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Újévi gondolatok

^Kmikor leültem az íróasztalomhoz vezércikket írni, 
eszembejutott egy nagyon kedves, régi emlékem. Akkor még 
diák voltam. A hittanárom valami orvosságért küldött el. Kö
dös, hideg téli napon. Fejem leszegtem, a nyirkos hidegtől fel 
sem mertem nézni egy ideig. Amikor felnéztem, szinte meg
álltam a csodálkozástól. Eddig a földet néztem. Csak a lá
bam élé láttam. Amikor felnéztem, messze akartam nézni, de 
nem lehetett. Szemem elől elzárta a távlatokat a sűrű, titok
zatos köd. Egy darabig mindent láttam. Távolabb már csak 
homályos körvonalakat. Mi akar lenni? Nem tudható ! Amarra 
messze csak homály, csak titok. .

Az újévről mindig ez a kis emlék elevenedik fel bennem. 
Mert ilyen az eljövendő év is. Homály, titok.

Azt kívánjátok tőlem, hogy újévi vezércikket írjak, kö
szöntőt mondjak. Miért? Jót kívánjak? Azt ti saját magatok
kal jobban megtehetitek. Nem ezen múlik az eljövendő év 
boldogsága. Nem az emberek nagyképűsködő, hasznot váró, 
szokásból fakadó, vagy kis százalékban őszinte jókívánatain, 
hanem Isten nagy gondolataival harmonizáló munkátokon. A 
boldogságot nem kérni, nem kívánni kell, hanem csinálni. 
Segítséget, Isten áldását kérni a boldogságot teremtő mun
kánkhoz, de nem ölünkbepottyanó, munka nélkül ránk hulló 
boldogságot kívánni. Vetés nélkül nem lehet aratni test
vér! Tudásod tanulás nélkül, állásod tudás nélkül nem lesz. 
A varázspálcák kora már a mesékben is lejárt. Ne légy va
kon csodaváró, munka nélkül bőségszarut kívánó. Dolgozz és 
akkor lesz boldog új éved! Örömmel, lélekkel, egész tudásod
dal, akkor érzel majd felemelő boldogságot. A lapunk nem 
boldog új évet, hanem jó munkát kíván az új évre és ehhez 
Isten áldását! &
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K I L E N C  B O R I S S Z A KERECSENDI KISS MÁRTON

Bordás Jancsiék a faluvégen laktak Meg a túl is kijjebb. 
Gyerek szempontjából ennél alkalmasabb állapot el sem kép
zelhető. Nincs is azon csudáim való, hogy mink is igen 
nagyra tartottuk Jancsi barátságát. Az apja affele foltozo 
varga volt. Kis pilinckefejű. szaporabeszédű. Igen jorayalo 
ember -  míg a lábszíjat le nem akasztotta a combjaiul. 
Hej kegyetlen szerszám volt! De jól emlékszem meg most is. 
s tán hamu helyett mamut mondó vén koromban is emlé
kezni fogok arra a ázíjjra. , . . .

Mint mondám, igen-igen szíveltük a Jancsit, mivelhogy a 
rőzserakások. ólak, kazlak között kellemetes bujocska esett. 
Egy szaladásnyira volt az erdő, eminnen meg a „Bornyuja- 
rás“ nevezetű domb, oldalában homokbányánál, ami viszont
csendőr-pandúr tekintetében nem volt kutyadolog.

Össze is jöttünk mink gyakorta, különösen, ha János 
bácsi nem volt otthon. Mert ez időben sem volt mar a var- 
gaság fenékig tejfel, jobban mondva fenékig csizma meg 
bocskor. János bácsinak biz meg kellett fogni a kapanyelet is.

Ilyenkor mi becsületes létszámmal megjelentünk. Ami 
annyit jelent, hogy többen voltunk a hétnél. Jancsi ugyan nem 
volt valami nagy rablóvezér. Szívesebben szoszmotolt a lo- 
pokrócon az eresz alatt. Egyes gyerek volt, nyeszlett is egy 
cseppet. Az ő tekintélye inkább a különleges lakasviszonyokbol 
adódott. Nem volt sok benne a vér. De azért, ar™ or me§‘ 
látott minket, elragadta a csikósbuzgalom. Elnkkantolta magat.

— Gyertek, az anyja petrencéjit 1
Lassan szállingóztak a többiek is. Az utolsó mindig Ko

vács Dani volt. Ő csak akkor jöhetett, ha mar elringazta szo
pós kistestvérit. Danit „Tapsinak hívtuk különben, mert lapat 
fülei úgy ágaskodtak előre, mintha meg akartak volna nezni 
az orrát.

Összegyűltünk. Ekkor aztán rajtam volt a sor. Bár én 
sem voltam aranypálca, de még bunkós bot se a gyerekek 
előtt, tudták azonban, hogy valaminek kell a zsebben lenni.
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„Kisúr" fia nem azért volt boltos gyerek, hogy egy csepp 
kámforcukrot ne súvasszon a zsebibe, vagy ha már az lyukas, 
hát a kelebibe. Bezzeg feloszlott a rend ! Mert az osztoszko- 
dás már dicső őseinknél is szörnyen bonyodalmas volt.

Elég az hozzá, hogy üggyel-bajjal megkezdődött a bú- 
jocska. Ki a fára, ki a ganajdomb mellé, ki a tormalevelek 
közé, ki meg a félszerbe húzódott. Ez már egyéni hajlandó
ságra volt bízva. ,

A hunyó Csempe Ferkó volt, aki mellékesen a vezeri 
tisztet is viselte, nagy-fene bivaly testtel, jó öblös beszélővel.

— Mehetek? , . .
Ordította, mintha a falu másik végén bújtunk volna el.
— Gyöhetsz! Egyen ki a fene — rikkantottam vissza és 

magamra húztam János bácsi vásározó gyékényit.
V á r tu n k - v á r tu n k .  Fojtott kuncogással. Nem jó n  a rerko.
Az országúton egy szekér zörgölődött végig. Jó borízű 

hangon énekeltek rajta vagy hárman-négyen. Biztosan az egri 
pincében jártak. A nóta összefolyt a kerekek zötyögésivel es 
szépen távolodott. Ebben a pillanatban éktelent ordított a
Ferkó.

— Gyertek elő 1
— Siessetek I Ja j! Mi van itt 1
Napy ijedten összeszaladtunk egy pillanat alatt. Ferkó 

orditott ugyan tovább, de láttuk, hogy nincs olyan nagy baj. 
Hol hajladozva, hol rugdalva egy kis tonnát terelgetett le az 
útról, nagy igyekezettel. Megunta a hosszú gurigatós munkát, 
felemelte a kis tonnát és úgy düllöngött véle át az árkon. 
Ebbül rögtön láttuk, hogy nem lehet üres Sebtiben rerko el
lihegte a részleteket, mint pottyant ki a hordócska a sarog- 
lyából. Mindjárt a helyszínen meg akartuk nézni a belit. Ue 
a dugó nem engedett, meg a ravasz Szabó Karcsi azt aján
lotta hogy mennénk tán a ház végibe, hátha visszatalálnak 
jönni érte. Ebben egyetértettünk -  világos beszéd volt — 
és elhatároztuk, hogy ásunk egy kis pincét a kincsnek. Mert 
annyit már mi is tudtunk a földrajzból, hogy az egri bor híres,
ennélfogva megbecsülendő. r- . .  .

Mindenki vinni akarta a kis hordot, de ez a herko pri
vilégiuma volt, mink csak simogattuk. . . .

Jancsi hozta az ortókapát a pinceasashoz. Neki is lóg
tunk. Ferkó ezalatt egy fél verestéglával idomította a dugót 
jobbról is, balról is.

— Istentelen dugaja 1
Végre engedett a jóakaratnak és nyílásában megjelent 

a bikavér. Nossza abbamaradt minden kubikos munka.
Először Ferkó emelte a kis hordót a szájához, mi meg 

kelten fogtuk jobról, balról. Ugyan fogtuk mi mind a kilencen, 
hogy előbb kerüljön ránk a sor.



84 MAGYAR TANÍTÓJELÖLTEK LAPJA

Nyelt a Ferkó, amíg bírta szusszal. Mi pedig nem tud
hattuk, meddig birja.

— Siess. Dagadj meg!
Ferkónak elég lehetett! — egyelőre, mint a későbbiekből 

kitűnt — mert igen-igen tolta volna el magától a hordót. De 
mink kilenc felé húztuk, s amig egyik oldalon győzött az erő, 
addig ömlött a bor Ferkóra. Olyan lett az ingje, mint a bíbor.

Két marok kánforcukor beajánlásával enyém lett a má
sodik ivás joga, bár Tapsi igen csúnyát mondott a cukromra.

Szíttam én is ameddig bírtam. Jobban mondva színi se 
kellett, jött az magától bőséggel, mivel hogy kicsi volt a száj, 
nagy a lyuk. Már jócskán a hasam tájékán csörgedezett a 
drága nedű, amikor további közprédára engedtem a tonnát. 
Elvégre nem lehet mindenkinek akkora pofája, mint a Fer
kónak !

Valahogy jól-rosszul a többiek is megegyeztek. A nyisz- 
lett Jancsi úgy tartotta a feje felett a hordót, mint a mesebéli 
óriás. A kigömbölyödő haskó minden nyelintésre duzzadt egy 
centit.

Még nem voltak egész a végin, de már Ferkó megint 
törülgette a száját és féllábának megemelintésével vihogva 
simogatta a hasát. Előttem már zsongani kezdett a világ és a 
szememre is édes furcsa pillangó ereszkedett. De azért Ferkó 
után megint aláágaskodtam a bikavérnek.

Így ment ez vagy négyszer-ötször. A hordócska mór igen 
mozgott a fej felett, s mindinkább több bor szóródott a földre 
és a képünkre. Ki is ürült egy cseppig. A Jancsié volt az 
utolsó és a kis taknyos úgy vágta földhöz a tonnát, mint egy 
valóságos felnőtt. Üresen hoppant és odagurult a Kulimósz 
Gyuri lábához. Az meg felkapta és odavágta, ahol legtöbben 
álltunk. Megint vissza. így ment a hajigálós mig csak bele 
nem szédültünk a bolond játékba, s mig Ferkó neki nem tá
maszkodott a kazalnak. Csúnya dolgot művelt ottan, de ve
lünk is billegett a nagyvilág s tőlünk akár ibolyát is szedhe
tett volna. Jobbnak véltük mink is a békességes lenyugvást. 
A kis Ravasz Karcsinak még volt annyi esze, hogy a kis 
hordót átvetette az ól keritésén, ami a kocának igen tetszett, 
mert sokáig unta meg az ide-oda hömpölygetést.

Szürkületig aludtuk is Noé ólmát csenddel. De egyszerre 
úgy elkezdett sikongatni egy asszony, — mint kitudódott a 
Jancsi anyja — hogy legalább szemünk felső pilláját meg 
kellett emelni.

— Jézus Marjám ! Jézus Márjám !. .. Segítség ! Emberek 
segítsééég I. . .  Szüzanyóm ! Legyilkolták a gyerekeket! Jézus 
anyám ! Csupa vér a magzatom !

— Hallottuk ezt mi tisztán — mór aki hallotta, de nem 
Igen tartottuk illendőnek a szólást. Magam is fújtam tovább 
az angyalok dudáját.
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— Közben ország-világ elterjedt a hir: kegyetlen rabló- 
gyilkosok jártak Bordáséknál. A kilenc halottból tíz lett. Ször
nyűség 1 Szörnyűség! Vérikben vannak szegény ártatlanok! 
Odacsődült a fél falu. Mindenki borzongott a vérszagtól. Két 
csendőr is kerülközött. Volt keserves jajveszékelés: az én 
fiam ! az én drága kicsi fiamr!.. .

A hullatakaritásnál aztán minden kiderült. A hordócska 
is előkerülközött. Vitte ki-ki berúgott fajzatját.

A többi nem érdekes. Nagy püfölés kezdődött mindenütt, 
ahová a halál piros madara bevisított.

B ú z a  G á s p á r ,  G y ő r

Találkozás az élettel

Esteledett.
Hogy a napot teljes egészében kihasználjam, iparkodtam 

a szederindás, farkasalmás ösvényen egy utolsó sétáfa. A nap 
mór régen letűnt, de még lehetett hallani, hogy huncut a bíró ! 
Tehát még volt élet a parti füzesben. A füzesben, ahol nekem 
olyan otthonos minden : a darázsfészek, a szerény nefelejts, a 
a bokor és lakója, A füzesben, ahol nincsen félelem számomra, 
csak én vagyok és az arany semmiség.

Leültem egy buckára és néztem a hosszú kék vizet. A 
hídon már kigyult az útkaparó lámpája és fénye beleivódott 
a remegő vízbe. Rajta huncut szellő bujkált, el-elejtve távoli 
falucska harangszavót, majd barackot nyomva a kis buzogá- 
nyos füzekre, eltekerődzött túl a fákon és eltűnt a faluban.

És ekkor egyszerre — míg a harangszó bugása mesélt 
és a természet fénylett előttem — egyszerre megriadtam gon
dolatomtól. Mintha nagy folt, örökké lemoshatatlan nagy folt 
fröccsent volna lelkemre. A gyűlölet kezdte marcangolni lel- 
kemet. A gyűlölet, amely annyiszor kínálkozott menyasszonyul 
és nem egyszer megszédített. Elkezdtem küzdeni, sírni és me
gint küzdeni. Visszaidéztem gyermekkori szemérmes jóságo
mat. Legelőiről kezdtem. Mint pottyantam ki gyermekkorom 
kristály légköréből. Bele az emberiségnek ebbe a mostani gya
lázatos piszkába; a megaláztatás, a tehetetlen elégületlenség 
mérgessé gyülemlett bennem.

Ijedten keltem fel. A bokrokon mintha megannyi ezüst 
levél csilingelt volna; Az ég sátra teljes pompájában díszlett 
a föld felett. És mintha végnélkülí vonóval, ezer hangolású 
húrok zsongtak volna . . .  Kinyitottam a szómat. . .  de nem
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tudtam énekelni... és szenvedtem drágán, gyönyörrel a Vég-
telent. . .  .

Megremegett bennem az érzések húrja és édes melódiát 
komponált:

Aztán elmúlt minden. A csilingelés, a hatalmas csoda
kórus, melynek dirigense maga az ur volt; halk pianissimó- 
ból a semmibe olvadt.

És elindultam hazafelé. A fejemben óriási gondok ker- 
getőztek. Nem bírtam velük Meggörnyedve omlottam a hideg 
fűbe és elkezdtem sírni. Lenge szellő cirógatta meg fejemet 
és a burjánzó virágokból az Isten nézett ki rám és a termé
szet örök zúgásában az Isten beszélt nekem.

Édes zamat csurrant a szám sarkára és mosolyogtam, 
mert megértettem, hogy itt az Isten és az é le t... az é le t...

F I L L E R  I S T V Á N ,  GYŐR 

S Z A V A L Ó K Ó R U S

LESZE
TAVASZ ÚJRA?

Tenor: Lesz-e tavasz újra?
Bariton : Ki tudja . . .
Basszus: Oly közel ragyog már fenn a Hadak Ú tja... 
Kar: Lesz-e tavasz újra?
Tenor: Tiszavirág lett a drága béke,

és halk ima helyett
I. kar: bombavetők szállnak fel az égbe...!
Ten- Bar.: Világ két sarkán tombol már az orkán,
II. kar: hadihajók úsznak szürke vizek fodrán,
Kar: dübörög a halál szörnyű orgonája . . .  !
Tenor: óh és minden hangnak ezer szív az ára;
Kar: s a megmaradt ezrek ezerszer kulcsolják

kezüket imára.
I. kar: Elsötétül az ég néma haragjában,
II. kar: vörös felhők sírnak fenn az éjszakában
Tenor: És nézzétek!
I. kar: Ott,
II. kar: Ott,
I. kar : keleten,
II. kar: nyugaton,
K ar: vértől gőzölgő fekete árnyakon
Tenor: villog rettentően egy sejtelmes csillag...!
Bariton : Kint a pokol fénye,
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Basszus: Sátán koronája
II. kar: ül a spanyol hegyek vérfödte csúcsára. 
Bariton: S amott keleten a testvéri népek 
Kar: egymásnak rohannak, nézzétek, nézzétek .
Tenor: forró anyakönnyek patakokba folynak
II. kar: s villog sátánian az ötágú csillag ■ ■ • •
Kar: „Pusztuljon a világ, nem kell már az Isten
Basszus: forradalom, vér, könny, rémül a szívekben, 
I. kar: a borzalom sikolt tompa szelek szárnyán
Kar; s kacag rettentően a vér-ruhás Sátán . . . .

Tenor:

I. kar :
II. kar : 
Kar:

Bariton : 
Kar :

Angelusra kongó harangok szavával 
küldjük az imánkat Isten ablakába. 
Uram ! Néked ragyog csillagok világa, 
Tenéked muzsikál lelkünk orgonája . . . 
Uram ! Egyet kérünk !
Tekints le a földre!
Pokol kulisszái remegve omlanak 
márvány palotákban, 
felcsókol az Égre milliók imája, 
s béke lesz — örökre.

Dr. Tímár Kálmán

UJ ÖNKÉPZŐKÖR
Jelige : Müveit, vallásos, szociális ér

zésű, életrevaló ifjúság kell ne
künk : ilyené a jelen és jövő.

(Prohászka)

Az önképzőkör évi munkaterve.

Ha elevenséget, lüktető életet akarunk biztosítani az ön
képzőkör működésében, megfelelő munkatérről kell gondos
kodnunk. Nagyon kívánatos hogy mar az iskolaév elejen le
gyen az egész évre szóló önképzőkört tervezetünk, legalább 
nagy vonásokban. Úgynevezett nyers tervezetre gondolok. Pl. 
mi lesz az irodalmi délutánok vagy a szociális ulesek tárgya ? 
Az év elején kihirdetett tervezetet azután a tisztikar a tanar- 
elnök támogatásával igyekszik hűségesen valóra valtam.

Elméleti fejtegetés helyett inkább egy példán szemlelte-
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tem, milyen is az ilyen munkaterv. Bemutatom a Kalocsai 
Tanítóképző-intézet Önképzőkörének idei munkatervét.

A mi Önképzőkörünk két tagozatban működik : Szavaló
kör (1 — II. o.) és Önképzőkör (111-V . o.) A felsőbb tagozat 
munkatervét ismertetem. Első rendes gyűlésünk a tisztikar be
mutatkozása volt. Rendes gyűléseinken igyekszünk egységes 
tárgyat (pl. karácsony, a magyar nóta) feldolgozni. Azonfelül 
meseórákat s iskoiánkívüli népművelési előadásokat tartunk.

Irodalmi délutánjainkon ezidén pestmegyei költőkkel fog
lalkoztunk. A négy gyűlés tárgya : 1. Petőfi, 2. Gyóni Géza, 
3. Katona József, 4. Szabolcska Mihály költészete. Azért esett 
a választás pestmegyei költőkre, mert ezt az anyagot a nép
művelési előadásokon is felhasználhatjuk. Más Önképzőkörök 
is foglalkozhatnak ilyen helyi vonatkozásokkal. Például: 1. Mai 
dunántúli költők. 2. Eger (Debrecen, Kecskemét, Sopron vagy 
Szeged) és a magyar irodalom. 3. Bessenyei földje és a ma
gyar irodalom.

Szociális üléseinken a Katolikus Akció célkitűzéseivel 
foglalkozunk. Két gyűlés jut a K- A. ismertetésére, kettőnek 
tárgyát a kettős magyar szentév adja. A négy szociális ülés 
tárgya: 1. Mi a Katolikus Akció ? 2. A K. A. munkatervezete. 
3. Szent István és a társadalmi kérdés. 4. Az Oltáriszentség 
és a szociális kérdés. — Ez az idei munkatervünk. Ezt kell 
megvalósítanunk.

A Szent István-évvel kapcsolatos szociális kérdések: 1. 
Szt. István és a kilencszáz éves magyar falu. 2. A magyar 
szent család. 3, Szt. István és a karitász. 4. Szt. István és a 
mai magyar társadalom. Az Eucharisztikus Kongresszushoz 
kapcsolódó tárgyak: 1. Az Oltáriszentség, a szeretet köteléke. 
(A kongresszus jelmondata.) 2. Az Oltáriszentség és a gyer
mek. 3. Az Oltáriszentség és a családi élet. 4. Korunk bajai 
és az Oltáriszentség. 5. Égi kenyér --  földi kenyér. — Alkal
mas tételeket jelölt meg a Mária-Kongregáció folyóirat (XXXI. 
évf. 1. sz.) ifjúsági melléklete, a Jövő Frontja. íme. a kettős 
szentév is időszerűvé teszi a legégetőbb társadalmi kérdése
ket: a falukérdés, családi élet válsága, szegénygondozás stb.

Irodalmi és szociális szakosztályoknak alkalmas tárgy
köröket ajánl Tímár Kálmán dolgozata : Az önképzőkörök mai 
feladatai. Kalocsa, 1937. (Különlenyomat a kalocsai Tanító
képző-intézet Értesítőjéből.)

Az önképzőkör s részben a a szavalókör részére alkal
mas és időszerű anyagot nyújtanak a magyar évforduló is : 
a százéves Nemzeti Színház. Erzsébet királyné születésének 
százados évfordulója, a negyedszázados magyar cserkészet, 
a Központi Sajtóvállalat és a Magyar Kultúra jubileuma stb.

Munkára fel!
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Szociális szakosztály.

Szociális műveltség. Manapság széltében sürgetik a szo
ciális nevelést, a szociális műveltség megszerzését. A társa
dalmi kérdés, a társadalmi bajok megoldására sok minden 
szükséges : szociális felelősség, szociális érzék, szociális tudás 
és szociális cselekvés. Az új társadalmi rend aranybullája, a 
Quadragesimo Anno pápai körlevél, váltig hangoztatja, hogy 
az új társadalmi rend a szociális igazságosság és a szociális 
szeretet gráftitalapján épül fel. „Szükséges, hogy ez az igaz
ságosság az összes állami és társadalmi intézményeket áthassa 
és a szociálpolitikában gyakorlatilag is érvényesüljön

A magyar ifjúság — a magyar jövő. Ki kell alakítanunk 
a szociális diák, a szociális tanító típusát! Ebben a munká
ban fontos szerep vár az Önképzőkörre. Bővebben szól erről 
Szunyogh Ferenc és Timár Kálmán idézett műve,

Az önképzőkörben foglalkoznunk kell a társadalmi prob
lémákkal, a szociális kérdéssel. Alkalmat kell adnunk hogy 
a Kör tagjai szert tehessenek a szociális műveltségre, rontos
és szép feladat! . . .Szociális útmutatók. Hogy a szociális kérdés térén ala- 
posan tájékozódhassunk, szükségünk van megfelelő kalauzra, 
jó kézikönyvekre. Újabb időben két ilyen útmutató is jelent 
meg a magyar ifjúság használatára.

1. Szunyogh Ferenc: A szociális diák. (Eszmék es tettek.; 
Bpest, 1936. Szunyogh az Új Önképzőkör szolgálatába állítja 
könyvét. Meggyőződéssel vallja : „Ki kell alakulnia az uj 
magyar diáktipusnak : A szociális diáknak. Ez a diák álérzi 
a kötelességét, hogy Istentől kapott tehetségeit a közösségnek, 
a magyar földnek és a magyar népnek szolgalatéba keU állí
tania “ Fölveti a kérdést: „Mit tehetünk mi tanulok es mit 
tehetünk ma a magyar földért és a magyar_ népért: ez a kér
dés lebeg előttünk és erre akarunk felelni A könyv négy 
részre oszlik: 1. Küzdelem a tudatlanság ellen 2. Küzdelem 
a szegénység ellen. 3. Küzdelem a betegség ellen. 4. Küzde
lem a bűn ellen. A programmadó könyv sok időszerű kérdés
sé! foglalkozik, elsősorban a magyar nép s a magyar falu

2. Tornyos Gyula S. J.: Szociális keidés. 
ifjúsági Szociális Tanulmányi Körök számára.
1937 P Tornyos a fővárosi nyomortanyák 
Egyetemi Szociális Tanulmányi Kör megteremtője. Vezerkony- 
vében is a tett embere. 18 előadás vázlatába sűríti össze a 
társadalmi kérdés lángoló tömbjét. Általános alapvetés u an 
főleg a család kérdésével foglalkozik tüzetesebben. Szoba ke
rül az Egyház és állam viszonya is. Meleg szív nagy életta
pasztalat, tudományos tárgyilagosság sugárzik a könyv lapjain.

Vezérkönyv az 
I rész. Bpest, 

apostola s az



90 MAGYAR TANÍTÓJELÖLTEK LAPJA

Gondolkodásra és elmélkedésre késztet. Alapos és olcsó 
vezérkönyv. Ára 50 fillér.

Még a régi jó békevilágban jelent meg két kézikönyv a 
magyar tanítóság használatára: 1. Sassi Nagy Lajos: A XX. 
század igazi népnevelői. II. kiad. Szeged, 1903. 2. Schulz Jó- 
zsefné—Gidófalvy István : A magyar pap és tanító szociális 
kötelességei. II. kiad. Kolozsvár, 1913. A kolozsvári kiadvány 
gyakorlatias jellegű s ép azért hasznavehetőbb Sassi Nagy 
művénél (Kapható : Studium-könyvesboll, Budapest IV. Kecs- 
keméti-u. 8.)

el !
V i d á k János, Baja

Csillag fénynek köntösében. 
Ezüst felhő lágy ölében.
Enyhe szellő lengő szárnyán, 
Karácsonykor közénk szálkán,

Égnek s földnek Alkotója, 
Egész világ Megváltója, 
Karácsonyi csendes éjjel. 
Kápráztató égi fénnyel.

Te jöttél el 1Te jöttél el !

Te, kinek csak gondolata.
A világot létrehozta.
Az égnek szép hymnusával. 
Angyalkarok szózatával,

Szomorúkat vigasztalni. 
Szenvedőknek reményt adni, 
Megtestesült Isten-ember, 
Betlehemi kicsiny gyermek.

Te jöttél el ! Te jöttél el 1

H  a j ó s o r s
T ó t h  Irén, Kalocsa

Rügyfakasztó tavasznapon 
Hajó úszik óceánon.
Fehér hajó, kicsi, árva.
Fáradt már és partra szállna.

Napok múlnak, telnek gyorsan, 
S a jelzőkürt ismét harsan. 
Láthatáron új hajó jön. 
Paracsnok úr néz a csövön.

Révparancsnok füttyent egyet, 
Kicsi hajó, itt a helyed 1 
Csattog a lánc, húz a horgony 
Fs kiköt a biztos parton.

De szép hajó ! helyet, gyorsan 1 
Fehér vitorlát von búsan 
A kis hajó, s indul útnak, 
Játékul az óceánnak.

Majd vihar jön, vészes orkán 
Elnyeli a kis hajót tón . .- >
A hajócska akkor sem sír,
Nyugtot ad a mély hullámsír , . .
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Pedagógia
Rovatvezető : KALOCSA, V. év.

A pedagógiai rovat vezetését erre az évre elvállaltuk, 
Szeretnénk most röviden elmondani, hogy mit akarunk, mi a 
célunk.

Eddig is volt pedagógiai rovat, abban egy-egy tanítási 
vázlat. Az V. éves növendékek esetleg el is olvasták talán 
még föl is használták tanításuknál. De vajmi keveset érdekelte 
egy tanítási vázlat az alsóbbéves növendékeket. Most mi 
olyan dolgokat is szeretnénk e rovatban közölni, amelyek min
den növendéket érdekelnek, és kell is hogy érdekeljenek. 
Lássuk mik ezek!

A mai nevelő-oktatás igyekszik szolgálatába állítani a 
mesét különösen a kisebb gyermekeknél. E célból rendeznek 
mesedélutánokat. Sok helyen ez nem áll egyébből mint a 
tanító odaáll a gyermekek elé s jól-rosszul elmond nekik egy
két mesét a nélkül, hogy a gyermekeket cselekvőleg belevonná 
a mesébe. Tudniillik, hogy a gyermek is kérdezzen, s viszont 
a mesélő is kérdezzen a gyermektől, vagy pedig mese köz
ben bizonyos helyzetek és problémák elé állítsa a gyermeke
ket. Az ilyen módon elmondott mese talán tetszik a gyerme
keknek, de pedagógiai szempontból majdnem értéktelen. 
Mennyivel más az, ha a mesélő úgy mondja el a mesét, hogy 
abban, mint a jó tanításban, a gyermekek is résztvegyenek. 
Ilyenkor látszik a kicsi arcokon, hogy kétszeresen tetszik ne
kik a mese, mert valóban együtt gondolkodnak és együtt is 
éreznek a mese szereplőivel.

Kevés ilyen gyermekmesénk van. De van rengeteg nép* 
mesénk, amelyeket mesedélutánokon nem igen lehet elmon
dani ; de meg sok amúgy sem érdekelné a gyermekeket. Át 
kell tehát alakítani őket úgy, hogy mindenképen szolgálják a 
mesedélutánok célját. Ilyen átalakítási módokat, megfelelő 
gyermekmeséket szeretnénk itt a rovatban többek között kö
zölni. Szeretnénk feleletet adni és kapni arra, hogyan lehet 
szépen és pedagógiailag értékesen elmondani meséket, és 
ügyesen rendezni mesedélutánokat.

Sok helyen gondot okoz a tanítóságnak az iskolai ünne
pélyek rendezése is, mert nem tudják annak könyű és meg
felelő módját. Talán közölhetnénk e rovatban ilyen rendezési 
módokat, vagy sikerült ünnepségek lefolyását.

Itt beszélhetünk arról is, hogyan készüljön a tanítónő*
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vendék jövendő hivatására. Hogyan gyűjthet vagy készíthet 
magának tanítási eszközöket, szemléltető képeket.

Szeretnénk továbbra is érdekes tanítási-vázlatokat, sőt 
terveket is közölni. Nem lesz talán fölösleges, ha e rovatban 
adunk helyet pedagógiai, vagy egyéb hasznos könyvek ismer
tetésének. Felmerült kérdésekre, problémákra, melyek a peda
gógiába vágnak, itt kérnénk és adnánk választ. Nem állhat 
utolsó helyen megfelelő neveléstudományi dolgozatok, érteke
zések stb. közlése sem.

így gondoljuk a pedagógiai rovat vezetését. Sok-sok ilyen 
és hasonló munkát vár és üdvözöl benneteket.

a kalocsai tanítóképző 
V. osztálya.

Pedagógi irányú munkáitokat egyenesen Kalocsára küldjétek erre a 
cimre : Gergely Lajos V. é. Kalocsa, Kubinszky-u. 16. sz.

Vázlat

Tárgy : Természetrajz, gazdaságtan . ..Módsz. egység: A macska.Cél: Az állat megismerése, Küzdelem a féktelen állat
szeretet ellen.Előkészítés: Mit szoktál reggelizni? Én ma szalonnát 
ettem. Amint az éléskamra felé mentem, felém sompolygolt 
a cica. Elfelejtettem kést vinni s visszamentem. Amint ismét 
a kamrába léptem, érdekes kép tárult elém. (Kiteszem a ké
pet, amelyen egy macska ugrik az egérre s épen elkapja.)Célkitűzés: Nézzétek meg a képet s beszélgessünk róla!Tárgyalás: Hogyan vette észre a macska az egeret? Én 
azt hiszem, valami neszt hallhatott először. (Jó a hallása; 
felrajzolom a fülét.) A mi kamránkban sötét van. Elegendő 
volt, hogy csak a hangot hallja? Meg is kellett látnia. (Jó a 
látása.) Ki figyelte meg a cica szemét? Milyen? (Rajz) Este 
láttad-e már? Milyen? Miért világít ?

Teljesen sötétben a macska sem lát. Még sem megy 
neki semminek. Fontos tapintószerve a bajusz.

Mikor még a lyukban volt az egér, hogyan tudta a 
macska, hogy ott egér van ? (A szagról.) Jó a szaglása. Az 
ételt előbb mindig megszagolja. Miért? Az orra nedves. Miért?

A mi kamránk ki van kövezve- Egyszer Bodri is bejött 
velem. A körmei kopognak. A cica körmeinek kopogását meg
hallotta volna az egér. (Körmei nem kopognak.) Miért ? Mit
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csinálhatott a cica, mikor meglátta az egeret? Mivel fogta 
meg először ? Azután ? Milyen a foga ? (Rajz.) Mit csinált 
az egérrel? (Játszott.) Kegyellensége.

Képszemléltetés : a kiscicák. Milyen állatok ? Hány szo
kott egyszerre lenni? 8 napig vakok. Hogyan játszanak? 
(Már akkor az életre készülnek.) Hogyan gondozza a cica
mama őket? (Tisztaságszerető.)

Szereti-e a gazdáját? Hízelgő. Inkább a környezetét 
szereti. (Példák erre.) Megbízhatatlan, torkos.

Betegségeket is terjeszt. Melyek azok?
Fajtái. Rokonai. (Kapcsolás a nagy macskafélékkel.)Alkalmazás: Hogyan szerzi táplálékát? (Megfigyelés) 

Sorold el jó és rossz tulajdonságait! Figyeld meg a ti cicá
tokat !Csendesfoglalkozás : Rajz táblai rajz után.

Az elemiiskola felszerelésének legszükségesebb
darabjai

A tanítónövendék, hogy gyakorlati tanításának sikeres
ségét biztosítsa, még tanítása előtt átnéz egy csomó kölcsön
kért vezérkönyvet, aztán a jól felszerelt iskola szertárából 
összehord minden elképzelhető szemléltető eszközt, s így lép 
a gyermekek elé s végzi el tanítását.

Képzeljük el, hogy ez a növendék szerencsésen tanító 
lesz s kikerül az életbe. A szerencse kedvez neki, tanítói ál
lást kap, egy tanyai iskola tanítója lesz, ahol bizony nyomát 
sem leli semmiféle vezérkönyvnek s a szükséges szertári da
raboknak és csak egy igen nagy optimizmussal feketének ne
vezhető tábla s kopott padok fogadják, a tanterem négy üres 
csupasz fala között. Ilyenkor következik aztán a kétségbeesett 
kapkodás. Mit tegyen, mihez fogjon ? Mert az mégis csak 
igaz, hogy bizonyos tanítási eszközök nélkül nem lehet tanítani.

Ám az a tanító, aki már jelölt korában saját maga ké
szített és gyűjtött tanítási eszközöket, szemléltető képeket s 
azokat gondosan meg is őrizte, ha ilyen helyzetbe kerül, mo
solyogva szedheti elő s állíthatja ezeket munkába.

Gvüjtsünk, de mit? Ezt akarom elmondani. Talán ezek 
lehetnek a legszükségesebbek :Feszület. Néhány darab nagyobb szt. kép.Fali olvasótáblák, az elemi isk, I. o. könyve alapján, (kb. 
6 drb. 80X50 cm-es nagyságban.)Mozgatható betűk. 8X14 cm-es nagyságban, a kis és a 
nagy abc.Játékpénzek papírból.
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Síkidomok Keményebb papírból, megfelelő nagyságban : 
négyzet, téglalapok, háromszögek, hatszögek, kör.Négyzetméter lécekből összeállítva.Testek fából vagy keményebb papírból megfelelő nagy
ságban, esetleg kis lécekből a vázuk, papírból a hálójuk: 
kocka, hasábok, gúla, kúp.Köbméter lécekből összeállítva.Szemléltető színes körlapok a törtekre vonatkozólag (1, 
V2 , 73, V-i, Ve, 7b, 78, 7io, 7i2-ek)Piaci-, gabona-, élelmiszerárak táblázata kicserélhető ár- 
táblácskákkal, 80X50 cm-es nagyságban.Számológép. Számolókockák vagy golyók, egyes és tizes 
darabok.Községünk adatai, (terület, népesség, lakosok szama stb.)A kis és nagycimer koronával.A Himnusz (kottázva) és a Szózat két verse, 80X50 cm. 
nagyságú papírlapon.Térképek: a község és határa, járás, vármegye térképe. 
Magyarország hegy- és vízrajzi-, politikai térképe. Európa 
hegy- és vízrajzi térképe, feltüntetve rajta az országok határai, 
A két földgömb térképe.Kis földgömb.Kis ásvány gyűjtemény. (Esetleg rovargyűjtemény.)Szemléltető képek az egyes tanításokhoz.A legegyszerűbb fizikai és vegytani kísérletekhez szükséges eszközök és anyagok. (Ezek, valamint az előbbiek gyűj
téséről és beszerzéséről külön cikkben óhajtunk beszélni.)Hangjegytábla (1 oktávos).

A felsoroltak közt nincs egy sem, melyet egy kis lele
ményességgel és ügyességgel ne lehetne elkészíteni, vagy 
olcsón beszerezni. (A felsoroltak elkészítése kb.,15 P-be kerül, 
ami apródonként kiadva nem tűnik föl soknak.) Úgy gondolom, 
ha már csak ilyen kis gyűjtemény áll is a felszerelés nélküli 
iskolába lépő tanító rendelkezésére, s mindezekhez hozzájárul 
lelkes tanítói tevékenysége, lehetetlen, hogy ne tudjon talpig 
becsületes igazi magyar tanítóhoz illő munkát végezni!

Haza gondolok . . .
B e r t a l a n  Zoltán, Győr

Megtört, kifáradt, rokkant nap után, 
Ha jő a csendes, méla éjtszaka,
S pihenni térek vad-idegenben : 
Sóvárgó szívvel gondolok haza . . .
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Mese az aranykirálynőről
Az elátkozott királynő fönn lakik az Aranyhegyen. Bíbor

ruhás alakja előrehajlik nehéz trónusán. Fátyolos szemével a 
völgyet nézi. Figyeli, kik jönnek arra. Ki fog megállni az Arany
hegy alatt azért, hogy ne annak csábító csillogását nézze meg, 
hanem őt. Ne arra vágyjon, hanem ő utána Fáradt, forró szívére, 
amit a kezében tart és ami a sok hiábavaló várakozástól már 
olyan nehéz, hogy alig bírja.

Pedig őt arra átkozta a Feketeerdő boszorkánya, aki 
irigykedett szépségére, hogy itt üljön addig, míg nem jön va
laki, akinek csak ő kell, aranyai és drágakövei nélkül. Aki 
szépségére, fiatalságára és hűségére piros szívére vágyakozik.

De az emberek rosszak és önzők. Az arany hazug. A 
fény elkábítja őket. Igaz, hogy sokan voltak már, akik fölfelé 
néztek és meglátták őt is. A varázslat mégsem törhetett meg, 
mert kincsei nélkül nem kellett senkinek sem.

A szíve már sokszor dobbant meg reménykedve, hogy 
most, most váltja meg valaki. Fényes szeméből sok könny 
hullt már ki, mikor daliás királyfiak meg délceg legények há
tat fordítottak s elmentek messze, hogy ne jöjjenek vissza soha.

Ilyenkor a Feketeerdő boszorkánya kiáll a völgy köze
pére, úgy rikácsolja az arra haladóknak:

— Emberek, melyik kell, az arany vagy a királynője ? 
Az egyiktől szerelmet, boldogságot, a másiktól fényt, pompát, 
gazdagságot kaptok.

Azok felelnek mohón, kiabálva, egymást lökdösve:
— Az arany! Az arany 1
Mély férfihangok, vékony gyereksivalkodások hallatszanak. 

Kérges, ráncos, puha és síma kezek egyforma mozdulattal 
kapnak a sárga hazugság után. megállnak egy pillanatra az 
életük útján. S mikor nem kapják meg azt, amire vágytak, le
hajtott fejjel mennek el, tovább, hogy miért nem a szerelmet, 
a boldogságot választották.

A királynő szeméből csak hullanak, egyre hullanak a 
könnyek. Az emberek kiáltása fölszáll hozzá, mint egy nagy 
ködgomolyag. Betakarja, beborítja, hogy örökre, egyedül fáj
jon, sajogjon, égjen a szíve.

Egy délben aztán minden megváltozott.
A sok aranyranéző emberrel együtt jön egy szőke, bar

nabőrű legény. Vidáman lóbálja a karját. Fölfelé néz a nap
sütötte égre. Egyszerre meglátja elérhetetlen magasságban a
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feketeszemű, feketehajú, bíborruhás lányt. Fiatal szívében rög
tön vágyak ébrednek. Már nem tudja lóbálni a karját Csak 
nézi, nézi az asszonyt, akiről álmodott és akit megtalált.

A boszorkány kérdésére, az emberek „Arany kialtasa 
után, egy tiszta férfihang ezt kiáltotta :

— A királynő kell 1 ...
Ugyanekkor a királynő szíve a tenyerében nagyon kony- 

nyű lesz. Testében valami ismeretlen, régen várt örömet erez.
Megtört a varázs 1 Mert valaki akarta. Ot! Csak o t. Mé

gis van a sok millió ember között olyan, aki nemcsak az ara
nyat, fényt és a pompát keresi, hanem egy hűséges, forro szi
vet és egy meleg, simogató asszonyi kezet. ....

A legény az emberek ámuló morajlása között elindul to - 
felé a hegyre. A királynő föláll s indul le a keskeny, kanyar
gós úton. Mikor odaér a legényhez, belenéz nagy, tiszta kék 
szemébe. Ebből a szemből a szerelem tekint vissza rá. Egy 
pillanatra lehajtja a fejét. Aztán büszkén és mégis alázatosan 
odaadja neki a szívét. A legényből a puszták illata és pusz
ták szerelme árad. Megfogják egymás kezét és  ̂ fölmennek a
hegyre. Ott már összegyűlt Aranyország előkelősége, hogy meg
tartsák az esküvőt.

Már sokáig, — talán egy hónapig is nagy boldogság 
bán éltek, ekkor Andrásnak, így hívták a legényt, eszébe ju
tott az édesanyja meg a faluja. Elindultak hát, hogy András 
otthon is elbeszélhesse nagy boldogságát, meg hogy hozzá
fogjon az aratáshoz. Hisz’ azóta már megérett a búza. Gyalog 
mentek. Nem vittek magukkal semmit. Nem volt szabad, mert 
a királynő csak kincsei nélkül lehet boldog.

Hat napja mentek már. Andrásnak a táj mindig ismerő
sebb lett. Végre meglátta a kis patakot, a templomtornyot, 
meg a házuk muskátlis ablakát. Az édesanyja az udvaron 
csirkéket etetett. Sírva ölelte meg őket, és boldog volt a fia 
boldogságán. Estére mindenki tudta a faluban András szeren- 
cséjét. Megcsodálták a feleségét és csóválták a fejüket.

Másnap a királynőnek le kellett vetni a bíbor ruhát, meg 
az ékszereit. Mentek az urával aratni. Kacagva szedte András 
mögött a markot. Nem bánta, hogy vérzik finom, fehér lába. 
Nem bánta, hogy estére már mindene fájt Hiszen Andrásért 
meg a boldogságért teszi. Vasárnap délelőtt százráncú szok
nyában meg csipkés pruszlikban ment az urával, a falu leg
szebb emberével, a templomba. Délután a szérűskertben, az 
illatos szénán feküdtek. Úgy nézték a felhőket. Este, a házuk 
előtt, a kis pádon a csókjuk tüzes volt. Ragyogott a sok csil
lag és előttük megnyílt a végtelen boldogság.

Aztán tél lett. Hideg. Nagyon szegények voltak_Nemi ér
méit eleget a föld. A háztetőn becsurgott az eső. Eladták a
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bíbor ruhát meg az ékszereket Tavaszig éltek valahogy. Ak
kor sorba jöttek a csapások. Megdöglött a lo. Nincs mivé

SZantBeteg lett az András édesanyja. Nincs pénz az orvosra ! 
Beszakadt az istálló teteje. ,
Sorban minden. Olyan, amihez pénz kellene. Szegény volt- 

királynő egész nap dolgozik az urával. Dolgozik, hogy meg- 
tarthassa a boldogságát. El ne veszítse azt, amiért mindene 
odaadná. Még a szépségét is, ami már csak egyetlen fegyvere. 
Este a csillagok ragyogása közt, a vén eperfa alatt, meg meg- 
nyilt a boldogság. De egy délután, mikor András elvesztette 
türelmét a sok gondban, kimondta azt, amit soha sem c

— Mit érsz te így nekem a kincseid nélkül ? Eriggy és

h°ZZAz asszonyt ehsápadt. Felzokogott. Vége a boldogságnak, 
a szerelemnek. Elvesztett mindent. Az urát, Andrást.

A varázslat újra visszaszállott, mert nem kellett mar a

kinCSMegförten indult ki a házból, ki az udvarból, a faluból, 
a ^ I d o w a jb o ^  kiáltássalrohantulána De meg kellett állnia.
Bement a házba. Ráborult az asztalra. És sirt. Hatalmas ferfi- 
sírással. Hogy ő miatta, meggondolatlansága miatt, szakadt 
ketté egy nagy boldogság. Lelt vége mindennek. Az elete ér
telmének. A szerelmének. . .

A királynő ment úttalan utakon. Zokogva. Addig, amíg 
föl nem ért az Aranyhegyre. Ott bíborruhába öltözött. l\arko- 
akit es g y ü k é i veit föl Kibontotta fekete haját. Újra Arany- 
királynő lelt. Újra ül a trónusán. Figyel a völgybe fátyolos 
szemével. Ott naponta száz még száz ember megy el. Fiata- 
log, öregek. Szegények és gazdagok. Var, hogy valaki eszie- 
vegye őt De az embereknek csak az arany kell. Nem halljak 
meg a szív puha alt hangját. Csak az arany csihngeleset. 
Csak a drágakövek, igazgyöngyök, nehez selymek es barso 
nyok beszédét értik. Nem látják meg útjukban a hűsege«, 
meleg asszony! szivet és szemet. Nekik csak a hírnév es va-

gy° n Szegény királynő azóta is fönn ül a hegyen Nehéz tró
nusán. Emlékezik egy boldog esztendőre. Var valakit, aki fel
oldaná a varázslat alól. Akinek odaadhatna a szivet amit a 
tenyerében tart. Előrehajlik. A szeméből hullanak a könnyek. 
Azóta átváltoznak gyémántokká Így mindég több lesz a kin
cse de kevesebb a reménye. A boszorkány gúnyosan fölne
vel’hozzá. A szíve pedig már csak lassan, egeszen lassan
dobog. _______________________ _

Diákéveitek legszebb emléke Lapunk lesz.
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Karácsonykor
P á k o I i c z István, Kalocsa

Aranycsengők ; angyalszívek 
Csengnek, bongnak, hívnak máma 
S gyarló földi imát, vágyat 
Visznek az Úr zsámolyéra.

Aranycsengek : angyalszívek 
Csilingelve gyertek, gyertek 
Csengő, aranyhangú szóval; 
Rátok várnak itt a lelkek I

Borús, ködös magyar éjben 
Csengetyütök csilingeljen :
Hogy a bús nép e szent napon 
Minden kínt, bajt elfeledjen.

Ismeretlen nótaszó
B e r t a l a n  Zoltán, Győr

Mint az elhagyott madárka 
A tavasz zöld homályéban, 
Ahol senki meg nem látja. 
Mert takarja a lomb sátra, 
Tűnődöm én is szobámban.

Lelkem csendes, bús zenéje 
Ismeretlen nótába kezd ; . . , 
Talán a múlt emlékei 
Sorakoznak fel zengeni 
Egy rég lejárt, avult lemezt?

Elmerülök a nótába,
Lassan mind jobban, mélyebben 
Miként a tó hínáréba 
Lemerül a hold sugára,
S eltűnik a rengetegben . . .

A z  éjnek fia vagyok
M á t y á s  Sámuel, Szeged

Szememben bágyadt, néma tüzek égnek, 
Az éjnek fia vagyok.
A vérem lüktet s agyamba gyűlnek 
A vad, szelíd s bűnös gondolatok. 
Véremnek árja szívemre hányja 
Mindazt, mi szenny, mi folt.
Lelkem szava csöndes, a lélek bánja 
A bűnt, az örvényt, mely elsodort.
Korhol a végzet, a silány valóság, 
Pokolig szállnék, ha lehelne 1 
Eltűnt mosolyom, eltűnt a jóság,
Nincs e világon ki szeretne.
Mégis a nehéz, beteg éjjelen 
Úgy vágyom utána, úgy várom, Öt,
Ki enyhíti kinom. Édes Istenem I 
Küldd el ismét a nagy Magvetőt 1
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Rejtvény verseny
Az 5. számunkban rejlvényversenyt indítunk meg, ami 

öt számon keresztül tart. Minden rejtvényhez a megfejtési pont
számot odaírjuk. Aki ezalatt a legtöbb pontot gyűjti, az kapja 
az I. dijat, 10 pengőt. A II. díj 6 P, a III. díj 4 P. Sok sze
rencsét 1

K E R E S Z T R E J T V É N Y

Bekülcke : Tóth László I. é, Kalocsa. 10 pont.

1 2 3 4 5 6 7 8 ■ EB ■

9 1 "MB l 10 ■ ■ ■ í i 12

13 | * ■ I 14
15

M 16 ■ 17 ■ ■ ■ 18

19 ■ 20 ■ H í21 ■ 22 23

24 25 26 ■ ■ !  IBI 27 ■
28

H l 29
I mm

■

■30 ■ B i

1 Cém ia
31 32 33

m34 35 36 37 ■ 38

K B 39 40 41 ■
42 43 44 m m 45 45 47 ■ ■

■ 48
! ■

49 ■ 50 ■ 51 52 ! ■
53 ■ 54 55 m 56

1 1
|57

58 H 59 ■ 60 H  K i " '

m62 ■ m m 63
■

V í z s z i n t e s  s o r o k :  1. Kémiai műhely. 2. M-mel földgáz. 10. Érző 
szálak az emberben. 11. Varróeszköz. 13. Kénére. 14. Fényképészek hasz
nálják. 15. Fázik ikerszava. 16. Kötőszó. 17. Tulok magánhangzói. 18. Vas 
kémiai jele. 19. R. S. U. 21. Len mássalhangzói. 22. Erős méreg ék. föl. 24. 
Lítium betűi keverve. 27, Fém 28. Áron magánhangzói. 29. Apadás ellentéte. 
30. Stroncium kémiai jele. 31. Tüzelőanyag. 34. D. K A. 37. S. A. 39. Ford. 
Z. ahogy kimondjuk. 40. Hs 0  ford. 42. Együgyű. 45. Vásárban van. 48. Ford. 
tiszta németül. 50. A. Á. L. 51. Taxi közepe. 54. Szórakoztató játék névelő
vel. 56. Átszivárgás, betű fölösl. 58. Fa része. 59. Zene betűi keverve. 60. 
Ilyen ford. 61. Egyforma betűk. 62. Kutya betűi keverve. 63. Üvegek zárá
sához kell.
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Függőleges sorok:  1. Desztillálás. 2. Láng nem csap ál rajta, ford. 
3. Lángot zöldre festi. 4. Ford. mozi németül. 5. Borotválkozásnál használ
ják. 6. Ide ikerszava ék. fölösleg. 7. Fém ásványtani nyelven. 7. M-mel Goelhe- 
vers címe. 11. Likacsos mészkő. 12. Ford. zenedarab. 20. Rí ikerszava. 22. 
Kalcium vegyjele. 23. Kötőszó. 25. Szamárhang. 26. Suba magánhangzói. 
27. Vas és kén vegyülete. 32. Z. A. I. 33. Nátrium képlete. 35. Természettu
domány. 36. Nem ég el. 41. Váza betűi keverve. 43. Ford. 33. függ. 44. Ne
mes fém. 46. Angol kisasszony. 47. Káli betűi keverve. 49. Deka betűi ke
verve. 52. Ford. régi drágakő. 53. Nyes. 55. K. £. U. 57. Fém.

Beküldte Gergely Lajos V. é. Kalocsa.

i MARACAIBO v V V V V
Talál nyit

TA E

4 pont 3 pont

Leégett a ház Eltörött a pohár

5 pont

Szerkesztői üzenetek
Keresztrejtvény megfejtőkhöz. A múlt keresztrejtvényrovatunkból 

sok megfejtő neve kimaradt. Ennek oka az, hogy határidőn túl érkezett be. 
Mi pedig a pontosságot szigorúan vesszük.

Szívem húrjain. Szép, de már nem aktuális. Gyermekek közt. Szép 
gondolatok, hozzájuk nem illő kidolgozás. A tükör. Jó téma, de erőltetett a 
humora. Az élet hajótöröttje Jól bánik a tollal, de témáit szerencsétlenül 
választja. Ilyen érzelgős, világnézetünkkel nem egyező megoldású munka 
nem tetszik nekünk. Lakodalomban voltam. Jól fogalmaz, de ez esemény 
nélküli munka. Kötelesség Küldje be az Én újságom c- folyóiratnak (Bu
dapest, Andrássy-u. 16); Kedves gyermekmese. Rácsos k a p u . . .  Ha lapba 
ír, olyan témát válasszon, ami mindenkit érdekel. Ez érdekes lehet Magá
nak aki hasonlót átélt, de a többinek unalmas, idegen. Azt beszélik ná
lunk. Témája rokon Jókai Nagyenyedi két fűzfa c. elbeszélésével. Csak ez 
nem olyan érdekes. Nyári élmény. Szétzilált munka. Bevezetésében egész 
messziről kezdi és a csattanó egy lényegtelen epizódban sül ki. Mást vártunk ! 
Az ősz, a  hervadás. Érdekes téma, de gyenge és fordulattalan kidolgozás. 
Ki Istenben bízik, nem csalatkozik. Szép. Jézuska mindenkit vár. Szem
rontó írása miatt csak a címét olvastuk el. Susognak a  csíki fenyők. Jön. 
Címét utólagos engedélyével Malom az erdő mélyén-re változtattuk. így sze
retném. Mi nem ! Sajnos csak álom . . .  De annak szebb, mint novellának. 
Rezsőké a  kiscserkész. Jön. A „kiscserkész“ kitételt a címben utólagos en
gedélyével ,.farkaskölyök“-re változtattuk. Az én iskolám. Sokszor hallott 
téma „szemkápráztató“ (szószerint) kidolgozásban. Milyen lesz az én isko
lám. Szép. V, R. IV. é. Baja. Szívesen és örömmel várjuk. Kritika jön.

M unkatársainkhoz. Kérünk benneteket, hogy a munkátok alá ne csak 
neveteket, hanem  a képző helyét, évfolyamotokat és a beküldés dátumát is 
írjátok alá. Pl. Fekete Mihály VI. é. t. n. Szeged, 1938. jan. 17. Bota László 
Eger: Mészáros Ferenc Budapest, III. Timár-u. 26. fsz. 6. kéri pontos címét.

A többi levelekre, helyszűke miatt, a  jövő szám ban válaszolunk.






