. — Jézuska majd ad nekem. Jó. — E rab 
föld mind az én hazám. Szép elmerengés. Eleje azonban nagyon 
elcsépelt. — Jönnek a cserkészek. Kedves dolog, kár, hogy néhol 
lapos az elbeszélés. Búcsuzás. Kedves! Bár néhány közhely van 
benne. — Kis lak áll a nagy Duna mentében. Ügyes összefű- 
zése ismert verseknek. Különösebb értéke nincs. — A kereszt 
győzött. Ismert fordulatok, kevésbbé jó stílusban. — Csendes 
álom. Erlkönig magyarul! — Valakit vár a maimocska. Jó stí
lus, de a tartalma nem sokat mondó.

'A

*








