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Március tizenöt.
Kávási Ferenc IV. éves, Jászberény

É bredező fákon  já rn a k  m ár a  szelek,
M árcius idusa, újra köszöntelek.
E ljösz, em lékeztetsz m in d ig , minden évben,
H ogy a m agyar erőt ta r tsa d  készenlétben.
I tt vagy  szellem eddel, régi szen t eszm ékkel,
A K ossuth-honvédek tábora m en e te l. . .
. . .  F öltám ad t P ető fi . . . Bem apó s a tö b b i. . . 
A kiknek em léke talán nem is földi.
Áron á gyú ja  zú g  . . .  o tt c sa tada l rivall,
É s ta lp raá ll ú jra, a k i ig a z  m agyar i 
O tt D am janich népe, vörössapkás tábor,
Szen t m ag ya r sza b a d sá g  ! . .  vérbeli n agy  m ám or!  
O ldozd  el a láncunk, m ert a ra b sá g  h a lá l;
A m i m ag ya r sorsunk m in d ig  porban ta lá l ?

Síró kü rtszavu n kat K á rp á t veri v issza ,
Könnyes pan aszu n ka t Adria fe lissza .
A bánatunk orkán, — erőnk fö lde t rázza,
M égis i t t  fe tren gü n k p o r ig  m egalázva  ? I 
M eddig  h agysz  m ég  Uram , — letiporva, árván,
M eddig  engedsz m inket sírn i szelek szárnyán   ̂1 Ajg 
M ikor lép a fö ld re  vérrózsás hajnalunk ?
M ert m i sza b a d sá g ért élünk, vagy m egh allju k~

Ébredező fákon m ár a  szelek sírnak.
A z elrabo lt fö ldek , halljuk, m inket hívnak, * '  r <.
D übörgő orkánként zú g  rá a fe le le t:  , f i *
— Testvéreink m együnk I Várjatok bennünket!



A legszebb mese
Poros Katalin I. éves, Budapest

— Nagyapa, mesélj valamit — kérte szöszke fejét nagyapja 
ölébe hajtva Marika. — Tudod, olyat, mint a múltkor. Nagyanyó- 
ról, anyuról, a Sajó kutyusról, az erdő melletti kis házról, galamb
jaidról. Vagy mesélj tündérekről, szép tündérországról, bűbájos 
mesét, amilyet talán csak te tudsz. — No, ugye mesélsz — s 
hangja lágyan, kérőén csengett. Megsímogatta nagyapa munkás, 
szorgalmas kezét, ráemelte tiszta kék szemét s ezzel lefegyve
rezte őt.

— No, megadom magam, — mondta tréfás hangon a nagy
apa. — Ide figyelj! — Ezt felesleges is volt mondani. Marika 
már előtte ült egy kis széken, egész lelke szemében ragyogott s 
midőn nagyapó a mesét megkezdte, lehajtotta annak térdére 
fejet s visszafojtott lélekzettel figyelte minden szavát. Nagyapó 
pedig a kisleány szőke fején felejtve kezét, megkezdte a mesét.

— Magas fenyvesekkel borított hegyek által körülzárt völgy
ben húzódott meg szerényen egy kis falu. Néma csodálattal te
kintett fel a magas hegyekre s szemében ott égett egy hangtalan 
kérés: »Vigyázzatok reárn!« S a hegyek őrizték is a kis falut. 
Erdő koszorűzta karjaikat védőleg tárták föléje. Megelégedett volt 
a falu s boldog a népe. Itt csak mosolygós arcú, szorgalmas, dol
gos emberek éltek s apró, gombaszerií házaik ablakából nyáron 
sohasem hiányzott a muskátli.

Ebben a faluban élt egyedül, elhagyatva Bánfi Árpád. Har
minc év tavasza áilt háta mögött, nehéz munkával telített, fájda
lommal átitatott harminc év." S a fájdalmak közül is királyi tró
nusra emelkedett az, melyet anyja halála fölött érzett. Mindennap 
kiment a temetőbe, ápolta, gondozta a kis sírt, otthon pedig 
anyja képe előtt ülve, a múltról elmélkedett. Ez volt mindennapi 
szórakozása. Az idő azonban a legjobb orvos. Ezt a sebet is 
meggyógyította, lassan, vigyázva. Bár a seb érintése nem volt 
már oly fájó, mint régen, Bánfi mégis szomorú, zárkózott lett. 
így teltek napjai csendben, egyhangúan.
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— Egyszer csak jött egy hír, mely kiforgatta a kis falut s la
kóit nyugalmukból. S ez nem volt más, mint hogy Alaszkában 
aranyat találtak. Sok ezer szem látta magát erre a felfedezésre, 
mint földbirtokost, szép fás kastéllyal, karosszékben ülve, pipáz- 
gatva a jó meleg szobában. S az emberek szívébe észrevétlenül 
lopódzott be a kapzsiság mohó ördöge. Voltak azonban olyanok, 
kiket nemes érzés vezérelt. Családjukon, vagy más hozzátarto
zóikon akartak segíteni. S az arany egyaránt vonzotta magához 
a sok ábrándozó, segíteni akaró embert, mint a fénv a rovart, a 
aki nem vigyázott, bizony könnyen megégethette magát.

— Nagy lelkitusa után végre Bánfi is elhatározta, hogy szeren
csét próbál Összeszedte a legfontosabb dolgokat s féltő gond
dal, szeretettel helyezte el édesanyja képét a csomagban. Köny- 
nyes szemmel búcsúzott el az ismert vidéktől s midőn már « 
vonaton ült, mégegyszer kitekintett és utolsó pillantásaival ma
gához ölelte az erdőt, a falut, a komor hegyeket, gyermekévei
nek s ifjúkorának hű társait. Lassan elindult a vonat, majd mind 
gyorsabb lett menete, meg-megállt s ismét tovasietett. Bánfi eb
ből nem érzett semmit, fásultan ült helyén, gondolatai szüntelen 
a kis falu körül röpködtek.

Sok utazás és átszállás után végre megérkezett Alaszkába. 
Az állomástól messze feküdt az aranytelep, sokat kellett gyalo
golni. S mentek vagy kétszázan, gyermekek, öregek, asszonyok 
s ifjak. Egyik sem volt oly szomorú és magábazárkózott, mint ő, 
ellenkezőleg mindegyik arcán bizakodás, remény s boldogság 
ült. S ha este körülülték a tüzet, melynek fényénél csak havat és 
havat láttak, megindult a tervezgetés. Mindenik elképzelte, hogy 
lesz otthon, elfelejtette, hogy egy fatönkön ül, bőrkarosszékbe 
képzelte magát s a tűz vérvörös lángjaiba meredve, légvárakat 
épített. Bánfi nem tudta hallgatni ezeket a tervezgetéseket, me
lyek csak hiú ábrándok maradtak. Ilyenkor rendszerint egyedül 
sétálgatott s felhevült, régi emlékek' által megostromolt lelké
nek jól esett a havasok hideg nyugalma.

-  Átfázva, agyoncsigázva végre is megérkeztek a telepre. Ki
váltotta földjét, mely nem ment minden nehézség nélkül, mert 
mindenki első akart lenni a kiváltásnál. Az első éjjelt az'egyik 
kivándorlónál töltötte. Másnap s a további napokon a komoly 
munkába fojtotta elhagyatottsaga felett érzett bánatát. Egyszeri! 
faházban lakott, melynek egyetlen dísze édesanyja képe volt. 
Az ajtóval szemben függesztette fel, hogy édesanyja tekintete 
fogadja először, mikor belep. S erre a tekintetre nagyon nagv 
szüksége volt. Hiába kutatott, keresett, fáradságos munkája ed
dig még nem hozta meg gyümölcsét. Napról-napra jobban el
csüggedt. Egy napon azután előtte állt az arany. Szeretett volna 
kiáltani örömében, de még idejében meggondolta a dolgot. Hi
szen itt is, mint mindenhol, találkozott olyan ember, aki az ara
nyért kész volt ölni. Éjjel is ébren kellett aludnia, nehogy meglep- 
jék. Így hát jónak látta titokban tartani azt, hogy aranyat ta-
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Iáit. Egyedül édesanyja képe előtt mutatta, boldogan, őrömmel.
S a szerencse kedvezett neki. A kis zugolyban, hova az első le
letet rejtette, mind több és több lett az arany. Megtántorodott.
Közel repült a fényhez s megperzselte magát. Elvakította az 
arany s életében először ment kocsmába.

— Megrettent, amint belépett e lelketrontó helyre, jobb érzése 
tiltakozott e lépés ellen, de a rossz győzött s ivott. Ivott, ivott 
nap-nap után, de érezte, hogy lelkében űr támadt, melyet nem 
tud kitölteni. Vágyódott azután a boldogító, megnyugtató érzés 
után, mely a régi Bánfiban honolt. S a kép, amely azt örökítette 
meg, kit legjobban szeretett, talán visszavezethette volna a he
lyes útra, de azt is megfordította. S az arany sárga szemében 
vad, diadalmas láng lobbant fel s éppen ki akarta nyújtani kar
ját, hogy új áldozatát is végleg hatalmába kerítse, mikor a Gond
viselés közbelépett. — Itt nagyapa megpihent s könnyes szemével 
két falon függő képet keresett fel. Az egyik édesanyjáé volt, n 
másik egy fiatal, szőke hajkoronás főt ábrázolt. Marika, aki idő
közben feltekintett, már éppen kérdezősködni akart, mikor nagy
apa folytatta: — A Gondviselés egy gyenge gyermeket választott 
ki Bánfi visszatérítésére. Szőke volt, mint te, Marika, szemében, 
abban az örökké kacagó gyermekszemekben a kék ég egy da
rabja ragyogott. Megérezte e gyermek küldetését Bánfi is. S 
midőn a kisleány szülei többszöri felszólítás után sem jelent
keztek, határozottan tudta, hogy ez a gyermek a Gondviselés esz
köze. Ám, hiába volt minden benső hang, figyelmeztetés, most 
sem tudta sokáig megállni, hogy ne igyék. S addig addig csalo
gatta az ital, míg egyszer csak azt vette észre, hogy ismét a korcs
mában van. Az otthon maradt kisleány pedig közben körülnézett 
s meglátta a megfordított képet. Gyorsan odavitt egy fatönköt, 
ráállt, leemelte a képet s nagy, kék szemeivel csodálkozva nézte.
Majd kis idő múlva újból visszatette a helyére, de arccal n be
lépő felé fordítva. Az ittas állapotban levő Bánfinak rögtön 
szembeötlőit a kép, amint belépett. Haragosan fordult a gyer
mek felé, mert tudta, hogy csak az tehette. A kicsi leány előtt 
új volt ez a tekintet, félve futott a kép alá. S jó ‘helyre menekült.
Bánfi ütésre emelte kezét, mikor tekintete hirtelen édesanyja ké- •
pére tévedt, karja, mintha villamosütés érte volna, lehanyatlott, 
szemének fénye megtört s arcán két nehéz könnycsepp gördült 
tova. Megfordult, lassan, fáradtan kiment. Egy óra múlva vissza
tért, szemében újból a régi derű és nyugalom fénylett. A hideg 
levegő eloszlatta mámorát, melybe az ital ringatta. Boldogan kapta 
karjaiba a kisleányt. Hogy mi történt ott künn a hűvös éjtszaká- 
ban, arról talán csak a havasok tudnának beszélni. Bánfi később 
hazajött, megvette a régi házat, ide vitte a kisleányt és . . .  é s .. . 
s itt nagyapa megállt.

— És? — kérdé Marika.
— És itt áll előtted — fejezte be egy nagy sóhajjal nagy

apa. Marika tágranyílt szemmel nézett rá, hihetetlenül rázta a 
fejét, majd durcásan megszólalt:

____________
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— Nagyapa, te mindig tréfálsz.
— Ez komoly való gyermekem.
Mikor Marika ezt meghallotta, leszállt nagyapa öléből, el

fordított tekintetével anyja képét kereste, megpihent egy pilla
natig szelíd arcán, majd ismét nagyapja felé fordult. Az szomo
rúan, bánatosan nézett rá. Ez meghatotta Marikát. Se szó, se be
széd, nagyapja ölében termett és sírva-kacagva mondta:

— Nagyapa, édes nagyapa.

m a g y a r  t a n í t ó j e l ö l t e k  l a p j a

A névtelen sír
Hekli Lajos III. éves, Kőszeg

Fent, hol a kéklő csúcs szürke homályba nyúl, 
A Kárpátok ölén egy kis sír domborul.
Nem tudja senki, hogy mikor emelték,
Akik tudták is, már régen elfeledték.
Régen elfeledték, — vagy ők is csak »voltak;, 
Már rég porladoztiak.

Talán valamikor vad csaták tüzébe’
Kérges kezek hordták bajtársuk fölébe 
És egy névtelen hőst takarnak a hantok;
Vagy tán fáradt vándor nyugoszik alattok,
Ki nem tudta tovább a keresztet vinni 
S lefeküdt pihenni.

Horpadt már a sírdomb, benyomták az évek, 
Korhadt keresztjéről lehullott a kéreg,
A föléje hajló szomorú cserfának 
Hulló levelei a hantokra szállnak,
Körülötte őrként búsan zúgó szavú 
Vén fenyőfák állnak.

Tavasszal, ha ébred alatta a róna,
Kizöldül a pázsit smaragd takarója.
A régi hantokon vadvirágok nyílnak, —
S ősszel, ha a fákról a levelek hullnak,
A lepergő, sárga lepellel takarja 
Az erdő avarja.

Csak ki ott lent nyugszik, ő már ezt nem érzi, 
A kis sírhalmot ő már máshonnan nézi.
A szíve szétporlott, mint a keresztfája 
S lelke már felülről tekint le reája.
Már régen az égből néz le mosolyogva 
A Kárpátok ölén 
A névtelen sírra.
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Jöjj öcsém, imádkozzunk!
Szentlászlói János 111. éves, Győr

Ott ültünk ketten a szobában, a kályha mellett. Kint erősen 
fújt a szél. Az ablakon át néztük a vihart, hogyan ragadja magá
val a nehéz hófelhőkből leszakadó hószemek milliárdjait, hogyan 
kapja fel, rohan, vágtat vele, hogyan épít méteres torlaszokat, 
ha akadályt érez útjában. Egy-egy szélroham az ablakhoz is hozza- 
verte a havat s ilyenkor élesen zörgött, pattogott az üveg. A kály
hán áthallatszott a vihar síró, borzongó sikolya.

Némán figyeltük az időjárás kegyetlen játékát, ezt a kémény, 
vad hóvihart. Bent voltunk a meleg szobában és az en lelkem 
mégis fázott. Ketten voltunk és én úgy éreztem, valaki hiányzik 
közülünk. Valaki, akit ott hagytunk a Kárpátok szomorú fenyői 
alatt. Mert hárman mentünk el testvérek s most csak ketten 
vagyunk.

Akkor, azon a délutánon is ilyen idő volt.
Ott álltunk a szoros előtt. A túlsó oldalon az orosz ember- 

erdő, s mi ezen az oldalon elkeseredetten védtük az átjárót. Ke
gyetlen hideg volt. Sivított a szél, a felhő csak úgy ontotta a ha
vat s a vihar hozzáverte arcunkhoz. A nehéz hófelhők elborították 
az egész vidéket s a sötét szürkület az istenítélet szörnyűségé
vel nyomta lelkünket. Lábunkat alig tudtuk vonszolni, a papir- 
talp foszladozott bakancsunkról, kezünk oda ragadt a puska vasá
hoz s mi csak mentünk emberfeletti kínok között rohamra az
orosz ellen. , , ,

Valahol a kürtös a »rajtát« fújta. A vihar darabokra szag
gatta hangját s csak foszlányokban rohant vele, hogy fülünkhöz 
vágja. A két hegy között felvillantak a tüzek s rövidre rá vihart 
túlharsogo ropogásokat, dörgéseket vertek vissza a hegyek. Úgy 
éreztük, megnyílik a föld, összeomlanak a hegyek erre a vad 
harci zajra Egy pillanatra még átcikázott agyunkon otthon, szülő, 
testvér, halál, Isten, végítélet, de csak egy pillanatig. A túlvilági 
zaj megmámorosított. Már nem éreztük a jeges havat, amint 
arcunkba csap, elfagyott lábunkat, csak egy érzésünk volt, csak 
egy gondolatunk, egész lényünk csak egyre irányult: a rohamra. 
Csak arra, hogy üssünk, öljünk, gyilkoljunk!

Mi lőttük az oroszt, az orosz lőtt bennünket. Hullott az em
ber, folyt a vér. A vihar sikoltott, a puskák ropogtak, az ágyuk 
bömböltek, az elesettek vadul ordítottak kínjukban, a vad szél 
orrunk alá vágta a meleg vérszagot. És mi rohamoztunk és mi mé
szároltuk egymást a pokoli gonoszság közvágóhídján.

Sokan hullottak el, megritkultak a sorok s a vad iramban 
nem volt kímélet az elesettek iránt. Letiportuk, agyongázoltuk 
a nyomorultakat.

Egyszer aztán csak én is éreztem, hogy gyengülök, hogy
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leesik a jobbkezein. Elbuktam. Fölöttem is végigrohant a halál
sereg. Kegyetlenül megtiportak. Mikor elvonultak fölöttem, csak 
akkor vettem észre, hogy valami puhára estem. Mégegyszer össze
szedtem minden erőmet, hogy megerőltetve magam, lássam mire 
zuhantam. i

Megborzongtam. Az a katona, aki ott alattam száján vért 
hörgőit aki üvegesedő szemével kétségbeesve könyörgött eny
hítést fájdalmára, Sándor volt, a mi édes bátyánk.

— Jani! — szólt most hozzám az öcsém.
Hirtelen ért a szó, szinte felriadtam emlékeim világából.
- -  Emlékszel Jani? Azon a délutánon is ilyen idő volt.
— Igen, emlékszem Miklós! Most is arra gondoltam. Ke

gyetlen nap volt.
— Igen, Sándor is ott halt m eg!... Jöjj öcsém, imádkozzunk 

érte és a többi százezrekért, akik hiába haltak meg ezért a sze
gény, szerencsétlen hazáért!... Jöjj öcsém, imádkozzunk!..

Két áldó
Bocsári T.

Két áldó fehér kéz 
Simogat, simogat.
Két könnyes barna szem: 
(Édesanyám szeme)
Becézget, hívogat.

fehér kéz
Géza V. éves

Két könnyes barna szem 
Pajkosan fenyeget.
Két áldó fehér kéz 
(Istenem látod-e?) 
Nekem szel kenyeret.

Két áldó fehér kéz,
Két könnyes barna szem. 
Édesanyám lelkem :
Terád gondolok most, 
Terád emlékezem.

Naplótöredék
Verrasztó Cecília V. éves, Budapest

Február 11. Hideg téli idő van. Mindnyájan beszorultunk a 
meleg nappaliba. Itt is, ott is, csoportba verődve terveznek, álmo
doznak a lányok. Sok-sok szőke, barna leányfej összehajlik. . .  
arcuk kipirul, amint mesélnek. — Istenem ... megértem őket. 
Fiatalok, gondtalanok, rózsaszínben látják a világot. Most itt a 
farsang, minden leány szíve a rendesnél hevesebben ver. Karnevál 
Öméltósága forrongásban tartja őket. Mindentigérő bálon, ga
vallérokon, táncon jár a bakfisok eszecskéje. Terveznek... lég
várakat építenek... így szép az élet.

Nem tagadom, kicsiny Naplóm, ma engem is úgy elkapott, 
elfogott a vágy egy pillanatra. — Színes álom . . .  sok-sok tarka
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mese, ma mélyebben érintették szívem, mint máskor. Egy-egy ne
héz sóhaj belőlem is feltört... de csak kis időre! S ha most vissza
gondolok, szégyelem gyengeségem.

Képzeletem messze-messze száll. . .  s im, már otthon vagyok. 
Kicsiny ház... ismerős. Hívogatóan int felém ... a ház előtt 
kicsiny kert... Télapó erre járt, megrázta bundáját... mindent 
vakító, puha hó takar... Istenem, be szép itt minden . . .  Bekukucs
kálok az. ablakon .. .  mindnyájan együtt vannak. .. Csak Józsi. . .  
a kispaj fiú s én hiányzunk. . .  Bennünket hamar elhívott a sors, 
a meleg édes otthonból.. . Édesapám, jó anyám ott ülnek a 
nagy asztal mellett.

Édesapám a jövő hónapi költségvetést, készíti. Jóságos arca 
oly komoly . . .  homlokán mély ráncok vannak . . .  erősen gon
dolkozik... hogyan ossza be csekély tanítói fizetését?... hogy 
mindenre jusson . . .  hogy mind a kilenc gyermekének meg legyen 
mindene . . .  hogy semmiben hiányt ne szenvedjünk . . .  Nagy gond, 
nehéz feladat. . .

Jó anyám a kis testvérkék ruháját foltozza. . .  arca gondter
helt, szomorü. . .  csak olykor mosolyodik el, ha édesapámhoz be
szél, vagy ha a kicsikre néz . . .

A testvérkék játszanak. Az ő életük még vidám, könnyű... 
Bár sohase ismernék meg, az élet nehéz, tövises ütját. . .  Kicsinv 
Naplóm! Gondolatban Velük voltam, s ha magam előtt látom jó 
szüléimét, amint éjjet, napot eggyé téve küzdenek, fáradnak ér
tünk, csakhogy a legszükségesebbet előteremtsék . . .  ha erre gon
dolok . . .  akkor könny szökik szemembe, s már nem vágyom se
hova... Hidegen hagy a báltermek ragyogása... a hívogató, lágy 
muzsikaszó. . .  a szebbnél-szebb ruhák. . .  a gavallérok bókja. 
m ind... mind szertefoszlik, elvész a ködbe... s most már csak 
egy igazi, égető nagy vágyam van . . .  Az édes szülék keresztjén 
könnyíteni. Valahol. . .  egy kis faluban szeretnék tanítani. . .  apró, 
ártatlan lelkeket nevelni. . .  sok-sok kis sápadt arcra az öröm pír-, 
ját varázsolni. . .  kócos hajukat simogatni. . .  könnyüket letörölni... 
emelkedett lélekkel járni az. élet göröngyös, nehéz útját.

Kicsiny Naplóm! ügy érzem, hogy a jó Isten valóra váltja az 
én nagy álmom, s egyszer... majd méltón viselem azt a kedves 
nevet: »tanítónéni.«

Kis csónakom
Pigniczky Irén V. éves, Dombóvár

Kis csónakot adott az Úr, 
apró lapáttal benne,
Orrára selyemszálat fűzött 
s kiengedett a vízre.

Kis csónakom hívták a vágyak . . .  
a selyemszál elszakadt. . .  
hullámok hányták vetették 
s a tengeren egyedül maradt.

Kis csónakom lágyan ringott 
a szelíd, nyugodt vizen, 
a selyemszál biztosan tartott 
s lapátom csendesen pihent. . .

Kis csónakom eltévedett 
a sok nagy hajó között, 
zátonyra jutott szegény

í i  l ' . ' . i r A f r  1 , ,*t. . r  a 1 i « u ¿ is a kövek közt eltörött. . ,
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Gyerekek
M agyar Borbála III. éves, Baja

— Nini, ott jön a púpos, meg a sánta! — kiáltotta néhány 
pajkos gyermek, mikor Jánoska és Eszti kilépett az iskola ajtaján. 
Jánoska volt a sánta, Esztike a púpos.

Egymás kezét fogva mentek haza. Nagyon sokszor csúfolták 
őket. Ilyenkor Jánoska mesélt az ő nagy álmairól és akkor Eszti 
nem hallotta a gúnyolódást. Most csendesen mennek, míg Jánoska 
megszólal:

— Te, Esztike, elmegyünk Pestre az édesapámmal. Meggyó
gyítják a lábamat. Akkor merjen valaki csúfolni téged, el is látom 
annak a baját.

Eszti megörült. Hogyne! Jánoska nem lesz többé sánta. De 
azután elborult az arcocskája. Lehajtotta szőke fejét. Nem szólt 
egv szót sem hazáig. Jánoska örült az utazásnak, még sohasem 
volt Budapesten és most eszébejutottak azok a csodadolgok, melye
ket a magyar fővárosról hallott. Most egyszerre eszébe jutott, 
hogy ott is csúfolhatják. De csak addig, amíg meg nem gyógyul! 
Azután. . .  Elviszi az új ruháját is. De kár, hogy Eszti nem lesz 
ott. Ránézett Megdöbbent.
, — Eszti, mi van veled? Miért sírsz? Te nem örülsz, hogy én
meggyógyulok?

— Dehogynem Jánoska. De engem akkor csúfolnak, talán 
meg is vernek, ha te nem leszel itt.

— Na, csak merjenek! Majd megfizetek én nekik.
— És . . .  azután . . .  ha . . .
— Mi lesz azután?
— Ha te . . .  meggyógyultál, akkor nem fogsz többé velem ját

szani, mert akkor már a többi fiúk is bevesznek maguk közé.
— Hahaha — kacagott Jánoska, — egészen bizonyos, hogy 

azután is veled játszom. Szervusz.
* * *

Jánoskát másnap felvitték Budapestre. Édesapja már követ
kező nap hazajött, de neki három hónapig ott kellett maradnia.

♦ * *
A műtét sikerült. Jánoska egészségesen jött haza édesapjával 

és unokafivérével, Pistával.
Az állomáson a boldog édesanya kapta karjaiba őt. Mögötte 

örömtől csillogó szemekkel, kipirúít arccal állott Esztike. Nem 
me~t megszólalni. Jánoska el volt foglalva Pistával. Végre Pista 
meglátta őt.

— Ki ez a borzasztó kis teremtés?
Jánoska elpirult.
— Ez a kis púpos? — kérdezte és elbiggyesztette az ajkát. 

Esztike szemét elhomályosították a könnyek. Megfordult és nagyon
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lassan elindult haza. Otthon átölelte édesanyját. Könnyes volt a 
szeme. Édesanyja csodálkozva kérdezte:

— Nem jött meg Jánoska?
— D e. . .  megjött. Édesanyám . . .  én . . .  nem . . ,  gyógyul

hatok meg s o . . .  ha? Én mindig pú . . .  pos maradok?
Az édesanya habozva mondta:
— Nem tudom Esztikém.
De Eszitke sejtette, hogy igen.

*  *  *

A nyár elmúlt, Esztike egyedül játszogatott, vagy nézte Pistát, 
meg Jánoskát. Mikor a tanítás megkezdődött, Pista hazament 
Pestre. Első nap egyedül jött haza Jánoska is, Esztike is az is
kolából. Jánoska délután nagyon unatkozott. Sok gondolkodás 
után odaállt Esztikéék kapujához. Várt egy ideig. Végre meg
látta Esztit.

— Eszti, Esztike!
Esztikéé boldogan szaladt ki. Jánoska közelebb jött. Meg

fogták egymás kezét és elindultak a rétre.
Este édesanyjához simult Esztike és a fülébe súgta:
— Tudom, édesanyám, hogy én nem gyógyulok meg soha. 

De nem bánom, most már igazán nem bánom.

Névnapodra
Gallal Rezső V. éves, Esztergom

Holnap Neked lesz ünneped ..  
daloló, édes e s te . . .  
jönni fognak sokan, 
virágokkal és szeretve. . ,  
csak én fogok késni, 
bús könnyemmel 
későn odaérni.

Piros szegfücsokrom, 
múlt örömnek díszét, 
halkan ünneprontón 
öledbe ejtem,
Lehangolt lelkem 
jókívánságát 
szirma közé rejtem, 
hogy ne lássad panaszom, 
s szived dalolva, 
vígan ünnepeljen.

Ismered a »Sajtószemlét«? Olvasd!

Névnapom volt . . .  
egész napon át 
sorodat vártam . .  
Nem írtál.
Szívem elszorult 
egy fájó sóhajtásban.

____________
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Lepréselt virágszál
Wlldmann Kálmán IV. éves, Kalocsa

Régmúlt virágok illata 
Bódít szerelmesen.

(Ady)

Bársonyfedelű kis imakönyvben van a hazája. Ott lakik a 
selymes, puha, sárguló lapok között; ott tölti napjait az egyöntetű 
betűk, az áhitatos szavak társaságában. Néha-néha veszik csak 
elő, néha-néha tapad csak rá egy csillogó, szomorú szempár; el- 
színtelenedett, magfakült ruhácskájához ilyenkor egy remegő, forró 
pici száj simul szenvedélyesen és akkor érzi, hogy szeretik, na- 
gyon-nagyon szeretik!... Azután újra visszakerül a rejtekébe, ahol 
eltűnődik, elgondolkodik az elmúlt, régi, kedves időkön. . .

Együgyű, jámbor társai, a szavak, egyszer megszólították: 
Mondd csak te kis virágszál, hogyan kerültél miközénk? Miért vagy 
mindig oly hallgatag? Miért szeret téged a mi gazdánk?

És ő szerényen, halkan, ábrándosán mesélni kezdett. . .  
Hallga csak, hallga?... mit mesél?!

* * +
Bolondos, enyhe, színpompás májusi alkonyaikor jöttem 

napvilágra. Szülőhelyem egy virághímes, tarka-barka kis ker- 
tecske. Bölcsődalomat fürge madárkák fütyörészték, a lanyha, esti 
szellő ringatott dudorászva, könnyedén és a környékbeli mé
hecskék eljártak szórakoztatni, megcsodálni. Mert bizony, volt raj
tam mii csodálni! Fakó ruhácskám akkor még sima volt és oly 
fehér, olyan szépen szabott, hogy irigykedve nézték a többi tár
saim; illatorr. betöltötte a levegőt, szépségem és hírem az egész 
kertben elterjedt. . .

. . .  Leszállt a mosolygó, mámoros, májusi éjtszaka. A csillagok 
ragyogtak, a fák sejtelmesen suhogtak, itt-ott éjjeli bogárka züm
mögött, röpködött: valahonnan a sötétségből kedves, csilingelő, 
kacagó dallamokat hozott a szellő. Mindjobban erősödtek a han
gok, mindig-mindig közelebbről hallatszottak; im, egyszer csak 
meglibbent az éjtszaka fekete fátyla és egy ringó járású ember
pár bontakozott ki az úton. Ott álltak meg én előttem. Kíváncsian 
nyújtottam ki fejemet. Ugyan kik lehetnek ezek?... Az egyik 
ugyanolyan színű lenge ruhácskát viselt, mint amilyen az enyém 
volt; dús, szőke haja a vállára omlott, mosolygó, hamvas, ábrán
dos arcát kísérője felé fordította. És ott állt vele szemben a férfi, 
Tüzes szemei csillogtak a sötétségben, rakoncátlan fürtjeivel ját
szi szellő játszadozott, tekintetén meghatottság, édes ünnepies
ség ült.

Imádságos mozdulatlanságban álltak egyideig, majd a férfi
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lehajolt, letépett engem, elszakított édesanyáin kebeléről, elrabolt 
testvéreimtől és a leány hullámos, szőke hajába tűzött. Így kerül
tem el szülőhelyemről, így kezdődött hányatott életem, mely ki 
tudja hol, ki tudja mikor fejeződik b e . . .

Még sokáig sétáltunk a kertecske kanyargó ösvényein. El
rablóim összesímulva, révetegen, hallgatagon lépkedtek. . .  Az 
éjtszaka szelídfényü vándora, a hold már magasan sétált csillag
hívei között. Prücsök úrfi rég elcirpelte utolsó nótáját, a kis madár
kák is igaz álmukat aludtak; amikor a férfi hosszan, mélyen sze
mébe nézett a leánynak és elment... Egy ideig hallottuk léptei 
elhaló zaját, azután csend lett. . .

___Egyedül maradtunk a kellemes, kedves késő éjtszakában.♦ * *
Tovább nem folytathatta a mesét. Az imakönyv kinyílott, 

szegény kis virágot elvitték. . .  Mint már annyiszor, most is ma
gán érezte annak a szempárnak forró tekintetét, két csillogó gyé- 
mántocska újra előbuggyant és végigfolyt azon a szomorú arcon, 
az a piros kis száj újra remegni kezdett. Oly megható, olyan fáj
dalmas volt mindez! És ekkor az a gondolata támadt, hogy mind
ennek az a sötétszemü férfi az oka, aki őt azon a szép estén el
rabolta és akit azóta még nem lá to tt...

— De nini, — ámult most el a virágszál — miért nem tesznek 
vissza az imakönyvbe? Miért néz rám olyan furcsán az én gazdám?

Valóban, az a nézés nagyon különös volt. Feneketlen mély
ség tükröződött vissza abból a tekintetből és a kis gyémántszemek 
csak peregtek, szakadatlanul peregtek... Valami elfojtott sóhaj
tás is hallatszott: »Te vagy az egyetlen emlék!... Pusztulj!..,. 
Ne maradjon semmi! .. .«

Forróságot érzett szegény kis virágszál, lángnyelvek táncol
ták körül, belekaptak fakó ruhácskájába, hívták, csalogatták, ránci- 
gálták, elrabolták, örökre elragadták!...

Holt vendég
Szabó Miklós IV. éves, Esztergom

Éjjel jött, szellemek táncán. 
Néma volt, mégis dalolt. 
Csengő hangja messze szállott, 
Égő szeme fényben ázott, 
Lelkem mélyéig hatolt.

Elnémult. Szemembe nézett 
Merően s föléni hajolt. 
Körüllengte kis szobámat, 
Mosolyra késztette számat 
A vendégem, ő, a holt.

Keze lágyan simogatott, 
Ráismertem, dadogtam; 
Megöleltem, boldog voltam 
A szivemet rácsókoltam 
Egy gyermekre, aki voltam.

Testvér! Miért nem viseled jelvényünket?
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A böcsület
Steiner László IV. éves, Szeged •

Mihály volt a neve. Komoly falusi legény volt. Jól megter
mett. Bronzbőrű. Hetykebajuszos. És keménymarkú, mint az acél. 
Tavaly esett át a katonasoron és most otthon az apja munkáját! 
vette át. Szántott, vetett, aratott. No, meg vasárnap el-eljárogatott 
a felső kocsmába mulatni. Az volt, mint minden falusi legénynek, 
egyetlen szórakozása. Ott idogáltak a sarok-asztal körül néhány 
cimborával és ott tartották a felső szövetséget az alsó ellen.

Mert úgy állt a dolog. A falu alvégén rácok laktak, kikkel a 
felvég magyarjai nem igen álltak össze. Különösen a legények 
tartották röviden a madzagot. Magyar legény rác legénnyel össze 
nem állhatott, még ha az ég is leszakadt. Ez törvény volt. Az alsó 
kocsmába nem jártak, de rácot a felsőbe se engedtek. Nem is igen 
merészelt rác közéjük jönni.

És ez igen fájt nekik. Olyan nagyon, hogy késhegyre menő 
gyülölség keletkezett a magyar és a rác között, melynek minden 
vasárnapeste volt egy-két áldozata, hol rác, hol magyar részről. 
Sebaj. Legényvirtus.

Akinek dolga volt este, az tudta, hogy a sötétben nincs látó 
szem és sok történelem megeshetik az emberrel. Ennek okáért 
a legény, ha kiment, zsebébe süllyesztett egy tiszteletreméltó vas
szerszámot, mely összecsukva mindössze egy arasznyi, kinyitva 
pedig megszégyenít egy jóképű disznóölő kést is, amelynek neve 
magyarul: bicska. No és kiegészítette a fegyverzetet egy taka
ros akácafüttykössel, melynek vége értelmes bunkóban végződik. 
Osztá.i gyün, ami gyün.

Kisasszonynapi búcsú volt. Az alsó és felső kocsma zsú
folásig megtelt. Az alsó rácokkal, a felső magyarokkal. Az alsói 
bán dudára ment a tánc, a felsőben cigány húzta a csárdást.

Már hajnalfelé járt az idő. Az égen nagy, riadt felhők szalad
gáltak. Az egyiknek széle tüzet fogott. Lobbanó, vörös lángokat 
vetet*. Fölötte a másik bugyogva gomolyodott, mint a szalmafüst. 
A nyugati ég alján még aludt a sötétség. Csak az égvilág közepén 
kéklett egy kis mező, hunyorgató csillagokkal.

A feíső kocsmából a cigányzene csárdás üteme zümmögött 
kifelé. A nagybőgő az ablakokat recsegtette. A kocsmával szem
ben báron ezüstnyárfa bámult sudáran a sötét világba. Tövükben 
bodzabokrok húzódtak meg. A sötétbe csak a párás ablakok ve
tettek tompa világosságot. De a cserjék azért jól tartották az ár
nyékot, úgy, hogy jó fedezéket nyújtottak annak a négy-öt le
génynek, akik az alsó kocsma felől lopakodtak ide. A legények 
óvatosan jöttek a puha homokon a második fáig. És ügyeltek a 
legkisebb neszre is.

Ráclegények voltak. Valami sötétségben járhatott a dolguk, 
mert tisztesen óvakodtak az ablakok fényétől. Pedig most éppen
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éles fénysáv hasított bele az utca sötétjébe. A kocsma ajtaja nyí
lott és Mihály alakja jelent meg a félfa alatt. Befelé beszelt vala
mit, de a zene miatt csak ennyi hallatszott:

— A lovakat ötetem, osztán gyüvök vissza
A többit elnyomta a cigánybanda és a táncolok kurjongatása. 

Azután kilépett a sötét utcára. Az ajtó pedig becsukódott. A fény 
megszűnt és az utca megint sötét lett. Csak a zene zümmögött 
tovább.

Mihály meg kissé boros fejjel, de még azért józanul indult 
hazafelé Még danolt is magában. Amikor azonban a nyárfák alá 
került, a sötétből tompa dobbanások hallatszottak. Elfojtott kiál
tás remegett:

— Elébe!
A bicskához kapott. A dobogás feléje közeledett. Lihegő lé

pések, fújó, ziláló akarások, vad szándékok zügtak egyre közelebb. 
Néhány pillanat múlva sötét árny ugrott elő a sötétségből. Utána 
még vagy négy.

Mihály körülsuhintott és ökle nagy lendülettel a levegőbe 
emelkedett. Mire leért, eggyel kevesebb volt az éji támadók száma. 
Az elterült a földön. Aztán nekivetette hátát a nyárfának és a 
két ujja közé fújt.

Éle-; fütty hasított bele az éjszakába. De mire a kocsmaajtó 
kitárult és husz-harminc legény rohant kifelé, Mihály már csak 
máscdmagával volt a nyárfák alatt. A másik azonban nem mozdult.

Az öregek is kisiettek utánanézni, mi a baj. Akkorára Mihály 
már csak az üstökét törölgette.

Az első értelmes szólás az öreg bíró szájából jött. De amo
lyan sajnálkozó hangon.

— No, mi volt az legény?
— Semmi — morgott Mihály — nekem gyüttek vagy öten.
— Én mán csak egyet látok — javította ki az öreg.
— No, hát megengedem. A többi eliszkult. Ezt meg egy ki

csit megpreccentettem, talán éppen a fején, mert nagyon közel 
erőszakolta magát hozzám.

— Uhüm — bólintott a bíró a pipafüst mögül. — Akkor le
gény vágj öcsém. Oszt a becsületet is mögvédted.

-Mihály lesütötte szemét. És ekkor ügy érezte, hogy tényleg 
sikerült megvédeni a becsületet a túlerővel szemben.

Magányban
Barátja vagyok az éjnek, 
Szeretek a homályban járni. 
Barátja én mindennek,
Amit a holdas éjben látni.

Jó egyedül kóborolni,
A holdfényes éjtszakában. 
Bujkálni halkan, csendben, 
Sötét, misztikus magányban.

____

Bangha Kálmán
IV. éves, Győr

Állni, a rejtelmes, sötét.
Mély árnyaknak közepette. 
Nézni a vágyak ködét,
Mint oszolnak széjjel-szerte.

Vonz, csal engemet a homály, 
Félve bujkáló holdvilág.
Künn nincs semmi akadály,
Az éj álmodni, sírni hágy.
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Aki hű m aradt. . .
Békés Géza I. éves, Sárospatak

A í égről egyszerre szétfutottak a barna fellegek s a nap egy 
aranykévéje diadalmasan ragyogott le a hegytetőre.

Barin présház mellett kacagva ebédelt a zöld fúvón a szüre
telő társaság. A fiú és a leány egymás mellett ültek a fűben. Po
gácsát ettek. A leány a pogácsa tetejét szerette, a fiú az alját.
S így megfeleztek minden pogácsát. A fiú a török házasságra 
gondolt, hogy a török házasság oly egyszerűen megy végbe, 
hogy a fiú és a leány csak együtt esznek egy ételből és már is 
házastársak. A leány nem gondolt semmire, vagy talán csak eszébe 
ötlött, hogy milyen elgondolkozó ma ez a fiú. És talán csak azért 
nem tudta, hogy miért van így, mert nem is akarta. Talán tudta, 
hogy mit érez a fiú ... Lehet..;. De nem árulta el. Az ebéd végét
ért. A fiú egészségére kívánta az ebédet a leánynak, aztán felkere
kedtek, útnak indultak. Határozott céljuk nem volt. Csak úgy talá
lomra indultak el a szőlő mellett, egy-egy fürtöt kóstolgatva.

A hegy csúcsa felé mentek. Ketten. . .  A leány szerette a vi
rágokat... A fiú is! Piros, sárga, kék vadvirágok gyűltek a fiú 
markába Koszorúba kötötték. A lány fejére tette. A fiú bámulta. 
Így képzelte el a diadalmas Caesart, amint bevonul az örök vá
rosba. A lány megkérdezte, szép-e. A fiú rámondta: Szép. Fenn
álltak a hegytetőn. Lenéztek a széles, zöld puszták felé. Felcsillan
tak a piroscserepes házak, a kis ezüstösen csillogó csík a csobogó 
folyó lehetett s a mélyben futó gyorsvonat sípjele, mint egy halk 
füttyentés szállott fel hozzájok. Aztán a kezükben maradt árva 
virágszál szirmait tépték ki sorra számolgatva... A fiú azt szá
molta: »Szóljak, ne szóljak?« A lány talán azt: »Szőke lesz — Barna 
lesz?< De nem mondták meg egymásnak, hogy mit. A fiúnak: 
»Szólj < jött ki, a lánynak »szőke«. A fiú mégsem szólt. »És ha el
múlik? Ha elfut ez is, mint a többi álom? Nem! Várok két évet, 
vagy többet is és majd talán akkor, ha hű maradok!« És nem szólt.

Nem sokára vége lett a szüretnek. Hazafelé mentek.
— Utoljára voltam itt — szólt a fiú.
— Ugyan miért? Jövőre is lesz szüret.
— Lesz, de tudom, nem leszek itt!
Lassan elfutottak a szürke hétköznapok. A fiú útja másfelé 

vezetett. Nem beszélt többet a'lánnyal, de megfigyelhette egész 
életét. Látta, mint sétált cifra fiúkkal, teniszezett alacsony lelkű 
diákokkal, korcsolyázott télen bárkivel, nyáron a mérnökjelölt 
kisérte haza, télen a kádét, estélyre hívta a medikust, függöny ele 
tapsolta a színészt, szóval élt, mint egy lány szokott. A fiú mégis 
kitartott. És mikor eltelt a két év, még mindig nem találta elég
nek, kiszabott magának újra egy évet. ö  nem akart olyan lenni,



mint a többiek. Bálokban nem táncolt vele, társaságban nem akart 
neki feltűnni, nem akart udvarolni, ezt megteheti mindenki. Úgyis 
látta, hogy a lány még mindig szabad akar lenni.

Ismét egy év. A fiú költő lett. Talán az a sok régi emlék, ta
lán a Fölo porától mentes ideálizmusa tette azzá és kiadta első 
verseskötetét. Egy példányt küldött a lánynak is. Azt még az éjfél 
is ott találta asztalánál, bámulva nézte a verseket. S lassan kezdte 
megérteni azt a régi szüretet is. Amit akkor észre nem vett, most 
észrevette, hogy milyen más ez a fiü, mint a többiek. Másnap egy 
előadáson verseit szavalta a fiü. A leány szeme hívta, hívta. A fiü 
látta. És azi üzente vissza: Nem! Akkor Te akartál szabad lenni, 
most én! Én hű maradtam. De közben ügy eltávolodtam a föld
től, hogy már nem térhetek vissza a porba. Nem, már nem lehet!«

Az előadás végétért. Mindenki tapsolt. Azután tovább futottak 
a szürke hétköznapok. . .
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Visszaemlékezés
Hackl Ferencnek szeretettel 
Mindszenti Iván V. éves,

És ha százan,
Vagy ezren törnek is ellenem,
Mégis megteszem.
Ha a sors is útamba áll 
S nem enged futnom tova,
Elémgördítve nagy, sziklaakadályokat, 
Hajómat ügyesen kormányozva 
Kikerülöm a zátonyokat.
A tenger pajkos hulláma is hívogat, hogy 
Menjek a régi cimborák közé;
Helyette arcom keserű mosolya felel:
Ő már felemelkedett a tengerszín fölé.
A part zöld nádasából 
Szirének éneke hívogat;
Az erdő ezerhangű madara
Csicsereg fülembe sok-sok szépet, kedveset;
Visszakiáltom: nem lehet.
S így mindennel küzdve,
De lassan mégis haladok tova;
Az elhagyott akadályokhoz 
Megígérem, kezet adok...
Bosszúból nem térek vissza 
Soha. . .  soha.

Testvér miért nem viseled jelvényünket?
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Posch Gy. 111. éves, Szeged
Vízszintesen: 1. Szabolcska verseimé; 9. Ének; 12 Belga város; 15. 

Főzelék; 16. A szén is az; 19. Újság; 20. Női név; 23. Időhatározó; 24. Csa
padék; 26. Más; 27. Mitológiai alak; 31. Mértani fogalom; 32. Nyílás más
salhangzói; 34. Sav teszi; 36. Könyvben vannak; 40. Lekvár; 41. Vonatkozó 
névmás; 42- Folyadék; 43. Női név; 44. Veszteség ; 46. Kicsinyítő képző; 47. 
Falon van; 49. Igekötö; 50. L . . .  -fári; 51. Testrész; 52. A levegő is az; 55. 
A hun-magyar monda egyik alakja; 57. Vigyáz ; 58. Menyasszony; 59. Len
gyel város; 62. Ének; 65. Férfinév; 66. Önfejű; 70. Minden mozgás oka; 71. 
Fordítva: a karácsonyi énekeseket hívják így; 74. Mindennek van; 75. Sok 
költő megénekelte.

Függőlegesen: 1. Ifjúsági egyesület névelővel; 2. Olasz skálahang; 3 
Kettős mássalhangzó; 4. Képző; 5. Ford: betű fonetikusan; 6. Rag; 7. B. D. 
U ; 8. Levegő; 10. Fordítva: állat névelővel; 11 Talál; 13. Európai pénzegy
ség ; 14. Ékezettel magyar regényíró ; 17. Olasz skálahang ; 18. Személyes 
névmás; 21- Betű fonetikusan; 22. Keleti uralkodó; 24. Görög drámairó; 25. 
Mindenkinek van ; 27. Üdvözlés; 28 Most sokaknak osztályrésze ; 29. Nógrád 
megyei község; 30. Nagyon régi; 33- Költői műfaj; 34. Ritka férfinév;.35. 
Fordítva: az emlősök egyik rendje ékezettel; 37. Női név; 38. S ir ; 39. Épí
tőanyag; 44 Testrész; 45 Nyílás; 48. Nyilt csatorna; 51-Kérdő névmás; 52 
Sok testvérünk sínylődik ebben; 53. Magyarország kipusztuló félben levő ma
dara; 54. Árunak van; 56. Időhatározó; 60. Bibliai név; 61. Fehérnemű; 63. 
Egy betű közbeszúrásával bűnhődik; 64. Ilyen ló is van; 65 Szellemi munkás;
67. Vonatkozó névmás; 68. Betegség; 69. Helyhatározó; 75. T. N .; 73. For
dítva : háziállat hangja.

Megfejtési határidő: 1933 március 20.
A 6. számú rejtvényt helyesen fejtették meg: Dobján Ferenc 11. éves, 

Csurgó. Berta Júlia V. éves, Hosszú Margit IV. éves, Csete Etelka I. éves.
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Dombóvár. Dér Erzsébet, Ditz Sarolta III. évesek, Eger. Hamvas Imre V éves 
Esztergom. Koczkás Pál III. éves, Kalocsa. Jekő István 111. éves, Szeged. Varga 
Gitta I. éves Veszprém.

3 beküldött megfejtés hibás. Az elkésetteket nem vehetjük figyelembe. 
A könyvet sorsolással Ditz Sarolta nyerte.
A 6. számban közölt „Mitológiai keresztrejtvény“ helyes megfejtése: 
V í z s z i n t e s  s o r o k :  1. Daedalus és Icarus. 17 Enbarmonion. 

18. Holc. 19. Laokon. 20. Daci 21. li. 22. Fb. 23- J. F. 24 Odol. 25 SÍ. 26. 
Oázis. 28 Uf 29. Mellesi. . . .  31 Íz. 32. León. 34. Das. 35. Egea (Egei). 36. 
Sirokkó. 38 Ás. 39. Sé (És). 40. Zsuska. 41. Undor. 43. Aziluma 44a. Ecric 
(Circe). 47. Nyaksál. 48. Idestova. 51. Bo (Ob). 52- Midás. 54. Jampec. 58. 
Hádes. 60. Asi (lsa). 62 Op. 63- írsz. 65 Kerebreb (Berberek) 67 Sirakuza. 
70. Pel (Lep). 71. B. D. 72. Ékurahe (heuréka). 75. Ugri. 77. Alvilági Cerberus.

F ü g g ő l e g e s  s o r o k :  1, Delfói szent jósda. 2- Anabázis. 3. Ehó. 
4 Daktiloskópia, 5 Aro (Óra) 6. L. M. N. 7. U. O. 8. Sneff. 9. É. I. 10. So
dorna. 11. Inades (Sedani). 13- Ahiles. 14 Ro. 15. Ullses. 16. Scílla és Canbdis. 
20a. Col. 23. Júnó. 27. Sekkis (Sikkes). 30' Eg 33. ókalá (álakó). 34- Dana- 
idák. 37. Ruaabm (marabu). 38 Áres, 41. Um. 42. Oro. 44. Ulm. 45. C. T. R. 
46. Io. 49. Dade. 50. Eserper (Represe...)  53. Ih (Hi). 55. Api (Ipa). 56- Er
kel. 57. Csuka. 59. See. 60. Ar (Ra). 61. Sebru (Urbes) 64. Szug (Gúzs). 66. 
Blue. 68 Rév. 69. Avi (Iva). 73- AC. 74. He. 76. GR.

Már többször megírtuk, hogy jellembe vágó dolognak tart
juk — az is — ha valaki másnak írását saját neve alatt küldi be. 
Mégis újra. meg újra előfordul. Eddig négyszemközt — levélben 
— intéztük el. De miután egyesek még mindig nem akarják a 
dolgot megérteni, kénytelenek vagyunk az illetőket pellengére 
állítani. Hadd szégyelje magát — tanítójelölthöz nem méltó visel
kedéséért.

Fülöpp Lóránt II. éves egy ifjúsági folyóiratnak négy év előtti 
évfolyamából plagizált munkát küldött bel!

Yo-jó
Hoffer József 111. éves, Pécs

Azt hitte, piros korong a szívem 
s a kezében lóg vékony fonalon; 
mellyel, — ha tetszik — magához rántja, 
ha lmja, elejti hanyagon.

Azt hitte, velem is játszhat bátran, 
amig a fonal el nem vásik.
S ha elkopott?... hát félredobja, 
hisz úgyis lesz helyébe másik. . ,

Nem, édes kisleány! tévedni tetszett.
(A szerelemben — látom — még bohó.) 
Megsúghatom, ha meg nem haragszik; 
szívem acél, s nem szolga — yo-yó.

H a  e lfá ra d tá l a ta n u lá sb a n , f e lü d í t i  le lk e d  a T a n ító fe lö lte k  L a p ja .
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fi cím alatt k ö z ö l  n ők  ezután az egyes intézetekben történt 
k ö z é r d e k ű  eseményeket, ha a szerkesztőbizottsági tagok be- 
küldenék azokat. Ezzel csak magunknak tennénk szolgálatot.

Más újságból ollózni nem akarunk. Pedig mindenkit érdekelt 
volna az a pedagógiai szeminárium, mely a múlt évben alakult 
egyik képzőben; a másik képzőnek gyönyörű hódolata Apponyi- 
nak; a harmadik képző munkája, mikor egy régi író eddig meg 
nem jelent művét kiadta; a többi képző nagyobbszabásű ünnepé
lye, személyi hírei, különösebb sporteredményei, tanfolyamai, stb. 
stb '..., ami mind azt mutatja, hogy nem az iskolának, hanem az 
életnek tanulunk.

Szerkesztőbizottsági tagok! Várjuk ezirányű munkátokat!!
Elv: Érdekesen, színesen, röviden!

Mindenkinek. Az új jelvény a februári számban közölt feltételek mel
lett kapható. Mintát azért nem küldtünk, mert az az 50 - 60 darab csak 
drágította volna a többinek az órát. Viselje mindenki az összetartozás jelvé
nyét ! A jelvényt Dobry Lajos 111. éves, Kiskunfélegyháza, tervezte. Harsog 
kiáltásunk. Akarsz, hazafias, ez szép; azonban gyenge. Az új tanító. Erde- 
kés a hasonlat. Csak a leány ad munkakedvet A tanító bácsi. Kedves, jó, 
elteszem. Másik mint vers jó, tartalma sötét. Szeresd az életet! Lélekfagyás. 
Elég jó, érdekes Néhol erőszakolt, keresett a kifejezés, valahogy mégis tet
szik. írj, várlak. G. E.-nek köszönöm, hogy segíteni akar, eddig csak ö csinál 
Így. Miért léptem tanítónői pólyára Csak ennyit; szép. Elteszem. Nagyanyó 
m esélj! Érdekes subjektiv rajz. Én megértem ; de mást is érdekel ? A mentő. 
Eleven, leköt. Látod, igazunk volt. amikor azt mondtuk, eseményt is vigyél 
munkádba. Még beszéljenek is alakjaid. Esetleg jön. Versedhez gratulál Ga
zsó. Üdv. Igazságot M agyarországnak! Kezdete jó, erőteljes, utóbb lanyhul. 
Refrain ! A fele ez. Azért nem rossz! Van vénád, írj többet! Tavaszi her-
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vadás. Ha prózában volna, szívesen közölnénk, a forma is gyenge, így nem 
lehet. Viszontlátás. Előadás jó, a stílus még csiszolatlan. Dolgozz sokat. 
Sopron természetes szépségei. Jó, élénk leírás. Közérdekűt írjál, de csak 
az egyik oldalra. Várunk. Boócz István farsangja. Érdekes, jól kezdődik, 
de itt is bizonyos „stiláris ügyek" miatt a tartalom egy része elsikkad, 1 a- 
vaszi kép. Ügyes csilingelő vers. Ezt elteszem. Lányka . . .  jó, de nem a mi 
kedvelt hangnemünk és a mi szivünk (minden tanítójelölté!) még hévül. Ha
lálvonat. A forma kedvéért, egy-egy gondolatért vagy kifejezésért feláldozod 
az egész lartalmat I Rövid verseid jobbak, őszintébbek, hatásosabbak. Csüg- 
gedőkhöz. Emlékkönyvbe jó, apró tanácsoknak, de mint vers, különálló ré
szeivel nem sikerült. Tenéked köszönhetem és Én csak parány . .. jók, el
teszem Ne higyj . . . hangulata rossz, túl pesszimista. Nem érttek meg. Ál
talában elég jók, ez a legjobb. Vágyak. Érdekes forma. Többet elteszek. Néha ... 
ezt nem. Gondolkozz rajta, megérted. Máskép ez is jó! „Hidd el, mindennek 
csalódás a vége“. Nem áll! Látsz, tapasztalsz a mi korunkban az u. n. ha
lálos szerelmek sorsa rendszerint ez, (diákszerelem) de később igazi szerelem 
is jöhet. Hinni kell 1 Könnyedén folyó, gördülékeny vers, bár nem sok a rím. 
Egy dúsgazdag . . .  jó, de szerintem előbb fáj, bántják, vagy örül valaminek 
az író ; megvan az ok, a seb s csak azután ír, adja kincseit. Beteg volt.. . 
jó lenne. Az égben meghallgatják kérésed, de nem ott teljesedik be. Ismét 
várunk, de névvel. Csak egyik oldalra írj 1 Jézus szereti a gyermekeket. 
Kedves előadás. Beleéled magad a korba. De a megoldás Néró jellemével 
sehogy sem fér össze. Javítva — szívesen fogadnám 1 Ajándék. Veled örülök, 
ez jó. Elteszem, sőt. . .  Kissé hosszú, idővel iparkodj ugyanennyit tömöreb
ben leírni, de ne erőszakold. Az apa lelkében legalább egy pár önvádló gon
dolatot kelthettél volna, ami reményt nyújt Lujzi további sorsára . . .  mert 
elkopik a ruhácska, ha ajándék is. Az igazi asszony. A hódításhoz gratulá
lunk. Hálás köszönet, ez a mi örömünk. Veled szemben most különösen 
sajnálom, de nem közölhetjük. Hosszú is, alakjával sok helyet pazarolna és 
a tartalma . . . léha. Ilyesmit mi nem hirdetünk, így nem viccelünk. A darab 
egész menete élénk, az alakok jellemzettek és van benne fordulat is. Pró
bálkozz, de nagyobb tárgyi kritikával 1 Munkásságodat mégegyszer köszönöm. 
A verset talán. Portó 1 Az utolsó válasz. Írni tudsz. Egy-két könnyen elke
rülhető németes kifejezésre vigyázz 1 A férfi vonzó, ideális alak. Csak a pa
pírszalag téríti észre? Magától nem gondol ró? Tetszik, elteszem. Milyen a 
sors. Eleje, a vonatbeli ismerkedés, jellemzés jó. A befejezésben, hogy még
egyszer találkoznak, nincs erő, hatás. Nem érezzük a véletlent, a megrázót, 
a „sors-"ol. Érdekes eseménnyel kellett volna folytatni. A másik ötletes, kissé 
erősen büntetsz. Üdv. Kovács Bözsike. Kedves az elgondolás. Stílus dö
cögő, vigyázz 1 Olvass sokat. Egy 8 éves gyermek nem látja még így a ha
lált, s ha eszméletnél van szegény panaszkodik, nyög, de nem búcsúzik. A 
vers gyenge, inkább prózát. Csak egy oldalra írj. Beszéd tanítványaimhoz. 
(I. L.) Jó. kár. hogy későn jött (mór kiszedték a márciusi számot). Ha tényleg 
elemistóknak szántad, akkor magasan beszélsz, nem tudnának mindenütt 
követni. A kadét rózsája. A világháború nagy zivatarából számtalan ilyen 
esetet rajzoltak meg regényben, novellában, ha próbálkozol, új gondolatokkal 
gyere. Adsz újat, de az alap, a váz, százszor is megtörtént esemény. A ver
seket elteszem, az első a „Napsugárhoz“ tetszik legjobban. Portos ! 1 ! Sze
retem a földet. Lázasan . . . stb. A versek jók, ügyesek. Alaposabb bírálat 
utón majd válogatunk. Máskor egy oldalra írj. A jövő évi munkádat előre is 
köszönjük. Mégegyszer mindenkinek. Majdnem minden levelet így kezdtek: 
„Tek. Szerkesztő Úr 1“ „Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur 1“ stb. „ne haragudjon,
hogy zavarom . . , “ „Bocsásson meg, hogy merészeltem ..." A végén ......
alázatos híve“ ......  szolgája“ és ehhez hasonlók. Kezdjétek csak egyszerűen,

szeretettel: Kedves Testvéri Mert ez akarok lenni, mindenkit szerető, 
i  ‘m e^ tő ’ «testvér. A befejezés ennyi lehet: Testvéri szeretettel N. N. Értsük 

násf. Mindenkit szeretettel várok, csak jönnétek még többen. Nem 
[hisz mi akarjuk, hogy munkálkodjatok, írjatok. Ne szégyelje senki 

it"nem szidjuk meg, ha kicsit gyenge, de talán segíteni tudunk, 
¿rásért soha, de ha mégegyszer úgy  kezditek, azért megharag-



Borbély munkát

BECKER
borbélynál végeztessünk.
Tanítójelölteknek nagy 

kedvezményt nyújt:
Borotválás . . 16 fillér
Ollóval hajvágás 40 fillér 
Géppel „ 40 fillér
Hygénikus, tiszta munkát 

készít. — Cim:

1

| B ecker j ENŐ

Í uri- és női fodrász Újszeged, j 
Vedres-u. 1/b. Gyógyszertár mellett. I

L _____________ _ _______ 1

Tornász, vívó és atléta

trikók, nadrágok 
<̂ s c i pők

speciális készitője

SCHflFER TIBOR 
Budapest

I. Döbrentei-tér A. 
Telefon: 539— 31.

Egyensapkák szövetből, bársony
ból, zománcozott jelvénnyel saját 
műhelyemben a legszebb kivitelben 

készülnek.

Közismert legolcsóbb 
beszerzési forrás! 

Tessék árajánlatot kérni I

◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄

Most jelent meg!

Bá l in t  Sá n d o r

►
►
►
►
►
►
►

« S Z E GE D  N É P E ►
◄
◄
◄
◄
◄

Népdalgyüjtemény. 
114 népdal 60 kottával.
Bolti Ara 3 pengő

►
►
►
►
►

Szerkesztőségünkben rendelve 2 P ►
◄
◄

►
►



Pártold azt, 
aki nálunk hirdet! \

)
;

Magadon segítesz,
h a  h ird ető in k et pártolod.

I

A M

* f . *

H iv a tk o z z  lap u n k ra!

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


