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K e d v e s  p a j t i k á m !

J aj de szép!

Mi olyan szép, Pajtikám? Az, amit most olvasni fogsz.

És mit fogsz most olvasni?

Szép történeteket, elbeszéléseket, meséket és verseket. Lesz, 

amin felkacagsz, lesz, amit megkönnyezel, olyan is lesz, amelyből 

tanulságot veszel és jobb leszesz általa.

A sok szép olvasnivaló olyan sorrendben következik egy

másután, ahogyan az évben a hónapok követik egymást. Be is 

van osztva szépen hónapok szerint és minden egyes hónapra jut 

bőven olvasni valód. Télre téli mese, nyárra nyári vers, — az 

iskolai évre iskolás történetek, a szünidőre vakációs vidámság 

és a közbeeső ünnepekre egy-egy szép tanulságos elbeszélés. 

Közbe-közbe pedig vegyesen vig is, komoly is, hazafias jó ma

gyar gyermeknek való is.

Ez a könyv legyen kedves könyved az egész éven át. Olvasd 

el, szeresd meg és kiálts fel a végén te is, Pajtikám: J aj de szép!

J ó mutatást kiván: 

Mária néni.





J anuár. J anuár hó — esik a hó, 
Kályha mellett olvasni jő!

J Ő FELTÉTEL.

E lmúlt az éjszaka, uj hajnal felragyog 
É s ez uj hajnallal uj esztendőt kapok. 
Átléptük a határt, előttünk a mesgye,
Egy esztendős, titkos jövőbe vezetve,
J ó apám, jó anyám, ott áll a határon,
A szeretet gondját szemeikben látom.
M it hoz ez az uj év? Mit hoz a családra? 
Ezt kérdi léiketek, apám, anyám, drága! 
Hadd csókoljam le hát arcukról a gondot, 
Szerető szemüket lássam, hogy mosolyog ...  
öleljem meg őket biztatón, szeretve 
S azután imához hulljak a térdemre. 
Csókom, ölelésem annyit mondott márna:
J ó leszek ez évben, apám, anyám, drága! 
Imám az Istentől csak ez egyet kérte,,■ 
Legyen szüleimnek boldog ez az éve! 
Segitsd édes J ézus, a jó feltételem, 
így kezdem az évet a te szent nevedben!
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AK I  LEGJ OBBAN FIZET.

Két néni ment egymás mellett, mindegyik a karján nagy 
kosárt tojást cipelt. A  piacra vitték be a városba eladni.

— Hogy adod majd? — kérdezte Anna néni Borcsa né
nitől.

—  Még nem tudom. Annak adom, aki legjobban megfizet
érte.

— Igazad van, én is .úgy teszek. Majd meglátjuk.
Alig mondja ki, vézna, kicsi asszonyka kerül elibük. Fél

hangosan sír és szinte futva megy.
A  két asszony megállítja:
— Hát maga most mit rí az utón, asszony?

— J aj nekem . . . Halálán az egyetlen kis fiam . . . Hon
nan szerzek neki ingyen doktort, aki olyan messze kijöjjön a 
szállásra, mikor még kocsit se tudok adni.

Borcsa néni gondol egyet.
— Vegye ni ezt a kosár tojást . . . Csupa friss, csodaszép. 

Adja oda a doktor urnák . . . Ennek az árából kocsira való is 
kitelik neki . . .

És valóban . . . Átrakja a tojást a szegény asszony üres 
kosarába.

Az majd elképed a meghatottságtól. Csak annyit tud mon
dani :

— Isten fizesse meg! —- s szalad is már tovább.
Anna néni fejét csóválja.

— Te bolond! Ingyen odaadtad, p§dig az előbb mondtad, 
hogy annak adod, aki legjobban fizet.

— Annak is adtam. Az Isten a legjobban fizet.

Anna asszony azonban hitetlenül nevet. Azzal el is válnak, 
Borcsa asszony visszakullog, mert hisz most már nincs eladni 
valója. Délre hazavetődik Anna is és büszkén mutatja Borcsa 
szomszédasszonyának a sok pénzt:

—  K ár volt úgy elhamarkodnod a dolgot. Ide nézz, milyen 
nagyon megfizettek érte!

Telt-mult az idő. Pár hétre rá, nagy volt a szomorúság a 
környéken. K iütött a baromfivész és csak úgy hullott a sok 
szép tojóstyuk és kiscsibe mindenfelé. Felment rettenetesen a 
tojás ára is. Még se vittek piacra tojást, nem volt mit vinni.



Anna néni se mehetett piacra, neki is alig maradt tojóstyukja, 
úgy elhullott mind.

De, csodálatos! Borcsa nénit megkimélte a vész. Vígan kot- 
kodácsoltak a tojóstyukok tiszta, jól elkerített, kis udvarán s 
piaci napon háromszor annyi pénzzel jött haza, mint a múltkor 
a szomszédasszonya. Egy kosár friss tojásért kapta. Meg is mu
tatta Anna asszonynak a sok pénzt és azután megkérdezte:

— Nahát, ki az, aki a legjobban fizet? Ugy-e, hogy az 
I sten!

*

Pajtik, legyetek jószivüek mindig. Szívesen adjatok. Isten 
megfizet. A  legjobban fizet. Sokszor már a földön is, de egész 
biztosan az égben!

A  LEGJ OBB HELY.

Régesrégen élt napkeleten egy kis szerecsen, aki tudós em
ber szolgája volt.

Egyszer a bölcs, miután nagyon sokáig vizsgálgatta már a 
csillagokat, igy szólt:

— Szolgám, elindulunk messze; messze, bizonytalan utakra, 
fényes csillagot keresni. Ha hűségesen kiszolgálsz utam alatt, 
mire odaérünk, e fényes aranyat adom neked.

Megörült a kis szerecsengyerek s örömmel kisérte urát. Út
közben folyton azt tervezgette, hogy mit fog tenni az arannyal, 
hol lesz az a legjobb helyen.

—  Elteszem, —  gondolta először.
De később mást gondolt:
— Aranyfüggőket csináltatok s a fülemre akasztom, mint 

otthon a szerecsen törzsfők gyerekeinél van.
Végül kitalálta a legjobbat.
—  Hopp, hiszen pénzért megvásárolhatom szabadságomat! 

Félreteszem az aranyat s majd ha nagyobb leszek, kiváltom ma
gamat érte!

A  sok tervezgetés között egyszerre csak célhoz értek. Na
gyon különös helyhez. K isded hajlékhoz, amely fölött ott ragyo
gott a keresett fényes csillag. A hajlékban szépséges asszonyt 
találtak, akinek olyan gyönyörű kisded volt a karján, hogy aki 
csak rápillantott, annak örömtől dobbant a szive.

A  kis szerecsené is. Eltelt a szive gyönyörűséggel s mikor



ura a Kisded lábai elé szórta ajándékait, hő vágy fogta el lelkét:
— Bár adhatnék én is valamit!
Eszébe jutott az aranya. Nem kell kincs, ékszer, szabadság. 

Lemond róla. Csak adhasson valamit a Kisdednek.
Félénken odatette aranyát s a Kisded rápillantott úgy, hogy 

csordultig telt meg boldogsággal a szive. És ez a boldogság 
nem is hagyta el többé soha . . .  Megkapta aranyáért szive bol
dogságában a legnagyobb jutalmat!

így cselekedett a kis szerecsen azon a napon, amelyen a há
rom napkeleti bölcs a kis J ézust imádta és amely napot ma Há
romkirály ünnepének nevezünk. S vájjon a kis keresztény hogy 
cselekszik s milyen ajándékot tett a kisded J ézus lábaihoz? K is 
olvasóm, kérdezd meg szivedet!

A CSODAFA.

Mesélek egy csodafáról. Figyeljetek, hállga, csend! Volt 
egyszer egy kicsike fa magas hegyen, messze fent. A  hegy alatt, 
no, kik laktak? Megmondom, ha hallgatjátok: Rém nagy, ma
gas óriások. És az egyik óriásnak egyszer mi jut az eszébe:

•— Szeretnék még nagyobb lenni és fölmászni pont az 
égbe! .

El is indult. Hova, hova?
— -Fölmegyek én a hegyfokra, a kis fácskára fellépek és 

azzal az égbe érek!
A többi csak neveti — ugyan, ki is hisz neki ? De im, az óriás 

felmegy s kitépi a kicsi fát, bicska is volt a kezében, elkezdi, no, 
micsodát? A fát vágni és faragni, részecskéket összerakni s a 
végén mi telt ki tőle? Nini, lépcső lett belőle! Igen, egy kis lép
csőt farag, de, im csoda! Mi történik? A kis lépcső nyúlik, nyú
lik, a végét már el se érik. A  végét már nem is látják, egész a 
felhőkbe ér fel és im, az okos óriás rajta vigan indul most el. 
Többi társa most belátja: Íme, neki volt igazsága! Mit szólsz 
hozzá, pajti, te? Hogy nem való, csak mese. Én azt mondom: 
való igaz. Fogadjunk hát s lássuk, ki az, ki a fogadást meg
nyeri?

*

Tanulság fog felelni: Nem a hiú nagyratörés visz fel a 
magasba minket, hanem a szorgalmas munka, mely nemesit lel
ket, szivet. ,
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TINI  ÉS A POHÁR.

Tini lefekvés előtt vizet akart inni. De úgy ügyetlenkedett 
a konyhán, hogy anyuska legszebb pohara — csrrrr — össze
tört a kemény kőpadlón. A zajra kijön anyuska:

—  Mi történt?
Tini a cicára mutat:
— Anyuska, én is most szaladtam ki a csörömpölésre. A 

cica leverte a poharat, úgy látszik.
Anyus megveri az ártatlan Cirókát. Tini örömmel lefek

szik : sikerült kibújni a büntetés alól.
De alig oltják el a lámpát, Tini csillingelést hall.

—  Csingilingi, csingilingi,
Nagyot hazudott a T ini!

S jaj nekem —  mit lát? Az ágy előtt a törött pohár üveg
darabkái nagy csilingeléssel táncot járnak egy kis ördög körül. 
Az ördög rikácsolva igy énekel nekik:

Az én szolgáim voltatok,
Törött üvegdarabok,
Miattatok bűnt követve, 
lm a Tini hazudott!

J uj, ez nem tetszett az üvegeknek! Nem akartak az ördög 
szolgái lenni. *

A pohár épen maradt feneke dühösen tiltakozott:

— Nem vagyok én ördögszolga . . .
Tini . . . Tini, te vagy oka!

Bosszú!
S e harci kiáltásra az üvegek felugráltak Tinihez, hogy 

megkarcolják, megsebezzék. Ráadásul még a cica is bejött. Fel 
volt borzolva a szőre és csak úgy meredeztek Tini felé a karmai.

— J aj —  jaj — a pohár — a cica —  az ördög! —  kiabált 
Tini álmában. Ha mamája gyorsan fel nem kelti, nem tudom, 
mi történik vele.

Tini most már tudta, hogy a rossz lelkiismeret jött el hozzá 
álmában. E l kezdett imádkozni s megfogadta, hogy reggelre 
jóvá teszi bűnét. Most már nyugodtan aludt.

Reggel, „jó reggelt“ után, szégyenkezve ölelte meg anyját:
— Anyus . . . én . . . tegnap hazudtam. A poharat én tör

tem el.



Megvallotta őszintén. Sőt maga kért büntetést.
— Ma csak kenyeret reggelizem s add, kérlek, a tejecské- 

met a Cirókának, mert ártatlanul kikapott.
Lám, Tini helyesen cselekedett. Nemcsak bevallotta bűnét s 

megmondta az igazat, hanem kárpótlást is adott a cicának, mert 
miatta kikapott. Pedig Ciróka csak esztelen állat. Mennyivel 
inkább kell jóvá tenni bűnünket, ha miatta pajtásunk, testvé
rünk, a cseléd, vagy bárki más embertársunk szenvedett!

Aznap éjjel Tinihez egy kis angyalka látogatott el. Szépen 
énekelt és az eltört poharat összeforrasztva tartotta. A  pohár 
pedig így csillingelt:

— Csingilingi, csingilingi,
Becsületes volt a Tini!

Tini reggelre boldogan ébredt. Tudta, hogy a jó lelkiismeret 
volt nála látogatóban. És ez a legnagyobb boldogság.

ÁRVA FERIKE.

Édesanyjának temetésén,
Meghűlt az árva Ferike,
Ágyában fekszik hánykolódva,
Arcán a láznak tüzszine.

S amig becézik, ápolgatják,
ű  mindig felkelni akar:
„Engedjetek a temetőbe!“
K önyörgi könnyázott arccal.

„M it akarsz künn a temetőben,
Szegény, szenvedő kis beteg?“
„Ott van anyám, az édes, drága,
Engedjetek, engedjetek!“

És fel is kelne már erővel,
Az ápolók úgy fogják le,
De egyszerre csak megnyugodva 
Pihen meg árva Ferike.



)tNe fogjatok, már nem kelek fel,
A temetőbe nem megyek..
„Nem akarsz már anyádhoz menni,

Szegény, szenvedő kis beteg t**

trAnyuskám nincs a temetőben,
Oh, megüzente már nekem..
S titokzatosan, fontoskodva 
Elmosolyodik csendesen...

Gondolja: Oda kezetekből 
Észrevétlen elszáühatok. . .
S titokzatosan, fontoskodva,
Diadalmasan mosolyog.

S valóban nem is vették észre...
Azt hitték alszik a beteg,
Pedig már anyjához az égbe,
Angyali szárnyakon lebeg.

PANNIK A SZÉGYENE.

Pannika helyes kis lány lett volna, de valami nagyon el
csúfította. Mindig rendetlen, kócos, lompos és szutykos volt. 
Vagy a harisnyája lógott, vagy az alsószoknyája. A  cipője sá
ros, cipőzsinór kioldva, haja a szemébe lóg, fehér köténykéjé
nek egyik kantára leszakítva és elől nagy kávéfolt. Pedig reggel 
anyuskája öltöztette fel szépen, tisztán, rendesen, akár egy 
grófkisasszonyt.

Egy napon anyuska különös gonddal öltöztette fel kis leá
nyát, Pannika nagybácsiját várták a fiával, akik évekig külföl
dön voltak. A  bácsit első útja Pannikáékhoz hozza, hogy megis
merje kis unokahugát, aki keresztleánya is volt és Összeismer
tesse az unokatestvéreket.

—  Panni, —  szólt anyus — te fogsz kimenni a vasútra, 
hogy én azalatt elkészítsem az ebédet.

Azzal elmagyarázta, hogy milyen forma a bácsi s milyen 
nagy lehet a fia. A  kisvárosi állomáson úgyse sokan szállnak ki, 
meg fogja ismerni őket.

Panni boldogan szaladt a vasútra. Persze, ő, aki annyira



megszokta a mocskosságot és rendetlenséget, észre sem vette,, 
hogy megint elvesztette haj szalagját, bepiszkolta tiszta ruhá
ját, letépte a szegélyt ruhájáról, úgy, hogy mint egy farkincát, 
húzta maga után és harisnyája is lecsúszott az egyik lábán.

A vasútról csak egy idősebb ur szállt le egy csinos, rendes 
fiúval. Pannika rögtön felismerte, hogy ez lesz a bácsi és a fia. 
örvendve odaszaladt:

— Kezét csókolom, bácsi . ; .

A fiú apjához fordult:
—-  Nézze, apám, egy kis koldusleány. Ugyan adjon neki pár 

fillért.
A jószivü bácsi pénztárcájához nyúlt. De addigra Panni

kának már nyoma veszett. Égő arccal futott haza.
Otthon azonban kiderült a szégyen, hogy ki is volt a kol

dusleány! Szégyelte magát anyus, de még jobban Pannika. A lig 
lehetett előcsalogatni a bácsi és a kacagó fiú elé.

A lecke használt Panninak. Lassanként megszokta a csint, 
rendet és tisztaságot és azután már nem nézte többé senki kol
dusleánykának.



A  MUNKA.

öreg bácsi a karszékből 
Unokáit nézi,
Ahogy ez is, ahogy az is 
A munkáját végzi.
S egyszerre csak két szemébe,
K iosurran a könnye,
„M i baja van jó nagyapó?“
Kérdik körülötte.
Húzódozik a válasszal,
Majd, megmondja mégis:
-.Hej, csak egyszer, csak még egyszer 
Dolgozhatnék én is!
Munka teszi ki az ember 
Fele boldogságát,
Azért, hogy dolgozni tudtok 
Oh, adjatok hálát!

s

NEM! NEM! SOHA!

Széttépve az ezeréves magyarok hazája,
Temetik a magyar cimert — könnyem csurog rája,
— így marad hát eltemetve, —  siró hangom busán mondja, 
De rám néz a kicsi fiam: „Nem marad igy —

[Nem! Nem! Soha!“
*

Székely földön legel a nyáj, öreg juhász nézi:
Sóhajt egyet: „Hol a Csákó füvecskéjét tépi,
Hej, Istenem nem magyar föld, —  Oláhország mától fogva !“ 
Pásztorgyerek visszafordul: „Nem oláh föld —

{Nem! Nem! Soha!“
*

Délvidéki nagy városban még tanulnak szépen,
A  földrajzot szerb tanitó magyarázza éppen,
„U j Szerbia földjét halljam, —  ahol vagyunk — felelj

[nosza“, —
Moraj fut át az osztályon: „Nem Szerbia, —

, {.Nem! Nem! Soha!“
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Felvidéken jár a lelkem,. .  Krasznahorka vára. . .  
Háborúit a nagy magyar gyász örök éj homálya. . .  
Magyar gyerek jár alatta, —  bizonyosan azt zokogja,
De nem! Mást mond, az égre néz: „Nem örök éj, —

{Nem! Nem! Soha!“
*

Aláírták a gyász békét, a harangok zugnak, —
Nagy emberek, kis emberek térdeikre hullnak:
A nagy ember: „J aj, I stenem...  édes hazám, végleg oda. *. 
A  gyermek szól: „J ézuskában bizom én, hogy —

INem! Nem! Soha!“
»

Mit üzenjek testvéreknek a határon túlra?
Hogy földre vert értük fájó szivünk honfibúja.
K is fiam is levelet ír, gyorsan szalad kicsi tolla:
„Mondd a többi pajtinak is, azt üzenjük —

INem! Nem! Soha!“
*

És én hallom...  Vesztett földről ezer kis sziv visszhangozza: 
„Nem leszünk mi oláh-—cseh—rác. Azt üzenjük:

INem! Nem! Soha!“

m

A LEGSZEBB KÖNYV.

Bató Pál uram fáradtan jött haza a földekről. A  kis 
Palkó fiacskája nyomban a térdén termett:

— Édesapám, mikor hoz már nekem egy olyan gyönyörű 
mesekönyvet, mint amilyen csak a királyfinak van?

— Hoztam én neked annál szebb mesekönyvet. I lyen még 
a királyfi könyvespolcán sincs!

Azzal az édesapa kis fiát térdére állította:
— Nézz az arcomba, mit látsz ott.
— Csupa ránc az arcod, édesapám.
— Látod, kis fiam, minden ránc egy gyönyörű szép törté

net. Az egyik azokról a gondokról beszél, hogy miből veszek 
neked télire uj cipőt. A  másikat betegágyacskád mellett kap
tam a tavasszal. A  harmadik, negyedik a munka nyomán vé-



sődik bele, mikor érted szántom a földet. Az ötödiket te csi
náltad, amikor rossz voltál. A  hatodikat a fejtörésben kap
tam, amikor arról gondolkodom, milyen ember válik majd be
lőled. És igy valamennyi. . .  Az érted való gondról, fáradság
ról beszél — valamennyi egy-egy szépséges történet arról ̂  
hogyan nevelik az édes szülők gyermekeiket. Kell-e szebb me
sekönyv, mint az édesapád napsütötte, ráncos arca?

Palkó felelet helyett odanyomta ajkait édesapja ráncos* 
areára és össze-vissza csókolta, ahol csak érte, mint az áldott,, 
szépséges mesekönyvet, amely történeteket regél.

B

ÉDESAPÁM.

Édesapád keze 
Miért olyan kérges?
Mert sok a munkája 
Amit értem végez.
Édesapád lépte 
Miért nehéz és fáradt? 

.Mert az élet vele 
Nehéz utat járat! 
Édesapád válla 
Korán mért rokkant meg't 
Mert a kövek között 
Szánt nekem kenyeret. 
Édesapád arcán 
Miért van barázda?

Mig enfaem felnevel 
A gond rajti kivágja- 
Édesapád haja 
Miben őszülhet meg? 
Sokat töprenkedik •
Az én jövöm felett. . .  
J ó apám szemében 
Múltkor felhőt láttam.. 
J aj, akkor rossz voltam, 
Oh, de meg is bántam! 
Soha, soha többé 
Felhő ne borítsa, 
Ragyogjon a szeme, 
Mert jó a kisfia!!

ANYASZIV.

Egy reggel azzal ébredt fel Vándor Gyurka:
—  Édesanyám, én elmegyek világgá gazdagságot keresni T 

Hasztalan sirt, rimánkodott az édesanyja. Gyurka felkö
tötte a tarsolyát és ment. Alig ért a keresztuthoz, hipp-hoppr 
előtte terem a csodatevő tündér: P*

—- Hova, hova, Gyurka legény?



— A gazdagságot keresem —  felelt a fiú.
— Akkor meg kell találnod a legnagyobb emberi kincset, 

az boldogságot és gazdagságot ad.
—  És hogy találhatom meg?
— Menj addig, amig nem találkozol valakivel, aki megfe

lel e három kívánságodnak: 1. Mutasson egy ezüstszálat, amit 
te csináltál neki. 2. Találja ki gondolatodat. 3. Olyat tudjon 
adni, amit senki sem adhat. Ha e három kívánságnak megfe
lel, kérd el az ő legnagyobb kincsét, az lesz egyszersmind a 
földnek legnagyobb emberi kincse is.

Vándor Gyurka szót fogadott. De hiába járt-kelt egy álló 
esztendeig, hiába állt szóba királlyal, koldussal, varázslóval és 
tündérkisasszonnyal, a három kívánságnak senki sem tudott 
megfelelni.

Hát egyszer, ahogy busán tovább vándorol, ki toppan 
elébe? Az édesanyja, akit elhagyott.

— F iam! — tárta ki feléje karjait* —  Téged kereslek 
mindenütt! Nézd, te utánad a sok gondban, bánatban meg- 
őszült a hajam. Fejemen e sok ezüstszálat mind te adtad nekem!

A fiú megszégyenülve csókolt kezet. Anyja folytatta: ,
— Ugy-e, most azt gondolod magadban, hogy talán harag

szom. Ismerem én minden gondolatodat. De né félj, nem ha
ragszom. Megbocsátottam már neked, szegény fiacskám.

Gyurka könnyekre fakadva csókolt kezet. Anyja simogatta:'
4— Látod, látod. Miért is hagytál ott. Amit én adtam ne

ked/azt más nem adhatja. Isten után a földi életet édesanyád
nak köszönheted.
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Gyurka most vette csak észre, hogy édesanyja akaratlanul 
is megfelelt a három kívánságnak. Egyszerre eszébe jutott újra 
a boldogító kincs. Tehát az ő anyjánál van az! És hogy ezt 
nem tudta! De vájjon mi is lehet?

— Anyuskám, — kérdezte — mi a legnagyobb kincse?
— A  szivem, — felelt az anya — amely a tied!

v  Vándor Gyurka egyszerre megértett mindent. J ó anyjá
nak karjaiba borult:

—  Én vagyok a leggazdagabb, legboldogabb ember, mert 
-enyém a legnagyobb emberi kincs: az édesanyám szive!

m

A LEGJ OBB PAJ TÁS.

— Gyere Pali, játsszunk! — hivta a nagyobb fiút kis hu 
;gocskája, Annikó.

— J obb pajtást keresek én! — felelt hetykén Pali, aki 
már megunta kis húgát.

Át is szaladt a szomszédék Marcijához, ahol több pajtás 
volt már együtt és háborúsdit játszottak. Pali eleinte nagy 
boldogan játszott —  de. zsupsz —  felbukfencezett. A  kő le
ütötte körmét és Pali vérző lábbal, pityeregve állt félre. Bez
zeg, a többi nem törődött vele. Hogy is ne — talán csak nem 
hagyják miatta félbe a jó mulatságot.

Szegény Pali elhagyva, busán álldogált vérző lábával. Nem 
messze tőle ott hancurozott már akkor a hugocskája is. A  
szomszédlányokkal farkas-bárányt játszottak. Épp Annikó volt 
a farkas. Vigan állt a körben, de egyszerre csak észrevette 
bátyját. Rögtön otthagyta a vig játékot. Palihoz szaladt és 
megölelte:

— Szegény Palikám, mi fáj ? J er, megmosom a lábad. Az
tán majd együtt játszunk ülős játékot. J ő?

Bezzeg, jó volt most Palinak. De meg is tanulta belőle, 
hogy legjobb pajtás mindig a jó testvér — és nem jó gyermek 
az, aki idegen pajtások közt jobban érzi magát, mint édes test
vérkéi között.
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BORZ OS BANDI

„Borzos Bandi ejnye-ejnye, 
Mintha szénaboglya lenne,
Miért olyan a fejed?“
„J aj a fésű, jaj a kefe. . .
Nincs meg, pedig itt a helye 
S nem, tudom, hogy — elveszett!“

„Borzos Bandi füled mögött
És ni, ott a térded fölött,
Hogyan nőhetett retek?“
„Olyan rövid volt a reggel 
S elfelejtettem ez egyszer 
Megmosni e helyeket!“

„Borzos Bandi — a ruhádon 
Hol van a gomb? És csizmádon 
Kétnapos sár hogy lehet?“
>,Gombhiányt nem vettem észre —  
Cipők kenőcse, keféje 
Mindig épp mádnak kellett!“

,J Zorzos Bandi a ruháid,
Holmid, könyved és irkáid 
Miért össze-vissza hányva?“
, .̂kariam már rendet tenni'
S mindig máshol kellett lenni,
S igy sohasem értem rája!“

„Borzos Bandi, rontom-bontom, 
Ajkad annyit ne hazudjon — 
Lompos, rendetlen gyerek! 
K iskorodban, ha igy szokod, ' 
Felnőve is tenni fogod 
S rendetlen lesz életed.

Borzos Bandi, jól figyelmezz!
Ha mindig rendetlen leszesz, 
Boldog nem lesz életed.
Hallgass hát most a jó szóra —
S rendre, tisztaságra szokva, 
Boldog Bandi lesz neved!
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Február Február hó — brr de hideg —
Melegítsük föl a szivet!

A GERLEPÁR.

(Legenda.)

Egy J ózsef nevű kis fiú galambokat árult J eruzsálem vá
sárcsarnokában. Sok gerlicéje volt; mind hamuszinü. De volt 
egy pár gyönyörű, tiszta hófehér.

Ez a gerlepár a kis J ózsefnek sajátja volt és bárki kér
dezte :

—  Mennyiért adod?
Az volt a felelet:
—- Ez a pár nem eladó.
Előkelő jeruzsálemi főember ment arra, díszesen öltözött 

kisgyermekkel. A  gazdag ur fiának akarta megvenni a fehér 
gerlicéket De J ózsef makacsul ingatta a fejét:

— Ezeket nem adom eL
•— Háromszorosát kapod az értékének! — szólt a 

gazdag ur.
—  Még tízszereséért sem adnám — felelt J ózsef.
A  gazdag ur bosszankodva ment tovább s a kis J ózsef 

már elmenni készült, amikor egy végtelenül jóságos, szelidarcu 
asszony lépett hozzá. Hasonló jóságos tekintetű férfi állt mel
lette. Látszott rajtuk, hogy szegények s az asszony karján kis 
gyermek feküdt betakarva.

Az asszony megszólította J ózsefet:
—  J ó gyermek, adj nekünk egy pár galambot olcsón- Lá

tod, szegények vagyunk, de eleget akarunk tenni a törvénynek 
s áldozatul kell e gerlepár a kisdedért

J ózsef jószivvel fordult a kiválóan kedvesarcu nőhöz:
—  Olcsón fogom adni nektek. Melyiket válasszátok?
Az asszony a fehér gerlicékre nézett.
—  E kisdedért a legszebbet kellene bemutatni. Ha lesz 

annyi pénzünk, akkor a hófehéreket szeretném megvenni.
— Az nem eladó — felelt J ózsef. —  Egy gazdag ur há

romszoros árát ígérte és annak sem adtam.
— Hát akkor egy másik párt adj kérlek — szólt szeré

nyen az asszony.
J ózsef egy hamuszürke párért nyúlt, de a kisded meg



mozdult s anyja egy percre feltakarta. J ózsef odanézett s cso
daszép gyermekarcocskát pillantott meg. Épp ránézett, olyan 
tekintettel, hogy attól J ózsef szivét elöntötte a. szeretet.

f — Ö de szép gyermek! — kiáltott fel J ózsef. —  Hadd 
csókoljam meg. Odaadom neki a fehér gerlicéimet feleáron!

És odaadta. Az asszony meghatva vette át és szólt:
—-E z a kisded egykor még megjutalmaz érte!
Harminchárom év telt el azóta. J ózsef már idősebb ember 

s ott áll a tömegben s hallgatja J ézust. S ime egy asszonyt pil
lant meg, akiről azt suttogják:

— Ez a názáreti J ézusnak anyja.
J ózsef megismeri. Hiszen ez az az asszony, akinek kisgye

rek korában odaadta áldozatul a fehér galambjait...
Most már megérti, miért hatotta át szivét annyira a kis

ded megpillantása- Mert az a kisded J ézus volt, a Messiás.
J ózsef J ézus követői közé állt. S mint egykor fehér ga

lambjait adta oda érte áldozatnak, évek múlva fehér lelkét is 
odaadta. Meghalt, mint vértanú J ézusért, az első keresztények 
üldözése alatt. Ragyogó fehér lelke pedig felrepült az égbe s 
megkapta bőséges jutalmát áldozataiért.

A GYŐZELEM.

Faragó Pisti hires volt arról, hogy minden játékban ő a 
nyertes, annyira ügyes, okos és erős fiú volt.

Lendvay Laci, kis vézna, de igen jó tanuló fiú, sokszor 
nézte ámulattal Pistit.

—  Csak egyszer tudnék én is győzni —  sóhajtott nagy vá
gyódással.

A  többi fiú kinevette.
— Te csitri, te akarsz győzni Faragó Pistin ? Hahaha...  

Hozzá se mersz nyúlni Pistihez.
Elkezdték csúfolni Lacit. Laci egészen a homlokáig el

pirult :
— Ne nevessetek ki! Nem vagyok én gyáva. Gyere Pista, 

birkózzunk.
Pista elnevette magát.
— No gyere.
Tudta, hogy pár perc alatt a földön lesz Laci. De akkor 

hirtelen eszébe jutott valami.
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Ugyan mi? A  vasárnapi böjti prédikáció. A tisztelendő ur 
arról beszélt, hogy az édes J ézus egyetlen szavával földre sújt
hatta volna összes ellenségeit. De nem tette. . .  Sőt ellenkező
leg. Engedte magát legyőzni, lefogni, megölni. S miért? Az em
berek iránti szeretetből.

Most eszébe jutott Pistinek, hogy utánozni fogja az édes 
J ézust. Szeretetből, hogy örömet szerezzen Lacinak s ne szé- 
jgyenitse meg a csufolódók előtt még jobban, engedi Lacit 
.győzni. Úgyis tett. Egy darabig birkózott s azután engedte 
magát földhöz nyekkentem.

Persze Laci boldog volt! A  csufolódók rögtön abbahagyták 
Laci bosszantását s Pistát kezdték gúnyolni.

—  No, te hires győző, szégyeld magadat!

De Pista nem bánta. Még boldogabb volt szivében, mint 
Laci. Azt gondolta, hogy most hasonló a sorsa az Ur J ézusé
hoz, akit gúnyoltak, amiért nem szabadit ja meg magát.

És Pistának ezt a vereségét fönt az égben fényes győze
lemnek írták fel az angyalok.

TÜNDÉRKERT.

Van nekem egy hon szeretett 
Tündérkertem odahaza,
Virág benne testvérkéim 
Drága szive, édes arca,
Tündérmadárének benne,
Ismert hangjuk lágy zenéje,
Együtt mondott imádságunk 
A tündérkert napja, fénye.
Testvérszivek virágköre — te vagy az én boldogságom — 
Minden egyes kis testvérkét a jó Isten százszor áldjon!

ARANYSZÁNKÓ.

Ferike kis szánkót kapott karácsonyra. Azóta is a szán
kóval játszadozik. Mamájának feltűnt, hogy Ferike délutánon
ként elmegy a szánkóval és sokáig nem látja, hol, merre jár. 
M̂egkérdezte egyszer:

—  Hol vagy Ferike?
Ferike elpirult:
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— J ó anyukám, ne kérdezd. Igazán mondom, hogy nem 
teszek semmi rosszat.

Anyja nem faggatta, hanem másnap megleste. És mit 
lát? Ferike a közeli erdőhöz szalad,, rozsét gyűjt é& a szánkó
val viszi a falucska öreg, szegény beteg asszonyának: Borcsa 
néninek.

Anyja könnyezve nézte és nem szólt semmit. Hagyta kis 
fiát. Azóta sok-sok év telt el. Ferikéből Ferenc lett. És újra 
sok év telt el. Ferenc már öreg, ősz ember. Betegágyán fek
szik, körülötte unokái siránkoznak. Egyszer csak megszólal 
az öreg Ferenc:

— N ini. . .  Egy aranyszánkó 1
Senki sem látja, csak ő maga. Az égből repül egy szin- 

arany szánkó. Megismeri: ez az ő gyermekkori szánkója, 
amellyel a beteg Borcsa néninek hordta a rozsét. De szin- 
arannyá válva!

Angyalkák húzzák az aranyszánkót és röpítik vele az öreg 
Ferencet az égbe: egyenesen J ézuska Szivére.

íme, amit jót teszünk, azt Isten arannyá változtatja é& 
utolsó óránkban az égben fogjuk boldogan viszontlátni földi 
jótetteinket!

KICSI  KOCSI — NAGY  KOCSI.

Munkás J ani karácsonyra kis kocsit kért. A  J ézuska még
is hozta. J ani spárgát kötött a kocsiba és kiment vele a piacra.

— Vihetek valamit haza a néninek? — kérdezte sorra a 
vásárló asszonyokat. Persze, hogy akad vinni való és Munkás.



J ani játék helyett hordozgatta a csomagokat. Délre szépecskén 
volt tiz és húsz fillérese. De nem vett érte alavicskát vagy 
üveggolyót, hanem megkérte a mamáját, spórolja össze néki.

Hiszitek, nem hiszitek, egy hónap múlva annyi pénze lett 
J aninak, hogy igazi gyerekkocsit vásárolt. Most már ezen 
hordta haza a csomagokat. Még a vasútra is kijárt vele. Sőt a 
költözködéshez ás elhívták J anit segíteni. Egész szépen kere
sett. Esztendőre már kis rudaskocsi is került és két esztendő 
múlva csacsit vásárolt a J ani.

—  Ott megy a Munkás J ani a kocsijával! — Ismerte már 
mindenki és szeretettel nézték a szorgalmas fiút. Akadt is 
annyi hordozni valója, hogy alig győzte. Lassan meglegényke- 
dett; eladta a csacsit és egy lovat vett helyette. A  kis kocsi he
lyére is már nemsokára nagy kocsi került. Mire kiütött a baj
sza, már inasa is volt a fuvarozáshoz és két lóval végezték a 
munkát.

Aztán elkerültem a faluból és sok év múlva vitt csak újra 
arra az utam. Gyalogszerrel baktatok be a faluba és egyszerre 
-csak ki vágtat el mellettem kétparipás, pompás hintón?

— Munkás J ani! - kiáltok meglepetve.
— Úgy bizony, — feleli a kísérőm. — J ános gazda ur, a 

falu legmódosabb gazdája. J átékkocsin kezdte és hintón vé
gezte, mert tudott spórolni, nem restelt dolgozni és volt esze 
gondolkozni.

—  Ez már derék dolog! — feleltem és nagyot sóhajtottam 
utána:

—  Bár csak sok ilyen Munkás J ani lenne a mi gyerme
keink között! s

P Á N I  E S  S Á R I

U j ruhában üleg-billeg„ henceg fodros Fáni,
„Ugy-e irigyeled tőlem?“ — szól, de felel Sári:
„J aj, dehogy is irigylem én, mert amikor felvetted,
Hallottam, hogy hogyan porolt jó anyuskád teveled-
Mám pedig e kopott ruhát anyám csókkal adta,
Nem cserélném el teveled, nem én! Tralalala!“



KÉSEDELMES J ANKÓBÓL FÜRGE J ANCSI  LESZ.

• Késedelmes J ankót (becsületes néven Nagy J ancsi) azért 
hívták ezen a furcsa előnevén, mert mindég halasztgatta dol
gait

■— J ani, menj tanulni! — szólt a mama.

— Később — volt a válasz — egy kicsit még játszom. A  
„kicsi“ pedig eltartott estig és másnapra se lett meg a lecke.

Vagy:
r — J ancsi, gyorsan szaladj vízért.

—  K icsit később — nyafogott és ezalatt odaégett a mama 
rántása, mert nem volt ott gyorsan a viz, hogy felöntse vele.

Egyszer J ankó megint ezzel a „későbbel“ elhalogatta a lec
két. De mivel a tanító ur nagyon megfenyegette, félt a más
naptól s késő este, amikor már mindenki aludt, lámpát gyúj
tott s odasomfordált a tankönyves fiókhoz. De — Uramfia! —- 
mit lát!

A  kihúzott fiók szélén két pöttömke kis törpe állt. Az egyik 
kis tündérnek, a másik Ms Paprika J ancsinak felöltözve. Mind
egyik kezében kis balta és épp kiállnak egymással párviadalra.

A  kis tündér igy szólt:
—  J ól tudod, ellenfelem, hogy ki vagyok. Én vagyok 

„Most“ tündérke, aki arra viszi a gyerekeket, hogy minden kö
telességre azt mondják: most, rögtön elvégzem. Aki velem tart, 
abból ember lesz, ha felnő, még pedig a javából. E  könyvesfiók 
gazdáját is meg akarom szerezni hívemnek*

— Én pedig „K ésőbb“ bohóc vagyok. Ezzel a szóval elbo- 
londitom a gyerekeket. Mire felnőnek, együgyüek és buták 
lesznek, mint a cirkusz buta bohóca, a „Dummer August“ (ez 
a cirkuszok buta bohócának a neve, szóról-szóra magyarul: 
Buta Guszti), mert mindent elhagy és. elhanyagol. E  könyves
fiók kisgazdája pedig már az én hivemí

— Azért is visszaszerzem í —  emelte fel baltáját a tün
dérke.

— Azért is magamnak tartom — rohant neki a bohóc.
De erre már J ani is odaugrott:
— Pusztulj csábitó! —- ,és kitekerve a kis manó nyakát* 

úgy a ládába csapta, hogy felpukkadt és semmivé lett, eltűnt*
A  tündérke igy szólt:
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— Ezentúl az enyém a kis J anika — s nyájasan intve, el
repült.

J ani pedig gyorsan előszedve tanszereit, megcsinálta a lec
két. De utoljára este. Mert attól kezdve minden dolgot és köte
lességet azonnal elvégzett. Mindenre azt mondta „most“ és el 
nem halasztva, azonnal el is végezte.

Nemsokára már Fürge J ancsinak hivták és olyan derék 
ember lett belőle, hogy hetedhétország párját ritkította.

E

FARSANGI  ESET.

Intette a tanító ur 
A falusi gyerekeket:
„Táncot nézni a korcsmába 
Még ablakhoz se menjetekV*
Kovács Feri az intésre 
Nem hallgatott s elment lopva 
Ácsorogní a korcsmához 
S beállott ott az ajtóba.
Nézi, nézi a nagy táncot,
Egyik legény duhajjá lett,
K urjant s az ajtóba vágja 
Az üres szódásüveget.
Nem látta, hogy gyerek áll ott. . .
J aj! —  Egy sikoly, vér nyomába,
Viszik a jajgató fiút 
Sebes autón a kórházba.
Roncsolt arcát gyógy Ugatják,
Felépül, de a két szeme 
Oh, mily szörnyű! —  a látását 
Mindvégigre elvesztette, 
így járt Feri, de hány gyerek 
J ár még borzasztóbban nála,
Elveszti a hit világát,
Ha rászokik a korcsmára.
Elvakul a látó lelke,
Istent soha meg nem látja,
Fény és világosság helyett 
Örök sötét lesz hazája.
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A HŐSTETT.

Lajcsi híres volt arról, hogy mindent szeretett volna szét
szedni. Meg is jósolta róla mindenki, hogy biztos vagy órás, 
vagy gépész lesz. ő  maga Is azért kérte, hogy a reáliskolába 
írassák, mert gépészmérnök akart lenni.

Be is íratták és a reáliskola első osztályának legjobb ta
nulója lett. Apuskája ennek nagyon örült. Annak azonban 
már nem örült, hogy Lajcsi reálistasága óta még nagyobb buz
galommal nyulkált az órák szerkezetéhez s szeptembertől no
vemberig ép három órát rontott el. Amikor a harmadik óra el
romlott, az apus féltett faliórája (amely még nagyapától em
lék), apus nagyon, de nagyon megharagudott. Az órát drága 
pénzen megcsináltatta ugyan, de Lajcsinak megmutatta a séta
pálcáját:

— Ide nézz, fiam. Eddig még sohse kaptál bottal verést, 
de ha még egyszer engedélyem nélkül az órához nyúlsz, ezzel 
foglak elrakni, de alaposan.

Lajcsi megígérte, hogy szófogadó lesz. De egyszer, ami
kor egyedül volt otthon az uj cselédleánnyal, nagyon elfogta 
a vágy, hogy csak ép megnézi, hogyan csinálta meg az órában 
az elpattant rugót az órás.

— Csak ép megnézem, anélkül, hogy belenyúlnék —  dobo
gott a szive.

Mégis erőt vett magán és győzött a kisértésen.

— Nem! Apus szigorúan megtiltotta. Nagyon megszo- 
moritanám,. ha megtudná, hogy annyira semmibe veszem a 
szavát! Nem fogom megnézni.

Erős elhatározással ment az ebédlőbe, hogy nem nyúl a 
faliórához. De ahogy belép, látja: az óra áll! Valaki elrontotta.

K i lehetett?
Nem tud sokáig gondolkozni, nyílik az ajtó és belép az 

apja. Első pillantása az órára esik és már dörög a hangja:

— Lajcsi!
Lajcsi sápadtan lép elő.
— Apus, kérem szépen...  igazán. . ,
Nem tudja folytatni. Csihi-puhi, már táncol rajta a ke

mény sétapálca.
Lajcsi máskor egy pofonért is hangosan sirt és most a



fájdalmas verés alatt csak a könnyei szivárogtak. Az ártat
lanság tudata nagy erőt ad!

Verés után az apa rákiált:
— Mars ki a konyhába, vacsoráig nem szabad bejönnöd.
Lajcsi fájós testtel és könnyes szemmel somfordál ki. Az

uj kis cselédleány rábámészkodik:
— J é, miért kapott verést az urfi?
Lajcsi ajkán ott a panasz, hogy ártatlanul kapta, de nem 

mondja ki mégsem.
— Nem! Apuska nem panaszkodom a világért sem. In

kább gondolja a kis cseléd, hogy én voltam rossz.
Lenyeli a könnyeit és úgy felel:
— Azért, mert elrontottam az órát.
J utka rábámul s akkor — mi a csoda lelte? — ő kezd el 

hangosan sirni:
— Szegény urfi, szegény Lajcsika! Én miattam verték 

meg. Én nyúltam hozzá, hogy üssön, mert olyan szép a hangja
és egyszerre megállt Azonnal bemegyek a tekintetes úrhoz
és bevallom neki, hogy az urfi ártatlanul kapott ki.

Lajcsi arca lángbaborul:
— Nem, nem! Megtiltom! Nem szabad megtenned, J utka. 

Most már maradjon úgy az apus előtt, hogy én rontottam el.
— De miért?
— Mert apusnak nagyon-nagyon rossz lenne és jóságos 

szivének nagyon fájna, hogy ártatlanul kaptam a nagy verést. 
És ezt én nem akarom!

J utka meghatva nézett Laj csira. Megértette a fiú nemes 
szivét, mély tiszteletből és szeretetből nem akart föléje kerülni 
az édesapjának.

Lajcsínak, amikor lefeküdt, meg mindig fájt a verés helye 
s mégis oly boldog volt, hogy hangosan szeretett volna ujjon
gani. Boldog volt, mint ártatlan, aki legyőzte a kisértést s lel
két nem terhelte hiba. Boldog volt mint hős, aki atyja iránti 
szeretetből panasz nélkül viselte el a meg nem érdemelt bün
tetést is.



J Ó szív.

Hívják Pannit a gyerekek:
„Gyere már ki Panna!
Nézd, mily szépen esik a hó, 
Hólapdázni, csúszkálni jó,
Mért váratsz magadra?“

Felel Panna: „Anyukámnak 
Nagyon sok a dolga.
Látom, milyen fáradt szegény‘ 
5 nincs elmosva,még az edény. 
Szanaszét a konyha-

Az lesz ma a mulatságom: 
Anyus dolgát végzem. 
Meglepődött szép mosolya 
Minden másnál sokszázszoría 
Többet ér majd nékem!“
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PANNI  ÉS A MANÓK.

Pannira van bizva otthon a mosogatás. De bizony Pan
nika csak úgy mosogat, mintha a cica nyalná le az edényt.. 
Nem egyszer szólt rá az édesanyja:

— Te Panni, ha összegyüjtenénk azt, amit te az edényen 
hagysz, lakzit lehetne csapni belőle.

Panni csak vonogatta a vállát és nevetett. De egyszer éj
szaka mire ébred? Csörömpölni kezd magától az edény. Nini, 
az almáriumból kibújik három utálatos, csúf, ici-pici manó. 
Zsipsz-zsupsz szétszedik az edényt, pirinyó bicskával kapar- 
gatni kezdenek egy picike bögrébe. Közben vigan emigy éne
kelnek :

Rendetlenség, lustaság, piszok manókája 
Nagy örömmel készül most a jó vacsorára.
Mocskos Panni hagyott nékünk ételt az edényen, 
Egész lakomára telik: neki, neked, nékem!

Hátborzongva és szégyenkezve hallgatta Panni a takaró* 
alá bújva. Igen ám, de a manócskák egyenesen az ágy felé kö
zeledtek:

Gazdasszonykánk: Mocskos "̂ anni ágyán lesz a lakzi,. 
Főzésünkhöz vánkosa közt fogunk tijzet rakni.
Lesz legalább melege/
Ez a mi hálánk jele!

Bezzeg melege lett Panninak, még mielőtt tüzet gyújtot
tak volna! Úgy elkezdett sikoltozni, hogy anyukája felriadt. 
Lámpát gyújtott és odaszaladt az úgyYibz.

A  lámpaféiíyre eltűntek a manók. Panni sirva mondta el,, 
mit látott és javulást fogadott. E jó feltétel elriasztotta a ma- 
nócskákat és nem jöttek el újra. Panni' pedig ettől kezdve 
olyan szép tisztára mosta az edényt, mint a patyolat, ne hogjr 
mégegyszer összekötöm! való zsirt találjanak rajta a haszon
talan manók.

A K IS BETEG.

,yAnyuskám, nézz ki, odakünn 
Mulatnak a fiuk?
A rócUiból 8 korcsolyából 
Mindegyiknek kijut?“
„K is szivecském, hogy közöttük



Most nem vagy, fáj neked?“
„Oh nem, hisz Isten akarja,
Hogy én beteg legyek.
Csak azt akartam tudni, hogy 
Nincs köztük oly szegény,
Akinek nincsen ródlija,
És nem játszhat, mint én.
Akkor az én kis ródlimat,
Mit J ézvíska hozott,
K iküldőm neki, hogy szegény 
Vigan játszhasson ott/* 
„Mindegyiknek van ródlija “
„De nem, ott egynek nincs“ 
„Hisz nem is látsz ki az ágyból, 
Hogy .mi van odakint “
Ám nem nyugszik a lázbeteg:
„De igen, látom én...
Ott áll hátrahuzódottan 
Egy rongyos kis szegény.
A kis ródlimat jó anyám...
Oh, küldd ki őneki__
És be kell hivni a J utkát,
Hogy gyorsan vigye ki.
És bár a cseléd odakünn 
Szegény fiút nem lát 
A beteg látja: „Nézd anyám,
Oh nézd, most adja át.“
Oh nézd, hogy örül, hogy tapsol 
A szegény kis gyerek,
Már rá is ült. És hogy repül! 
ő  hiv . . . vele megyek!“
Az anya sir: „M aradj fiam!“
„De úgy néz rám és hiv . . .
Oly szép, úgy repül, és oh nézd ■.. 
A keblén égő — sziv!
Anyám, hisz ez a kis J ézus!
Oh J ézuskám, megyek...
Anyus, majd érted is jövünk, 
Addig — Isten veled!“
Az anya sirva gyertyát gyújt



A kis beteg halott.
S a szegénynek szánt ródliján 
K isérik angyalok-

CSODATARSOLY.

Lusta Laci elment szerencsét próbálni 
S im elébe toppan Mindenttudó Bácsi:
„I tt egy csodatafrsoly, mást nem tehetsz bele,
Csak munkádnak bérét s meglesz a szerencse!u 
Úgy lett, mert amire üres tarsoly megtelt,
Megtanult dolgozni s ezzel szerencsét lelt.

m

SZÁMADÁS.

Terus és Bertus összeültek, mint a nagyok, számadást csi
nálni. Hallgassuk csak a kis öregeket! (Harmadik polgárista 
mindakettő.)

Terus: Sokat hozott nekem ez a farsang! Először is egy 
pár lakkcipőt.

Bertus: Meg van még?
Terus: Hát bizony már széttáncoltam. Most ebben a csá- 

rén álló rosszban kell járnom, mert még egy párra nem telik 
apusnak.

Bertus: Én magasszáru, jó cipőt kértem lakkcipő helyett. 
Nem is táncoltam szét, ma is olyan mintha uj volna.
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Terus: De a farsangi gyerekbáíra kaptam ám egy pompás 
batisztruhát. Az pedig most is megvan!

Bér tus: Az az a ruha, amelyik miatt a Pali öcséd nem kap
hatott télikabátot s a kinőtt, elnyűtt kabátkájában kellett 
járnia?

Terus (elpirul): Hát ezt honnan tudod?

Bér tus: Anyuskád mentegette a múltkor magát, hogy Pali
kának nem tudott venni kabátot, mert a nagyobb lányára kel
lett a pénz, az annyira könyörgött, hogy résztvehessen a csitri-' 
lányok mulatságain, ami pénzbe kerül.

Tet'us: (zavartan hallgat).

Bertus: Engem is megkérdett édesanyám. De én láttam, 
hogy otthon szűkén van a pénz és a kistestvéreim is lerongyo
lódtak már. Mondtam - anyusnak, vegye meg nekik a szüksé
geseket. Meg is vette. . .  lám, az én farsangi hasznom a hu- 
gocskáim, öcsikéim ruhái és cipellői.

Terus: De annyi örömről nem tudsz beszámolni. Mennyi 
uj ismerősöm van. Mennyit táncoltam. Még virágot is kaptam.

Bertus: Hogy sokat táncoltál, azt a hangodról tudom. Ma 
is rekedt vagy a nagy huruttól. Ez bizony nem nyereség, csak 
veszteség. Én megspóroltam az egészségemet s összespóroltam 
pár egyest a bizonyítványomba. A te virágaid már elhervad
tak, de az enyémek: a jótettek, szentmisék, erény gya
korlatok el vannak téve az égben. Ami pedig a sok ismerőst 
illeti* hát nekem bizony inkább kell egy jóbarát, aki egészen 
az enyém, mint sok incí-finci, aki ma barát, holnap már senki 
se nekem. És épp azzal az egy igazival voltam sokat együtt.

Terus: És ugyan ki az az egy?

Bertus: Az, aki a tied is lehetne jobban, aki az oltárán 
vár mindennap, de te nem keresed fel, mert reggel utolsó 
T>ercig alszol. Az édes J ézus.

Terus: (egészen elhallgat és lehajtja fejét).

Bertus: Tercsikém, ezt nem dicsekvésből mondom el. Csak 
azért, hogy tanulj belőle s lásd be, hogy az én farsangi száma
dásom jobban sikerült!

Terus (megöleli barátnőjét): Köszönöm, Berta! Meglásd, 
jövőre én is ilyen számadást fogok bemutatni neked!
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Marcim hó Isten hozott! 
Tavaszi nap felmosolyog!

TAVASZI DAL .

Ú jra itt az ékes tavasz,
K ivirágzik minden,
Derűs kék ég, aranyos nap,
Te vagy az én kincsem!
Üde pázsit, szép virágszál 
Köszöntelek téged,
Vidám dallal üdvözöllek
Szép tavaszi élet
S mig a szép tavaszt köszöntőm,
Imát is mond lelkem:
Hála minden szépért, jóért 
J óságos Istenem!

TAVASZI  MESE.

Tavasztündér napsugaras mosolyával levonult a földre. 
Mosolya nyomán, kibimbóztak a. virágok és versengve kér
dezték :

— Tündérkirálynőm, tetszem-e neked?
Tavasztündér megdicsérte valamennyit.
— Szép vagy, rózsatő, mert belőled fog sarjadni a leg

illatosabb virág.
— Szép vagy növekvő zöld száracska, mert rajtad lesz a 

díszes liliom.
És igy végigdicsérte valamennyit. Egy kíváncsi rügyecske 

megkérdezte:
—- K irálynőnk, sugdosnak a virágok, hogy melyik a ked

venced? Egyik a rózsát, másik a liliomot, harmadik a szekfüt 
mondja.

Tavasztündér egy rücskös barna fának bimbózó ágait si
mogatta végig.

-— Nem találta el egyik sem. Mert kedvenceim a gyümölcs
favirágok, amelyekből használható gyümölcs lesz. Mert nem a 
virágdísz, hanem a termés használhatósága adja meg az ér
téket!

így lettek győztesek a gyümölcsfák a legpompásabb virá- 
jrok fölött.
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APA ÉS F IA.

Ellenség földjéről 
Visszakerült végre,

Mit rejt a szivében 
Édes fiacskája.
Nem is tudja hinni 
Hogy a fia volna,
Nézi idegenül,
Rá se mosolyogva,
De majd ha belenéz 
A gyermek szemébe, 
Ráismer tulajdon 
Arcára, szivére.
Amiért ő harcolt, 
Folytatja a gyermek 
S szivére öleli:
Most már megismerlek!

Otthon alig ismer 
Édes gyermekére.
Mert mikor elhagyta,
K isded volt egészen 
És most előtte áll 
Felserdülve szépen. 
K is karjában erő, 
K is szivében élet 
És nagyrahivatott 
Szép jövőjű lélek! 
Messziről jött apa
Nem tudja, nem látja

BESZÉLGETÉS.

Szent J ózsefnek szobrát egy kis gyermek nézi,
S amidőn nem látják, nagy titkon megkérdi:
„J ó szent J ózsef kérlek, súgd meg titkon nékem :- 
(Nagyon jól figyelek, előre Í gérem):

Milyen ajándékot 
Adtál J ézuskának,
Mikor, mint kisgyermek 
Még otthon volt, náluk!

Csoda! lm a szobor beszél, mintha élne:
„Mért kérded?“ S a gyermek felel nem is félve: 
„Azért, hogy majd én is azt adhassam néki,“ 
Mosolyog szent J ózsef s titkát így beszéli:

„Szivem szeretetét,
Két kezem munkáját,
Ellesni kis Szive 
Minden óhajtását.“

Három hősi erényt tanult im a gyermek: 
Szófogadás, munka, szivbeli szeretet,
Szent J ózsef példája erre tanit minket, 
Ajándékozzuk meg ezzel a Szent Szivet!
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A PÉNZMAG.

Eszes J ani a nagyoktól hallotta ezt a szót: „pénzmag.“ — 
Tyüh! —  ez jó leh t̂ —  gondolta- Biztosan pénz nő ki belőle és 
egyszeribe gazdag lesz az ember.

Eszes J ani kétszer se gondolta el, hanem rögtön fölkereke
dett pénzmagot keresni.

Megy, mendegél, hát egyszerre csak találkozik Gazdag 
Tóbiással.

—  Adj Isten, Tóbiás bácsi! —  köszönti illendőképpen.
—  Fogadj Isten, fiam. Mi kéne, ha vóna?
—  Hát bizony, Tóbiás bátyám, én pénzmagot keresek.
Nagyot nevetett az öreg. Azután gondolt egyet és a zse

bébe nyúlt.
—  Adok neked pénzmagot, öcsém. Az én gazdagságom 

fája is ebből nőtt ki.
Egy fillért nyomott a J ani markába és hozzátette:
—  Ide figyelj, öcsém. Ez a pénzmag. El kell vetni, mint a 

többi magot. Még pedig 99 fillér közé. 99 meg 1 — az 100. 
Vagyis 1 pengő. Ha megvan a pengőd, világért el ne költsd, 
hanem tedd el, mert benne van a pénzmag és azt kell tovább el
vetni. És pedig 9 pengő közé. 9+1=10. Akkor lesz egy tiz- 
pengősöd. J ól vigyázz rá, bármi csábítson is, el ne költsd! Mert 
abban van a pénzmag. Hanem tovább vesd el 9 másik tizpengős 
közé. Azzal már lesz egy százpengősöd és abban lesz a pénZ- 
mag. Azt is tedd el további elvetésre és így tovább és tovább. 
Megértettél ?

— Meg —  bólintott Eszes J ani. —  Az a fő, hogy a világért 
el ne költsem azt, amibe el van vetve a pénzmag.

— Helyes. K ivéve egy esetet. Ha egy szegény nyomorult 
kér tőled segítséget. Akkor költhetsz belőle, mert amit Isten 
nevében adunk, az visszahull mint termékeny eső és megtermé
kenyíti a pénzmag földjét.

Eszes J ani megköszönte szépen és úgy is tett. Elvetette a 
fillért a pengőbe, a pengőt a tízesbe, a tízest a százasba, a 
százast az ezresbe. Csak a szegényeknek adott, de másképpen, 
bárhogy csábította is a nyalánkság, cifra ruha, mulatság — 
nem nyúlt az elvetett pénzmaghoz. És mi történt? Egyszerre 
gazdag ember lett Eszes J aniból.

(5tőle megtanulhatja más is, hogy a pénzmag nem más, 
mint — szorgalom és takarékosság.



34 i i i l 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 t i i i i i i i l i i l i i i i i i

ALDASK A t ü n d é r .

Ismeritek-e Áldáska tündért ? Gyémántruhába öltözött, 
arany hajú ici-pici tündérke; olyan pici, hogy nem is lehet látni.

Lakhelye a gyümölcsfák virágainak kelyhében van. Moso
lya a virág szine, lehelete illat a virágon. Csókjaitól lassan - 
lassan megváltozik a virág és egy szép napon gyümölcs lesz 
belőle.

Ez az Áldáska tündér nagyon szereti az embereket. Főké
pen a szegényeket és betegeket. Miközben a virágokat gyü
mölccsé csókolgatja, igy suttog:

Változz át, változz át gyümölccsé jő virág 

Téged vár a gyerek,
A szegény, a beteg,

Munkája béréül téged vár a világ!
A  szegény, nyomorék Varga Pál uramék pirinyó földecs- 

kéjén is volt egy barackfa. Alig leste már Varga uram, nogy 
lesz-e sok gyümölcs a fán? Előre szőtte, fonta a tervet:

— Befőttet főzhetünk szegény, beteg feleségemnek. K is 
Palkó fiam és Annikó lányom úgyis mindig éhes, nem tudok 
nekik elég kenyeret adni, Legalább egyszer jóllaknak gyü
mölccsel. És ha marad fölös, eladom, telik talán egy cipőre való, 
úgy is csupa rongy a lábamon.

Örömmel, boldogan tervezgetett. Áldáska tündér hallotta 
és rögtön bele is bujt barackfáinak virágaiba és kezdett belőle 
gyümölcsöt csinálni, Közben igy suttogott:

— Beteg asszony kívánsága, szegény gazda feltört lába, 
éhes J ancsi, Annus vágya: gyümölcsödet várj a-vár ja!

A virág kedvesen súgott vissza:
—■ Nem hiába várnak szegények.

Nemsokára szép gyümölccsé érek!
De jaj! —- Alig hogy kimondta, mi történt? Nagy sereg 

rakoncátlan fiú és leány szaladt oda.
— De szép virág! — kiabáltak. — Tépjük le!
— J aj-jaj! — sikoltozott Áldáska és jajgatva sírtak a vi

rágok. Hiába. A kegyetlen, rossz gyerekek összemarcangolták 
a fát, letépdesték a virágokat.

Áldáska megtépett köntösében menekült a sok haldokló 
virág közül. Könnyek közt elsírt bucsusóhaja az volt:
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Nem tudjátok kegyetlenek 
Mitől fosztottatok most meg:
Egy szegényt, egy beteget,
K ét éhes Kis gyermeket!

Gondoljátok pajtik Áldáska tündér meséjére! Sohase ron
gáljatok semmit, mert nem tudhatjátok, ki tudja milyen nagy 
kárt tesztek valakinek. Ne pusztítsátok a fákat, bokrokat hiába, 

gyümölcsfák virágait pedig soha.
Mert, ugy-e, ti nem akarjátok Áldáskát elűzni, hogy ne 

tehessen jót az embereknek.

ERŐPRÓBA.

Egy uralkodó ki akarta próbálni* ki a legerősebb hivei 
között. Erőpróbát hirdetett. Különböző nagyságú, nehéz szob
rokat állíttatott fel s kihirdette: próbálják ki rajta erejüket.

J ött sok deli legény s nekimentek a felállított súlyos szo
bornak. Nemsokára a földön feküdt összezúzva mind.

A  király felállt bírói székébe s mindenki leste, vájjon 
melyik boldognak itéli a nagy dijat. A  király pedig sorra kér
dezte:

—  Hányat zúztál össze? Melyiket zúztad össze?
Amikor a sor végére ért, egy széptekintetü ifjú volt még

hátra. A  kérdésre bátran felelt:
-t-  Uram; király, én egyet sem zúztam össze. *
—  Oly gyengének érzed magad?
—  Nem, uram, király, —  hanem arra gondoltam, ha neki 

engednénk egy ökröt, az is feldöntené a szobrokat, ahhoz nem 
kell nemes emberi erő. De vájjon ezek helyett ki fog alkotni 
újakat a versenyzők közül?

A  király meghökkenve nézte az ifjút:
—* Igazat mondasz. Országom szobrait összetörettem, — 

emberek, vitézek ■— ki fog helyettük újat készíteni?
A  versenyzők mind zavarodottan hátráltak, csak az ifjú 

maradt, aki szólt:
—  Vérzik a szivem a sok töredékért. Mert rombolni 

könnyű, de alkotni nehéz. A  versenyben inkább nem veszek 
részt, hanem adjon követ és vésőt nekem Felség, hogy egy uj, 
az eddigieknél is szebb, hatalmasabb szobrot készítsek.

A  király erre keblére ölelte az ifjút.
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—  Te nyerted el a dijat. Mert az az igazi erő, amelyik 
alkot és nem az, amelyik rombol!

Pajtikák, ezt jól jegyezzétek meg! Valamit összetörni, 
valakit földhöz vágni vagy megverni, az csali állati erő és nem 
jelent dicsőséget. Hiszen erre az ökör is képes, az is leteperi a 
gyengébbet s megrugdalja a társát. Az igazi erő szépít, javit, 
újat teremt. Megbántódat megjavítani és nem elverni! A  
gyengét felemelni s nem letepemi, —  pajtásaid szivét neme
síteni, szépíteni: ez az igazi erő!

FEKETE ORSZÁG.

Volt egy ország: sötét ország, csupa sirás, csupa gyász, 
Örökös az éjszakája, napvilág rá nem vigyáz. 

Feketeország a neve 
S bús népei összegyűlve,

Tanácskoztak, hogy lehetne földeríteni az egét 
Világosság országává, hej! hogyan is tehetnék?

Szól az egyik: H ívjuk el a dicsőséges Nagy K irályt, 
Hatalmával parancsolja vissza a tűnt nap súg árt!

E l is jött a Nagy K irály,
A sötétben sírva jár.

Parancsol a napsugárnak, vissza még 'sem jön szavára, 
Sötétségből elmenekül a hatalmak nagy királya.

Szól egy másik: H ívjátok el az erős Vas óriást,
Fényt csihol az a sziklából, erejével győz, meglásd!

E l is jött a Vas óriás 
Tüzcsiholni — sziklákat ráz.

De fény nem pattan belőle, nagy fáradtan ejti le,
A sötétet le nem győzi, rettenetes ereje!

Harmadik szól: K érjük fel a Gazdag K incsest jöjjön el, 
Arany, gyémánt nagy fényével sötétünk derítse fel.

Gazdag K incses pompával jő,
Arany, gyémánt, sok drágakő 

Mind világit, amig hozza, de, hogy beér, elvész fénye, 
Mindannyinak ragyogása belevész a sötétségbe.



Negyedik szól: A Bölcs Tudós ott lakik a hegyen át, 
Léghajóval mennek érte s jön, hozva nagy tudását. 

Tudós könyvvel, sok nagy géppel, 
Szerszámokkal, száz szekérrel.

Fényt csinálni a sötétben tudománnyal még sem bir, 
Sötétország szegény népe nagy bánattal tovább si r ...

S im, a nagy tanács elébe betoppan egy kisgyerek:
—  J ó bácsik én földerítem hazánk fölött az eget!

Ahogy mondja, futva fut,
K is templomhoz mig nem jut.

K is templomban oltár szekrény, ott kopog szép csendesen: 
Édes J ézus, kérve kérlek, Szent Szivedet add velem!

J ézuska a jó gyermeknek ellenállni sohsem tud,
Oda adja drága Szivét s a fiucska visszafut.

Amerre megy, ragyog minden,
Fénysugarak a Szent Szivén.

Földerítik sötétörszág éjfekete bús egét,
Fénylik, ragyog, csillog minden, eloszlott a nagy setét

Muzsikával, boldog arccal, összegyűl az ország népe, 
Hálálkodó imádsággal leborulnak arcra, térdre.



Mihez erő és hatalom,
Tudomány, kincs. kevés nagyon,

Azt legyőzte a Szeretet, mely a Szent Szívből ragyog,
S ezzel Feketeországból,Boldogország"sarjadott.

Édes hazám, Magyarország, bús, fekete az eged,
J ézus Szivét imádkozd le, honszerető, jó gyerek!

LACIKA ELMENT.

Sanyi és Laci testvérek voltak. Sanyi négy évvel idősebb
volt s azért nem igen akart játszani a kis Lacival. Pedig La
cika oly szépen kérte:

— Sanyikám, kérlek szépen, gyere velem játszani.
Sanyi durván szólt rá:
— Menj el! *
Ha pedig Sanyihoz pajtások jöttek s a kis Laci közéjük 

totyogott, Sanyi egészen dühbe gurult.
— Ne zavarj minket! Menj el!
Egy reggel Sanyi kirándulni indult. Lacika kérte:
— Vigyél el engem is!
— Nem kellesz, menj el! —  volt a válasz.
Estére jött haza. Szüleit sirva találta és Lacikát ágyban..
— Mi baja Lacikának? — kérdezte ijedten Sanyi.
— Agyhártyagyulladás, —  sirt az anya. —  J aj, Istenem,, 

meg fog halni!
Körülállták a kis ágyat. Lacika felnyitotta szemét és meg

látta kis bátyját. Megismerte, de azért félrebeszélt:
— Sanyika elküld, — szólt sirósan, minthogy megszokta,. 

aztán hozzátette, mint máskor is nem egyszer:
—  Hát jó, elmegyek.

És elment. Messze, messze. Nemsokára már nem dobogott 
a szivecskéje. Elment oda, ahol néni lesz útban a nála nagyob
baknak. Még a legnagyobb, fölséges Úristennek sem, hanem 
ö is szeretettel öleli magához . . .

Sanyika azóta sokszor megsiratta, liogy miért volt szívte
len kis testvéréhez. Miért is küldte el mindig, amikor olyan j<> 
az, ha valakinek testvérkéje van.. .  Csak akkor látni, amikor* 
már nincs. • *



MÁRCIUS 15.

Március tizenöt, szép magyar emléknap,
Szabadság ünnepe, fölköszöntünk téged!
Tavaszi napsugár, kis ibolya, farügy,
Minden tavaszhimök: nézd a magyar népet!

Tavaszról beszéltek, ugye ti mindnyájan,
Azt súgva: A hosszú télen erre vártam,
Erről álmodoztam hó alatt, fagy alatt,
Mikor régi földön uj életünk fakad.

Lám, ti ezt mondjátok és mi csak hallgatunk. . .
Hej, mert nekünk nincsen, nincsen még tavaszunk!
U j élet nem lehet csonka vagy rabföldön,
Nem fakadhat most még magyar szívben öröm.

Nem egy telet vártunk; sok télen várunk már. . .  
Sokszor múlt el tavasz, sokszor az ősz és nyár.
S uj életfakadás még sincs, még sincs nekünk 
S nem lesz, mig szétroncsolt hazánkon könnyezünk.

Szabadság ünnepe addig gyásznap marad,
M ig a határon túl rabtestvérek vannak. ,
Ha felszabadidnak, akkor lesz tavaszunk,
Addig örvendezni nem —  nem—  nem akarunk!

A PIROS LAPDA.

Vendég néni érkezett Vargáékhoz. Mielőtt ebédhez ültek 
Palkó és Tercsi bejöttek köszönteni a nénit. A  jó néni meg
veregette arcukat és szólt:

—  Tudtam, hogy gyermekek vannak a házban. Hoztam 
is ám nekik valamit!

Odament az utazótáskájához s kivett egy pompás piros 
lapdát.

—  I tt van gyermekek, nektek hoztam!
Nosza kitört az örömzaj! I lyen gyönyörű lapdájuk sohse 

volt, de meg csak nem is láttak. És hogy ugrott! Ha ledobták, 
majd a mennyezetig ugrott fel újra.

Anyukájuk azonban nem igen örült. Ismerte a gyerme



keit, hogy civakodó, rossz testvérek. Az egy lapdán biztosan 
össze fognak veszni, hogy kié legyen.

Ahogy az anyus gondolta, úgy is lett. Alig várják az ebéd 
végét, s nyargalnak ki a kertbe a lapdával.

Az egy évvel idősebb Tercsi elkapja öccsétől:
— Én vagyok az idősebb, enyém lesz!
No de Palkó nem azért fiú, hogy ne legyen erő benne. 

Nekiugrik testvérének.
— Hogy is ne! Inkább fiúnak való ez! Beválik fotball- 

lapdának is.
— Még mit nem! Hogy összerugni engedjem? Kezedbe 

sem adom.
• — Te nem parancsolsz, mert nem a tied!

A vége verekedés lett. Palkó Tercsinek a haját húzta, 
Tercsi Palkót hátbapüffölte és mindkettő sivalkodva sírta 
hozzá a kíséretet. Ép akkor toppant be a kis kapun apa.

— Hát ti már megint verekesztek?
Rohantak hozzá a testvérek.
— Apa kérem, a F erkó. . .
—* Apus, már megint a Tercsi. . .
Az apus szigorúan megállt:
—  Hadd halljam, mi volt.
Egymást tulkiabálva adták elő a lapdaügyet. Az apa 

összeráncolta homlokát és így felelt:
— Csönd! Majd én Ítélek. Ide azt a lapdát!
A két gyermek elhallgatott s lélegzetvisszafojtva figyelt, 

mialatt a lapdát átadták.
— Látom, hogy ti nem tudtok jó testvérek lenni, akik 

békén meg tudnak lenni és egyezni egymással. Hát azért jó, 
legyen igaza mindkettőnek. Egyik fele Tercsié lesz, a másik 
fele Palkóé.

És már ki is vette zsebéből hatalmas bicskáját. A  két 
gyermek elrémült.

— Apus, édes apus! — zokogtak. —  Ne tessék ketté 
vágni, hisz akkor egyiknek se lesz belőle semmi. Inkább kibé
külünk és nem veszekszünk rajta.

A  szigorú apus azonban ezúttal nem engedett.
— Csönd! Nem hiszek már nektek, félóra múlva újra 

veszekedni fogtok. Legyen hát belőle mindegyiknek.
És a testvérek hangos sírása mellett kettévágta a gyö-



nyörü lapdát. Puff —  vége volt. A  lapda összeesett és két pi
ros gTimmirongy lógott az apa kezében.

—- Tegyétek el emlékül és okuljatok rajta. Ha meg nem 
javultok, igy fogtok járni mindig. Amivel közösen szeretettel 
boldogan meglennétek, azt az örömet a veszekedés mindig 
tönkre fogja tenni. Ismeritek a Darvas testvéreket! Mind
kettő koldusszegény. Pedig szép földdarabjuk volt, amelyből 
mindketten holtukig jómódban élhettek volna. De összevesz
tek rajta, pereskedtek és a pör elvitt mindent s mindegyiknek 
felkopott az álla. Úgy jártak, mint most ti a lapdávaL Ti pe
dig úgy fogtok járni majd az életben, ha felnőttök, mint ők, 
hacsak meg nem javultok s jó testvérekké nem lesztek.

Megfordult és otthagyta a két siró gyereket. Tercsi köny- 
nyeit törülgetve szólt:

—  Gyere Ferkó, béküljünk ki. Apusnak igaza van.
Ferkó könnyeit nyelve, bólintott:
—  Persze, hogy igaza volt. Tudod mit Tercsi, ne vesze

kedjünk többé.
Megígérték s attól kezdve meg is kezdték a javulást. A  

két piros gummirongyot eltették emlékbe figyelmeztetőül. S 
valóban sikerült is úgy megjavulniok, hogy amikor esztendőre 
ép oly pompás gummilapdát kaptak közösbe apustól, egyetlen
egyszer sem vesztek rajta össze.

ÜDYÖZLÉGY.

Szelíden, elrejtőzve kis háznak rejtettén,
Imában elmeriüten — kit pillantok meg én?
K ét évezred múltjából —  egy szépséges alak. . .
A  szive oly beszédes —- az ajka hallgatag.
Beszél az Istenével —  és imel —  égi fény. . .
Mennyből leszállóit angyal, mint csodás tünemény. 
Gábor, az Ur követje, —  mély tisztelettel áll,
S az imádságos légbe az első ,̂ Ave“ száll.
Az első, a legelső: „Űdvözlégy Mária(i,
Melynek visszhangját mondja sok évezred fia.
Felzeng az első fyAve“ —  ég és föld ünnepel,
S az első ,,Ave“ nyomán J ézuska útra kel,
Akkor indul a földre —- az első trAvénu át . . .
S a Szentlélek Ur Isten betölti Máriát.
Az ünnepelt hősnőnek nincs más válasza rája,



Szelíden súgja: íme, az Ur szolgálólánya. . .
Ez volt az első ,,Ave“ . . .  az első nagy csoda,
S azóta megismétli évezredek sora. . .  
Ahányszor zeng az ttAve“ —  köszöntve Máriát, 
Közénk, szivünkre vonja a Szűz I stenfiát. . .  
Egy ájtatos }yAve“-ért J ézuska ölel át 
S a Szentlélek Ur Isten érte kegyelmet ád. . .

*

Szeresd az Űdvözlégyet — legyen napi imád!

s
J Ő TESTVÉREK .

Együtt megyünk kézenfogva,
Nem engedjük egymást soha!
Hogyha jön egy csúnya kutya,
Együtt állunk összebújva.
És amikor cukrot kapunk,
Akkor is csak együtt vagyunk.
A nagyobb részt rmindaketten 
A másiknak szánjuk csendben.
Együtt nevetünk, tréfálunk —
Kézenfogva szaladgálunk.
Együtt teszünk bohóságot,
Együtt tépjük a virágot.
Ha egyiknek fáj valami,
Ott a másik, átkarolni —
S bár nem tudja, mit is szólna,
De a 'szivét rácsókolja.
Együtt megyünk, kéz a kézben —
K i a temetőben szépen.. .
Ha egyik sir, másik is si r . . .
Közös nekik mindegyik si r . . .
Közös a sir kis virága:
Kaktusza és tulipánja.. •
És szivünkben közös a hit:
J obb lesz ott fönt .. • jobb lesz, mint i tt . . .

E
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NE BÁNTSUK  A GYENGÉBBET!

Nagy riadalom volt a ház udvarán. Tyuk, kakas, liba,« 
kácsa, malac, csikó és boci mind összeröffent a nagy esemény 
megbeszélésére. De legizgatottabb volt mégis Heki és Cira: a 
kis kutya és az öreg macska.

— Hát igaz, hogy nagy, harapós kutya jön a házhoz? —  
kukorékolt a kakas.

A  többi bizonyítgatva gágogott, hápogott, csipegett, rö
fögött, nyerített és a miau-míauzott vissza. Ezzel le is tárgyal
ták, de Heki és Cira külön ültek össze, hogy megbeszéljék a 
dolgot.

— Veszedelmes ügy, nyau-nyau — veled már összebarát
koztam — de ha az uj kutya rossz kutya, az biztosan szét fog
tépni

Keservesen míákolva sirt.
Heki megsajnálta és vigasztalni próbálta, bár maga is- 

nagyon félt:
—  Hátha csak kötelességteljesítő házőrző, aki a tolvajt, 

harapja csak meg és harciasan ugat az idegenre, de alapjában 
véve jószivü kutya és nem kegyetlen. Ezt kellene kipróbálni, 
de hogy? Mert ha rossz szivü kutya — jaj — akkor engem is 
összeharap, mert hisz csak gyönge ölebecske vagyok. O vau
vau!

—  De hát, hogy próbáljuk ki?!
Nem sokáig tudtak tanácskozni, mert nyilt a kapu és lán

con bevezették az uj kutyát. I jesztő fogsoru, hatalmas állat: 
volt.

Heki szükölve futott a sarokba, Cira felmászott a fára-
A  gazda Bundást megkötötte és bement. Egyedül ma

radtak.
A  nagy kutya először is megrázta bundás fejét. És a lánc 

— rosszul lehetett bekapcsolva — eloldódott. Bundás szaba
don kezdett sétálni az udvaron, fenyegetően vicsorítva fogait..

—  N yau.. .  vau . . .  Mi lesz most ?
És j a j . . .  Ép abban a percben totyogott elő Palika, a. 

gazda kétesztendős kisfia. Rémülten megállt és sirva fakadt..
—  Mama!!. . .
De a mama nem hallotta. Bundás ellenben meghallotta, 

és. . .  és odacamogva a kicsikéhez, lábaihoz heveredett és biz
tatva nyalogatta lábait:



■— Vau, vau. . .  Ne félj picike. . .  Gyenge kis védtelene
det nem bántok én.

A  gyerek elhallgatott és megölelte Bundás fejét. Hekl is 
előszaladt, Cira is lemászott, a többi állat is elősettenkedett.

— V au. ..  nyau . . .  gigá. . .  kot, kot —  nem kell félni, 
mert jó kutyát kaptunk! Mert a jósziv egyik próbája az, hogy 
nem bánt gyengéket és védteleneket!

J lprilis Április hó — husvét hónap,
Fészket rakunk a nyuszkónakl

POR ÉS HAMU.

Napóleon szobra előtt 
Sóvárogva áll egy gyermek,
Tudja, ki volt Napoleon,
Katona, hős, ki császár lett. 
Félvilágra szólt a híre 
És reszkette Európa,
A francia rajongással 
Mint csodáról beszél róla.

Hazamegy a lelkes fiú 
S otthon rögtön megkérdezi, 
Dicső nagy Napóleonnal 
Mi volt, hogy volt, mesélteti.
,fís azutánV( kérdi végén 
S felel apja nagy komolyan: 
„Aztán meghalt, eltemették,
S por és hamu teste mostan

Elméláz az okos gyermek 
S megszólal kis idő múlva: 
fyMégis csak jobb szentnek lenni, 
Mint császárnak, jó apuskatc. 
Midőn elmegy azon héten 
Hamvazkodni a templomba,
Már tudja, hogy mit jelent ez 
S nem is feledi el soha.
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LEGENDA.

Mikor az U r J ézus magához engedte a kisdedeket és meg
áldotta őket, az egyik fiucskát térdére is ültette és Szivére- 
ölelte. J oatámnak hivták a gyermeket, aki odahajtotta fejét a 
Szent Szív fölé.

J oatám sokáig nem feledte el e napot. De egy rossz 'szoká 
sát még sem hagyta el. A  rossz pogány gyerekek közt játsza* 
dozott, hiába intette anyja. Lassan-lassan megfeledkezett arról 
a jó Mesterről, aki egyszer őt is a Szivére szorította és egészen: 
elromlott.

Egy napon is ép pogánygyerekekkel játszott, midőn nagy- 
lármát hallanak. Az egyik felkiált:

—  Nézzétek, most viszik keresztfeszitéshez a latrokat!
A  másik is kiabált:
— Nini, ott van köztük J ézus is, a názárethi rabbi, akiről 

annyi csodatettet beszéltek. Hogy ütik, verik, csúfolják! J er- 
tek, dobjunk mi is rá követ!

A  kegyetlen pogány gyerekek odaszaladtak és sarat, követ« 
dobáltak utálatos kacagás és csufolkodás közt. J oatám is velük 
tartott. Csufondáros szóval hajított felé egy követ.

J ézus közeledett. Arca, ruhája csupa vér. A  kereszt alatt 
majd összeesik. Száz sebből folyik a vér roskadozó testéből. 
Odafordul a követhajitó gyermek felé. Megismeri. Az, aki az;



0  szerető Szivén pihent. K imondhatatlan fájdalom vonaglik 
át az édes J ézus arcán és egy könnycsepp vegyül a homlokáról 
lecsurgó vércseppek közé. Az a fájdalmas gondolat sajtolta ki:

—  Hát még a gyermek — Szivem kedvence —  az, akit Szi
vemre öleltem, még az is részt vesz kinzatásomban?

És elfordítva tekintetét, az egyik dobálódzó pogány gye
rekre fordította szemeit. Az észrevette, leejtette a követ, majd 
hirtelen sirva fakadt és kitépve egy csomó fehér virágot, J ézus 
lábai elé dobta. Azután elszaladt fuldokló zokogással.

A  pogány gyermek idővel megkeresztelkedett és szent éle
tet élt, J oatám pedig talán elkárhozott. —-  Tanulj belőle J ézus 
Szivének gyermeke, ne hogy megbántsd súlyos vétekkel J ézust 
-.és amig mások üdvözülnek, te a kárhozatba juss!

OTTHON.

Nincs a földnek olyan kincse, olyan drágasága,
"  Tündérkastély, királyi vár —• kincses aranybánya,

Mint az édes, boldog otthon,
Ott vagyok jól, ott vagyok hon,

Hol az embert édesanyja tárt karokkal várja.

Áldom Istent, ki oly édes otthont adott nékem,
Minden reggel, minden este térdenállva kérem,

K is otthonom legyen áldva,
Ott maradjon belezárva,

Édes J ézus melegendő, szerető szivében.

A TÜNDÉR TRÉFÁJ A.

Volt egy tündér, akit „Pajkoska“ néven hivott mindenki 
Tündérországban. És pedig azért, mert igen sok tréfát és 
csínyt követett el a rendes földi emberek között. De azért ha
ragudni nem tudott rá senki. Miért? Mert tréfáit és csínyjeít 
oly okosan és jószivüen csinálta, hogy a végén mindig jó sült 
ki belőle s csak jót tett azokkal, akikkel a tréfát űzte.

Pajkoska tündér egyszer hip-hop fehér galambbá vál
tozva ismét lerepült a földre mókázni. Ráült egy fényes palota 
ablakpárkányára s beleseit. És mit látott?

Liliké grófkisasszony durcásan ült a könyv előtt. Mellette 
francia nevelő-kisasszonya ült s így biztatta:



—  De, igazán, Liliké, tanulja meg rendesen a leckét. Az 
.szégyen, ha egy grófkisasszony nem tud franciául.

—  Oh, miért is születtem grófkisasszonynak, — topor- 
jzékolt mérgesen Liliké. —  Mindig csak franciát kell tanulni 
és az illemre vigyázni és a szép ruhámra és mindig a palotá
ban unatkozni. Mennyivel jobb Marikának, a kis parasztleány
nak ott a béreséknél! Egész nap hancuroz a szénában és virá
got szed a többi gyerekkel és nem kell franciát tanulnia és 
az illemszabályokkal vesződnie!

Pajkoska tündér meghallotta s már kész is volt a tréfára, 
de először tudni akart még mást is. Azért, hip-hop, elrepült a 
jszénakazalra, amely alatt Marika ép kis testvérkéjét dajkálta.

—  Édesanyám, mikor tehetem már le J ucikát?
— Majd ha elalszik. Akkor pedig bemész a konyhába 

edényt mosogatni,
Mariska savanyu arcot vágott. Hangosan szólni nem 

mert, de magában igy dohogott:
— Mindig csak mosogatni, dolgozni, kisgyereket dajkálni, 

-Oh, miért is nem születtem grófkísasszonynak! Akkor gyö
nyörű ruhám és francia kisasszonyom lenne, mint Lilikének 
és mindenki engem szolgálna ki és nem nekem kellene mindig 
másokat szolgálni!

Pajkoska tündér meghallotta ezt a halk duzzogást is és 
most már egészen kész volt a tréfára. Csak az éjszakát várta.

Az éj leple alatt varázsvesszőjével megérintette Liliké 
.grófkisasszonyt s Marikát. S erre megtörtént a varázslat: 
elcserélődtek. Liliké ott feküdt a béreskunyhó szalmazsákján, 
Marika pedig a grófi selyemágyban.

Reggel felébredt Liliké s rémülten látja, hogy hol van. 
Elkezd kiabálni a kisasszonyért, de helyette Marika édesanyja 
jön nagy pörölve:

— Adta lustája, mész rögtön a teheneket kiengedni!
A varázslat ugyanis olyan volt, hogy más nem vette észre 

a cserét, x
Liliké próbál sirva tiltakozni, de akkor eldurran a nyak

leves s akár akar, akár nem akar, foltozott kis szoknyácská- 
ban kell indulni az istállóba. Álmos, mezítelen lábát égeti a 
forró homok, alig bír a tehenekkel. Délig nincs is pihenője, 
akárhogy rimánkodik. Hiába akarja magyarázni, hogy ő L i- 
J ike, a grófkisasszony, szóhoz se engedik.
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Azalatt Marika is felébred a grófi ágyban. Ott sem veszik 
észre a cserét s a kisasszony kezdi öltöztetni.

— É desanyám... hol van édesanyám?
— Kérem ne kiabáljon s ne keltse fel a mamát, gróf

kisasszony.
Marika azt hiszi álmodik. Mi az? Grófkisasszony lett? 

örülni szeretne, de az édesanyja jóságos arca nagyon is hiány
zik. Azután nem izlik a tea, mert meleg, frissen fejt tehén
tejre vágyik. Szorítja lábát a szpk cipellő, fordulni sem mer,, 
hogy össze ne gyűrje a szép ruhát. Hát még, amikor nem en
gedik ki szaladgálni, hanem odaültetik egy székre s nyaka- 
tekert szavakat kell elmondani egymásután, amig csak tudja..

Ezt nem lehet kibirní. Eltörik a mécses. Sirva borul 
térdre:

— Én nem vagyok Liliké grófnő, hanem Marika, a pa
rasztleány . . .  Öh j a j .. .  engedjenek haza! J obb ott nekem 
százszor!

Ugyanakkor a szalmakazal alján Liliké is zokog:
— Oh Istenem, Istenem! Csak még egyszer lehetnék 

Liliké grófnő, mindig megtanulnám a franciát!
Alig mondották ki —  hip-hop — leszállt egy fehér ga

lamb. Csőrében varázsvessző. Megforgatja háromszor és —  
visszacserélődik a két leány.

Marika ül a szalmakazal alatt s boldogan ringatva test
vérkéjét, hálát ad Istennek, hogy egyszerű kis Marikának te
remtette s Liliké ott ül a francia könyv előtt s nagy szorga
lommal tanulja a franciát tulboldogan, hogy újra Lili grófnő.

Azóta nem is panaszkodott egyik sem s nem irigykedtek 
egymásra. Belátták, hogy a jó Isten rendez el legbölcsebben 
mindent a világon s mindenkinek olyan sorsot ad, amilyen- 
neki való s amelyikben boldog tud lenni.

EGY K ANNA VÍZ.

Az édesanya fáradtan nézett körül a konyhában:
— Na, hála Istennek, mindennel kész vagyok.
Akkor észrevette, hogy a kanna, amellyel az artézi vizet 

hozzák, még üres. Az artézi kút jó messze s a szegény asszony 
már nagyon fáradt volt.

— No nem baj, majd hoz a Piroska — gondolta.



Piri a kislánya volt. Első polgáriba járt a városban, de 
most ép otthon volt szüneten.

Az asszony kiállt a konyhaajtóba:
— Piri, Piroskám!
A  kertajtón kedvetlen, durcás leány arca kukkant be.
—  Miért hivsz már megint édesanyám? Lapdázok a dok

torék és patikusék leányával.
— No jó, csak egy kanna vizet szerettem volna, hogy 

hozzál az artézi kútról. . .  Már olyan fáradt vagyok.
A  leány savanyu képet vágott:
—  Igazán. . .  éppen a legjobb játékban vagyok. . .  És 

ki is nevet majd a doktorék lánya, hogy én cipelem a kútról 
a kannát. . .

Az anya szomorúan csak ennyit szólt:
-— Menj vissza a doktorék lányához. Majd elhozom ma

gam . . .  Lesz Idő, amikor szívesen hoznál vizet az édesanyád
nak, de már nem lehet!

Befordult, Piri pedig ügyet sem vetve az intelemre, visz- 
szaszaladt a játékához.

Csak este, vacsorára jött meg. Retten ültek apjával az 
asztalhoz.

— Hol van édesanyám? — kérdezte Piri.
—  Nagyon fáradt és korán lefeküdt — felelt az apja.
Vacsora után ők is lefeküdtek. De éjfélkor járkálásra

ébred fel.
— Beteg az anyád, orvosért szaladok — keltette fel Pirit 

az apja. — Gyorsan öltözz fel és maradj az anyád mellett.
Piri elrémült. Egy pillanat alatt talpon volt és pár perc 

alatt fel is öltözött. Odaült édesanyjának az ágya szélére.
—  Anyám, anyuskám —  szólitgatta.
De az anyja nem ismerte meg.
Pirinek észébe jutott a kanna víz.
— Anyuskám — hajolt könnyes szemmel a beteghez. — 

Bocsáss meg.. .  Máskor mindig fogok artézi vizet hozni a 
kannával, hogy neked ne kelljen...

Az anyja azonban nem ertette. Hánykolódott és értelmet
len szavakat beszélt.

Nemsokára megjött az apa az orvossal. A  doktor nagyon 
komoly volt. I rt valamit és azt mondta:

*— Reggel megint eljövök.



Az apa rosszat sejtve, felnyögött:
— Doktor ur, az Isten áldja meg! Csak nem hal meg az 

asszony?
Vállvonás volt a válasz:
— Az Isten tehet csodát és megmentheti. . .
— J aj!
Csak ennyit mondott az apa. Többet nem tudott szólni. 

Piri halálsápadt lett és összevacogtak a fogai. Amikor a dok
tor elment, odasomfordált az apjához:

— Édesapám.. .  Elmegyek és hozok egy kanna artézi 
vizet az édesanyámnak...

—  Megbolondultál? —» mordult rá az apja. —  Hisz éjjel 
van! Inkább Imádkozz az édesanyádért.

Hajnalig imádkoztak. De a beteg nem lett jobban. Virra
datkor már a szomszédasszonyok Is összegyűltek a nagybe
tegnél.

Reggel felé Piri kisírt szemekkel somfordált az ajtó felé.
—  Hová mész Piroska? — kérdezte az egyik néni,
— E gy kanna artézi vizet hoznék — felelt sírva a kis

lány. — Lássa az édesanyám, ha magához tér, hogy hoztam 
már neki.

— Hadd el — felelt a néni. — Tele van még a kanna.
—  Hát akkor egy másikkal hozok — erősködött a kis

lány.
Az asszony persze nem sejtette, mi bántja a leányt.
—  Maradj, hátha magához tér az anyád és keresni fog.
Pirinek maradnia kellett. Oh, pedig mit nem adott volna

érte, ha hozhatna egy kanna vizet az édesanyjának!
Nemsokára az apja küldte el:
— Szaladj és hivd el a plébános urat. Mondd, haldoklik 

az anyád.
Piri sírva futott a plébániáig. A  plébános ur azonnal jött. 

Piri vitte a lámpát és csengőt.
Amig a plébános ur a betegnél bent volt, a többi kint állt. 

Piri hirtelen hátrahuzódott, besurrant a konyhába, felkapta 
az egyik üres kannát és kiosont a kapun. Azután mint a nyil 
nekiiramodott az artézi kút felé.

Siettében a nehéz, nagy kannát találta s alig bírta haza
cipelni. Meg is kellett pihennie közben s így soká ért vissza. 
Mikor befordult a kertajtón, az egyik asszony sírva fogadta:



— Hol jártál, szerencsétlen?!
— Csak. . .  csak egy kanna vizet hoztam az édesanyám

nak — rebegte ijedten a kislány.
— Annak már hiába hoztál! Inkább itt lettél volna, ami

kor utoljára felnézett
P iri kővémeredten állt. A  kanna kifordult kezéből s az ar

tézi viz, mint egy könnypatak csurgott ki a földre...
—  M eghalt. . .  meghalt. . .
—■ Meghalt — szúrt bele a gyerek szivébe mint éles tőr a 

fájdalom. — A  kanna vizet már nem fogadta el . , .
Nem volt annyi vízcsepp abban a kannában, amennyit a 

kislány és később már mint nagy lány is elsírt édes jó anyjára 
'visszaemlékezve és siratva édesanyja elleni vétkeit. Akit utol
jára is megszomoritott, utolsó kérését sem teljesítette.

♦

Gyermekeim, ne szomoritsátok meg anyátokat soha és egy 
kérésüket se hagyjátok teljesítés nélkül! Nehogy keservesen 
kelljen megsiratnotok akkor, amikor már jóvátenni nem leht.

A BARÁTOK  TEMPLOMÁNÁL.

Budapesten, egy főtéren 
A barátok templománál:
Turbékoló galambok közt 
Hatalmas kőfeszület áU.
Gyermekek a galamboknak 
Hívogatva morzsát szórnak,
A nagyok a feszülethez 
Könnyes szemmel gyertyát hoznak.
Csöndben áll a kőfeszület. . .
A karjain kis galambok,
A lábánál —  gyertyák égnek,
Odahozzák fáradt nagyok.
„Tru-tru, igy szól a kis galamb:
Az XJr J ézust szeressétek,
De ki a Szivéhez simul:
Legyen tiszta fehér lélek.4*
A gyertyák halk sercegése:
,,Bennünk ég sok szívnek könnye,
H a nehéz, vagy fáj valami,



J ézus szived enyhítője.“
Tiszta, fehér galamb legyen 
Gyermekszívem boldogsága„
S ha felnövök s fáj az élet.
Enyhém lesz a keresztfája!

s
J UCIKA IMÁJ A»

J ucika, amióta szivgárdista lett, térdenállva mondta el 
esti imáját. Édesapja, aki szegény vallástalan volt, egy ideig: 
csak nézi, nézi, végre is pár nap múlva rászól:

— Mit térdelsz olyan sokáig?

— Imádkozom, apus,. —  felel szelíden a kislány. —  A  
Szivgárdában tanultuk, hogy jobb térden imádkozni, ak
kor legalább nem alszunk el ima közben. Térdelj te is mel
lém apuska és mondjuk ezentúl együtt térdelve az esti 
imát jó?

— Hagyj békét, én nem imádkozom se így, se úgy! —  
mordult rá az apja.

J uci ijedten nézett apjára. De nem szólt semmit. Másnap 
azonban még sokkal tovább térdelt este az ágya előtt. Az apja 
újra rászólt:

— Hát mi az? Sohse lesz már vége? Meddig tart ma az az 
imádkozás?

— Amig elmondom kétszer az egész esti imát — felelt J u- 
cika kedvesen.

— Kétszer? Hát ez meg miféle bolondság?

—- Nem bolondság, apus. Azt mondtad tegnap, hogy nem 
szoktál imádkozni. Azért most minden imámat kétszer mon
dom el, egyszer mint a magamét és másodszor helyetted, apus, 
ne hogy megharagudjék rád a jó Isten.

Az apa elhallgatott. A  felesége halkan odaszólt:
—- Látod, látod. A kislány is félti a lelkedet l
—  Engem ne féltsetek!.—  csattant fel újra az apa. —  Az 

apám se imádkozott, én se imádkozom, punktum!

J ucika most még ijedtebben nézett apjára. De a követ
kező este olyan sokáig térdelt,, hogy még az. édesanyja is rá-



szólt, mert az apja csak nézegette, de mintha nem mert volna 
szólni.

—- K islányom, most már igazán túlsókat imádkozol — 
szólt az anyja.

—  De anyuska, engedj kérlek, hiszen sokáig tart, amíg 
háromszor elmondom az esti imát.

—  Miért mondod most már háromszor? —  szólt bele az 
apja.

—  Hát egyszer a magamét, azután másodszor helyetted, 
apus, és harmadszor nagyapa helyett, mert azt mondtad teg
nap, hogy ő sem imádkozott és ne hogy haragudjon érte rá 
most odaát a túlvilágon a jó Isten, hát elmondom ezentúl he
lyette én.

Az apa szeme könnybeborult.

—  Nagyon sok lesz már neked, kislányom. Inkább mond
juk el ezentúl Icetten- M ajd elmondom én az enyémet és azután 
letten mondjuk el nagyapa helyett is.

Úgyis történt. Attól kezdve a család együtt imádkozott. 
J ucika apostolkodása szerezte meg a családnak ezt az áldást, 
amelyet csakhamar érezni is lehetett a családnak boldogabb 
életén.
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A HÉT ROSSZ.

1.

Ne légy kevély, ne légy gőgös, 
M ert'a gőg a Sátán bűne, 
Kevélysége miatt jutott 
Bukott angyal örök tűzre.

2.
Ne légy fösvény, ne légy kapzsi, 
Gondolj rettegve «Tudásra, 
Kapzsisága vitte bele 
K risztusgyilkos árulásába.

3.

Soha-soha ne véts gyermek 
Tisztátalanság bűnévelj 
Szodomára a tűzesőt 
E  bűn hozta —  jól emlékszel!

4.

Ne légy irigy, sok bűn rejlik 
Ebben az egy büngyökérben. 
Emlékezz csak vissza Káinra, 
Gyilkossá lett irigységben!

5.

Ne légy mérges, ne haragudj, 
Legyen bármilyen a másik.
Lám a dühös Góliátot 
Legyőzte a szelíd Dávid.

6 .
Ne légy torkos, oh ez a bűn 
Sok más bűnnek csábítója,
Ugy-e csábos alma volt az 
Ősbiinnek is első oka!

lé

Ne légy soha rest a jóra,
Ez az ördög haditerve:
A  pokolba vezető ut 
Restséggel van kikövezve t
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HÚSVÉTI  TÖRTÉNET.

A  kis Piroska lázasan feküdt ágyacskajában. Mellette ült 
jóságos özvegy édesanyja és Pali bátyja, aki nem rég jött 
haza a katonaságtól.

—  Nekem ma nem lesz feltámadásom! —  szólalt meg a 
kis beteg.

Édesanyja tudta, hogy Piroska mennyire szereti a feltá
madási ünnepet. Könnyes szemmel nézett rá.

—  Nyugodj bele szegény kislányom!
Piroska halvány arcán könycsepp gördült Végig.
—■ Pali — fordult bátyjához. —  Te mindég olyan jő voltál 

hozzám. Csináltál nekem kócbabát és kocsikázó játékot. Csi
nálj most nekem feltámadást is!

Pali végtelenül szerette kis húgát. J ó fiú is volt azelőtt, 
másképp is, de mióta a katonaságtól hazajött, megváltozott. 
Kerülte a templomot, káromkodott, csúnya, rossz barátok közé 
járt. Sokat sirt ezért Piroska és az édesanyja.

Pali most fájó szívvel látta hugocskája betegségét. Meg
akarta örvendeztetni.

— Szívesen csinálok neked feltámadást. Csak mondd, hogy 
akarod.

Piroska szeme felcsillant
—  Megcsinálod? Akárhogy is akarom?
—  Akárhogy.
—  Hát csináld úgy drága bátyuskám, hogy menj, gyónj 

meg, javulj meg. Akkor a te szívedben feltámadás lesz és azt né
zem, ahányszor rád nézek!

A  fiú elkomolyodott. Hosszan nézett lázban vergődő test
vérkéjére. Szavai szivébe vágódtak. Fölkelt és elment.

J ó egy óra múlva tért vissza ragyogó arccal.
— A  gyóntatószékből jövök. Hazahoztam neked Piroskám 

a feltámadást!
Piroska boldog kiáltással húzta magához fivérét. Odakünt 

megkondult a harang feltámadásra. Ünnepi harangszó mellett 
ünnepelt a család feltámadást A  jó Isten mintha jutalmat 
akart volna ádni, Piroska is jobban lett és másnap, husvét reg
gelén az édesanya fiával együtt elmehetett áldozni és szivük
ben hazahozták gyógyuló kis betegüknek is a feltámadt édes 
Üdvözítőt, aki feltámasztotta husvétra Palit is.
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Mert az a mi földi husvétunk, földi feltámadásunk, ami, 
kor a bűn halálából kel uj életre a lelkünk.

AMI  ERŐT A D . . .
Megszállott területen történt.
A  feltámadásról szólt a szentbeszéd. Pista, az orgonafuj- 

tató fiú érdeklődve hallgatta.
— Ember még a testet sem ölheti meg, mert ha meg is 

öli, csak egy időre öli meg, de feltámad az utolsó napon!
Pistának ez a mondat tetszett legjobban. Gyönge gyer

mektestében egyszerre mintha nagy erő futott volna. A  szive 
tiszta volt, most szembe merne szállni egy sereg nagy ember
rel is, hiszen ha meg is ölik, feltámad újra úgyis!

Vége volt a szentbeszédnek. És az uj tanító, akit már a 
csehek helyeztek oda, rákezdett a cseh himnuszra.

De hangja megakad. Az orgona megáll. Hasztalan nyomja 
a billentyűket.

A  cseh tanító mérgében paprikavörös lesz.
— Pista, fújtasd az orgonát!
Pista bátran felemeli a fejét:
— Cseh himnuszhoz nem szól a magyar orgona.
— Rebellis kölyök! — kiált fel a tanító és fölugrik. A  

zavart lentről is észreveszik és másik percben cseh katonák 
futnak a kórusba.

Az egyik megragadja a fiút:
— Ledoblak az utcára, ha ellenszegülsz!
De Pista szeme felragyog:
—  Ha meg is öl, nem bánom, hiszen feltámadok!
Alig mondja ki, már repül. . .
összetört véres kis holttest körül zokognak a rabmagya

rok. De a kis hős arca halálában is oly boldog, oly nyugodt. 
Rá van irva az a biztos tudat, ami oly erőssé és hőssé tudta 
tenni:

— Hiszen feltámadunk!

i
a



LOCSOLÓSDI.

Meglocsollak Pannika, mit adsz érte nékem?
J aj, ne locsolj, vizes lesz a szép uj kötényem, 
Meglocsolom a hajad, — Elázik a másli!
H iú kislány, énnekem mindez lári-fári. 'lí

Meglocsollak azért is —  kapok tojást érte,
Holnap visszalocsolhatsz s a murinak vége!

HÚSVÉTI NYÚL,

Fészket rakott Nyuszi-Nyuszkó 
Ablakunkban este,
Pipi-piros szép tojással 
Volt reggelre telve.
Cukor is és a tojás közt 
Biri-bari-bárány,
Színig csupa csokoládé 
S meg is állt a Iá,bán.
Nyuszi-Nyuszkó azért csinál 
Örömet most nekünk:
Gondoljunk a túlvilágra,
Hol a jót csupa jó várja 
S csak öröm lesz éltünk!

TANULSÁGOS MESE.

Ferkó a legjobb feltételekkel kelt föl. „J ócselekedetek“ — 
ez volt a jelszó, amit az iskolában kaptak. El is határozta, hogy 
egész napja jócselekedetben fog eltelni.



Iskolai szünnap volt. Elkezdte azzal, hogy mégis elmegy a 
hétköznapi szentmisére is. El is ment, de a vége felé már el
unta és a szentmise befejezése előtt kijött. Azután hazament s 
jelentette:

—  Édesanyám, ma segíteni fogok.
— Éppen jó, — felelt anyus — fel kellene rakni a fát a 

kamrában, tegnap, hogy esett az eső, csak úgy ledobálta a ko
csis, ahogy hozta.

Ferkó hát neki is gyürkőzött, nagy buzgalommal. Egy sort 
fel is rakott, de akkor elunta.
I —  Édes anyám, engedje meg, hogy most játszani menjek 

az erdő szélére!
—  örültem volna, ha befejezed, amit megkezdtél. No, de 

azért nem akarom elrontani a szünnapodat, elmehetsz játszani.
Ferkó már nyargalt is. Az erdő közel volt s az erdő széléit 

fiuk játszadoztak. Ferkó közéjük állt s jó feltétele szerint cse
lekedett : mindig a másiknak engedett. Csakhamar elunta azon
ban, elkezdett parancsolgatni, játékot vezetni s amikor a többi 
nem úgy akarta, összevesztek és Ferkó elhagyta őket.

Kissé szégyelte magát.
—  J óváteszem —- gondolta —  és rozsét szedek össze Itt a 

kis kunyhóban lakó öreg anyókának.
Neki is fogott, de lassan ment és elunta.
— Inkább megtanulom a leckémet. Hiszen azért is hoztam 

magammal a könyvet.
Kissé beljebb ment, ahol csönd volt az erdőben, leült egy 

fatörzsre s el kezdte tanulni a földrajzi leckét: Afrika hegyeit.
Kétszer el is olvasta, de nagyon nehéz volt a sok idegen 

név. Még harmadszor nekigyürkölődzött, de aztán megunta-
— J aj, de unalmas az a sok név! Majd otthon megtanu

lom. Most inkább alszom egyet!
És el is aludt a szép tavaszi erdőben.
Persze csak ez kellett az erdei manóknak. Azonnal előbuj- 

tak a faodukból és csufondáros táncot jártak Ferkó körül. 
Táncközben ezt énekelték:

„I tt a Ferkó, tralala. —  J ó cimbora, hahaha. —  Épen kö
zülünk való. —  Nem tart benne, ami jó. —* Sok jót akar, de 
nem tesz, —- Végül manótársunk lesz. —  Nevethetünk már 
rajta, —  Haha, haha, hahaha!**

Ferkó ijedten ült fel a dalra:
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— Mit énekeltek? Az nem igaz! Én nem vagyok a ti cim
borátok, csúf manók, és sohasem leszek társatok! Én nem va
gyok rossz manó!

A  legcsufabb manó eléje állt:
—  Nono, csak ne védekezz olyan nagyon! Bizonyára nem 

tudod, hogy hívnak minket! Mi a nagy Unom-manó törzséből 
vagyunk.

—- Unom-manó? K i az?
—  A  mi fejedelmünk. Mi vagyunk azok a manók, akik min

dent elkezdünk, de azután elunjuk és abbahagyjuk. Hivatásunk 
az embereket is arra csábítani, hogy minden megkezdett jót 
megunjanak. Te így teszel csábítás nélkül is, ezért épen közénk 
illesz. Azért ne is menj már haza, hanem gyere velünk az Unom- 
manóék odújába.

—  J aj, nem, nem! —  kiáltott fel Ferkó olyan kétségbeeset
ten, hogy felébredt a saját hangjára s erre eltűntek a manók is.

Azonnal elhatározta, hogy megjavul. Rögtön felült s meg
tanulta a leckét végig, bármilyen unalmas is volt a sok név. 
Sőt magánszorgalomból még öt sort hozzá is tanult. Azután 
galyakat szedett össze s bevitte az anyókának. Utána hazasza
ladt s felrakta a kamarában az összes fát. Közben elunta, de 
erőt vett magán s mégis megcsinálta. És ezentúl mindig arra 
törekedett, hogy kitartson abban a jóban, amit megkezdett s. 
ne hagyja abba, bárhogy elunja is. így történt hogy első lett 
a szívgárdisták közül s soha többé nem találkozott a csúf1 
Unom-manócskákkal.

FEHÉRVASÁRNAP.

Fehér oltár, fehér virágok 
És fehérlelkü gyermekek,
Először tárják fel a szivük,
Hová a K irály bemehet,
Köröttük égő gyertyák fénye,
De nagyobb fény az arcokon:.
Hiszen kis szivük J ézust várja,
K i legfőbb Ur és Hatalom.
És mégis-mégis ide száll le,
E lhagyva égi trónusát 
S a szegény, kicsii gyermekszívben
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K ér helyet: meleg s puhát.
J ö j j  el, jöj j  el, jöj j  el jó J ézus!“
Az ének szól, az ajk remeg,
A fehér ostyát látják most csak 
A csillogó gyermekszemek.
S mig szemük nézi elmerülve 
A szivük, lelkűk mást is lát:
Tárt karokkal látják repülni 
öt  •.. J ézust. . .  az Isten F iát!
Egy pillanat még s ölelkezik 
A nagy Isten és kisgyerek. . .
Meg volt az első áldozástok, 
örvendjetek. . .  örvendjetek!

♦
Május hónap — jaj de szép, 
Rólad szólnak a mesék!

MÁJ US.
Gyönyörű szép május hónap,
Megérkeztél végre! —
Belefogott a természet 

Pompás ünneplésbe.
Virágtündér megérkezett 
Virágból hintája,
Két szép pille, aranypille 
Van eléje fogva.
Virágtündér, rügyet, bimbót 
Két kézzel szór egyre,
Amerre jár, virágtenger 
Fakad ki körötte.
Virágtündér kis madárral 
Üzeni az égbe:
Napsugaras virágünnep 
Máriát dicsérje!
Egész hónap, május hónap 
A Szüzanyát áldja,
Neki nyílik május hónak 
Mindegyik virág a !**



J ó fiucska, jó leányka,
Virág tündér légy te,
Szived sok erényvirága,
Szüzanyát dicsérje!

SZŰZ MÁRIA KÖTÉNYE.

(Legenda-)

Egyes tájakon azt szokta mondani a magyar ember, ha. 
nagyot esik a kisgyerek és mégsem történt semmi baja, Szűz, 
Mária kötényébe esett. Ehhez a szép mondáshoz mesélek el nek
tek egy legendát, kedves gyermekek.

*

Amikor J ézuska egész pici volt, Szűz Mária tanította ülni*, 
beszélni, járni, épp úgy, mint a többi kis gyermekeket. J ézuska 
Isten, és tudott volna mindent mágától is, ha úgy akarta volna.. 
De ő szeretetből mindenben hasonló akart lenni a földi kisgyer
mekekhez, elrejtette Istenségét s mindent úgy tett, mint a többi 
gyermekek, kivéve a rosszat!

Szóval a Boldogságos Szűz ültette fel először J ézuskát, az
után állitgatta, majd megmutogatni kezdte isteni gyermekének 
az első lépéseket. Egy szép verőfényes napon kivitte az udvarra, 
s felállította J ézuskát.

—  J ézuskám, szentem, gyere, gyere hozzám!
J ézuska felemelte kis lábát, de akkor a Szüzanya mást. 

gondolt.
—> Várj, J ézuskám, mert feltöri lábadat a kavics.
Azzal leoldotta kötényét s leteritette J ézuska elé a földre..
—  Ide lépj, J ézuska, no gyere, kis virágom!
J ézuska mosolygott, tapsolt és elindult anyja felé s igy 

tette meg Szűz Mária kötényén az első lépéseket.
Történt pár nap múlva, hogy J ézuska bent a szobában: 

aludt, Szűz Mária pedig az udvaron dolgozott. Egyszerre csak 
keserves sírást hall valahonnan a magasból.

Fölnéz —  s képzeljétek, mit lát! A szomszéd kisfiú sirán
kozott a magas fa tetején egy recsegő faágon:

—  J aj, nem tudok lejönni, mindjárt leesem innen!
Benjámin volt a kisgyerek neve. Egy igen gonosz, rossz;

nagy fiú csalta föl. Magával huzta-tolta, akkor fennhagyta, le



kúszott és kacagva otthagyta a veszélyben a szegény kisgyer
meket. Szűz Mária megijedt.

—  Ö Benjámin, — sikoltott fel —  hogy kerültél oda fel? 
Bizonyára megint arra a rossz fiúra hallgattál. J aj, hogyan 
hozzalak le?

De már nem volt idő gondolkozni, az ág, amelybe a gye
rek kapaszkodott, reccsent. Szűz Mária a fa alá ugrott, köté
nyét tartotta s lélekben igy fohászkodott:

— Mennyei Atya, emlékezz, hogy a te isteni fiad e köté
nyen lépegette az elsőket!

Krahh —  bumm! Az ág letört, a gyerek lepottyant a ma
gasból. Egyenesen Szűz Mária kötényébe s csodák-csodája! —  
•semmi baja nem lett!

Talpraugrott vidáman és hálás szívvel csókolta meg Szűz 
Mária kezét. A  Szüzanya pedig igy szólt:

— Ezentúl ne menj a rossz fiuk után, hanem az én J é- 
zuskámmal gyere játszadozni.

így is történt. Benjáminból a kis J ézus játszópajtása, pél
dás jó gyermek és később az U r J ézus lelkes tanítványa lett.

*

Hármat tanuljatok e történetből. 1. Minden reggel kérjé
tek a Szüzanyát, vigyázzon rátok, segítsen a bajban. 2. A go- 
noszlélek csábit titeket rossz pajtások szava és rossz sugallata 
által a bünveszélybe, ahonnan a lezuhanás a poklot jelenti! 
Bünveszélyben, kisértésben Szűz Máriát hívjátok. Ha csak egy 
fohásszal is: Szüzanyám segíts! 3. Szűz Mária e legendában a 
megmentett gyermeket J ézuskájához vezette. Most is ezt teszi. 
K érjük a Szüzanyát, ő vezessen minket J ézushoz.

GYERMEK PANASZ.

(Ideszakadt temesvári, gyermek sóhajtása hazafelé.)

Messze, déli nagy városban nyílnak az akácok,
Béga partján azt szedik most kicsi fiuk, lányok.
Hej, ha újra ott lehetnék, ideszakadt gyermek. . .  
Temesvári kis pajtásom, nékem is tépj egyet!

Messze déli nagy városban nyílnak az akáeok,
Az akácos fasoron át jönnek iskolások.
Hivogatón zug a harang -— templom felé mennek, 
Temesvári kis pajtásom —  imádkozom veled!
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LASStJ  LÓRI ESETE.

Lassú Lórit becsületes néven Nagy Eleonórának hívták, 
de rajta ragadt a Lassú Lóri név, mert mindent olyan lassan 
csinált, mintha százesztendős - öreg anyóka lenne s amit csinált, 
annak is a felét elfelejtette. Ha anyja boltba küldte sóért, utána 
biztos a szomszédasszonytól kellett kölcsönkérni, mert mire 
L óri hazakerült, már kész is volt az első étel, amelyhez a só 
kellett s akkor is, hogy só helyett cukrot vagy szódát hozott. 
Az iskolában állandóan elkésett, pedig korán kelt, de elhúzta 
az időt.

A  leckéjét azért megtanulta és Így történt, hogy az igaz
gató ur tizéves jubileumán rábízták a köszöntő verset.

Estefelé volt az ünnepség, hogy a szülők is mind részt- 
vehessenek. Hatkor kezdődött, de édesanyja már négykor öl
töztetni kezdte, hogy el ne késsen valahogy, ötkor pompás 
csokorral útnak indította,

—  Aztán szépen piondd a verset!
— Igenis, anyus.
— Megállj, útközben elmész a mester előtt Szólj be, hogy 

küldje már a cipőmet, hadd huzzam fel a szebbiket az ünne
pélyre. Nem felejted el?

—  Nem, nem.
— Nem fogsz ott késni?
— Dehogy, hisz utbaesik.
Fehér ruhában, pompás csokorral útnak indult Az utcán 

nagy lassan átandalgott, egy-egy kirakat előtt kicsit bámész
kodott is, —  hisz van idő bőven —  mig végre az Iskola-utca 
sarkára ért.

—  J aj, a suszter! —  ijedt meg. — Egész elfelejtettem, 
és anyus várja a cipőt

Visszaszaladhatott volna egy-kettőre, de hát Lassú Lóri 
előbb megállt gondolkozni. Végre is elhatározta, hogy vissza
ballag.

—- MI kell, kisasszonyka, mindjárt hat óra és zárunk!
—  J aj, persze —  felelt Lóri, aki elbámészkodva állt a ci

pők közt. —  Anyus kéreti a cipőt.
—  Oh, már azóta hazaküldtem, hisz tudtam, hogy hat 

'érára kelL De tessék sietni, mert lekésik.
—  Ennek fele sem tréfa, —  gondolta Lóri s végre egy



szer sietni kezdett. Az iskolához egy barátnéjával együtt ér
keztek.

— Szervusz Lóri —  kiabált az eleven kislány. —  J é, hát 
nem is viszel csokrot?

—  A  csokor! —  kiáltott fel rémülten Lóri s amit soha
sem tett, most végre hanyat-homlok nekiiramodott a suszter
hez vissza, mert ott tette le és felejtette is a pompás köszönt# 
csokrot.

Mire odaért, minden zárva volt. A  kirakatban azonban 
két pár csizma közt ott feküdt a csokor, úgy, ahogy letette.

Lórinál eltört a mécses. Sírva állt a kirakat előtt.
—  Öh jaj, most mi. lesz?
Egy hang riasztotta fel:
Az egyik tanító ur volt.
Lóri felzokogott:
— Hát te még mindig itt vagy? Nem te vagy a köszöntő?
— I gen. . .  De a köszöntő csokrom ott van a csizmák 

közt. Bent felejtettem, amikor beszóltam és most már zártak.
— Oh te fejetlen! E lég baj, de most már rohanj csokor 

nélkül, mert még nagyobb baj lesz, ha nemcsak a csokor, de 
a vers is elmarad.

Lóri futott. így is megkésett. Miatta várni kellett a kez
déssel. Tanító nénije haragos volt, anyuskája majd a föld 
alá bujt szégyenében. így állt ki Lóri elkésve, kisirt szemmel és 
csokor nélkül a pódiumra.

„Kedves jó Igazgató U r!“ — kezdte végre hangosan, 
megemberelve magát.

De a másik percben megakadt Szurtos kis suszterinas 
nyitott be és egyenesen felé vágtatott:

— Kisasszonyka, most vette észre a Mester ur, hogy ott 
tetszett felejteni a csokrot, utánaküldte, mert tudta, hogy kell.

Lett persze erre hangos kacagást K itört a nevetés és aki 
csak ismerte Lórit, mind azt hajtogatta:

— No hát, ez reá vall!
Lóri pedig zavarában mindent elfelejtett. Belesült a be

szédbe. sirva fakadt és szégyenszemre került le a pódiumról.
Azóta se kapott soha többé verset vagy szerepet és pajtá

sai egész évben azzal ugratták:
—  Hol a köszöntő csokor. Lórika?
A  lecke használt. Lóri összeszedte magát. S lassan, de



mégis megjavult s amihez fogott, fürgén és figyelmesen vé
gezte el s megvigasztalta vele nekiszomorodott anyuskáját is.

KÓBOR KARCSI.

Nagyon szomorú K óbor Karcsinak a története.
Karcsi arról volt híres, hogy sohse szeretett otthon lenni. 

Folyton az utcán csavargott. Ha valahova elküldték, nem lehe
tett kivárni, amig hazajön- özvegy édesanyja sokszor kérte 
sirva;

— Karcsi, Karcsi, ne légy oly csavargó természetű. Meg
büntet még az Isten azért, hogy nem szereted az otthonodat.

De Karcsi nem hallgatott a jó szóra. Egyszer, hogy me
gint elcsavargott, hallja a tűzjelzést. Persze szalad tüzet nézni. 
De bezzeg megijedt, mikor hallja, hogy saját kis tanyájuk ég?

Iramodik haza, s otthon már csak kormos romokat talál.
Ott fekszik alatta félájultan az édesanyja.

Mindenük leégett, földönfutókká lettek. Anyja beteges 
asszony volt, egyik karjára béna, nem dolgozhatott. Vettek egy 
harmonikát, Karcsi húzta és anyja koldult mellette.

Oh, hogy vágyott most Karcsi szive a meleg otthon után! 
De hiába. . .  Nem volt meleg otthon, utca vándorai lettek.

K arcsi azonban megbánta bűnét. J ó fiú lett. K itanult egy 
mesterséget. Bérelt egy kis szobácskát, odavette édesanyját és 
megint volt kis otthonuk- Karcsi, mint munkás, derék gazda
ember, jő módra vitte, édesanyját tejbe-vajba fürösztötte és 
minden szabad percét otthon töltötte. A boldog otthonban, 
amelyet akkor tanult megbecsülni, a mikor egy időre el
vesztette.

BECSÜLD MEG A KENYERET.

Laci jó fiú volt különben, de két nagy hibában szenvedett. 
Nem tudott takarékoskodni és épp ezért finyás gyerek volt. A 
legszebbet megtartotta, a kevésbbé szépet elhányta. A legjob
bat megette, ami nem Ízlett, eldobálta. így a kenyérrel mindég 
hadilábon állt. Ott hagyta, elhagyta, ha nem látták, eldugta és 
el is dobálta. Egy ebéd után szól az édesanyja:

— Laci, vidd a kenyeredet, megint itt maradt.
—  Már nem kell!



—  Vidd magaddal, majd kelleni fog.
— Nem fog kelleni, anyus. Ugyan minek cipeljem.
— Hát jó, ne vidd. Most már oda se adom. De megparan

csolom: figyeld meg' ma délután, hányszor segithetne rajtad 
ez a megvetett darabka kenyér.

Laci nevetett és elszaladt. Engedélye volt, hogy barátjá
hoz menjen, aki a falu végén lakott. Vigan nekiindult. A  sar
kon a szomszéd kedves galambjai épp leszálltak.

Laci jó barátságban volt a kedves állatkákkal. Zsebébe 
nyúlt, hogy morzsát szórjon, de üres volt a zsebe- Most eszébe 
jutottak édesanyjának szavai.

— Valóban, mégis kár, hogy nem hoztam el a kenyeremet. 
— gondolta.

A falu végén mérges kutya ugrott eléje:
— J aj! — ijedt meg Laci. —  Csak volna egy darab ke

nyér nálam, hogy odavetném.
De nem volt. így el kellett messze kerülnie s csak jóval ké

sőbb ért barátjához. De még mielőtt odaért, szegény koldus
asszonnyal találkozott. Vézna, rongyos gyereket vonszolva, ki
nyújtotta a kezét.

— Urfi, legalább egy darab kenyeret adjon éhes gyere
kemnek !

De Lacinál nem volt semmi. Most már igen-igen fájt a 
szive, hogy miért is nem tette el s hozta magával a darabka 
kenyeret.

Késő délutánig játszottak. Igen megéhezett.



— De jó volna a kenyerem! — gondolta. — No, de nem 
baj, otthon lesz jó vacsora.

Azonban hazáig sem kellett várni. Találkozott a ko
csisukkal.

—  Pista bácsi, nincs ennivalója?
— Egy darabka szalonnám van, urficska, de nincs hozzá 

kenyerem.
— De kár — sajnálkozott Laci, hanem azért elfogadta s 

megette kenyér nélkül. Persze igy nem volt olyan jó.
Odahaza vacsora után a papa cukrászsüteményt csoma

golt ki-
— Az kap belőle, aki megette délben a kenyerét!
Oh ja j ! Az a kenyér. A  mama Lacira nézett és Laci szé

gyenkezve, lesütve szemeit, nem mert a süteményért nyúlni,
Busán feküdt le. De szemére nem jött álom. Nemsokára 

sirva-riva ébresztgette anyját:
—  J aj, anyus. . .  anyus. . .  segitsen! Úgy fáj a gyomrom!
Tudta ám, hogy miért. Mert kenyér nélkül ette a sza

lonnát.
Lám, a kenyér. . .  a kenyér. A megvetett és lebecsült ke

nyérnek mennyi haszna lehetett volna, csak egy napon át is! 
Laci végre belátta s attól kezdve megbecsült minden d ,ra- ka 
kenyeret.

PORCICA-BÁL.

Fannikának egy napon azt mondta anyuskája: „Leányom, 
már elég nagy vagy, ezentúl te fogsz port törülni.“

Fannika hozzá is látott. Emlékezett mamájának egy mesé
jéből, hogy mi az a porcica. Az a kis, ide-oda szálldosó porgom
bolyag, ami rendetlen kislányok takarítása mellett összegyűl az 
ágy alatt és azután megnő rettenetes porelefántra is. Szóval 
nem felejtette ezt el Fannika és azért gondosan törült fel az ágy 
alatt mindent. Azaz mégsem mindent. A szekrény tetejéig nem 
ért fel. Széket odavinni, felmászni brrr, ez már sok fáradság. 
Úgy sincs olyan horihorgas ember, aki oda fellátna.

Más mindent ragyogóra letörölt, a nyitott ablakon friss 
szellő lengedezett befelé és Fannika művében gyönyörködve, 
nézett szét, azután megelégedetten pihent le. Fejecskéje le-



konyult az asztalra és szép csöndesen elszunnyadt. É s erre mi 
történt! A muzsikáló óra megszólalt. Alig hangzott fel a ke
ringő első üteme a szekrény tetején, izgatott zene-bona támadt.

—  Míau-nyau, kezdődik a bál! —  hallotta Fannika a szek
rény tetejéről és abban a minutában táncra álltak fel a por- 
cicák.

— J aj nekem, itt porcicabál lesz! — rémült el Fannika. —  
Elrontják a gyönyörű takarításomat!

— Sic! — ugrott fel, nagyot toppanva és abban a pillanat
ban anyuka hangja hallatszott kívülről:

Fannika riadtan törülte ki az álmot szeméből és körül
nézett. Szerencse, csak álom volt. A  porcicák mégsem kezdték 
meg a bált. Minden gyönyörű fényes, hogy meg fogja dicsérni 
a plébános ur.

Már nyilt is az ajtó. Az ajtónyitással léghuzam csapott át 
és erre nosza rajta, hopszasza, táncoslábu porcicák pöndöröt- 
tek le mindenfelől a szekrények tetejéről. Mint egy fehér felhő 
ugrált szét a sok porcica rá a plébános ur fekete talárjára, úgy, 
hogy a szelíd öreg ur ijedten kapta el fejét:

—  J aj Fannika, hát nálatok nyáron is havazik?

Fannika mélyen elpirult. Helyette az édesanyja felelt
szemrehányóan:

— Nem havazás ez, hanem a porcicák bálja!

J aj nekem, hát még sem volt álom? Tényleg bált rendeztek 
a szekrény tetején a porcicák. Fannika dühösen nézett fel a



szekrényre és ezentúl megfogadta, hogyha ezentúl létrára is kel
lene mászni, akor is szétveri minden áldott reggel a táncos 
kedvű szemtelen porcicákat.

Azóta nem is volt többé porcica-bál a Fannikáéknál.

EL MENT. . .

Fölment J ézus a mennyekbe,
Itthagyta a földet,
Áldásával búcsút mondott 
E  siralomvölgynek.
Az üdvözült összes lelkek,
Szent kíséretében,
Mennybe szállt <s az Atya jobbján 
Látjuk örök fényben.
Örök fényben, dicsőségben,
É g és föld királya, —
Innen elment, fü, fa, virág 
Sóhajt, sir utána.
Virág mondja: Nem nyúl hozzám 
Áldott kezed többet!
Sir a fa is: Nem támaszkodsz,
Már rám pihenőnek.
Sóhajt a fü: Nem érint már
Szent lábadnak lépte__
Gyümölcs kérdi, miért nem nyúl 
Áldott keze érte?!
Elment J ézus .. • sirja a föld 
Gyümölcse, virága...
Csak éppen az emberi sziv 
Nem maradt mint árva.
Az emberi sziv részére 
I tt van J ézus rejtve,
I tt él köztünk, csak elfedi 
Fehér ostya leple.
I tt van J ézus a részünkre, 
ölelheti bárki, —
Csak épp a szentáldozásban 
K ell szivét kitárni.
F ü, fa, virág nem bántotta,



Csak az ember sérti,
S mégis épp a mi részünkre 
Maradt itt, —  ki érti?
Az érti meg, aki tudja,
Hogy az irgalom mi;
S aki érti, nem szűnhet meg,
Érte hálálkodni!

AZ UJ  RUHA.

Liliké napjában tízszer is odafutott anyukájához:
— Ugye anyukám, kapok uj ruhát?
Amikor pedig anyus nem nagyon akart felelni, duzzogva 

húzta félre a száját:
— Panni is kap. Rózsi is kap uj ruhát és csak én nem.
— Panni is, Rózsi is jobbmóduak, mint mi vagyunk —  fe

lelt anyus. — Tudod, hogy édesapának sok a gondja: a tavalyi 
fehér ruhád, ha leengedjük s szépen kimossuk, kivasaljuk, jó 
lenne még.

Erre Liliké sirni kezdett s ahogy apja hazajött, nála is 
megkezdte a nyügösködést.

— Én szégyellek a barátnőim közt a régiben menni, ké
rek uj ruhát. *

Az apa komoran nézett leányára.
-— J ó. Meglesz az uj ruha.
Liliké tapsolt és egész nap dalolt. De este látja, hogy atyja, 

nem fekszik le.
— Ma éjjel fennmaradok —  felelt az apa- — Dolgozni, 

irni fogok külön munkán, hogy megkeressem Lilinek az uj ru
hára valót.

L ili elszongyolodott. Lefeküdt, eloltották a lámpát s nem 
tudott elaludni. Folyton a másik szobából beszűrődő fénycsi- 
kot nézte:

— J aj, ott virraszt apus az én uj ruhámért.

Lehunyta szemét s aludni próbált. De alig aludt el, föl
riadt. Rémes álma volt. Apus homlokáról csörgött a verejték. 
Egy csúf manó fölszedte s a verejtékcseppekből selymet szőtt: 
uj ruhára való fehér selymet.

L ili nem birta tovább. K iugrott ágyából, nagykendőbe 
burkolódzott és áttipegett apushoz.
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—  Apuka?
— Hát te mit akarsz itt? —  kérdezte csodálkozva apja.
— Édes jó apus, ne dolgozz már. Nem kell uj ruha. Fel 

bhi venném egy világért sem!
Apus megcsókolta a lányát.

— Mégis van szived, Lilikém. Hála a jó Istennek! 

Vasárnap Liliké fölvette leeresztve, kimosva a régi ruhát
mégis boldogabb volt benne, mint amilyen lett volna az apa 
írejtékével szerzett szép uj ruhában.

SZÁLL J  L E . . .

Szentlélek Isten szállj le ránk,
Malasztruhát adj nekünk,
Hogy lelkünk hóköntösében 
A mennybe majd elérjünk.
A megszentelő malasztért 
lm térdre hullva kérünk!

Szentlélek Isten szállj le reánk,
Malasztot tőled várunk,
Hogy jót téve, legyőzhessük 
Mindazt, mi lelki kárunk 
A szent segítő malasztért 
Csak Tehozzád kiáltunk!

Szentlélek Isten szállj le ránk,
Fény, tűz s erő forrása,
Szivünknek te vagy szeretet,
Eszünknek hit világa- 
És Te segitsz bennünket 
Mindég jó akarásra.

Szentlélek Isten szállj reánk 
Hét ajándékkal telve:
Értelem, tanács, tudomány,
Bölcseség, Ur félelme,
Lelki erő és jámborság,
A Szentlélek kegyelme!



Szentlélek Isten szállj reánk, 
Fehér galambunk légy te,
Amely hótiszta szárnyain 
E lröpit majd a révbe.
Légy tűz és légy láng minekünk 
A mi szivünkben égve!

Szentlélek Isten szállj reánk 
S maradj örökre vélünk,
Lelkünk legyen a templomod 
És te segíts majd nékünk 
Az Égbe jutni, ahol Te 
Leszel az üdvösségünk!

J unlus.

NYÁRI  DAL.

Arany kalász, arany kalász, 
Teremj búzát nékünk,
Hogy kenyerét megkaphassa 
Szegény magyar népünk.

Nyári eső termékenyítsd 
Barna földeinket,
É gi harmat lágyítsd meg a 
Sok-sok kemény szivet:

Hogy akinek Isten adott, 
Adjon a szegénynek, 
Örömöket szerezve a 
Földnek és az égnek.

Áldd meg Isten, esedezünk 
Az összes terményünk, 
Mindennapi kenyerünket 
Oh, add meg minekünk!

J únius hó — itt a vizsga, 
Sok a lecke most pajtika!
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A HARANGSZÓ.

A kis J ankának vallásos édesanyja volt. Leányát oktat- 
gatva, egyszer igy szólt:

—  A  harangszó Isten szava! Sohse hagyd figyelem nélkül, 
gyermekem.

J anka ezt nagyon szivébe véste és mindig nagy tisztelet
tel hallgatta a harang kongó szavát.

Egyszer J anka egyedül indult nagymisére, mert a többiek 
korán reggel kismisén voltak. Azalatt ő vigyázott és kitakarí
tott. Most édesanyja hazajött főzni s leányát küldte nagy
misére.

J ó messze laktak a falutól — egészen a temető mögött. 
J anka röviden akarta az utat s átvágott a temetőn.

A  temető üres volt, csak egy bácsival találkozott.
— Szép kis lányka, hová mész? — szólította az meg 

J ankát.
—  Templomba, nagymisére — felelt a kislány.
—  Még korán van — felelt a nyájas bácsi. -— Gyere addig 

velem.
— Hová?
—  Majd elvezetlek oda, ahol én vendégségben lakom. Bi

zonyára ismered a gazdag I lléséket?
-— Hogyne. Édesanyám odajár főzni, ha nagy ebéd van.

—  No látod, nem kell félni. Oda gyere el, ott vagyok én 
vendégségben. Amerikából jöttem haza s csodaszép dolgokat 
hoztam. Te kedves, jó gyermek, megtetszettél nekem, szabad 
választanod, amit akarsz. De azon az utón megyünk, ahol más 
nem jár, mert én a jót csak titokban teszem, ahogy a jó Isten 
parancsolta: „Ne tudja balkezed, mit cselekszik a jobb.“

Tetszett J ankának ez a szép beszéd, az ajándék is csábí
totta s kézenfogva indult a bácsival. De egyszerre megkondult 
a harangszó.

J anka megszeppent.
— A harang az Isten intő szava — jutott eszébe — misére 

kell mennem,
— Mégsem mehetek, bácsi —  állt meg — mert lekésem a 

misét.
—  Dehogy is késel, csak gyere! — szólt most már türel

metlenül a férfi.



Ám J anka most már nyugtalan lett. A  harang intőén kon
gott . . .  A  kislány kiszakította kezét és elfutott Meg se állt,, 
amig a templomig ért, még csak hátra se nézett.

Harmadnap hire járt, hogy egy alávaló gonosztevő járt a 
határban. Mézes szavakkal magához csábított fiatal leányká
kat és fiukat is, azután kegyetlenül megnyomorítva hagyta az 
utszélen. A csendőrök keresték a gonosz embert, el is fogták, 
de hát a szerencsétlen gyermekeken ezzel már nem segíthettek!

J anka, mikor ezt hallotta, édesanyjával együtt hálát adott 
Istennek. íme — őt a harangszó mentette meg!

*

Gyermekek, tanuljatok e történetből kettőt. E lőször isr 
hogy Isten parancsolatjait (amilyen a vasárnapi misehallga
tás is) hiven teljesítsétek. Akkor Isten áldása lesz veletek, Is
ten őrködik felettetek s megóv benneteket bajtól, veszélytől.

Másodszor fogadjátok meg, hogy soha idegen emberrel el 
nem mentek, bárhova hív, bármit igér! Még akkor se, ha isme
rős nevet emlit, mint az a gonosz ember tette J ankával. Az 
ilyen gonoszok hazudnak, még azt is mondják esetleg, hogy 
édesanyátok mondta, menjetek vele. Akkor se higyjetek idegen 
embereknek, ha szépen, jámborul beszélnek, mert az csak ra
vaszkodás lehet. Ne üljetek fel csábításnak, ígéreteknek. Sok 
gyermek járta meg azzal, hogy idegen ember csábítására hall
gatva, vele ment, hozzáment és egész életére megszenvedett 
érte! J árjatok az egyenes utón: templomba, haza, ismerős jó 
helyekre, óvakodjatok ismeretlen emberekkel, vagy ismeretlen 
helyekre menni, mert borzasztó baj lehet belőle!

J árt utat a járatlanért el ne ha,gyj,
Bizalmat az idegennek sohse adj!

KÖRMENET.

Gilling, galang, szólt a harang, megindult az urnapi kör
menet. Fehérruhás lánykák, gyertyák, virágok, mind, mind na
gyon szép, de a legszebbet nem láthatják emberi szemek. Nem 
látják azt, ami láthatatlanul történik.

A  kis Editke tavaly még a körmeneten volt fehér ruhá
ban. Akkor még ő sem látta- De az idén már a mennyország
ból néz le és látja. *

— Óh, mennyi angyalka! —  kiált fel boldogan az égben.



—- A  földön nem is tudtam, hogy ennyi angyalka megy a kör
menettel !

Valóban sok-sok ragyogó angyalka volt ott. Egy sereg igy 
szólt:

— Én az ájtatos imákat szórom a J ézuska elé.
Egy másik sereg azt mondta:
— Én meg a jó feltételeket.
A szentek pedig az égben álltak sorfalat és mind, mind 

azt énekelte:
—  Áldva legyen J ézus a legm. Oltáriszentségben, mert ha. 

földi életünkben nem táplálkoztunk volna ővele, sohse tud
tunk volna eljutni a mennyországba.

Maga Editke is ezt énekelte a szentek közt és odanézett,, 
ahova a többi is mind.

Most jött a pap és kezében aranytartóban hozta a J ézus
kát. Editke tavaly még csak a szép aranysugaras tartót és a 
fehér ostyát látta. De az idén már mást is látott!

K is aranytrónus volt az a tartó és fehér ostya helyett ma
gának az édes J ézusnak tündöklő alakját látta. A szeme szere
tettől ragyogott és kezeivel mindenféle áldást hintetet.

MUTASS U T AT .. ,

Mutass utat, édes J ézus 
És irányítsd minden léptem,
Hogy szentséges akaratod 
Szerint igazodjék éltem.

Te mutasd, hogy merre menjek,
Miért küzdjek, miért éljek,
Ha a te utadon járok,
Akkor semmitől se félek.

Édes J ézus mutass utat,
Ha az iskolát bevégzem 
És ha szent hivatást adtál,
Add, hogy annak tüze égjen!

Édes J ézus, mutass utat!
Ne engedd, hogy eltévesszem 
Azt a célt, mit elém tűztél—
Élő hittel, bizón kérem — Ámen..
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SZERETET ÉS ÁLDOZAT.

Laci egyszer azzal jött haza a prédikációról:
— Édesanyám, miért is kellett az Ur J ézusnak olyan nagy 

áldozatot hozni, hogy a kereszten halt meg értünk annyi szen
vedéssel s még most is, folyton megismétli áldozatát a szent
misében?

Azért kis fiam, — felelt édesanyja — mert az édes J é
zus nagyon szeret minket. A  szeretet és az áldozat pedig két 
-édestestvér. Aki áldozatot hoz, az nagyon szeret. És aki na
gyon szeret, annak kell áldozatot hozni is a szeretetért.

Laci nem nagyon értette. Édesanyja észrevette, de nem 
«zólt. Később azonban egyszer csak hivta Lacit.

— K is fiam — gyere csak ide, mondok neked valamit. 
Nagymama meghivott téged magához, falura. Ott, tudom, pom
pás dolgod lesz. De akkor én egyedül maradok egészen, nem 
lesz, aki segítsen és aki szabad perceimben megörvendeztessen- 
Hád bizom. Elmész?

— Nem —  felelt Laci. — Maradok édesanyámmal.
— De hisz ez neked nagy áldozat fiam, hogy lemondasz a 

falusi mulatságokról.

— Igen, — szólt őszintén Laci. —  Áldozat. De nagyon 
szívesen hozom meg és örülök, hogy meghozhatom édes
anyámért, kit olyan nagyon szeretek.

Az édesanya megölelte fiát.

— Látod Laci, hogy a szeretet és áldozatot nem lehet el
választani.

Most már megértette Laci. És később még jobban megér
tette. Akkor,>amikor a gimnáziumot befejezve, odaállt édes
anyja elé:

— Édesanyám, én pap leszek.
Az anya szomorúan nézett rá:
— Hát elmész és itthagysz édes fiam?
Laci szelíden felelt:

—  Édesanyám tanított meg rá, hogy a szeretet és áldozat 
lsét édestestvér. Én szeretem J ézust s érte áldozatot is akarok 
liozni. Föláldozom otthonomat és elmegyek -szegény apostolnak. 
Édesanyám is szereti J ézust, hát áldozza fel Érte a fiát.

A z anya megölelte ismét.



—  Igazad van fiam. A  szeretet és áldozat két édestestvér- 
Szeressük hát együtt az édes J ézust és hozzuk meg Érte együtt 
az áldozatot is!

H

A LEGDRÁGÁBB SZÍV.

Űrnap után nyolcadik nap,
J ézus Szive péntek 
Örömnapja, ünnepnapja 
Nagy szent eseménynek.
Több, mint kétszázötven éve 
Történt e nap éppen,
Hogy megjelent az Ur J ézus 
Égő szívvel, fényben,
Alakok szent Margit volt az,
Aki J ézust látta,
Látta J ézus drága Szivét 
Sebhellyel és lángba 
Töviskoszorut is látott 
A legszentebb Szíven,
J elképezve, hogy a Szent Szív 
Szeret nagyon s híven,
Szeretete mellett szenved,
Mert sok bününk sebzi,
Azért szeretetet s vigaszt 
Kell, hogy adjunk neki. *
Cserébe sok kegyelmet ad 
J ézus Szíve nékünk,
Csak buzgón s állhatatosan 
Kell bíznunk és kérnünk.
Mindezt megmondotta J ézus 
E  nap, akkor régen,
Azóta sem csalatkoztunk 
Soha Szent Szivében!
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VIZSGÁN.

Ott ültek a fiuk a padban szokatlan csendben, ünnepélyes 
.arccal. A  tanterem fel volt diszitve, virágillat ömlött szét és 
köröskörül a székeken szülők ültek. A  zöld asztalnál pedig az 
igazgató ur ült és a vizsgabiztos: szigorú arcú, öregebb ur. A 
tanító ur elől állt a térkép mellett és kérdezett. A  vizsgabiztos 
odaintette és súgva megkérdezte:

— Csóti-Áron Gáspárnak jegye mellett mért van kérdőjel?
— Mert nem tudtam eldönteni, egyest, vagy kettest ad- 

. jak-e neki földrajzból.
— No majd eldöntjük. Tessék kihívni.
A tanító helyre küldte a felelő gyereket.
— J ól van! Gyere ki Csóti-Áron Gáspár a térképhez.

Tömzsi, barnaképü kis legényke ugrott ki. A  szeme eleve
nen csillogott, de sirás nyomai látszottak rajta.

A  vizsgabiztos tette föl a kérdést.
— No Csóti, felelj a székelyföldről. Mutasd meg, hogy ha 

a mi községünkből Csikba utaznál, milyen megyéken keresztül 
,s milyen városokat érintve mennél.

Gazsi fölnézett és könnybeborult a szeme. Halkan, remegő 
hangon kezdett felelni :

— Csikba. . .  Csikmegyébe.. • utazni. . .  nem lehet.
És erre sírva is fakadt. Elkezdett zokogni hangosan, ke

servesen ott a térkép előtt.
Mindenki meglepve nézte. Csak a tanító ur nem lepődött 

meg. Tudta, hogy Csóti-Áron Gazsi Csikmegyébe való fiú és 
haza nem mehet.

— Miért sirsz? —  kérdezte ámulva a vizsgabiztos.
És Gazsi szivéből kitört a keserűség:
— Mert.. .  mert. . .  mert a fiuk vizsga után hazamen

nek . . .  és csak... csak én nem mehetek. . .  haza. . .  a föl
dünkre . . . Mert . . . Csikba utazni . . . nem lehet . . .

A  kis székely fiú szavait néma csend követte. A  felnőttek 
szeme is könnybeborult. A  tanító pedig hangosan szólt:

—  Csóti-Áron Gáspár székely fiú. Ép Csikmegyéből való. 
Atyját ott ütötték agyon az oláhok a székely hegyek között és 
a családot kikergették, öt esztendeje ennek, de Gazsi azóta se 
feledi szülőföldjét. Tanév végén mindig sírni szokott, hogy 
nem mehet haza.
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A vizsgabiztos odahívta a fiút és magához ölelte:
—  J ól van, édes fiam, csak sirj . . . Olyan emberek kelle

nek nekünk, akik nem feledik el az eltépett haza földjét, ha
nem siratják mindaddig, mig vissza nem szerzik.

Megcsókolta Gazsi homlokát és a szülők is közbeszóltak:
—  Úgy van! É ljen a vizsgabiztos! É ljen a kis székelyfiu! 
Gazsi helyrement. A vizsgabiztos pedig vette a ceruzát és

a kérdőjel helyére hatalmas egyest irt. Mert Gazsi tudja a 
földrajzot, hogy mi tartozik az igazi hazához és mivel tarto
zunk mi az édes hazának!

J átszani megy Sanyika,
Nagy kalács kezében. 
Szegény gyermek megszólítja: 
„A dj egy kicsit nékem!“ 
Sanyinak a kalács ízlik, 
Mégis odaadja,
Mind az egész nagy darabot, 
Mert az gondolatja: 
„J ézuskának adok, hogyha 
A szegénynek adok.
A kis J ézuskának hogyne 
Adnék nagy darabot!“
Hetek múltak és Sanyika
Otthon fekszik ágyban.
F el-f elhördül, arca tüzes,



Körül halk sirás van.
Sanyika néz; „J aj, mi van ott?!“
Csúf, fekete arcav..
J aj, az ördög.. .  J aj, felé nyúl 
Rettenetes karja. ..
Felsikolt a kis Sanyika...
De nini. .. Egy Gyermek. ..
Fényes. .. fehér. .. mily gyönyörű. ..
Az ágy felé lebeg.
K icsiny karját felemeli 
S szól a csúf szellemnek:
„Éhes voltam s nagy kalácsot 
Adott ez a gyermek.
Azért nincs közöd hozzája,
Parancsolom: távozz!“
Felnyöszörög, összegörnyed 
Az ördög s nincs már ott.
S a szép gyermek most lehajol 
A tüzes kis arcra 
S édes, forró csókot lehel 
Szeretettel arra.
Nem sikongat már Sanyika 
Mosolyog oly szépen!
K is angyalok örvendezve 
Fogadják az égben.

A TIZENKETTEDIK  EGYES.

Imre boldogan futott haza Péter és Pál ünnepén. Kezében 
lobogtatta a bizonyítványát.

— Egyes, egyes! Csupa egyes!
Anyus elébe futott és megölelte, összeszámlálták az egyese

ket: Tizenegy egyes!
— Kár, hogy nincs még egy tantárgy, akkor pont egy tu

cat egyesem lenne! — hősködött Imre. — K iváncsi vagyok* 
milyen lesz a Lajcsi bizonyítványa.

Ugyanis Imre és Lajcsi testvérek voltak. Lajcsi betegsége 
miatt egy évig mulasztott és igy egy osztályba jártak — Imre 
Á-ba, Lajcsi B-be. Az Á-sok hamarább kapták ki a bizonyít
ványt s azért késett még Lajcsi.



Az örömhangokra apa is előkerült. Megdicsérte a fiát, Imre 
pedig ragyogó arccal mondta:

— Apus megígérte, hogy ha tiszta egyes leszek, választ
hatok kettes football és zsebóra között.

— Igen, fiam! — mondta az apa, de az arca elborult.
Miért? Mert az apus hivatalnok ember volt elég kevés fize

téssel. Most is szűkén volt otthon a pénz. Miből vegye meg a 
drága ajándékot?

— A zsebórát kérem! — hadarta boldogan Imre, észre 
sem véve az apus elborult arcát. — Football úgy is van a paj
tásaimnál. De ugye, még ma délután megvesszük apus? Úgy 
Ígérted!

— Igen. Ma délután megvesszük.
Alig mondta ki, nyílt az ajtó és beesett rajta Lajcsi is. Ke

zében lengett a bizonyítvány. Apus most már szinte szerette 
volna, ha egy kettes is belecsúszott volna, mert két ajándékra 
már sehogy sem fogja futni! De Lajos is azt kiabálta:

— Csupa egyes! összeszámoltam. Tizenegy!
Lajcsi is megkapta az anyai csókot és az apai dicséretet. 

Imre belekiabált:
— Lajcsi, most te is választhatsz! Én az órát választot

tam! Hát te?
Lajosnak is az volt a szive vágya. Még sem felelt a kérdésre.
— Én csak apusnak súgom meg.
— No hát súgd meg fiam!
Lajcsi átölelte apus nyakát és a fülébe súgta:
— Én azt választom, hogy az ajándékpénz maradjon az 

apusé, mert látom, hogy úgyis sok gondja van!
Édesapának könnybeborult a szeme. Szivéhez szorította 

fiát és homlokon csókolta:
— Köszönöm, fiam!
Oh, ilyen nagy ajándékot még sohse kapott Lajcsi. Az édes

apa mond neki köszönetét!
Lajcsi boldog volt. És nem irigyelte Imrét a szép zsebórá

val. Zsebóra helyet bent a szivében ketyegett valami. Azt ke
tyegte a szivében egy hang:

— Neked megvan a tucat egyesed. Megkaptad a tizenket
tedik egyest a gyermeki szeretetbői!

s  -
s
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J AJ , A VIZSGA!

De nehéz a kis pajtinak 
Komoly vizsgát tenni,
TJ gy retteg a fölsüléstől,
J ajf mit fog felelni?
Ha már az évvégi vizsga.
I ly komoly ügy néked,
Mi lesz pajti a nagy vizsgán, 
Hol az Isten kérdez?
Erre a nagy vizsgára is 
K észülj már most pajti!
Hogy ha jó vagy -— Isten előtt 
Tudsz majd választ adni.

s •
A SZIKLA.

Szent Egyházunk kősziklája, 
Buzgó imánk hozzád száll ma. 
Hogy a hitben hősök legyünk, 
Mint te voltál -— oh légy velünk 

Es könyörögj értünk!

Oh Szent Péter —  kit fejjel le 
Feszítettek a keresztre,
Esdd ki nékünk a kegyelmet, 
H ogy szeressük a keresztet 

Es könyörögj értünk!

E lső pápánk — örök Péter!
Bizó szemünk hozzád néz fel.
Hogy az Egyház mindig győzzön 
Ellenségen s kisértőkön 

Oh, könyörögj értünk!

K i a mennynek kulcsát tartod, 
Nagy apostol! — Imánk hallod? 
Hogy kinyíljék menny kapuja,
Ha odavisz éltünk útja 

Te könyörögj értünk!
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A J UTALOM.

Meg volt a vizsga. Geszty Tiborka kipirult arccal, ra
gyogó szemmel ült az első pad sarkán. Mellette sápadtan, szé
gyenkezve, lesütött fejjel húzódott meg Ács Feri, aki pedig 
az osztály egyik legjobb tanulója volt.

Sőt az év első felében a legjobb tanuló volt. Épp azért 
haragudott rá annyira Tibor. Nem tudta elviselni, hogy őt, 
az egész iskola legelőkelőbb tanulóját, túlszárnyalja egy sze
gény mosónő fia. Belesárgult az irigységbe, ahányszor a ta
nító ur kijelentette:

— Ács Feri tud mégis mindent a legjobban!
Igaz, —- hozzátette vigasztalón: —  de utána rögtön te jösz 

T iborka!“ Ám Tibor nem tudta elviselni, hogy csak a máso
dik legyen.

Az év másik felében azonban Ács Feri kezdett elmaradni 
a tanulásban. Vizsga felé meg is mondta a tanító ur:

— Na, Feri, már nem te vagy az első. Tiboré a babér, te 
hátramaradtál.

Feri nem volt irigy. De azt szégyelte, hogy elmaradt Ti
bor ragyogott a büszkeségtől. Persze könnyű volt neki. Külön 
házitanitó foglalkozott vele otthon egész nap, sőt még a házi 
feladatokat is megcsinálta neki, De erre Tibi nem gondolt. 
Boldog volt, hogy ő az első, az egyetlen tiszta egyes és Feri 
csak a második, akinek egy vagy két kettese is lesz.

A  vizsgán pedig váratlan dojog történt. Ketten szaval
tak: Tibor és Feri. Tibi gyönyörűen szavalta el, a Talpra ma
gyart. Könnyű volt neki, hiszen a nevelője gyakorolta be 
vele. Ács Feri pedig a közepén belesült. Tibor kivörösödve 
nevetni kezdett. Feri erre még jobban belezavarodott, eltörött 
a mécses és szégyenben maradt a szavaló. A tanító ur bosz- 
szankodva küldte helyre a hebegő, piruló, síró gyereket.

Vizsga után a jutalomkönyvet persze Tibor kapta meg, 
Ferirp pedig rászólt az igazgató:

—  No szépen felsültünk veled!
Szegény Feri hazamenet csak úgy osont ki a teremből. 

Tudta, hogy a fiuk csúfolni fogják. Úgyis volt. Alig várta, 
hogy a szétváló útnál szabaduljon a csufolkodó társaktól. Mi
kor magára maradt, fellélegzett. Letörölte szégyenpirtől égő 
arcáról a könnyeket és nekiiramodott a közeli könyvkötő- 
műhelybe.



Ugyan miért?
Tavasz óta özvegy édesanyja betegeskedett K öszvénv 

bántotta. Fürdőket és orvosságot rendelt a doktor, de nem 
volt rá pénz. Feri elhatározta, hogy összeszerzi ezt a pénzt. 
Beszegődött a könyvkötőhöz, ahol könnyebb munkára alkal
mazták az iskolán kívüli időben. Sok volt a munka, néha estig 
is dolgoztak, persze ezért külön fizetést is kaptak.

Feri nem vette ki a fizetését, mig együtt nem lesz az az 
összeg, ami édesanyja kezeltetésére kell. Persze, igy a tanulás
ban kissé elmaradt.

Vizsga előtt a hosszú vers is hajnalra maradt. Utolsó két 
napra el akart kéredzkedni, hogy a versét jól megtanulja, de 
a mester nem engedte.

— Sürgős munkát kaptunk. Ha most cserbenhagysz, el
kergetlek .

Maradt hát a szegény fiú. A verset nem tudta úgy meg
tanulni, hogy biztos legyen benne. A próbán sikerült véletle
nül, de a vizsgán belesült.

A  mester azonban egy vigasztaló hírrel fogadta a szo
morú fiút.

—■ Feri, a pámapi túlmunkáért külön bért kaptál. Hoz
zátettem egy kis jutalmat is, amiért nem hagytál cserben. Ez
zel együtt van az összeg, amire vártál. Víheted haza édes
anyádnak ! •

Ács Feri szeme felcsillant Egyszerre elfelejtette szégye
nét és bánatát. Szemébe örömkönnyek szöktek.

— Köszönöm mester ur — rebegte meghatottam

Szivében pedig a hősi cselekedet tudatában boldog lelki-
ismeret csilingelte:

— Légy áldva . . .  légy áldva . . .  J ézus nagyon szeret té
ged ezért a szép tettedért. És Isten szeretete a legfőbb jutalom!

Boldog volt Ács F er i . . .  Sokkal boldogabb, mint Tibor, 
aki aznap este nyugtalan lelkiismerettel feküdt le. Érezte, 
hogy Ács Feri jobban megérdemelte volna a jutalmat. . .  És 
a J ézuska jobban szereti Ács Ferit, ha bele is sült a vizsga
versbe, mert Isten másképpen ítél, mint az emberek, akik 
nem mindentudók.



J Ö VOLT M É G I S...
Hazajöttek a zárdából 
Panni s Kató végleg,
Nem lesznek már soha többé 
Zárdanövendékek.
Hej, hogy várták ezt a napot,
Be hogy eljött végre,
Nem tudnak úgy örvendeni 
Mint gondolták, mégse.
Búcsút intve sir dog álnak:
Sziget volt a zárda.
S vár a piszkot is sodoró 
Élet zugó árja.
J ó volt mégis a zárdában,
Hol csúnyaság nincsen,
A kedves jó nővéreket 
Á ldja meg az I sten!

A  PÁLYAVÁLASZTÁS.

Gyurka sokáig rém tudott elaludni- Pedig a leckére már 
nem volt gondja, aznap pompásan levizsgázott.

Mi volt hát az, ami ébren tartotta?

Vizsga után az igazgató megdicsérte s így szólt:

—  Tehetséges fiú vagy Gyuri. Az elemit bevégezted, ha
tározd el,, hogy a gimnáziumba, reálba vagy polgáriba fogsz-e 
járni, aszerint, hogy mi szeretnél lenni.

Gyuri eddig még sohse gondolt arra, hogy mi szeretne 
lenni. Az igazgató szavai támasztották fel lelkében először e 
nagy kérdést:

—  Mi legyek?
Nagyon szerette a vonatokat és masinákat. Azt gondolta, 

hogy vasutas lesz.

— Oly masinát fogok feltalálni, amilyennel olyan gyorsan 
lehet menni, mintha repülnénk — gondolta.

De — mint okos fiúnak —  rögtön eszébe jutott, hogy azt 
úgy sem fogja tudni.

—  Inkább repülőtiszt leszek -— határozta el.
— De hová fogok repülni?



— Megvan, megvan. Egész az égig. J a, de azt nem lehet. 
Égbe repülni csak a lélek tud.

— Hej —  gondolta újra —  ha olyat tudnék kitalálni, ami
vel az égbe lehet repülni!

De el is mosolygott rögtön a csacsiságán.
—  Oh, hisz azt már kitalálta a J ézuska. Az igaz hit az. 

És a tisztelendő urak tanítanak erre a repülésre-
Egyszerre megdobbant a szive:
— Hiszen én is lehetnék ilyen repülőtiszt. A  J ézuska re

pülőtisztje, aki a lelkeket tanítja arra, hogy kell az égbe re
pülni. Igen! pap leszek.

És az is lett. Tizenhárom esztendőre rá mutatta be első 
szentmiséjét s lelke valóban repült az ég felé. *

s ,

J U1ÍUS J úlius hó —  jaj de jó,
I tt a szép vakáció!

NYÁRI  MESE — MAGYAR ÁLOM.

Heje, huja, heje, huja!
Csűrbe rakva már a búza.
Pityi Palkó, a kis béres,
Munkájára bezzeg kényes.
Megnézi a tele csűrt,
Nem találni benne űrt 
K ifáradva nyári este,
Kévék alá keveredve,
Elszunnyad a kicsi, béres 
És lesz álma aranyfényes.
Sárga kalász, arany kéve,
Úgy megmozdul, mintha élne,
Minden kalász egy levente,
Mindegyiken aranymente.
Mindegyiken biborcsizma,
S piros toll a csákón ringva.
„K ik vagytok ti szép vitézek?“
„Mink vagyunk a —  magyar élet,
Magyar élet, magyar búza,
Lába véres földbe fúrva.



Ez a bíbor ősök vére,
Abból támadtunk mi létre.
Piros toll a csákónk felett,
Mert jövönkre is vér 'pereg.
Eletet mi azért adunk,
Hogy legyen egy erős hadunk,
Hogy legyen az ország gazdag 
S indíthasson újra hadat.
Vesztett földet visszanyerni,
Ezért kell ma szántni, vetni,
Épitni, faragni, fúrni,
Iskolában jól tanulni,
Állatokat megetetni;
Boltba állni,'kereskedni.
Minden munka, minden haszon,
Eszközt csak egy célhoz adjon:
Erős, gazdag, tanult lenni,
S hazánkat igy visszanyerni1“

K I  A BŐKEZŰBB?

Laci a szomszéd néninek segített fát felhordani. Szép pi
ros almát ad neki a néni.

— Köszönöm szépen, — szalutál Laci katonásan. -— A jő 
Istenért tettem és nem jutalomért.

— J ól van kis fiam, igazán szép tőled. De azért mégis ne
ked adom az almát. Vedd úgy, hogy a J ézuska küldi.

Laci most már elfogadja.
—  Mit is tegyek véle? Elviszem a kis húgomnak, hogy fog 

örülni Boriska!
Boríska tapsol az almának. Anyuka meglátja és igy szól:
— Lacikám, mert olyan jószivü voltál s húgodnak hoztad 

egyetlen almádat, azért neked adom ezt a vadonatúj huszfillé- 
rést, végy, ami jól esik.

—  De anyus — szabadkozik Laci — én a J ézuska kedvé
ért tettem. Ne tessék megjutalmazni érte.

—  Csak vedd el kis fiam. Tekintsd úgy, hogy a J ézuska 
küldi a jutalmat.

Laci elveszi, megköszöni, szalad a boltba. De útközben 
nyomorék koldusasszonnyal találkozik. Gondol egyet:



— Néni, golyót akartam venni érte, de a J ézus nevében 
magának adom!

-— Isten fizesse meg! — szólt az asszony.
— Megállj gyerek! —  kiált valaki.

Egy gazdag ur volt, aki látta és hallotta. És erővel beci
pelte a szabadkozó Lacit a boltba s megvette neki a legszebb 
üveggolyókat.

Laci boldogan ment haza. Útközben betér a templomba. 
Az oltár elé térdel s hogy összetehesse kezecskéit, maga elé 
rakja a golyókat.

Ima közben észreveszi, hogy sóvár szemek nézik. Az állan
dóan beteges, nyomorék, szegény Gyuri térdel mellette.

— Adj egyet! — súgja.
—  Vidd mi&d! —  szól bőkezűen Laci.

Gyuri boldogan viszi. Ahogy a mankója kopog, úgy hal
lani, milyen örvendezve ugrál szegényke.

Laci szivét boldogság önti el. S egyszerre mit lát?

Mintha az oltárszekrénykéből a kis J ézus kandikálna ki
felé. K idugja két kis kezét is és az üveggolyóknál százszor 
szebb, ragyogó sugarakat szór feléje, miközben ezt súgja:

— Laci, engem a bőkezűségben felülmúlni nem lehet! Min
dig többet adtam neked azért, amit te adtál nekem. Most adom 
a legtöbbet. E sugarak az én áldásaim és kegyelmeim, melyeket 
szerető szivedért kapsz tőlem.

Ezek a J ézuska szavai. A  J ézuskánál bőkezűbb senki sem 
lehet. Amit J ézus nevében tesztek és adtok, azt bőven, dúsan 
visszakapjátok vagy földi jóban, vagy isteni kegyelmekben, 
mennyei áldásban, mennyországra szóló javakban.

J Ó TESTVÉR ÉNEKE.

Van nekem egy kis testvérem,
Trili-tralala!
Amikor sir én vagyok az 
Aki ringatja.
Ha az anyus piacra megy,
Tráli-traldrom !
Én vagyok, ki édes álmát 
Féltve vigyázom.



Rám bizhatja az anyukánk,
Trili-tralala!
Mert magára dehogy hagynám,
Bárki hívhatna!
Megmosdatom, babusgatom,
Tráli-tfjJ álom,
A testven szeretetben,
Kedvem találom!

J ANCSI ÉS A PÁSZTORFIUCSKA.

J ancsi nagyon jó tanuló volt. A  hittant is mindig egyesre 
tudta. Sőt a ministrációt is csak úgy fújta.

Egyáltalán J ancsi sokat adott hitoktatójának s tanítójának 
szavára és a kötelességét sohasem mulasztotta el.

Hanem aztán elmúlt az iskolaév. J ancsit egy pár csizma 
és gabona fizetségért elvitték tehénpásztomak- Attól a naptól 
kezdve J ancsi mintha csak a tankönyvekkel letette volna a val
lási kötelességeit is. Ima nélkül kelt, feküdt, ha pénteki napra 
szalonnát tett tarisznyájába a gazda, azt is megette s vasár
nap nem ment be a faluba szentmisére. Igaz, hogy messze volt 
a falu, de hát a fiatal gyereknek jól birja a lába, ha nagyot 
akart volna, szépen begyalogolhatott volna a templomba. Per
sze, hogy misére sem járt, gyónásról, áldozásról már éppenség
gel szó sem lehetett.

Pedig a tanévben gyakori áldozó volt J ancsi!
Egyszer J ancsi, ahogy a földeken hajkurássza a jószágot, 

keserves nyöszörgést hall. Arra megy és mit lát!
Egy gyönyörű szép szőke pásztorfiucska fekszik véresen, 

sebekkel borítva az utszélen.
•— J aj, mi történt veled? — sikolt fel rémülten J ancsi.

A  kis sebesült nyöszörögve felelt:
—  Te tetted azt J ancsi énvelem!
— Én? Hiszen nem is ismerlek!
—  Dehogynem. Az iskolában legjobb pajtásom voltál és 

szerettél. És most így bántál el velem. Oh jaj, jaj de fá j ! Ugv 
sajog minden egyes sebhely, melyet rajtam ütöttél.

—  De én nem tettem! Ez tévedés! Nem is tudom ki vagy.
—  Persze, hogy nem tudod, mert a szünidő óta egészen el

felejtettél. Az én nevem — J ézus!



A kis J ézus volt. Most már J ancsi is felismerte és hangos, 
sikollyal arccal a földre borult.

Mire fölemelte az arcát, már eltűnt a kis pásztorfiu. De 
J ancsi megértette a dolgot.

A kis J ézus azért jelent meg neki igy sebesülten, mert be 
akarta mutatni, hogy minden gyermek, aki a szünidőben elfe
lejti őt, elhagyja vallásos kötelességeit s ezáltal súlyos bűnö
ket követ el — ilyen sebeket üt rajta. Egész testén, de legjob
ban szentséges Szivén.

J ancsi sirva bánta meg bűneit s attól kezdve a szünidőben 
is épp úgy teljesítette vallásos kötelességeit, épp úgy szolgált 
a J ézuskának, mint az iskolaév alatt

Ezt kötjük mi is a lelkére minden jó gyermeknek.

SZÜNIDŐ.

J aj de jó a szünidő,
J aj de jó a játék!
I ly jókedvtől nem hangzott 
A ház és kert már rég.
Vígak vagyunk, de azért 
Nem teszünk ám rosszat, 
Szüléink örömére 
Teljék e két hónap.
J áték mellett segítünk 
Apának, anyának —
Nem rongálunk semmit sem 
S óvjuk a ruhánkat.
Nem veszekszünk egymással, 
Békességben játszunk,
Trala — hinta — palinka — 
Egymásra, vigyázunk. 
J ókedvünk a jó Istent 
Hálával dicséri,
Váljék ez a szünidőnk 
Őrömére néki!
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BÜNHŐDÉS.

Tamás nagyon rossz kis fiú volt. Főbűne az volt, hogy 
mindenkit kicsufolt és kigunyolt. Még Istennek szolgáit, a pa
pokat is.

Anyja sokszor figyelmeztette:
—  Tamás, Tamás, ezért bűnhődni fogsz! A pap Krisztus 

helyettese. Ha a papot bántod, az Ur J ézust bántod. Ő maga. 
mondta: aki titeket megvet, engem vet meg.

A szép szó nem használt. A  kis Tamás, mire felnőtt, nagy 
Tamás lett. És akkor is épp oly rossz volt, mint gyermekkorá
ban. A  papokat szidta, az utcán nem köszöntötte, sőt elmenve 
mellettük, hangosan nevetett a többi rossz legénnyel.

Édesanyja már nem intette. A bánat sírba vitte a sze
gényt.

Egyszer Tamás a gyárban dolgozva, épp a papokat szidta::
—  Nekem ugyan soha se fog kelleni a csuhás! — szólt 

hangosan.
Abban a pillanatban egy „jaj“-kiáltás. A  gép elkapta és. 

a másik pillanatban összezúzva véresen feküdt a földön.
—  Meghal, meghal! —  kiabáltak a rémült munkások.

Tamás hallotta. És egyszerre iszonyodva látta maga előtt
a halált.

—  Elkárhozok! — vágott szivébe az ijedelem.
—  Papot! —  kiáltott fel kétségbeesetten. ■
Egyik társa papért futott.
Tamás halálverejtékében kínlódva várta. S ime mit lát?
Messziről, nagyon messziről, mintha az Ur J ézust látná- 

Egy rut kis fiú áll mögötte és csúfolja. Egy hang pedig azt, 
mondja:

—- Ez te voltál Tamás!
És most mit lát?
Az Ur J ézus közelebb jön. S önmagát látja előtte ütésrê  

emelt kézzel, szitkokat szórva.
És hallja a Sátán kárörvendő hangját:
—  Tamás, ez te vagy!
A  szerencsétlen felhörög:
— Oh nem.. .  Hiszen én nem J ézust bántottam...
—  De igen. A  papban J ézust bántalmaztad mindig, kisko

rod óta!



Tamás kétségbeesik.
— J aj nekem!
Még egyszer felhörög:
— Papot!
De az Ur J ézus eltűnik szemei elől. Csak az ördög vi- 

.gyorgó arcát látja és a pap még mindig nem érkezik.
Tamás kétségbeesik. Bizalmát veszti az isteni irgalomban. 

S  átokkal ajkán zárja le szemét. És lelke az ördög zsákmá
nyává lesz.

Mire a pap megérkezett, Tamás már halva volt. Eltorzult 
arcán ott sötétletí a kárhozat bélyege.

ARATÓDAL .

Aranykalász lengve leng,
Ezüstkasza csengve peng,
Lesz buzácska, lesz cipó,
Az Ur Isten óh mi jó!
Lala, lala, lala, la!
Bő aratás leszen ma!

Nagy ember és kicsike,
Aratáshoz mind ide!
Ahogy a föld megterem,
Szivünkben is úgy legyen:
Lala, lala, lala, la!
A jó magot kihajtsa!

ANYAI  SZIV.

Amiről most irunk, az nem mese, hanem megtörtént eset. 
’Benne volt az újságokban is.

Valamelyik községben egy romlott, züllött fiú meg akarta 
‘ölni a saját édesanyját. Az anya nem halt meg, hanem halállal 
vivódva került a kórházba.

A gyilkos fiú gyanúba került s mialatt lefogták, a bíró 
kijelentette:

— Nem is kell a fiút vallatni. Az áldozat még él, meg 
tudja mondani maga is, hogy ki sebezte meg.

El is mentek a haldokló ágyához a vizsgálóbirák s feltet
ték a kérdést:



—  Szerencsétlen asszony, —  ugye, a fiad volt agyilkosod t  
Az anya riadtan emelkedett fel:
— Ne bántsák a fiamat,, jó urak. Nem ő volt a gyilkos .... 

Nem ő akart megölni. . .  Szerencsétlenség áldozata vagyok- 
Engedjék szabadon a fiamat!

A birák megzavarodva tértek vissza. Azalatt azonban a. 
fíu már bevallotta:

— ítéljenek el, mert megérdemlem! Én akartam megölni 
a saját édesanyámat!

A birák csodálkozva néztek egymásra:
— Hogy lehetséges ez?
De csakhamar megértették. Az egyik meghatottságtóL 

könnyes szemekkel szólt:
— Könnyű megértem! A fiú volt a gyilkos, de az anyai; 

sziv oly szerető és irgalmas, hogy a fiút, még ha a saját gyil
kosa is, meg akarja menteni!

FALUSI  — VÁROSI .

Boci, tehén tarka — van füle és farka 
A kis J ancsi nagy ostorral maga előtt hajtja..

Rózsi —  Piros ne te —ne 
Te városi nézz ide 

A falusi kis J ancsinak soha sincs szünideje..
*

Boci tehén tarka — van füle és farka.
Habos tejet, meleg tejet J ancsikának adja.

J ancsi — J ancsi ■— nézz oda 
Messze a nagy városba,

Hol a gyerek —  éhes gyerek — ezt sohasem habzsolja.
*

I tt is — ott is —- jó is — rossz is — a sorsotok egyformái

PÁSZTOR J ANCSI.

Magam vagyok a nagy mezőn,
Messze látni innen,
Nem figyelnek emberszemek,
Heá de — lát az I sten!
E  három szót belevéstem



Szivem legmélyébe,
Úgy vigyázok: lát az Isten 
S figyel gyermekére.
Nem mernék hát olyat tenni,
Ami tudom — bántja,
Imádkozom reggel este,
Intöszót nem várván 1
Pásztorkodás közben is, ha 
A harang szót hallom,
Köszönteni a Szűz Anyát 
Soha se mulasztom.
Édesanyám, égi Anyám 
Te vigyázz rám itten. ..
És ne engedd elfeledni 
Azt, hogy — lát az Isten.

LACKÓ ÉS PALKÓ.

Palkó cigánykereket vetett örömében a záróvizsga után 
ís felkurjantott:

— Oh, de jó a szünidő!
Lackó, az elkényeztetett kis fiú savanyúan nézte.
—  Ugyan mi örülni való van azon?
— Hát te nem örülsz?

— Nekem tanévben sem volt sok dolgom, a házikisasz- 
-szonyunk mindenben segitett. Még változatos volt az iskolában 
a gyerekek közt, most nyáron unatkozni fogok.

—  Ojjé, én bizony nem fogok!
Lackó gúnyosan biggyesztette ajkát.

— Ugyan-ugyan, miféle kitűnő mulatság vár rád?

— Ujságkihordás. Édesapám azzal keresi a kenyeret, 
amióta a jobb karját a háborúban hagyta és nem tudta foly
tatni a mesterségét. Szünidőben én hordom ki helyette.

— És ml van jó abban? Forró nyáron futkosni a tüzes 
köveken.

— Az a jó benne, hogy édesapámat megkímélem. Nincs 
nagyobb örömöm, mint az, hogy szegény kisgyerek létemre jót 
tudok tenni drága szüleimnek!

Lackó elszégyenkezett. Ő ilyesmire sohasem gondolt még.



‘Talán azért is volt oly kevés öröme, dacára annak, hogy min
dene megvan, amire vágyik.

Aznap este megkérdezte képviselő papáját:
—  Apuskám, nem mehetnék helyetted ẑ országházba? 

Ú gy szeretnék segíteni neked a szünidőben.
A  papa először nagyot kacagott, azután megcsókolta kis

fiát.
— Arra még kicsi vagy Lacikám, hanem tudod mit? A kis 

öcséd mindig nyafog és zavar, ha irok. A kisasszonnyal nem 
szeret játszani. I lyenkor vidd el és játssz vele, azzal segitsz 
nekem.

Lackó örömmel Ígérte meg. És meg is tette. Úgy elrepült 
a szünidő, mint még soha. Mert a jócselekedet aranyossá teszi 
útjainkat, amelyek villámgyorsan siklanak tova. Előre-előre, a 
boldog mennyország felé.

AZ ÓRA.

Nézd apus a fali óraí ; ,
Mindig jár a mutatója,
Mért nem áll meg sohase?
Hisz elfárad szegénybe!
K isfiam az óra rejtek,
Amelyben egy kis gép pereg,
Nem engedi, hogy megálljon,
Dolgozni kell mindenáron!
Mert az idő nagyon drága



És nagy bűn a pazarlása,
Te neked is úgy kell tenni,
Az időt nem fecsérelni!

' De apus, előbb úgy mondtad: 
órában kis gép dolgoztat 
Énbennem nem pereg ilyen,
Hogy megállni ne engedjen.
Szinaranyból van t eb enned,
M i lustálkodni nem enged.
Lelkiismeret a neve,
Ez serkent dolgos életre!
Tik-tak, tik-tak, szól az óra,
F igyelj csak az intő szóra!
Azt hirdeti, idő telik,
J aj/ —  kik azt elfecsérelik.
Szivedben is szól a tik-tak,
Szokd meg fiam figyelni azt:
Egész élteden át mondja:
Használd föl az időt jóra!
Édesapám megígérem,
Drága lesz az idő nékem,
Felhasználom mindig jóra,
Mint a pontos fali óra!

SZOMORÚ TÖRTÉNET.

(Valóban megtörtént egy faluban, viharos napon.)
Volt egy kicsi falu, annak sok kis háza, az egyik kémé

nyén fészkelt gólya néni. Mindenki szerette, mindegyik, tava
szon „vájjon hazajött már?“ —  minden gyerek nézi. Hazajött
idén is és boldog a fészke; gólyafiókákat veszünk benne észre. 
Kelepelnek vigan, folyton enni kérnek, gólya mama hoz is ked
ves kicsinyének. Kelep, kelep, kelep, kicsikék egyetek! Hej, de az 
egyik nap viharos lett az ég, szél is kerekedett, zug az al- és 
felvég. Zuhog szörnyű zápor, vihar tombol vadul, mindenki fél, 
remeg, szélvész ma csak az ur. Végre mégis vége, derül az ég 
arca s ezüstös csöppekre rásüt Isten napja. Nem remeg a levél
mert már elült a szél és az ember sem fél.

K ibújnak a házból nagyok és gyerekek, a nagy pocsolyában 
vidáman tipegnek, „Szegény gólya mama, nézzük, mi van vele“,.



szól a kicsi Sári. Ott a gólya néni . . .  de. . .  senkisem érti. . .  
nem mozdul, csak til ott, lecsiiggesztve szárnya, mely alatt kele
pei kicsi fia, lánya. így ült gólya mama egész vihar alatt, kicsi 
fiókáit szárnyaival védve. —  Megölte a vihar, elpusztult, nem él 
már . . .  de a fiókái megmentve és élve. . .  Könnybe borul sze
mük, mind a gyerekeknek: lám ilyen az anya — örök példa 
nektek!

K L ÁRIRA ÉS ÖCSIKÉ.

K lárika volt a család becézett kedvence; édesapa, édes
anya szemefénye. őt  dédelgették, vele játszadoztak, szabadon 
engedték kiáltozni, szaladgálni a házban.

Egyszer azonban változás történt K lárika életében. A  jó 
Isten testvérkét adott, akit Ferikének hívtak. Ekkortól kezdve 
Ferikét becézték *̂óbban, mert ő volt a kisebb: anyja nem tu
dott egész nap Klárikával játszani, mert Ferikét kellett daj
kálnia és ha a kislány nagyon kiabált, rászóltak:

•— Csitt! Ferike alszik, ne költsd fel!
Sőt megtörtént az is, hogy amikor anyusnak a konyhában 

volt dolga s K lárika kiszaladt hozzá kuktáskodni, anyus visz- 
szaküldte azzal:

—■ Menj, szivem, a szobába és vigyázz öcsire.
K lárika durcásan ment be. Savanyu arccal ült le a kis 

bölcső mellé és nem szeretettel, hanem haragosan nézett 
öcsire. A  kis baba rámosolygott és feléje kapkodott:

■— Á*—a-a. . .
K lári mérgesen felelt vissza a kedveskedésre:
—  Nem kellesz!
Sőt egy szép napon meg is mondta anyjának:
•— Nem kell öcsi. Küldjük vissza!
K lárika még csak hároméves volt és azt hitte, hogy öcsit 

vissza lehet úgy küldeni, mint ahogy a boltos bácsinak küldik 
vissza az árut, ha olyat adott, ami nem kell-

Anyus nagyon elszomorodott: ■

—  K lárika, ne mondj ilyet! Anyusnak a szive el van 
osztva egyenlően köztetek. A  fele a tied, K lárika, a fele öcsié. 
Ha az egyik nem lenne, akkor anyusnak már csak félszive ma
radna. Tudod-e, milyen az?

—  Nem —  felelt megszeppenve K lári.



— Láttad a sarki koldust, akinek féllába van? Az nem tud 
jól járni. És az öreg Anna nénitől mindig elborzadsz, mert 
csak félszeme van. Ugy-e, az nem lát jól. De mindegyiknél bor
zasztóbb, akinek félszive marad csak. Az már nem tud jói 
élni . . .  Mindig bús, mindig si r . . .  nincsen öröme. Akarod-e, 
hogy elvigyék Öcsikét és édesanya félszívvel maradjon?

— Nem, nem, nem! — riad meg Klárika.
— Hát akkor szeresd öcsit és vigyázz reá.
Ettől kezdve K lárika nagyon vigyázott öcsire. Félt, hogy 

ellopja valaki és akkor anyuska félszívvel marad-
Vigyázás közben megszerette öcsit. Hisz olyan kedves 

kisbaba volt. Olyan édesen lehetett vele eljátszani, És már nem 
is irigykedett Öcsire. Mert tudta, hogy anyus egyformán sze
reti mindkettőjüket, egészen egyenlően van kettőjük közt el
osztva anyjuk szive, öcsivel csak azért foglalkozik most többet, 
mert kisebb és jobban kell rá vigyázni.

K lárikából a legjobb testvérke lett. És amikor már öcsi is 
megnőtt, akkor K lári és Ferkó a legjobb testvérek voltak 
mindig.

•

ÍGY v a n  e z  j ó l .

J aj de meleg — jaj de meleg —- 
Nyafog a kis Márta,
Mikor megyünk már fürdeni?
J ár anyja nyakára.
Anyja az ablakhoz hivja 
Nézz ki ottan szemben,
Az uj háznál, hogy dolgoznak 
E  roppant melegben.
Nézd csak — ott ni —  egy kis fiú 
Oly nagy lehet mint te 
Téglákat hord, nézd, hogy izzad,
Csupa víz az inge.
Boldog lenne e kis fiú 
Benn a hüs szobába —
S nem nyafogna bezzeg mint te
Kényes kislány, Márta/
Te pihenhetsz egész nyáron 
Vakációt töltve



Lám, e szegény kisfiúnak 
Ez a szünidője!

E lrösteli magát Márta 
És nem nyafog többet,
Nem sürgeti már a sétát 
És a hüs fürdőket.
Csak egy pohár limonádét 
K ér anyjától szépen 
Téglahordó fiucskának 
K is enyhülésképen, 
így van ez jól —  becsüljük meg 
A  magunk jó dolgát 
S ahogy tudjuk, úgy enyhítsük 
Más nehezebb sorsát.

m

Augusztusban játék mellett, 
Olvasgass is kedves gyerek!

AMIT EL  NEM V E T T E K ...

Szegény magyar hazánk, de nehéz a gyásza, 
Mocskolva, megtépve Szent István palástja.
K oronája törött, megfogyott a népe,
E lső királyához igy sir esdeklése:
,,Mindenünk elvették, mi marad hát nékünkt.*. 
E lső szent királyunk: Te könyörögj értünkt*

„Siráis csöndesüljön — hangzik a felelet:
Valami megmaradt, egyet él nem vették!
I tt van a jobb kezem, el nem porlad soha,
A magyar balsorsot ez fordítja jóra.
Munkára, imára, ez a kéz tanít meg,
Biztatóan ez int a magyar gyermeknek:
„M ire nagyok lesztek, mindent visszanyerteid*4

Mert Szent István népe soha él nem veszhet

s



HAZA*. ,

Lacika» Erdélyből ideszakadt, kis magyar fiucska. Erdély
ből menekültek és hogy akkoriban Budapesten nem kaptak la
kást, a vasúti kocsiban lakott szüleivel. Apus„ anyus sirva nézte 
a nyomorúságot, de a kis Lacinak tetszett ez a kalandos élet.

— Gyi, te, gyi! —  biztatta a vonatot minden este, mielőtt 
elaludt, —  indulj már haza!

Egy este az édes apja felzokogott a Lacika biztatásán.
—  Lacika, ez a vonat már nem fog soha többé haza 

menni I
—* M iért? —  ijedt meg Lacika..
—  Rabló, idegen népek elvették a mi hazánkat. Azt mond

ják, a mi hazánk már nem Magyarország* hanem Románia.
A  kis fiú keze ökölbe szorult.:
—* Nem igaz! Azért is haza megyek, mert az az én ha

zám! Nem az oláh gyerekek hazája, hanem a magyar gye
rekeké ! Apus, én ma elinditom hazafelé a vonatot!

És csodák csodája, estére csakugyan hazafelé indította a 
vonatot. Ha nem is azt a szomorú, vaskocsís gőzmasinát ha
nem valamilyen más, csodás, angyalszámyu, hófehér vonatocs
kát, amely az ég felhőin repíti oda a jó embert, ahová csak 
akar.

A  menekült kis magyar gyönge testét, elővette a nyomorú
ság; beteg lett Lacika- Estére már nagy lázban kiabált. Foly
ton a vonatot indította:

—  Gyi, te, gyi! . . . Menjünk hazaT Mert az az én hazám, 
a magyar gyermekek hazája!

Azután egyszerre elhallgatott. Mosolygott szépségesen, 
ragyogóan. Szivecskéje felrepült az égbe. Onnan pedig már 
szállhatott ide-oda, amerre csak akart.

Első útja hazavitt az erdélyi hegyek közé. Ott szálldogál 
Csaba földjének hófedte rögei felett és ott susog az erdélyi ma
gyar gyermekek szivébe:

—  Ez a haza a tiétek ... a tiétek ... A  magyar gyermes 
kéké. Magyar hon ez a drága földi
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SZOMORÚ A L L A pfE SE .

Elindult a jegesmedve, 
Nyaralni megy ö kegyelme 
Szép Európába.
Úgy tudja, ott meleg a nyár, 
Édesen tűz a napsugár 
Megdermedt tagjára.

Európát el is éri,
H ej, de nem tud itt megélni, 
Didereg és fázik.
Napsugár és derű mellett 
J égsziveket, jég-leckéket 
H ej, csak azt talál itt.

Európa, jq j  .nem meleg» 
Szeretet hiányzik.
J eges itt 'is a lehetett 

Népek népet tönkretesznek, 
K ínja, fölött csak nevetnek^
J egesmedve fázik.

„Visszamegyek a sarkokra,
—  Azt dörmögi f&gvacogva ^



Ott csak tagom dermed,

De a vén Európában 
Szivem fagy meg szőrbundámban. 

* Menekülök, megyek!

Igazad van jegesmedve,
Nem lesz addig itt meleg,
Mig jég szívvel, jéglélekkel 
Uralkodnak nemzetek!

; S

A  30 TESTVÉR.

Milyen hangos, vig a kert 
Panniéknál márna,
Egész sereg kislány jött 
K erti uzsonáfa.
Hintáznak és labdáznak, 
Főzőcske is készül,
Egyik kötéllel ugrik,
Másik babát fésül.
Hát te Vica, szöszke lány* 
Miért nem mentél el? 
Pannikáék szeretnek,
Meg is hívtak kétszer,
Nem nézik le a szegényt„ 
Elmehetnél bátran,
Fehér ruhád kimosva 
Az ünnepre, láttam.
Ica-Vica igy felel:
,M ogy mentem el volna? 
Hugocskámnak foga nő,.
Sokat sir azóta.
Ha játszadozom vele 
S elringatom szépen,
E lfelejti a sírást,
J átszik örömében.
Nem megyeit a szomszédba 
Testvérkének kellek,
J ó én nekem itt is most*.
K is J twikaj mellettP



luuiuüüiüuiuuuuuuuuiunuuun 103

ÖRÖMKE.

Örömke Tündérország legkedvesebb tündérkéje volt. Min
dig mosolygott a szeme, mindig szeretettől csengett a hangja, 
minden szava örömet derített fel a szomorú szivekben. Azért 
örömkét szerette az egész Tündérország. 1

De egyszer — csodák csodája! —  Örömke arcán elhalvá- 
nyodott a mosoly, hangja busán csendült, egyszóval Örömke 
szomorú lett. H ivja anyja, a Boldogság.

— Örömke, egyetlen gyönyörűségem, mi bajod?
Örömke sírva fakadt:
— J ó anyám, lekukucskáltam a földre. És képzeld, mit 

láttam. Egy szegény családot. Az apa sokat dolgozik és ked
vetlenül tér haza a munkából. Az édesanya is rosszkedvű, mert 
szegénynek nagyon sok a gondja. Két gyermek van, az egyik 
durcás, a másik kényes. És arra gondoltam, hogy milyen bol
dogság lehetne abban a családban a sok munka és gond mellett 
is, ha a gyermekek tudnának örömei lenni a háznak. De nem 
tudnak és ezért szomorkodom. Oh, kérlek szépen, jó anyám, 
engedd meg, hogy pár hétre közéjük menjek s megtanítsam 
őket az örömre.

A  tündérasszony megcsókolta gyermekét:
— Tudod Örömke, hogy én sohasem akadályozom meg a 

jó cselekedetet. Menj hát és vigy örömet abba a családba.
Úgy is lett. Örömke, hipp-hopp, átváltozott rendes földi 

szegény gyerekké és lent termett a földön, a szegény család 
háza küszöbén. Ott találták meg és behívták. Szegények va
gyunk — szólt az asszony, aki árvagyermeknek hitte Örömkét 
—  de megosztjuk veled amink van. Nálunk maradhatsz.

így hát Örömke ott maradt. Peti fiú durcásan elfordult.
—  Nekem nem kell uj testvér!
Annus pityeregni kezdett:
— Úgy se jut szép ruhára, most még kevesebb fog jutni 

nekünk, ha egy harmadik is van.
De csak az első nap volt igy. Másodnapra már mindenki 

szerette Örömkét, mert öröme lett a háznak.
Ha Peti durcás volt, mellé settenkedett, játszani hivta és 

szépen meggyőzte:
—  Nézd Peti, ne szomoritsuk anyukát, hisz úgyis annyi 

a gondja!



Ha Annus pityergett, szeretettel megvigasztalta:
-— Mondjunk le szívesen erről vagy arról, ne keserítsük 

apust, ldnek úgyis fáj, hogy nem tud többet szerezni.
Anyus mellett dalolva, nevetgélve, vígan segédkezett s ha 

elborult anyus arca, rögtön megölelte, megvigasztalta:
— Ne busuljon, anyus, legyen bennünk öröme, hisz jók 

vagyunk!
Amikor apus kedvetlenül, fáradtan hazajött, eléje perdült, 

elvette botját, kalapját, maga hozta az ebédet s addig csacso
gott, kedveskedett, míg felvidult a fáradt apus is.

így lett Örömke öröme a háznak. A  másik két gyermek 
megtanulta tőle s mire azok is örömei lettek a háznak, hipp- 
hopp, újra tündérré változott és visszaröppent Tündérországba. 
Az örömet azonban otthagyta a szegény családnál, mert most 
már Peti és Annus is „Örömkék“ voltak.

♦

így lehettek ti is, pajtik örömkévé a családban s ilyenekké 
is kell, hogy legyetek!

NAGYBOLDOGASSZONY.

Szűz Mária szép halálát
Várták már az Égben:
Atya-F iu és Szentlélek 
Örök dicsőségben.
Szentháromság egy Istennek 
Az volt akaratja:
K iválóan megdicsőiíve 
Legyen a Szüzanya. 
ö, kit az eredendő bűn 
Sohse nem érintett,
S szeplótlenM megőrizte 
A szüztiszta szivet, 
őneki ne kelljen várni 
A feltámadásra:
Midőn az utolsó napon 
J ő világ Bírája.
Szűz Mária dicső teste 
Rothadást ne lásson; 
örvendezzék Szent F iával



A föltámadáson, 
így vitetett föl az Égbe 
A Szent Szűznek teste;
Nagyboldogasszony ünnepén 
Szivünk erről zengje:
K i felvétettél a mennybe 
S királynőnkké lettél:
Földön hagyott gyermekidről 
Meg ne feledkezzél!

ELKÉSVE.

Sanyi háromkerekű biciklit kapott. Boldogan és büszkén 
száguldott át az utcán, amikor egy szerény, félénk hang meg
szólította:

—  Urfi kérem szépen...
Odafordult. A  sarki koldusasszony volt, vézna, bénakara 

Ma fiával. Bátortalanul folytatta:

— Urfi, nagyon szépen megkérem...  Fiacskám minden 
vágya, hogy csak egyszer felülhetne erre a biciklire. Engedje 
meg neki. Csak egyszer megy végig rajta az utcán.

Sanyi zavarba jött. Hogy a koldusgyerek üljön fel a szép 
biciklire? Nem, nem engedi.

Zavartan hebegett valamit és gyorsan tovább biciklizett. 
Be nem nyugodott meg! Eszébe jutott napokon át a biciklis 
eset. Milyen sápadt, vézna, szomorú fiacska volt az a koldus- 
gyerek! Hogy égett beesett szemében a vágy a biciklizés után!



És ő milyen rossz szivü volt.
Nagyon megbánta már s feltette, hogy legközelebb felkéri 

és megbiciklizteti a szegény fiucskát.
Úgy is tett. De a koldusasszony egyedül állt és arca a szo

kottnál is szomorúbb volt.
Sanyi félénken, szégyenkezve szólította meg:
— Néni, hol van a kis fiú ?
Az asszony szeme tele lett könnyel. Csak egy szóval felelt:
— A  temetőben."
Erre Sanyi szeme is tele futott könnyel. Elkésett. Elkésett 

a jő cselekedettel. Nem teheti jóvá mulasztását.
Megjegyezte magának. És azontúl, ahol jót tehetett, min

dig megtette és nem mulasztotta el. Ti se mulasszátok el pajtik 
goha az alkalmat jóra, mert ki tudja, hogy az elmulasztott jót 
lehet-e később helyrehozni?

LEVÉL  MESSZIRE.

Levelet ir a kis Gabi,
K inek apukája,
Nagy hajóval, gőzhajóval 
Ment Amerikába. . .
A kis Gabi óvodás még,
A betűt nem tudja,
Mégis kapar: ákom, bakom.. .
Ahogy szive súgja.
,j£des apám, én irom meg 
A legelső levelet.
Én irom meg: testvérkék közt 
A legkisebbik gyerek.
Pista, Polcsi kinevetnek 
S azt mondják, hogy kaparok,
De én mégis csak leirom 
Azt, amit én akarok.
Édesapám nagyon okos,
Pápaszeme is csodás,
Azzal, tudom elolvassa,
Akármilyen kaparás.
Megírom hát, jaj, mit is kell?
Mit is imák a nagyok?



J aj, nem tudom, mit kell imi,
M ért hogy oly kicsi vagyok!
Édes apám •.. kedves apám ...
J aj, csak nem tudom tovább,
(Rágja Gabi, nagy keservvel 
Rágja, rágja a tollút.)
I J jra kezdi, nem sikerül,
Sirva_ fakad a haján:
„Nem tudok levelet imi,
Gyiijjék haza éd‘s apám.u 
összekapart, gyűrött lapra 
A könnye is rápereg,
Tudom Isten, édesapja 
Megérti e levelet!

A  DRÁVA PARTJ ÁN.

Lackó pesti fiucska volt. Az asztalnál autókat vágott ki 
ujságpapirosból s közbe odafigyelt a nagyok beszédére. A  na
gyok az uj határról beszélgettek és Lackó apuskájának. 
könnybe lábadt a szeme.

A  kia fiú felfigyelt:
-— Apuska, te sirsz?



.— Sírok, kisfiam«
— Miért?
—  Az uj határok miatt
—  És mért kell azért sírni?
—  Majd ha nagyobb leszel, megérted, kisfiam*
Lackó nem szerette, hogy mindig csak arra kell várnia, 

arnig nagyobb lesz. El is duzzogta ebbel! panaszát Pajtásnak, 
aki hegyesfülü, sötétszürke farkaskutya volt

— Látod, Pajtás, apuka megint csak azt mondja, hogy 
várjak, mig nagyobb leszek. Mindig csak várni, Pedig én sze
retném már most is tudni, hogy miért sírnak a nagyok az uj 
határ miatt Te már nagy vagy, Pajtás, ugy-e te tudod?

—  Vau, vau — felelt igenlően a kutya.
— Hát magyarázd meg nekem is.
—  Vau — mozgatta fülét Pajtás és Lackó ezt igenre ma

gyarázta.
—  Mikor magyarázod meg?
— Vau —  vakkantott újra Pajtás és Lackó ezt arra értel

mezte, hogy „nemsokára“. Tovább már nem vallathatta a ku
tyát, mert aludni kellett. Holnap korán kelnek: utaznak.

Apuskája ugyanis sok esztendő előtt Oroszországban har- 
colt a magyar hazáért Onnan hozta haza fájós lábában a 
reumát ősz beállta előtt minden évben fürdőzni ment anyuká
val. Lackó a nagymamánál maradt eddig mindig, de idén már 
elég nagy legényke ahhoz, hogy őt is elviszik. Persze Pajtás is 
velük ment, mert Lackó a Pajtás nélkül már el sem képzelhető.

Másnap már Lackó a dunántuli Harkányiürdő parkjában 
hancurozott Pajtással. Harmadnap pedig kirándultak a Dráva 
partjára.

A  nap aranyosan sütött és sárgásra festette a szürke vi
zet A  híd előtt nemzetiszin korlátnál katonák állottak, ami 
Lackónak módfelett tetszett Megfogta Pajtás fülét és neki
indult

— Gyere, Pajtás, sétáljunk egy kicsit
— Neki is indult, arnig a szülei a parton horgásztak, de a 

katona megállította.
— Hopp, fiucska, álljon meg!
—- Miért?
—  Mert a hidon nem szabad átmenni.



—  Dehogy is nem! Otthon is átsétálok apukával és a Paj
tással Pestről Budára és vissza a hidakon át.

— De itt nem szabad, mert a hid másik felét a háborúban, 
elvették tőlünk a szerbek. Odaát a partot is elvették a szerbek». 
Azok vigyáznak, hogy magyar át ne jöjjön.

—  És ha mégis átmegyek?
—  Akkor lelövik a szerbek.

Lackó megrettenve állt meg és ellenséges szemmel sandí
tott át. Akkor fellobbant pici szivében a magyar virtus- Ha. 
már át nem mehet, azért is átguritja a labdáját !

A  katona bácsi háta mögé settenkedett és már gurult is a. 
píros-fehér-zöld szinü nagy labda a hidon.

Messzebb gurult, mint ahogy szánta. Át a szerb oldalra.. 
Odaát az őrség haragos szemmel nézte a magyar labdát.

Lackó is megszeppent és már sajnálta a szép játékot.
— Katona bácsi, csak a labdáig engedjen,
—  Mordizom adta, mit csináltál? Most már érte nem mész*. 

Odavesz!
—  De a labdám...
—  Nem lehet! A  szerb részre átgurult. Átgurult az uj 

határon. Magyar gyerek oda már nem mehet.
Lackó gyűlölettel nézett az uj határvonalra. Észrevette,, 

hogy odaátról a szerb katona dühösen indult a nemzeti szinü 
labda felé.

—  Pajtás, hozd el! —  kiáltott ijedten a fiucska.
Az okos kutya megértette. „Vau** —  vakkantotta és már

szaladt is. Át az uj határon. A szerb katona ép a kutya orra.



elő! kapta fel a labdát. Felemelte és messze behajitotta a Drá
vába. A  kutya, mintha megértette volna az ellenséges szándé
kot. Felugrott s vicsorítva kapott a szerb katona után. Az pe
dig kikapta kését és beleszurt az ágaskodó kutya szive fölé.

Mindez pár pillanat alatt történt. Lackó szinte megder
medve látta, hogy Pajtás felvonitva lerogy a földre s piros vér 
serkedezik fekete szőre körül. Vérrel átfutott szemeivel esdően 
nézett a hid magyarszinü korlátja felé kis gazdájára és nyö
szörögve vonította:

— Vau .. .  a au...
—  Lackó megértette, hogy ez embernyelven azt jelenti:
—• K is gazdám, gyere —  segíts!
Hangos sírásra fakadt:
— J aj, a Pajtás! — a jó Pajtás! Engedjenek oda!
Futni kezdett. A  katona lefogta. Közben megérkeztek a

szülők is. Azok is lefogták.
A gyerek sírt, jajgatott toporzékolt.
— A  kutya, az én kutyám! Értem sir! Engedjenek a ku- 

tyuskámhoz!
— Nem mehetsz a kutyádhoz, fiacskám- Az uj határon túl 

van, oda már nem mehetsz;
És azután komolyan tette hozzá az apja:
— Látod, fiam, te csak a kutyád után sirsz és érted csak 

a kutyád vonít az uj határon túl. De testvér sir testvér után, 
hány anya hívja zokogva gyermekét és gyermek az anyját s 
nem mehetnek egymáshoz, mert közöttük áll az uj határ. 
Hány szülői sírnak a röge hívja az árva gyermekeket s a gyer
mek már nem mehet el oda az uj határon túl. Látod, kisfiam, 
ez az uj határ. . .

Pajtás egy utolsót vonitott odaát Mintha megismételte 
volna:

—  Látod, kis gazdám, ez az uj határ. Megmagyaráztam 
neked, ahogy megígértem.

K inyujtózott, kimúlt. A  szerb katona a döglött kutya tes
tét bedobta a nemzeti színű labda után a Dráva hullámai közé.

A  zokogó gyereket a szülők hazavitték. Lackó még éjjel 
is felsírt álmából a Pajtás után. Reggel már nem sírt, de 
mintha pár évvel öregedett volna, nagy komolyan szólt:

— Apus már tudom miért kell sírnunk az uj határ miatt!
Szeme könnybelábbadt de kis keze ökölbe szorult. Mintha



már fognák annak a kardnak a markolatát, mellyel visszavivja 
majd az ősi határokat, hogy ne legyenek elválasztva azok, akik 
egymást szeretik.

sí

BÜCSU.

Bucsuzkodik Pista, Panna,
Intézetbe mennek.
Boci, Bari, Rektor, Cirmos 
Velük nem mehetnek.

J átékot is itt kell hagyni,
I tt a kedves házat, ,
I tt a rétet, itt az erdőt,
I tt az egész tájat 

)
I tt kell hagyni kis falujuk 
Templomát is mostan.
Három évig Pista volt a 
K is mínistráns ottan.

I tt kell hagyni testvérkéket 
Pityut, Babát, É vit. . .
J aj Istenem, de legjobban 
Mégis az fáj nékik:

I tt kell hagyni édesapát 
És anyust, az édest.
Minden válás, minden fájás 
Semmi ehhez'képest!

De az anyus buesucsókja 
Vigaszt ad eképpen:
,J Együtt leszünk ezentúl is 
J ézus szent Szivében.

Én a Szent Szívben lakozom.
S mig ti jók maradtok,
Velem együtt kicsikéim 
Ti is Benne laktok.(t



Pista, Panni arca derül. . .
Búslakodni mért is?
Elválunk, de a Szent Szívben 
Együtt leszünk mégis!

FERKÖ BÚCSÚZIK*

Pásztorfiuk, pásztorlánykák 
Íme, búcsút vesznek —
Szabad réttől és a nyájtól: 
Iskolába mennek.
Az utszéli feszülettől 
Bucsuáldást kémek, 
Kecskepásztor Ferkó gyerek 
így mond imát, szépet: 
Köszönöm, hogy dolgozhattam 
És megkaptam bérem —
U j ruha és téli csizma 
J aj de jó most nékem.
Nem kell venni jó anyámnak, 
Úgyis sok a gondja — 
Legfőképen azt köszönöm —  
Segíts mindig jóra. Ámen,
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SZÜNIDŐ VÉGÉN.

Laci busán rakosgatott a fiókjában. Eltette a sokféle játé
kot és előszedegette a könyveket, irkákat, tanszereket.

Mikor mindennel rendesen elkészült, elvégezte esti imáját 
és lefeküdt. Alig oltják el a lámpát, lehunyja szemét és —  íme 
mi történik!

Először kedvence, a football-labda szólal meg udvariasan:
—  Kedves történelemkönyv, szívesen adom át neked a he

lyemet. A  szünet alatt én erősítettem a tagjait a lapdagyakor- 
lattal, hogy erős katona váljék belőle. Most te erősítsd a szivét 
a hazaszeretetben, hogy akarjon is a hazának áldozatkész kato
nája lenni.

Azután kedves elbeszéléskönyve kezdett beszélni:
— Kedves földrajz, én neked adom át a helyemet. Engem 

a szünidőben élvezettel olvasott, de bizony sokszor nem tudta, 
hogy milyen területről is mesélek. Te majd a föld ismeretére 
megtanítod kis gazdámat:

Most a lombfürész beszélt:
—  Lacika keze már ügyesen mozog. Szeretném, ha az esze 

is ilyen ügyesen mozogna. Kérlek, kedves számtan, erre te gya
korold be az eszét, azért átadom a helyemet neked.

A  bélyegkönyv is igen nyájasan szólalt meg:
— Tessék kedves irkák és füzetek, foglaljátok el a helye

met. Eddig bennem lapozgatott, de most bennetek lapozzon. 
Legalább megtanul bennetek irva különféle nyelveket s nem 
fogja majd jövőre a fejét tömi, hogy milyen furcsa betűk is 
vannak rajtunk. A  nyelvekben ismerőssel mi is szívesebben 
barátkozunk.

így engedte át minden játék a helyét egy-egy könyvnek. 
A  végén az összes játékszer karban megszólalt:

—  S most mind húzódjunk hátra, s engedjük, hogy feje
delmünk elfoglalja a főhelyet!

Tisztelettel hátravonultak s előrelépett a — hittankönyv.
A  football-labda pedig a többi nevében is mély tisztelettel 

szólt:
— Kedves hittankönyv, lépj előre. Mert jól tudjuk, hogy 

mi csak múló örömet tudtunk szerezni gazdánknak, de az igazi 
és állandó örömök helyének megszerzésére, te tanítod őt.

Ezzel befejezték az elhelyezkedést. És Laci másnap reggel
8



már vigan kelt fel. Nem busult már azért, hogy el kellett tennie 
a játékokat. Mert abból, amit az éjjel hallott, megtanulta, hogy 
mindennek megvan a maga ideje és neki magának is az válik 
javára, ha a játék a maga idejének elmúltával szives szere
tettel adja át helyét a komoly munkának, tanulásnak.

0

Szeptember a tanév kezdet,
J ól kezdd, hogy jól végezhessed!

SZÜNIDŐI  EMLÉKEK .

Mélységes, éjszakai nyugalom honol. És az éjszaka csönd
jében kinyílik az ég és lerepül egy fehér angyal, kezében arany
vessző. Ugyanakkor szétnyílik a föld és annak mélyéből csúf 
ördög búvik elő, kezében kigyóalaku pálca.

Megindulnak. Elől lebeg az angyal, hátul kullog az ördög.
— Hová mész szép angyal?
Felel az angyal muzsikáló szóval:
— Elküldött a jó Isten, hogy összeszedjem a szünidei em

lékeket. Ami nekem nem kell, azt összeszedi mögöttem az ördög.
Csodálkozva nézem s mit látok?
N ini. . .  Mindenfelé elszórt játékszerek. Az angyal közöt

tük ellebeg és mindegyiket megszólitja:
— Te labda, te karika, veled játszott Palika. Kedves he

lyes, szelíd volt játékközben, mint jó gyermekhez illik.
Ráütött az aranyvesszővel s ime a játékból aranyvirág 

válik, az angyal fölveszi és viszi magával.
De vannak olyan játékok, amelyektől borzadva elfordul.
—  K is gazdátokat bűnös játékba kisértétek! Miattatok 

veszekedett, irigykedett. El veletek!
Otthagyta. Oda somfordált azonban az ördög és ráütött 

kigyópálcájával:
— Nekem is jut legalább!
Mindegyikből azonnal varangyos béka lett és az ördög be

dobta piszkos tarisznyájába.
Könyveket is talált az angyal. Az egyikre azt mondta:
— Kis gazdád a szünidőben is használt, gyere könyvecske, 

bizonyítékul J uliska szorgalma mellett a jó Istenhez!
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S azt is aranyvirággá változtatta. A másikat azonban el
lökte :

— Piszkos, rongyos könyv. A szünidő alatt eltépett a gaz
dád és nem is gondolt rá, hogy szegény szüleinek ezzel uj költ
séget csinált

Haragosan otthagyta és ez is az ördögé lett.
Munkaeszközöket is talált az angyal. Kedvesen fordult 

hozzájuk:
—  Te sokat használt ásó, kapa, seprő és mosogatórongy. 

Mennyi örömet szerzett a vakációban általatok jó szüleinek 
Pistike, Pannika.

Ezekből lettek a legszebb aranyvirágok, melyeket az an
gyal csokorba fűzve, hip-hop felvitt az égbe és a jó Isten zsá
molya elé rakta.

— I tt van Uram a jó gyermekek szünidei emléke!
Az ördög pedig a maga zsákjával a pokolba tért és a Sá

tánnak adta útra valóját:
— I tt vannak a rossz gyermekek szünidei emlékei!
Pajtik, a ti szünidei emlékeitek vájjon hová kerültek ?

S

TANÉVNYITÓ.

lm egy kis hadsereg 
Elszánt harcra készen,
A  hátakon táska,
Füzetek a kézben.
Szivekben s ajkakon 
Áhitatos ének:
Hadbainduláshoz 
Oh jöj j  el Szentlélek!

Mert mi hadba megyünk 
A  lustaság ellen 
S hóditni akarunk 
Tudományberkekben.
Célunk: tanult s okos 
Emberekké lenni,
Hogy az Égért s földért 
Tudjunk sok jót tenni.



Azért a mi harcunk 
Valóban szent harc lesz,
Szükségünk van hozzá 
Égi kegyelemhez.
Azért esd szivünkből 
A könyörgő ének;
J öjj el segíteni 
Oh jöj j  el Szentlélek!

MI A J ÁTÉK .

Gyurinak és Lajcsinak volt egy szép football-lapdáj a.
Gyuri híres footballista volt. Amikor csak tehette a tanu

lástól is elillant. Ma is már kora délután óta egyre rugdal és 
nyafogva hivja bátyját:

— Gyere már, Lajcsi!
De ez nem enged a csábításnak:
— Várj, majd ha kész vagyok a leckével.
öt óra után végre kijön.
— Na gyere. Most kiszellőzöm a fejemet egy kis játékkal, 

mert félóra múlva visszamegyek a leckéhez.
Kezdik rugdalni s puff. . .  egy erős rúgással szétpattan a 

lapda.
— Oh, ja j ! —- sikolt fel Gyuri —  de torkára fulladt a szó. 

Áll sápadtan.
— J aj . . .  j a j . . .  — súgja végre — jaj nekem. Mily csúf 

kis manó...
De ugyanekkor Lajcsi ámuló örvendezéssel kiált fel:
— óh, de szép!. . .  Oh de szép! Gyönyörű kis tündér!

Mi történt? A szétpuffant lapdából kis törpe bujt elő. K ét 
fele volt, két arca volt. Az egyik fele csúf kis manó, —  a másik 
fele gyönyörűség, ici-pici tündér. Gyurka a manóarcot látta, 
Lajcsi a tündérarcot.

— Mit láttok? — kérdezte a csodálatos alak.
— J aj. . .  Borzalmas manó vagy, —  nyöszörgott hátrálva 

Gyuri.
— Gyönyörű tündérke vagy, — szólt közeledve Lajcsi.
— Igen, az vagyok, — volt a válasz. —  Manó is, tündér 

is. Rossz manó annak, aki kötelességmulasztásra használ fel, 
azt mindég jobban és jobban tőrbecsalva, egészen a romlásba



viszem. J ó tündér pedig annak, aki csak arra használ, hogy a 
buzgó kötelességteljesítéshez testét erősítse, szellemét fel
frissítse.

Szólt s hip-hop. . .  el is tűnt.
A két fiú sokáig állva maradt a szétrugott lapda mellett. 

Végre Gyuri kezdte bűnbánóan:
■— Nem bánom, hogy szétszakadt. Legalább ezentúl nem 

fogok miatta kötelességet mulasztani s én is jó tanuló leszek. 
Lajcsi megölelte:
—  J ól van, öcsikém. Ha jó bizonyítványt hozol kará

csonyra, megcsináltatom a footballt s tavaszra újra játszunk, 
de csak felfrissitőül, szabadidőben és akkor neked is tündéred 
és nem csúf manód fog benne lakni!

NÉVNAPI  kOSZÖNTÉS.

Szűz Mária, névnapodon köszöntelek Téged,
K icsi szivem kicsi csokrát oh fogadd el, kérlek.
K is csokromban három virág, mely szivemben termett,
JS illatárját névnapodra küldi Anyám neked.

Egyik virág —  a szeretet, amely érted égjen,
Isten után legkedvesebb Te vagy Anyám nékem!
A másik —  az áj tatosság, melyet hozzád végzek,
Az Űdvözlégy s 'szentolvasó a kedvencem érted!

A  harmadik —  az utánzás, példád követese,
Erényeid gyakorlása éltem törekvése!
lm, e három virágszállal köszöntlek ma téged,
Űdvözlégy szép Szűz Mária áldva áld hű néped!

INDULÁS ISTEN NEVÉBEN!

Szól a mama: ,,Isten nevében 
Induljunk hát el gyermekem.
A jó Isten segitsen át most 
A  nehéz első kezdeten.
A jó Istennek szent kegyelme 
K isérjen később is tovább ■—
Ő segítsen a véghez téged



S tegyen munkádra koronát!
Most lépsz először iskolába:
Ez ünnepélyes perc legyen.
A  munkás élet csarnokába 
Most lépsz be, kedves gyermekem. 
Vedd hát táskádat és fogj kézen, 
Az iskolába indulunk,
Nézd, még a Bodri is búcsúztat, 
Azt mondja: légy jó, kis urunkf 
Induljunk hát az iskolába, 
Útközben templomba megyünk —  
A jó Isten áldását kérni 
Mi sem nehéz, ha ő  velünk/

PÉTERRE KÖNYVEI .

Péterke nagy busán rakta el tanév elején a játékait s még 
busabban rakta maga elé a szép, vadonatúj tankönyveket. Na
gyon bizalmatlanul nézegette őket s igy szólt bosszúsan rájuk:

— Miért is kell veletek bíbelődnöm?
De alig mondta ki —  csodák-csodája — ml történt! A  

könyvek mozogni kezdtek, megelevenedtek, különböző csodála
tos dolgokká változtak át, sőt meg is szólaltak.

A hittankönyv két hófehér szárnnyá változott s Péterke 
vállaihoz tapadt.

— Én vagyok a szárny, amely a jó Isten közelébe visz! 
Repüljünk Péterke!

A kisfiú igen megörült ennek. De akkorra a történelem-



és földrajzkönyv is átváltoztak kardra, puskára. Előbbi az ol
dalára csatolódott, utóbbi a vállára ugrott és szóltak:

— Mi általunk ismered és szereted meg hazádat és igy 
vni leszünk neked a hősi honszeretet fegyvereivé.

Bezzeg megörült Péterke a fegyvereknek is. A  varázslat 
azonban tovább folyt és a számtankönyvből egy formás kis 
csolnak lett:

— Ülj belém, Péterke! Aki jól tud számolni, az át tud 
evezni az élet földi gondjain!

Persze az evezés is tetszett Péterkének s azért nagyon 
megörült a csolnaknak is. De akkor már a természettan- és 
természetrajzkönyv is átvarázsolódott egy nagy pápaszem két 
üvegévé és Peti orrán termett:

— Nézz belénk, egyszerre úgy érzed, mintha a moziban 
lennél és a természeti tárgyak külsejét, belsejét megismered 
szebbnél-szebb képekben, ahogy elvonulnak előtted!

Ez aztán már gyönyörűség! Péterke a sok szép és csodá
latos dolog közül nem is tudta, melyikhez forduljon. De akkor 
a játékok fiókjából hirtelen kiugrott egy csúf kis manó:

— Mit akartok ti ott, elvarázsolt könyvek? Péterke csak 
a játékot szereti s titeket utál, hagyjatok békét neki!

A csúf manó szavára Péterke igen megijedt. A  különböző 
alakra átváltozott könyvek pedig sértődöttten szóltak:

— Ú gy? Te utálsz minket? Hát akkor maradj magadra.
A  szárnyak leváltak és elrepültek, a kard és puska leug

ráltak s szaladni kezdtek másfelé, a csónak elsiklott, a csodá
latos pápaszem a levegőben kezdett elúszni messzire.

Péterke nagyon megijedt. Az eltünedező varázsdolgok után 
iramodott és sirva kiabálta:

— Ne menjetek, ne menjetek! Én repülni akarok a szár
nyakkal a jó Isten felé és harcolni a fegyverekkel a hazámért 
és evezni az okosság csónakján és végig akarom nézni a ter
mészet szép moziképeit. . .  ígérem, hogy nagyon foglak sze
retni benneteket, csak maradjatok!

De bizony azok eltűntek. Erre Péterke sirva és dühösen a 
csúf manóhoz ugrott.

— Te vagy az oka mindennek! — kiáltott rá és jól nya
kon ütötte. Csak úgy csattant, hogy: plács!

Erre a csattanásra ébredt fel. K is húga szaladt át a szo
bán és becsapta az ajtót.



Péter megdörzsölte a szemét.
_ Álom volt ez vagy varázslat?

Akármi is volt, megtanulta belőle, hogy a tankönyvek mi
lyen nagy jóltevői! Más emberré lesz általuk s azért szeretetet 
érdemelnek.

Fölemelte hát a könyveit s megsimogatta mindegyiket, 
gondosan becsomagolta egyenként szép, barna papírba, hogy ba
juk ne történjék s bocsánatot kért tőlük:

— Bocsássatok meg, kedves tankönyveim! Ezentúl na
gyon foglak szeretni benneteket s hálás leszek nektek!

Szavát is állta. Szerette a könyveit és az iskolában első 
tanulóvá lett. De a könyvek is meghálálták neki a szeretetet. 
Embert csináltak belőle: vallásos, hazafias, mindenhez értő 
okos embert, akit szeretett a jő Isten és megbecsültek ember
társai is.

Ugyebár pajtikáim, hasznos dolog jó barátságban lenni a 
tankönyvekkel? Tanuljatok belőle s rögtön az iskolaév kezde
tén barátkozzatok össze könyveitekkel!

SZENT GELLERT SZÓZATA.

Gellért hegyen, nagy kereszttel 
Bronzból öntve áll a 'püspök.
Látó szeme kérdi tölünk: «
„Tétlenségben meddig ültök?!
Nem látjátok, hogy még most is 
Híveim közt sok pogány van!
TJ gy miként én, vér árán is 
K i áll velük ki a harcban?
Hiszen a ti hitetekért 
Haltam vértanú halállal!
S ti nem mertek harcra kelni,
Küzdeni a pogánysággal? 
íme, kezemben a kereszt,
Fölemelem, föl magasra!
Minden magyar, kicsi és nagy 
Fel — az apostoli harcra!
Úgy, amint én példát adtam:
Hitért küzdni s halni ha kell.
Fel magyarok, kicsi és nagy,
Fel szent harcra a kereszttel!“
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A J Ó LEÁNY.

Beteg volt egy édesanya. Nagyon beteg. Az orvos fejét 
csóválta:

— Nagy baj, —  nagy baj . . .
A  másik szobában a beteg leánya sírva könyörgött:
—  J ó doktor bácsi! Mentse meg az édesanyámat!
—- Vért kellene átömleszteni belé. Üde, fiatal vért. Az ta

lán segítene!
A leány arca felragyogott:
— I tt vagyok én! Édes jó doktor bácsi, — őmlessze át 

az én ereimből a vért beteg édesanyámba.
— De hiszen te is nagyon vérszegény vagy, lányom! Mi 

lesz akkor, ha öreg anyádat megmentem és te, a fiatal bele
halsz ?

— Boldog leszek, hogy életemet adhattam az édesanyá
mért!

A doktort igen meghatotta a leány nagylelkűsége. Enge
dett a könyörgésnek. Elvégezte a műtétet. A  leányka hős volt: 
boldogan szenvedett édesanyjáért, akit elaltattak s aki nem 
sejtette, hogy kisleánya mily áldozatot hoz.

Az édesanya jobban lett. És a jó Isten megsegítette a jó 
gyermeket is. Ö is életben maradt. Nemsokára anya és leány
kája egészségesen borulhattak egymás szivére.

Ugy-e, Pajtika, te is hasonlóan tennél? Tudom, hogy igen! 
Édesanya minden áldozatot megérdemel tőlünk! A  legnagyob
bat is, életünket és vérünket is.

És lám, te sokszor még kis áldozatot sem hozol érte. Nem 
fogadsz szót, nem teszel kedvére, nem szerzel örömet neki. . .  
Ahogy ez a jó kisleány a vérét ömlesztette át mamájába, úgy 
te szeretetedet öntsd ki bő áradattal jó anyuskádra, mert Isten 
után ő érdemli meg ezt legjobban tőled!

SANYI  ÉS A KUTYUS.

Sanyi a kutyussal játszott.
— Sanyika! — hívta a mamája. — Menj kis fiam a pékhez 

a kenyérrel.
A  kisfiú savanyu képet vágott.
—  Olyan messze van és olyan sokáig kell várni. Mindég 

én menjek . . .



— Nem kell menned — szólt az anya, — majd elküldöm 
az Annust. De előbb mutatok neked valamit.

Felkapta a főzőkanalat és messze elhajította. Túl a bok
rokon a tócsába esett, ahol hideg, jeges viz gyülemlett össze.

— Pici, — hivta a kutyust a mama, — hozd el.

A  kis göndör kutyus utána iramodott. A  bokrokon áttörte 
magát. Belegázolt szegényke a hideg, jeges vizbe. Azután 
lihegve, reszketve visszatért asszonyához a kanállal.

A  mama ölba vette és bevitte a tűzhely mellé. Közben 
megcirogatta.

— J ól van, te csak kutya vagy és mégis jobban szeretsz 
engem, mint a kis fiam. Te egy szóra minden akadályon át 
rohansz, hogy megtedd kívánságomat, a fiacskám pedig égj 
kis fáradságot is sajnál tőlem. Te érdemied meg a cirógatást 
a Sanyi fiam helyett.

Bezzeg elszégyelte magát Sanyi. Sírva fakadt és keser
vesebben sírt, mintha elverték volna. Ezentúl nem is kellett 
tőle kétszer kérni valamit. Első szóra úgy iramodott, mint az 
engedelmes kis göndör Pici kutyus.

ŐSZI RÓZSÁK.

K is Mariska anyját megölelve 
Szivhezszólón igy kérte-kérlelte:
,,J ó anyuskám, adj nekem virágot,
J ó leszek és megdolgozom érte.u 
„Minek neked virág, kicsi lányom?(t 
„Temetőbe, egy sir keresztjére.u 
Nemrégiben vittünk apuskádhoz 
Koszorút is, virágot is, szépet.
Ma is friss még, nem kell a sírunkra 
XJ j virágot vinni, lánykám néked.“
„Tudom anyus, nem is arra kérem . . .
Hanem mikor a sirok közt jártam,
Virág nélkül, egész elhagyatva 
Egy pap bácsi sirjára találtam.
Mi, a hivek, gyermekei voltunk 
S ö atyánk volt egykor életében.
Sok-sok éve pihen már e sirban, 

t Rég temették, nem ismertem én sem.



Nem ismertem, de tudom, hogy ö is 
J ó atya volt, mint minden pap bácsi.
Misézett és feloldozva vétkünk,
Sok-sok jót tett, mit meg kell hálálni!
J ó atya volt és mégis, sírjához 
Gyermekei nem visznek virágot.
Hadd vigyek én, s ezentúl naponként 
Érte mondok majd egy Miatyánkot!“
K is Mariska megkapta virágját,
A pap bácsi sírjára is tette, 
őszi rózsák minden egyes szála 
Simogatva a sirt, ezt lehelte:
„J ó pap bácsi legyen álmod édes,
Van gyermek, ki imádkozik érted!u

A VERSENY GYŐZTESE.

A  régi Rómában sokat adtak a testedzésre, tornára, harci 
játékokra, időnként nagy versenyeket rendeztek s a győzött, 
babérkoszorúval jutalmazták, ami a rómainak egyik legna
gyobb dicsősége volt.

Egy alkalommal nagy kocsifutó versenyre készültek. Kis- 
díszkocsikat hajtottak s ki leggyorsabban fog beérni a célhoz,, 
azé lesz a dij.

Két testvér is készült a versenyre. Aurelius ügyességéről 
hires ifjú volt. Semmiben sem volt kitartó, de mindenhez ér
tett. Ügyességét, vakmerőségét csodálták. Most is bátran mon
dogatta :

— Enyém lesz a dij!
—  Gyakoroltad magad? — kérdezte öccse, Titus, ki lassú,, 

nehezen mozgó fiú volt.
.— Áh, mit, úgyis értek hozzá!
— Mindenhez értesz, de semmihez sincs türelmed. Én. 

kitartással lefoglak téged győzni.
Aurelius kacagva nézett ügyetlen öccsére:

— Te?! Te fatuskó? Engem győzöl le, a sast?
Titus komolyan felelt:
—  Az álló fatuskó is előbbre jut, ha állhatatos, mint az; 

állhatatlanul repülő sas.
Bátyja pedig csak kinevette. De Titus attól a naptól fogva.



visszavonult. Míg bátyja alig törődött a közeledő versennyel, 
addig ő állhatatos, kemény munkába kezdett. Nagy fáradság
gal pehelykönnyű kocsit állított össze. Maga faragta, maga szö
gezte. Százszor szétszedte, újra összetette. Győzte türelemmel. 
Mire kiállt a versenyre, senki sem sejtette, hogy mily csoda- 
könnyü kocsiba van fogva a lova.

A  bátyja sem tudta. Büszkén felugrott kocsijába, amelynek 
a legutóbbi verseny óta utána se nézett. Pompásan hajtott, de 
a. kis kocsi zötyögése gátolta a száguldó paripát. Titus paripája 
pedig csak úgy röpítette a pehelykönnyű díszkocsit. Először 
futott be a célra és hatalmas taps közt nyerte el a babért. A  
császár is megcsodálta sikerét:

— Nem ismertelek eddig annyira ügyesnek. Hogy tudtad 
megnyerni a versenyt?

Titus mosolyogva felelt:
— Az én kocsimba nem paripa, hanem állhatatosság volt 

.és az nyerte meg a versenyt!
Titus szavait szeretnénk sok pajtinak szívére kötni. Nem 

az ész, nem az ügyesség, nem a tehetség a fontos, hanem az 
állhatatosság! Ha azt fogjuk be éltünk szekerébe, azzal nyer
hetjük meg a versenyt!

DEZSŐ PANASZA.

Dezső duzzogva jött haza az iskolából.
— Majd bepanaszolom a tanító urát édesapámnál, amiért 

úgy rámkiabált szólt pajtásaihoz.
Dezső az egyetlen urigyerek volt az iskolában, az uj 

orvosnak a fia. Mezítlábas pajtásai kísérték, de azok is talál
tak panaszkodni valót.

— Nagyon szigorú a tanító ur és mindig kiabál! -— szólt 
Ferkó.

— Engem meg is ütött már — tette hozzá Pali. —  De be 
is panaszoltam ám édesanyámnak!

így mentek hát haza zúgolódva a gyermekek. Dezső dél
előtt nem tudott atyjával beszélni, ebédnél vendég volt, dél
után betegrendelés. így tehát estére halasztotta a panaszko
dási. Délután azonban észreveszi a gyerek, hogy a tanító ur 
■van édesapjánál. Megszeppent:

-— J aj, talán megelőzött engem és bepanaszolt!



Fúrta az oldalát s mikor látta, hogy atyja egyedül van*, 
besettenkedett hozzá:

— Apukám, miért volt itt a tanító ur?
A  doktor komolyan felelt:
-— Mert nagyon beteg szegény.
Dezső meghökkent:
—  De hát minek is kiabál!
Az apa ránézett a fiára és szokatlanul komolyan felelt:
— Beteg a tüdeje. A sok beszédtől és kiabálástól. Dezső- 

ben felkerekedett az előbbi harag.
—- Mi baja?
— Gyere ide, majd megmutatom, hogy miért.

Előkereste az arcképes albumot és elővette egy mezítlábas,.
szánalmasan rongyos gyerek régi képét.

—  Tudod ki ez?
—  Nem, apus.

— Én vagyok. A te apád, mint kisfiú. Árvagyerek voltam. 
Szegény, elhanyagolt, rongyos. De jó eszem volt s á falusi ura
ság vállalta, hogy Mtanittat, ha lesz kedvem a tanuláshoz. De 
nekem nem volt! Nem figyeltem, játszottam és lusta voltam.. 
Hála azonban, hogy tanítóm szigorú volt. Ha enyhén hagyott 
volna, ma szegény ember lennék s te is ilyen rongyos kis fiú 
lennél, mint amilyent e képen látsz. De ő nem hagyott. Szigorúan. 
fogott, kiabált velem, megvert jól és bezárt. Erre tanulni kezd
tem, ember lett belőlem, sőt ur. Isten után a jó tanítómnak 
köszönöm. Látod, a te tanítód Is ilyen jó ember. Ha nem sokat 
törődne veletek, nem beszélné ki tüdejét, nem kiabálna, akkor 
ő ma is egészséges lenne, de belőletek nem válnék ember. Mivel 
azonban ő betegre beszéli és kiabálja ki tüdejét, a haszontalan 
gyerekekkel, ő hamarább fog meghalni, de a faluban derék 
embereket nevel föl.

Dezső hallgatott. A  szemeiből könnyek szivárogtak elő. -

—  Miért sirsz, kisfiam? — kérdezte az apa.
— Sajnálom a tanító urat. És sajnálom, hogy ma én is 

rossz voltam és velem is kiabálnia kellett — felelt sirva a kisfiú.

Attól fogva Dezső megváltozott az iskolában. A legjobb 
fiúvá lett és tanítóját nagyon szerette. Sőt többi pajtásainak 
is megmagyarázta, hogy milyen nagy kincs a jó tanító, milyen, 
áldozatot hoz a gyermekekért, mennyire kell becsülni, szeretni..
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Akkor is, ha nagyon szigorú. Sőt akkor legyünk igazán hálá
sak iránta, mert a saját erejének feláldozásával igy nevel a 
ĝyermekekből derék embereket!

J egyezzétek meg ezt mindnyájan, kedves gyermekek!

m

Október. Október az őszt elhozza —
Olvasgatni hiv a szobai

ŐRANGYALRA.

Amikor születtem, már bölcsömnél álltái,
K iterjesztett szárnnyal álmomra vigyáztál.
És amikor járni, futkározni kezdtem,
Hogy bajom ne essék, hányszor fogtad kezem.

Első utamra is a kis ovodába,
S azóta is mindég jobbom mellett állva,
Minden utaimra te kisérsz el engem,
Otthon s iskolában védve állsz mellettem.

Álmaim alatt is virrasztasz te áldott,
Bárki tör ellenem, védve,-óvva állsz ott.
Bajban, betegágyon, veszélyben is érzem,
Nem vagyok elhagyva, angyalom van nékem.

Imádkozol értem s tanitasz a jóra 
S ha a Sátán csábit, te azt mondod: „Soha!
Soha nem engedem/“ — szólsz s átkarolsz védve 
És én hozzád futok menedéket kérve.

így kisérsz akkor is, hogy ha majd nagy leszek 
S mint a nagyok szoktak, küzdők és szenvedek.
Te kisérsz majd egykor át a Másvilágra,
Édes őrangyalom — hála neked —  hála!

HOGYAN KÖSZÖNTSÜNK?

Lili és Annikő anyuska névnapjára készültek.
Lili nagyon ügyes volt és szép képeeskéket festett. Annus 

nem volt olyan ügyes, azért a házi munkában segédkezett és
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anyus névnapjára meglepetésül kifényesítette, ragyogóra sú
rolta a konyhaedényeket.

Estére várták haza anyust a meglepetésekkel. Annus több
ször figyelmeztette L ilit:

—  Nézd, milyen piszkot és rendetlenséget hagytál a mun
kád körül. Ennek nem fog örülni anyus.

—  Hallgass! —  kiabált vissza durván L ili.
Estére felöltözködtek. Annus csak úgy ragyogott a tiszt-'* 

ságban és szép fehér ruhájában. L ili meg se mosdott rendesen, 
csak úgy kapkodta magára a szép fehér ruhát. Akkor vette 
észre, hogy pompás befőtt van elkészítve.

—  Megkóstolom — gondolta s amikor Annus nem nézett 
oda, gyorsan torkoskodní kezdett. De ahogy a tálat hirtelen 
magához húzta, kilöttyent a leve és pecsétes lett a szép fehér 
ruha.

És épp akkor csengetnek. Nyílik az ajtó és kedves vendé
gekkel együtt belép anyus. Rögtön észreveszi a ragyogó 
konyhát:

— Ez bizonyosan Annuskám ajándékai — szól örven
dezve.

De belépve a szobába, L ili asztala körül meglátja a ren
detlenséget, szemetet is. Arca elkomolyodik. Akkor már hozzá
perdül a két leányka:

— Isten éltessen drága Anyus!
Anyus reájuk néz. És L ilit — hiába nyújtogatja ajándé

kát — eltolja a vendégek előtt:
—  Ez a piszkos, mocskosruhás leány nem az én leányom!
Annust pedig magához öleli:
— Ez az én kisleányom!
Pajtik, miért irtuk meg nektek ezt a történetet? Mert októ

ber égi anyánknak, a Sz. Szűznek hónapja. Köszöntni kell édes
anyánkat a szentolvasó imával. Bármit tennétek azonban tiszte
letére, ha bűntől vagytok mocskosok, elküld a Szűz Anya:

— Nem ismerlek!
De ha ragyogó tiszta szívben lakást készítve, ragyogó fe

hér lélekkel álltok elébe köszöntőre, akkor láthatatlanul magá
hoz ölel:

—  Ez az én gyermekem!

m
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A CSIBÉNYAK  TITKA.

Nagy ebéd volt Etus apukájának a nevenapjára. A  gye
rekeknek külön terítettek a kis szobában s ott vígan ült együtt 
Etus a két vendéggyerekkel. Sanyival és Annussal.

— A rántott csirke a legjobb étel! —  örvendezett Sanyi 
amikor behozták a nagytál csibét nekik is.

— Én is nagyon szeretem — szólt Annus. Főleg a melle- 
húsát.

— Én a combját — jelentette ki Etus. —  Hát te Sanyi?
— Én a zúzáját kérem, az a legjobb benne.
Szopogatni kezdték élvezettel s közben megjegyzi Annus:
*— Az én anyukám kedvence a nyak. Mindég azt kéri.

—  J é, de érdekes! ■—  felelt Etus. — Az én mamuskámnak 
is ez ar kedvence. Apus már mondta is neki, hogy lehet azt sze
retni?

— No ez érdekes — nevetett Sanyi -— Az én édesanyám 
is azt mondja, hogy legjobb falatja a csirkének a nyaka. Mi 
mindhárman mást szeretünk és a mamák mind épp a nyakát. 
Vájjon miért?

— Kérdezzük meg anyukánkat! Hátha valami titka van.

Fúrta a dolog a gyerekek oldalát. Össze is beszéltek, hogy
ebédután mindegyik odafurakodik pár percre anyukájához és 
megkérdezi. Azután majd ozsonnánál elmondják egymásnak.

Úgyis történt és az ozsonnai haboskávé mellett sorban be
számoltak egymásnak a gyermekek. Etus — a kis háziasszony 
kezdte.

— Megkérdeztem a mamát. Felnevetett és azt mondta: 
Hogy miért kedvence a mamáknak a csibenyak, az a mamák 
titka, amit el nem árulunk!

Annus összecsapta a kezét:
— Hát ugye, hogy titok! Az én anyukám is oly rejtélye

sen felelt. Azt mondta: K is lányom, azt te most úgy se értenéd 
meg...  Majd ha nagy leszel, talán kitalálod. És a te édesanyád 
Sanyi ?

Sanyi egész nekiszontyolodva felelt:
— Az én édesanyám rámnézett sokáig és könnyes lett a 

szeme. Akkor megcsókolt és azt mondta: Adja Isten kisfiam, 
hogy soká melletted lehessen az édesanyád s ne kerülj árva
ságra, amikor fájó szívvel tudnád meg a titok nyitját!



A  gyermekek összenéztek:
— Valóban különös titok lehet a csibenyakban. És most 

mégsem tudunk semmit. Hogy tudhatnánk meg?
Sanyinak egy jó ötlete támadt.
—  Te E tus! Azt mondottad, hogy itt a házban lakik egy 

árva kislány. Kérdezzük meg őt. ő  talán tudja, mert édesanyám 
azt mondta, hogy az árvák megfejtik a titkot.

— Sanyi, te okos fiú vagy! — lelkendeztek a lányok s 
uccu le az udvarra. A  házmesteréknél lakik egy teljesen árva 
rokonleány, J uliska.

Előkeresték J ulist, vittek neki az ozsonnatésztából s kezd
ték lassan kerülgetve kérdezgetni.

—  Hoztunk neked is a tésztából, mert nagy ebéd volt ná
lunk. Rántott csirke is volt. Szereted ?

— Oh nagyon. De nálunk csak a legnagyobb ünnepeken
van.

— És akkor melyik darabot választod?
— Amit elém adnak, azt köszönöm meg. Én bizony nem 

válogathatok.
—  De melyiket szereted legjobban? A combját vagy a 

fehérhusát?
-— Mindkettőt egyformán.
— Én a mellhúsát szeretem. De anyukám a nyakát. A  

Sanyi anyukája is és az Annusé is. Azt hiszem minden anyuka 
azt szereti, A  tiednek is az volt a kedvenc falatja?

Árva J uliska szeme könnybeborult.
— Igen, az én drága anyám is mindég azt vette ki. Azt 

mondta, az a kedvence.
—  Mit gondolsz, miért minden édesanyának az a kedvenc 

falatja?
J uliska nagy komolyan nézett a gyermekekre.
—  Kedves kisasszonykák és urficska, amig élt a drága jó 

anyám én sem tudtam megérteni, miért ép az a kedvence. De 
mióta meghalt és idegen asztalnál ülők, ahol nekem teszi ki a 
néni a csibenyakát és a jobb falatokat az édesgyermekének 
adja, azóta tudom.

—  Mondd meg hát nekünk is!
—  Azért, mert a csibenyak a legrosszabb falat. Nincs 

azon hús, nincs is azon ennivaló, csak egy kis szopogatós csont. 
És az édesanyák drága jó szive azt akarja, hogy az a legsilá-
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nyabb falat ne jusson se apának, se a gyermekeknek, kiveszi 
hát ő maga s rámondja, hogy ez a kedvence. így aztán mindig 
neki jut és a jobb falatok maradnak a családtagoknak. így 
tesznek az édesanyák mindennel. A  legjobbat a családnak en
gedik át és az ő áldozatos szívük beéri a legsilányabbal. Mert 
olyan szív nincs több, mint a családanya szive: Az mindent oda
adna — a saját szive vérét is!

K icsordult a könnye. A  többi gyermek meghatottan vi
gasztalta. Odaadták a csokoládéjukat is. Azután csöndes meg- 
illetődéssel mentek vissza a szobába.

Tudták már a csibenyak titkát s kezdte megérteni gyer
meki szivük, hogy egy édesanya mennyi áldozatot hoz a csa
ládért és gyermekekért.

Legközelebb igen elcsudálkoztak a mamák mindahárom 
gyermeknél, hogy amikor csibe került az asztalra, kijelentették:

— Én a nyakát kérem szépen, mert az a legjobb!
—- Miért szeretted meg egyszerre? — csodálkoztak a 

mamák.
— Az titok! —  szóltak mosolygó arccal az apróságok.
K is szivük titka pedig az volt: segíteni akartak anyuská-

nak áldozatot hozni a családért. Most még kicsiben, majd ha 
nagyobbak lesznek, a nagyobb dolgokban is.

SZÜRETRE.

I tt van az ősz, elköltözött a madár,
Sárga levél a szellővel tovaszáU.

A természet kezd siratni,
De a gazda és a pajti 

Telt csűr mellett dús szüretre vigan vár.

Kedves pajti ne gondolj csak vigságra,
Hány szegénynek nem is volt aratása.

Nem volt neki szüretje sem,
Télt vár fázva és éhesen.

Akad-e majd nemes sziv, ki megszánja?

Kedves pajti midőn a szép őszt nézed,
A saját kis szivedbe is nézz, kérlek. 

Lélkigyümölcs-erény ékkel,
Lesz-e ott bő szüret egyszer?

Gyümölcsös Ősz erre ad példát néked!



BOCSANAT.

Kelemen Rózsika kedves, szép, okos lányka volt. Intézeti 
bennlakó s mindenki nagyon szerette.

Egy nap a látogatószobába hivják. A bennlakó intézeti 
növendékeknél nagy öröm ez, mert azt jelenti, hogy hazulról 
érkezett valaki. Rózsika is boldogan szaladt.

Amikor kijött a szobából, nagy csomag volt a hóna alatt 
s egy igen egyszerű, kendős nénikét kísért. Pár leány messzebb 
a folyosón állt és nézte őket. Rózsika elpirult s a lépcsőn csak 
halkan mondta:

—  Kezét csókolom, drága édesanyám.
Azután csók és kézcsók nélkül futott vissza, hogy ne lássa 

a többi urileány.
— K i volt az a néni? —  kérdezte Lili, egy főszolgabíró 

leánya.
— Egy jó asszony a faluból — hazudott Rózsi, mert szé- 

gyelte, hogy egyszerű parasztasszony a mamája. —- Vele kül
dött a mamám csomagot.

Rózsinak aznap nem Ízlett a hazai csomag. Inkább elosz
togatta a barátnőinek. Rágott a szivén a féreg: a lelkiismeret- 
furdalás.

Pár nap múlva ismét hivatták Kelemen Rózsit a vendég



szobába. A  leányok ép a folyosón sétáltak tiz perc szünetben 
és bekanditáltak. Elegáns, halványareu urhölgyet láttak.

— Ugy-e, ez a mamád? — súgta oda Lüi Rózsinak, mikor 
az a szoba felé futott.

— Igen! — hazudta Rózsi.
De bezzeg, majd megállt a szive, amikor megtudta, hogy" 

miért kereste föl falujukból a jó jegyzoné.

—• Kislányom, készülj útra, édesanyád nagybeteg. Úgyis-, 
dolgom volt a városban, megígértem, hogy hazaviszlek. Dél
után újra bejövök érted. Az aggodalmon s bánaton kivül (mert 
azért nagyon szerette az anyját, csak a lányok, előtt engedett 
az ördögnek szégyenkezésből) a lelki ismerete bezzeg vádolta 
most Rózsit:

—  Megvert az I sten! Te szégyelted- anyádat. Most bün
tetésből elfogja venni az Isten.

Rózsi most már belátta és bánta a bűnét. De érezte, hogy 
még valami kell: a jóvátétel.

Mire bement az osztályba, már bent volt a kedves nővér- 
Odament kisírt szemekkel s kérte, hogy mondhasson valamit 
hangosan az összes lányoknak.

— Szólj, gyermekem — engedte meg' a nővér.
— Lányok, amilyen nagy bűnt követett el Rózsi azzal, hogy* 

megyek, beteg az édesanyám.
— Oh, láttam, olyan sápadtarcu — szólt közbe sajnál

kozva Lili.

— Nem, nem láttad. Mert én csúnyán hazudtam. A  mai 
látogatóm a faluból a jóságos jegyzőnéni.. Az én édesanyám 
egyszerű parasztasszony. Kendővel a fején jár s múltkor volt 
bent, de én szégyeltem és megtagadtam...  olyan gonosz vol
tam, hogy szégyeltem azt a jóságos édesanyát. . .  Oh,' bocsás
satok meg és imádkozzatok érte, hogy meggyógyuljon.

Sírva szaladt ki. A  lányok megrendülve hallgattak. A  nő
vér pedig igy szólt:

— Lányok, milyen nagy bűnt követett el Rózsi azzal, hogy 
szégyelte magát, ép oly hős volt most a bűn jóvátételében. 
Isten is megbocsát neki, mi is. Szeressük őt továbbra is és 
imádkozzunk beteg anyjáért.

A  jó nővér eltalálta. Isten megbocsátott Rózsinak, mert 
megbánta és jóvátette bűnét. Otthon-egészségesre ápolta föl
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■édesanyját s attól kezdve soha-soha többé nem bántotta meg. 
Sőt büszke volt mindig az édesanyjára.

—  Ez a szegény, egyszerű édesanya áldoz oly sokat az én 
taníttatásomra!

FORRADALOM A RUHASZEK RÉNYBEN.

K arcsi egy este — szokás szerint — össze-vissza dobálva 
T uháit, cipőit, bebújt az ágyba és lefeküdt. De alig alszik el, 
ime mi lyen  lármára riad fel! A  ruhásszek rényben  lárma és 
¡kiabálás:

— Nem tűrj ük! Nem tűrj ük!
És —  krach! —  felpattan a szekrény ajtaja s ime meg

elevenedve kiugrálnak Karcsi ruhái, cipői, kalapjai. Persze, 
az előbb levetett és szanaszét-heverő ruhadaraboknak sem kell 
több. Azok is felugrálnak és hozzásorakoznak a többi ruha
neműhöz.

E gy zsír-, kávé- és tintafoltos piros matrózbluz a vezér. 
iElőre is ugrik és így kiált:

— Testvéreim! Ruhadarabok, cipők, harisnyák, kalapok! 
Ide hallgassatok! Lázadjunk fel a mi rdssz gazdánk, a lompos 
J Carcsi ellen! Ne tűrjük tovább, hogy igy bánjék velünk!

— I gaz! I gaz! — zúgta rá a többi.
A  matrózbluz dühében naég jobban nekipirosodva foly

tatta:
—  így lebecsülni minket, drága dolgokat! Ez gyalázat és 

méltatlanság! K arcsi apja majdnem egy heti keresetéért vá
sárolt engem, elhiheti mindenki, hogy nagy az értékem. S 
K arcsi mit csinált velem?! Nemcsak, hogy összegyűrt, beplsz- 
kolt, könnyelműen Támlottyantotta a kávéját és hozzám kente 
& vajaskenyerét, hanem ráadásul belém merészelte törölni a 
tintás tollát is!

— Hát én akkor mit szóljak? — kopogott a sarkával a 
<cipő. —  Karcsi anyja a maga szájától elspórolt pénzen vett 
meg engem és haszontalan kis gazdám leütötte az orromat, 
mert mindig rugdal és sok csúszkálásban eltépte a talpamat.

—  Engem meg összegyűrt egészen, ahogy a sarokba do
bott —  panaszkodott egy vadonatúj szalmakalap.

—- Engem is folyton eltép, pedig gazdasszonyom gyenge 
szemeivel mindig javítgat. De Karcsi nem sajnálja az édes-
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anyját, se engem és lefekvés előtt cipő nélkül szaladgál bennem 
és eltép — sirt a harisnya.

így kiabált valamennyi. A  matrózbluz erre igy szólt:
— Bosszút állunk! összeesküdünk s felbíztatjuk összes 

ruhanemű testvéreinket, hogy egyik se akarjon K arcsira 
menni!

— Bosszú, bosszú! — ordította valamennyi s elhatároz
ták, hogy úgy tesznek, ahogy a matrózbluz mondta.

Karcsinak a haja is égnek állt rémületében.
— J aj, mi lesz ebből?!
Alig várta a reggelt, hogy megpróbálja. Fel akarja huzni 

a harisnyát, kicsúszik kezéből. A  cipő után nyúl, elgurul. Veszi 
nadrágját, kiesik ujjai közül.

— Segítség, segítség! — kiabál rémülten.
Beszalad a mama!
— Mi az?
— J aj, anyukám, öltöztess fel! Nem tudok magam öltöz

ködni, mert bosszút esküdtek ellenem a ruhadarabok.
Anyus megkönyörül. De neki sem sikerül. Minden, amit 

fiára akar adni, kihull a kezéből. Erre igy szól:
— Karcsi, nincs más hátra, egész életedet az ágyban kell 

töltened, mert ruha nélkül nem járhatsz, ruhát pedig nem 
lehet rádhuzni.

Karcsi erre bömbölni kezd, de úgy, hogy iszonyú. . .  É s 
sírva fogadkozik, hogy ezentúl vigyázni fog ruháira, csak még" 
egyszer próbálják meg vele.

— Még egyszer megpróbáljuk veled! — szól erre a piros 
blúz. Erre mind helyükre sétálnak, a mama is nyugodtan távo-i 
zik és Karcsi — felébred.

De Ígéretét nem feledi. Ezentúl jó szülei örömére nagyon 
vigyáz minden ruhadarabjára, nehogy bosszúra ingerelje a 
nagyértékü, drága ruhadarabokat.

HA FELNÖVÖK.

Ha felnövök, lesz egy kicsi házam,
Muskátli lesz minden ablakában.
A muskátli jó anyám virága, 
övé lesz a ház legszebb szobája.
Ott pihenjen meg öreg korára —
A jó Isten százezerszer áldja!



Ha felnövök, lesz virágos kertem,
Édesapám hogy ott ellehessen.
Pipázgasson vén fa alá ülve,
J ó levegőn újra felfrissülve, —
S feledve a gondot agg korára,
Isten őket százezerszer áldja!

Ha felnövök, kis kocsim lesz nékem,
Két pejlovát én tartom majd féken.
J ó szüleim, ha öregek lesznek,
A templomba kocsin elmehetnek.
Teljesül majd szivük minden vágya —
Isten őket százezerszer áldja!

TRÉFÁSAN KOMOLY TÖRTÉNET.

E történet szereplői a jó édesmama, J ózsika, Palika és a 
palacsinta.

T. i. édesmama palacsintát sütött. Persze ott kuktáskodott 
J ózsika és Palika is. Csakhogy két különböző okokból. J óska 
segitett: hol aprófát hasítani, hol a tűzre tenni, hol a pincébe 
vagy kamrába futni ezért is, azért is. Palika pedig kuktásko
dott, hogy amint a palacsinta sül, azonnal elkoldulja:

—  Édesanyám, kérem, ezt a frissen sültet adja már 
nekem.

Az elsőt még szó nélkül odaadta anyus. A  másodiknál már 
intette:

— Tudod, Palika, hogy nem szeretem, ha külön esztek. 
Majd az ebédnél, az asztalnál kaptok. Egy kis önmegtagadás
sal várd be szépen. TJ gy, ahogy J óska teszi,



— De mikor igy olyan jó — könyörgött tovább Palika.
— Nem bánom, de akkor kikapod a részedet és az asztal

nál nem kapsz.
K i is kapta a részét és öt palacsintát habzsolt be azon 

sültmelegében Palika. J óska egyet se kért.
Ebédnél a főzelék után hozzák a palacsintát. Palika arca 

elkedvetlenedik. Hát még, amikor látja, hogy édesanyja oda
megy az üvegszekrényhez és a legszebb, aranysárga barack- 
lekvárt, a fiuk kedvencét kezdi bontogatni.

— Anyus, miért tetszik kibontani? —  kérdi Palika.
— Édesapátok mondta, hogy ezzel kéri a palacsintát. 

Ahhoz adom.
No, de erre már leesett Palika álla.
— Anyus én igazán nem kapok?
— Hiszen kivetted a részedet előre, kisfiam —  felelt sze

líden, de határozottan az édesanya. — Mindenkinek ki volt 
számítva a része, te előre kikaptad, most már sajnálom, de 
nem jut neked.

Palika arca pityergősre görbült s nyafogni kezdett:
— De igazán én csak úgy üresen kaptam és nem lekvárral.
—  Az már a te bajod, fiam. Mért nem vártál sorjára, 

amikor jobbat kaptál volna, mért nem tudtad a mohóságodat 
megfékezni. így üresen kaptad meg előre, amit egy kicsit később 
sokkal jobban elkészítve kaptál volna meg.

Édesapa, aki eddig hallgatott, most nagyon komolyan 
megszólalt:

— Palkó fiam, legyen neked ez a lecke az életre. Aki a 
földi életben már előre kivesz magának minden örömet és ma
gát megfékezni nem akarja, lemondani, önmegtagadást gya
korolni nem tud, az előre kiveszi részét az üres örömökből s 
nem marad része a sokkal dusabb, igazi örömökből kicsit ké
sőbbre: a mennyei örökkévalóságra! M g az, aki itt a földön 
tud lemondani mohó vágyairól, az később a mennyei lakománál 
sokkal jobbal lesz bőven kárpótolva!

IMÁDKOZIK  A K IRÁLY .

Ezer éve igy volt: Imádkozott térden,
Bársonypalást vállán, korona a fejében,
Kard volt az oldalán, selyem mente rajta,
Arany trónlépcsőről szállt az égbe szava,



K irályi várában testőrség őrizte,
K örötte dobogott minden magyar szive.
U j királyságában, mely akkor épült fel,
Az ősz király emigy imádkozott hittel:
„Nézzed, szép Szűz Anya, ez az erős, uj hon,
Most lett kereszténnyé ■— itt van, neked adom,
Tied Magyarország, oh fogadd el áldva,
Legyen hazánk mától Mária országa!u 
István király látja Szűz Anyát a mennyben,
Lenyúl országáért és azt mondja: Legyen!
Lesz nagy Magyarország — földobog szivében,
És nem is csalódott bizó reményében!

A mai nap igy van: Sirva borul térdre,
Nincsen koronája, szép palástja tépve,
E ltörött kis kardja, selyem nincsen rajta,
Durva fapadlóról száll az égbe szava.
K irályi várából messzire kiverve,
Csupa idegen közt, nincs honfi mellette.
Összetört királyság bús emlékeivel,
A kis király emigy imádkozik hittel:
„Nézzed, szép Szűz Anya, szegény összetört hon,
Olyan szegénnyé lett, mégis neked adom.
Tied Magyarország, fogadd igy és áldva,
Add, hogy maradjon meg: Mária országa!“
Ottó király, hogyha nem is látja szemed,
Szent Szűz elfogadja buzgó kérelmedet,
Lesz uj Magyarország, vissza fogunk hozni,
Bizzál Szűz Anyánkban s nem fogsz csalatkozni!

LÉGY TAK ARÉK OS!

Karcsinak öt fényes pengőt ígért az édesapja névnapjára. 
K arcsi boldog volt s már előre tervezgette, mi mindent fog 
venni: üveggolyót, játékpisztolyt, szentképet,, csokoládét s ki 
tudja még mit!

Apa az ígéretet tanév elején tette s ahhoz kötötte, hogy jól 
tanuljon Karcsi. A  gyerek tanult is becsületesen, csak egy baj 
volt. Minduntalan azzal állt elő:

— Édesapám, kérek ötven fillért ceruzára!
— Hisz nemrég vettél!
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— Db már elfaragtam, nagyon kicsi s uj kellene.
— Mutasd csak, milyen kicsi?
Karcsi megmutatta. Apa fejét csóválta:
— Ejnye, ejnye, az én diákkoromban az ilyennel egy hó

napig is elírtunk még. De ti nem tudtok spórolni.
— Édesapám, én nem szeretek ilyen kicsivel irni.
—  No jó, add ezt ide s itt az ötven fillér.
Kéthetenként megismétlődött ez a beszélgetés. K arcsi

megkapta az ötvenfilléreseket, apa pedig a kis ceruzákat.
így érkezett el Karcsi névnapja egy szép tavaszi napon. 

Apa magához hivta:
— Fiam, a tanulásoddal meg voltam elégedve. ígéretemet 

megtartom, ime itt az öt pengő.
És ezzel egy csomagot tett Karcsi elé. Karcsi ámulva bon

totta fel és — elnyúlt az arca.
A kis ceruzák voltak a csomagban!
— De apa —  kiáltott fel sirós hangon Karcsi. —  Hisz ez 

nem pénz!
— Dehogy nem kis fiam, számold csak meg. Három ilyen 

kis ceruzából, amit te már eldobtál, kitellik egy nagy, ami öt
ven fillér. Hatból egy pengő. I tt pedig ép harmincegy van, te
hát eggyel még több is mint öt pengő.

Karcsi keservesen sirni kezdett. Édesapja komolyan 
rászólt:

— Ne sirj, hanem tanuld meg, hogy amint most ceruzára 
pazaroltad el az ötpengődet, úgy pazarolnád el később más 
mindenfélére az egész vagyonodat, ha gyermekkorodban meg 
nem tanulsz spórolni. Tanuld meg fiam a takarékosságot! Két
hetenként ezentúl is kiadom neked a ceruzapénzt, rajtad áll, 
hogy összespórolod belőle azt, amit most elvesztettél.

A  lecke használt. Karcsinak egy esztendeig kitartott a 
harmincegy kis ceruza s kéthetenként félrerakta az ötveníillé- 
reseket. Következő névnapjáig igy 18 pengőt gyűjtött össze, 
amit az apa jutalmul kiegészített húszra s Karcsi megvehette 
belőle régi álmait: a kis footballt és kerekes korcsolyát.

ARANYSZÍV

Megígértem Erzsikének, hogy nevenapjára
Csipkés kötő, hajasbaba, sütemény vár rája.
De Erzsiké megölel és oda súgja nékem:



„Én a kötőt, hajasbabát, süteményt nem kérem,,
Kendőcskére, lábbelire épp elég az árva,
Mert a szegény kis Katónak nincs meleg ruhája!“ 
Megcsókolom Erzsikémet: „K i súgta ezt néked?“
)yAz őrangyal súgta nekem, kicsi védencének!“

AZ ÖREG KOLDUS.

öreg koldus állt a konyhaajtó előtt kéregetve s hallotta,, 
amikor Feri és J uci arcukat elfintorítva, szóltak anyjuknak:

—  Csak kenyeret kapunk uzsonnára?
—  örüljetek a szép fehér kenyérnek.
Az öreg koldus meghallva a dolgot, közbeszól:

L

—  Engedje meg urficska és kisasszonyka, hadd szóljak 
valamit.

—  Szóljon, bácsi!
—  Mikor én ilyen kicsike voltam, jól emlékszem, ép ilyen 

szép fehér kenyeret kaptam egyszer. Durcásan lettem el, mert 
lekvárt nem kaptam rá és az udvaron eldobtam. Látta a cselé
dünk és rámszólt: Megálljon, megveri az Isten és fog még kol
dulni fekete kényérért is! És, lássák, kis urfi, kisasszony, be
teljesedett a jóslat. I tt koldulom most a fekete kenyeret.



A két gyermek nem szólt, de szive mélyéig megindult a 
történeten. És attól kezdve nem fitymálták a kenyeret, de sem
miféle más ételt sem. Eszükbe jutott az öreg koldus története s 
megbecsülték azt, amit kaptak.

GYÓGYULÁS.

Beteg volt a gyermek, orvos volt az apja.
Imádságos asszony a jó édesanyja.
Mindakettő ott ült sápadtan, aggódva.
A kis beteg arca láztól csupa rózsa.
Fölsir most az asszony: Segíts édes férjem.

. Hiszen te orvos vagy!“ Könny a fér j szemében.
„Nincs több orvosságom, nem tudok már többet...**
Szól s már nem titkolja a csorduló könnyet.
Meg remeg az anya. Tán ájul az ágyra?
Nem! Felcsillan szeme bizó sugárzásra:
„ Most az én gyógyszerem vegyük elő fér jem“
Térdel az ágy élé, olvasó kezében.
Az apa és anya imádkoznak együtt:
„Üdvözlégy Mária. . Súgja szivük, nyelvük. 
tyKÍ a kisded J ézust az életre szülted,
Mentsd meg az életnek drága gyermekünket!
K inek fia értünk meghalt a kereszten,
Esdj, hogy érdeméből éljen a gyermekem.
K inek Fia, J ézus, téged mennybe felvett,
É gi hatalmaddal mentsd meg e gyermeket!“
Mondják, mondják, mondják az olvasót egyre.. .
& azalatt a gyermek mintha szenderegne.
Leszáll a nagy láza, alszik nyugton, szépen.. .
Felkiált az orvos: „Túl van a veszélyen!“
Meggyógyult a gyermek, játszik már kacagva.
„Nem én gyógyítottam — hirdeti az apja —
Orvosa volt néki a Szent Szűz az égben,
S gyógyszer az olvasó a szülői kézben!“

AZ UTOLSÓ SZÓ.

Margitka arról volt híres, hogy mindig övé volt az utolsó 
szó. Még ha anyukája szólt rá, arra is volt mondani valója, 
hogy: de csak így, de csak úgy.. .



Hát egyszer csak mi történik! Hipp-hopp előtte terem egy 
csúf manó. A  nyelve egész a földig lógott. J aj, megijed 
M argit!

— K i vagy te?
— Én — vigyorog a manó. — A te legjobb barátod va

gyok. „Utolsó Szó“ a nevem. Te vagy az egyik leghűségesebb 
követőm. Azért jutalmat hoztam neked. Hogy egészen rám ha
sonlíts, minden utolsó szónál egy mákszemnyit nőni fog a nyel- 
vecskéd. Ha tovább is oly szépen folytatod, mint eddig, mához, 
egy esztendőre olyan leszel mint én!

A  manó eltűnt. Margitka megdörzsölte a szemét és azt 
hitte, hogy csak álmodott. Meg is feledkezett róla. de egyszer 
csak, ahogy be akar harapni az uzsonnaalmába, a nyelve he
gyét is majd leharapta. E jnye, mi történt a nyelvével? Ettől 
kezdve mindig útban volt. Később pedig már a mamuskája ré
mülten csapta össze a kezét:

—  J aj, Margit! Mi van a nyelveddel? Hiszen kilóg a. 
szádból.

—  Nem is lóg, — felelt Margit, hogy övé legyen az utolsó, 
szó. De azért benézett a tükörbe és majd elvágódott ijedtében t

A  manó igazat jósolt. Hej, sirt, rítt Margitka. Dehogy 
mondott volna többé utolsó szót! A nyelvéből pedig a doktor
bácsinak kellett leoperálni egy darabot, hogy ki ne lógjon világa 
csúfjára.

Ugy-e pajtik, tiveletek nem fog történni ilyesmi? Nektek 
tudni sem szabad, hogy mi az az „utolsó szó!“

S3

November Novemberben eső, sár,
J ó könyv mellett az se kárt 

M'INDSZENTRE.

Mily ragyogás fenn az égben,
Mennyi fénylő glória!
Áhítattal nézi a föld
K icsi lánya, kis fia.
De nini. . .  Ott a magasból 
őnekik leintenek:
Induljatok miutánunk 
K icsiny földi gyermekek.



Hisz nekünk is lakásunk volt 
Valamikor lent e föld,
Mi is voltunk kis gyermekek 
Sok-sok évvel ezelőtt.
Ti is tudtok idejutni,
Rátok is vár glória. . .
Indulj el a szentek utján 
Föld kislánya, kisfia!“
Ezt üzenik le a földre 
Az ég összes szentjei.
Induljunk a szentek utján 
A glóriát elnyerni!

NOVEMBERI TÖRTÉNET.

Temetésről jött haza a pap bácsi. Gyalog ment az esti 
szürkületben. Amikor a temetőbe vezető fasorban elindul, egy 
didergő, vékonykabátos fiucska közeledik vele szemben. Szeme 
kisírva, sőt még most is szipog. A pap megállította:

— K i vagy te, kisfiú?
— Pista —  felelt ijedten a megszeppent gyerek.
— Hová mégy ilyen későn?
— Édesanyámhoz.
— Hol lakik?
—  A  temetőben — felelt a gyermek és elsírta magát. — 

Hozzá akarok menni.
— Ha anyuskádhoz akarsz menni, rossz helyen jársz itt. 

Anyád már nincs ott. Majd és megmutatom az utat, amely 
hozzá elvezet.

Kézen fogta a fiút. Közben megismerte. Pista volt a kis 
árva, akit a jó rokonok vettek magukhoz irgalomból, hogy föl
neveljék. A pap bácsi tudta, hogy hol laknak. A  főúton vezette 
haza. A templom és iskola előtt figyelmeztette a fiucskát:

— Hol vagyunk most?
— A templomnál.
— És most?
— Az iskolánál.
Oda értek, ahol a jó rokonok laktak.
— Hát most hol vagy?
— Otthon — felelte szepegve Pista.
—  Látod, kisfiam, ez az ut visz az édesanyádhoz. A  temp-
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lom, az iskola, az otthon. Ha e három helyet szereted, ha szíve
sen jársz templomba, szorgalmas vagy az iskolában, jó vagy 
otthon és az utcán, egyszóval: ha jó szivgárdista vagy, akkor 
eljutsz a mennyországba. Az édesanyád pedig most már ott la
kik és nem a temetőben. Oda igyekezzél azért, mert ott találod 
fel őt.

Pista szivébe véste a tanítást. Nagyon jó fiú lett, hogy 
majd ő is eljusson oda, ahol most az édesanyja lakik: a szép 
mennyországba.

HALOTTAK  NAPJ ÁN.

Halottak napján künn a temetőben 
Remegő fénnyel száz kis gyertya ég,
Halottak napján a sirok lakói 
Sok imát kapnak és sok szentmisét.
Halottak napján boldogan pihennek 
A sok imával szentelt tetemek, —
Mert lelkűk ott a tisztulás tüzében 
Sok enyhet kapott s az Ég közelebb.
De j a j . . .  mi az? . . .  ni —  ott egy sir hant mozdul. . .  
Halottak napja csöndes éjjelén. . .
És mint kisértet kiszáll most a sirból. . .
Egy asszony, az — oly szenvedő szegény ?

1Hová, hová — a csöndes, néma éjben?
Miért nem nyugszol a sírodban: mondd?
Felel az asszony s könny hull a szeméből,
M ig hangja mint a lélekharang kong:
Anya vagyok és gyermekeim élnek 
És mégis nincs, ki imádkozna értem!
Csak egytől félek s ez hiv ki a sirból:
Tán nincs már szivük . . .  megyek hát s megnézem...

A GYŐZTES.

Lajcsi és Bandi csúnyán összekaptak tízórai szünet alatt. 
Verekedésre került a sor, de csengettek.

— Előadás után megvárlak! — súgta oda Lajcsi.
—  Csak gyere! — lihegte vissza Bandi.
Bandi volt a nagyobb, erősebb. A verekedést szerető fiuk 

kíváncsian várták, hogy mi lesz előadás után.
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— Biztosan Bandi fog győzni, mert ő az erősebb — sut
togtak egymás közt.

— Ez az ostoba Lajcsi, hogy mer kikezdeni vele!
J ól sejtették a fiuk. Bandi győzött. De nem úgy, ahogyan 

a pajtásai képzelték!
Előadás után Lajcsi hátára kapta a táskát, kezébe a rajz

vonalzót és kipirulva sietett előre. A  községháza mögött harci 
készenlétben megállt. K iváncsi fiuk csoportosultak nézőnek.

Bandi jött is már. K icsit késett. A  sarki boltban volt. Ke
zében szintén a vonalzó.

Felemelte, de nem ütött le, hanem igy szólt:
— Lajcsi, várj egy percig. Kérdezek valamit!
—- K érdezz!
— Szeretetet vagy gyűlöletet tanulunk mi J ézustól?
Lajcsi meglepve nézett és önkéntelenül leengedte a vonal

zót. Bandi folytatta:
—• Én szeretetet tanultam a hittanból és szentáldozásbóL 

Vettem a sarki boltban cukrot. Gyere, felezzük meg és men
jünk békén haza.

Lajcsi elpirult és könnyes lett a szeme. Odament és kezet 
nyújtott:

— Győztél Bandi! Gyere, menjünk együtt haza.

Bandi valóban győzött. Hármas győzelmet aratott: Le
győzte a verekedésre bujtogató gonosz lelket, legyőzte önma
gában a rossz indulatot és lefegyverezte Lajcsit is szeretetével.

Pajtik, az igazi nagy győzelmeket a szeretet vívja ki, ne 
feledjétek ezt soha!
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TEMETŐBEN.

Temetőn át, kocsi gördül,
Fényes nagy úr rajta,
Ahogy nézi a sírokat:
Elsötétül arca.
Megborzad a temetőtől:
,J iám is ez vár egyszer...
J aj a halál !a . . . “ s remegni kezd 
Szörnyű félelemmel.

Ugyanakkor kis fiucska,
—  Mezítlábas, rongyos —
Nézegeti a sírokat 
S arca oly mosolygós•.
Azt gondolja: „Oh de jó lesz 
Meghalni majd nékem,
J ézuskával örvendezni 
Fönn, a boldog égben!“

MIT ADSZ?

A  mennyei seregek ezer esztendő előtt lenéztek a földre. 
S mikor Magyarországra esett tekintetük, dicsőítő énekbe 
kezdtek:

— Ú jra egy ország a miénk.. • Vajkot keresztelik.
Vajkból István lett. S az István leikébe belesugott az

Isten lelke:
— István mit adsz nekem?
—  Magamat, hogy egészen a tied legyek!
És István szent életet kezdett, olyat, amilyet az igazak 

élnek.
Az Ur pedig tovább kérdezte:
— A  népemet! — felelt a szent király. S akkortól kezdve 

már apostollá lett. Maga járta be kereszttel népét, hogy ráönt
hesse a pogány fejekre Krisztus keresztvizét.

De az ur még tovább kérdezte:
—  István, mit adsz nekem?
—  A  koronámat! — volt a válasz.
És valóban, a magyar korona apostoli korona, katholikus 

korona, szent korona, Krisztusnak szentelt koronává lett.
Az Ur pedig még többet akart.



—  István, mit adsz még nekem?
— Mit adjak még Uram? Hiszen már mindenemet neked 

adtam.
— Add nekem a jövőt!
— A  jövőt? Hisz az nem az enyém.
— A  jövő a gyermek. Add nekem a fiadat, hogy legyen a 

jövőnek: az ifjúságnak egy örökös eszményképe.
István lehajtotta a fejét s megadással szólt:
—  Odaadom.
Oda is adta. Imre hercegnek ifjan kellett meghalnia, hogy 

legyen egy hótiszta, imádságos magyar ifjú mintaképe a ma
gyar ifjúságnak.

Gyermekek, értetek adta oda Sz. István a fiát- S most 
már ő kérdi tőletek:

■— Mit adsz? Milyen erényt adsz cserébe áldozatomért 
fiam példájának követésére, a haza javára?

CSODARÓZSÁK.

Wartburg várnak nagy udvarán 
Gyűlnek a szegények 
Szent Erzsébet — hazánk lánya 
Ép feléjük lépked.
Kötényében a kenyeret 
A szegénynek hozza — 
összesugdos háta mögött 
A sok irigy szolga, k 
„Pazarol a feleséged“ —
Besúgják férjének
És a férje; Wartburg ura
Hisz a csúf beszédnek.
Felindulva odatoppan:
„Mutasd a kötényed!“
Elhalványul a szent asszony 
S fohászt küld az Égnek 
Kötényét most széjjeltárja 
Nincs ott kenyér egy se —
Fehér rózsa, piros rózsa
I llatozik benne. * . ;
Rózsává lett mind a kenyér —



A sokaság látja —
Csoda —  csoda —  zúg a tömeg —
Szent asszony légy áldva!
Wartburg ura térdre roskad 
Bocsánatot kérve.
Szent Erzsébet rózsáinak 
Fennmaradt emléke...

MESE. '

Vetekedtek az évszakok: tavasz, nyár és tél. K i a legszebb 
s hatalmával legjobban ki él? „Én, — szól a tél — legszebb 
vagyok. Csupa kristály jégruhám. Puha, bársony, fehér sző
nyeg terül lépteim nyomán. Hatalmam nagy erejétől minden 
lehull, kővé fagy.“ Szól a tavasz: „Inkább az én virágtermő 
erőm nagy. Dús virággal, gyepszőnyeggel legéslegszebb én 
vagyok. Tudja ezt az egész világ, tudják kicsik és nagyok.“ így 
szól a nyár, a szünidő és szabadság évszaka; „Legtöbb 
öröm és mulatság én bennem van...  hahaha! Azért én vagyok 
a legszebb, hatalmam is milyen nagy. Éget, perzsel napsuga
ram, nagyobb erő, mintha fagy.“ S jő most az itélőbiró, a Ter
mészet Tündére. Szól: „Én döntök! A  győzelem szerény, néma 
őszt érje. Mert gyümölcsöt az ősz termel és ki a legtöbb jót 
teszi, az a legszebb s a legnagyobb hatalma is van neki. Szép 
szerény ősz, a győzelmet ma én teneked adom, mert a jótett 
legszebb szépség és legnagyobb hatalom.“

J ANCSI  LOPOTT.

J ancsi szalad be tiz perc után először az osztályba. A kis 
Ferike padján csodaszép piros alma volt. J ancsi aznap nem ho
zott uzsonnát, mert szegények voltak s hónap közepén már nem 
jutott uzsonnára. Megkívánta nagyon az almát. Körülnézett 
—  senki! —  hopp, zsebrevágta az almát.

Életében először lopott. Dehogy szokott ilyet tenni! És most 
mégis, tőrébe esett a kisértésnek. ,

Sietve a helyére ült. De a szive hangosan dobogott:
—  J aj .... Ferike most simi fog az almájáért. . .  Kutatás 

lesz . . . Megtalálják nála.
Ám a csacsi kis Feri elfelejthette, hogy almát hozott. Be

ült szépen a helyére s eszébe se jutott az alma.
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J ancsi megnyugodott. A  tanító néni belépett. Olvasás volt.
— Üssétek fel a negyvenkettedik oldalon a természetraj zí 

olvasmányokat. Kezdd el Tóth Péter!
A  felhivott fiú felállt és hangosan kezdte:
— Negyvenkettedik olvasmány; Az alma.
J ancsi az első pad sarkán elsápadt és a tanitónéra nézett. 

Elrémülve gondolta:
— Biztosan tudja a tanító néni az almalopást. Azért olvas

tat az almáról. . .  Utána vallatni fog.

Pedig dehogy. Szépen továbbolvasták a többi olvasmányt 
is. J ancsi ízgett-mozgott és a zsebkendőjével kirántotta az 
almát Amikor előregurult, a fiuk nevetni kezdtek.

J ancsi majd kővé meredt
— Mindennek vége! —  gondolta és hangosan sirva borult 

a padra.
Pedig nem történt semmi. Egyik pirosalma olyan mint a 

másik, senki se ismert rá Feri almájára, ö maga sem. A  fiuk 
csak azért nevettek, mert örültek, hogy gurul valami a komoly 
tanórán. A  tanító néni még vigasztalta is J ancsit:

— Oh, te kis csacsi. Hát ne sir j! Hiszen láttam, hogy csak 
a zsebkendővel gurult ki és nem játszottál. Ezért ugyan nem 
kapsz k i! Vedd fel szépen.

Baj nélkül múlt hát el az óra. Hazamenet a párja: Béres 
Laci igy szólt J ancsihoz:

— Én ma amarra megyek haza, mert be kell menni nagy- 
anyámékhoz.

J ancsi elpirult Azt gondolta:
— Talán tudja, hogy tolvaj vagyok, azért nem akar velem 

jönni.
Mégis hazavitte az almát. Persze hazudott:
—  Édesanyám, kaptam egy almát. Odaadom I luskának.
—  Megárt neki . . .  Edd meg te, fiam — felelt szelíden az 

anyja.
J ancsi megrémült. Rögtön arra gondolt:
— Édesanya talán sejti, hogy lopott alma és azért nem en

gedi az ártatlan babának adni!
Pedig dehogy is! Csak a gyomra fájt már két napja I lus 

babának, azért féltette anyuka. Ám J ancsi nyugtalan lelkiisme
rete rémet látott.



J ancsi nem birta tovább. Sirvafakadt.
—  Mi bajod, kisfiam? -— kérdezte ijedten anyus.
— Édesanyám, — zokogott J ancsi — nagy rosszat tet

tem . . .  É n . . .  ezt az. . .  almát. . .  loptam...  Boday Feriké
től . . .  Azóta nincs nyugtom...

Az anya elkomolyodott.
— . Fiam, nagyon megszomoritottál. De megvigasztal az, 

hogy bevallottad és megbántad. Sohse tedd ezt fiam! Sohse tedd 
ezt többé; mert megbántod vele a J ézust és elveszted becsülete
det. És amellett jegyezd meg: a tolvaj magamagát jobban meg
lopja, mint mást. Te Feritől csak egy almát loptál, de önmagad
tól elloptad lelked békéjét, és szived jutalmát! Tehát háromtól 
loptál egyszerre: J ézuskától, mert az ő törvénye védi más 
ember jószágát, önmagadtól és pajtásodtól!

J ancsinak használt a lecke. Másnap az almát vissza csente 
Ferike padjába. Sőt legközelebb a jutalomcukrot, amit a tanitó- 
nénitől kapott, azt is Ferikének adta. És soha-soha többé nem 
vetemedett lopásra!



SÉTA A TEMETŐBEN.

Pista, K lári, J anika durcás kedvvel vette kabátját, kalap
ját. Édesanyjuk egy csomó virágot bízott rájuk, hogy vigyék ki 
előre a temetőbe.

Máskor örült a három testvér, ha sétálni küldték, de most 
nem volt kedvük hozzá.

— Olyan szép idő_ van — mormogott Pista. — Ferkó, J ózsi, 
Laci elmentek footballozni, felhasználva az iskolai szünetet. És 
nekem a temetőbe kell menni.

K lári pedig azért duzzogott, mert az ígért uj őszi kabátot, 
kalapot nem kapta meg. Anyus kijelentette:

— Nincs pénz, leányom. J ó lesz a tavalyi.
K lári sirt, toporzékolt, csúnyán feleselt:
— így nem megyek a temetőbe. Ott vannak mind a lányok: 

Lili, Pannika, I ca. . .  Mind uj ruhában.

Nagyon megbántotta anyját. De kapott egy nyaklevest s el 
kellett mennie.

A legkisebb, J anika, pedig azért volt duzzogós, mert a test
véreivel veszett össze.

— Nem megyek veletek! —  mondotta.
De hát anyus ráparancsolt s el kellett mennie.

így indult a három gyerek a temetőbe. Amikor megcsapta 
arcukat a koszorúk illata, elpárolgott a duzzogás szivükből s 
kezdték szégyelni, hogy olyan rosszak voltak. Megálltak a csa
ládi simái. A  nagy kőemlékre három arckép volt erősítve.

Az első egy férfit ábrázolt. Pista merően nézte és úgy vette 
észre, mintha nagyon szomorúan nézne rá a kép: az édesatyjá
nak képe. Mintha azt mondaná:

— Az én fiam nem akart imádkozni értem . . .  Fontosabb 
volt neki a játék, mint az én lelkem szüksége.

Pistának könnyes lett a szeme:
— Bocsáss meg, édesapám...

Most markolt először szivébe az az erős tudat, hogy a meg
holtak várják imáinkat és azért a megholtakért imádkozni kell!

K lári is mélyen megilletődve állt. ö a középső képet nézte. 
Olyan nagy leányka, mint ő. Az egyik megholt testvér je. I rmus- 
nak hívták. Első polgáriba járt, úgy mint ő, amikor meghalt.

Nagyon jó kislány volt. Biztosan az angyalok közt van, a



megdicsőültek ragyogó öltözetében. Pedig a földön ő is kopottas 
ruhában járt.

—  J aj* ha én is meghalok —  riadt meg K lárika lelke. — Mit 
ér már akkor nekem a földi ruha, amellyel most páváskodni 
akartam.. .  A  mennyei szép ruhát pedig nem kapom meg, ha 
rossz vagyok.

Elkezdett sirni őszinte bünbánattal. Gyermekszívébe bele
markolt az a gondolat, hogy mindnyájan a halálkapu előtt 
állunk és azért minden múló földi dolognál fontosabb lelkünk 
szépsége.

A kis J anka a harmadik képet nézte. Sanyika képe. Fél 
év előtt halt meg. Arnig élt, mennyit veszekedett vele! És most 
hogy bánja. . .  Hogy hiányzik a kis testvérke. . .  Most már 
szívesen odaadná legkedvesebb játékát is Sanyinak, csak élne.

De már késő. . .  És lám, még sem okult. Most ép igy ve
szekszik Pistivel és K lárikával és nem akart velük menni. . .  
J aj, ha büntetésül őket is elvenné az I sten!

Gyermekszívét megfogta az a gondolat, hogy a halálra 
gondolva becsüljük meg az élőket, addig mig velünk vannak!

Szeme könnyes lett. Odasimult K lárihoz és megfogta 
Pista kezét.

Mind a három gyerek sirt, őszinte bünbánattal. Azután 
elrendezték a virágokat, imádkoztak és testvéri szeretetben 
indultak hazafelé.

— Ezentúl sokat fogok édesapámért és általában a meg
holtakért imádkozni — kezdte Pista. —  Nem sajnálom rá az 
időt. Ha jut idő játékra, jusson idő a szegény szenvedő lel- 
kekre is!

—• Én pedig megjavulok. Nem leszek hiú, engedetlen, fele
selő. J ó akarok lenni, hogy majd ha én is meghalok, bejussak 
a szép mennyországba — folytatta Klárika.

— És én nem veszekszem többé veletek, — fejezte be a 
kis J anika — hanem nagyon foglak szeretni titeket, nehogy 
elválasszon tőletek is a jó Isten, úgy mint Sanyikától.

Komoly, jó feltételekkel indultak hát haza. A  temetőbe 
virágokat vittek és gyümölcsöket hoztak haza. J ó feltételek 
gyümölcseit!

m



K is J ézuska kérve-kérünk, 
K arácsonyfát hozz minékünk!

LEVÉL  A J ÉZUSKÁNAK .

Kedves jó J ézuska, Fölséges K irályom!
Amint tudni tetszik, közel van karácsony,
En is tudom, pedig még csak elsős vagyok,
Kisbetűvel, írok, nem. tudok még nagyot.
Piriké babát kért és Lacika lovat,
ők  még kisgyerekek és nem tudnak jobbat.
Lacika óvodás, P iri meg még baba,
De hisz úgyis tudod — jaj! —  itt lett egy paca.
Oh bocsáss meg, kérlek, majd lenyalom szépen,
Újat nem kezdhetek, mert nem leszek készen.
En nem kérek babát, majd rongyból csinálok,
De egy kis tűzhelyre szivem nagyon vágyott.
Igazi edénnyel, tepsivel is benne,
Ám lemondok róla, jaj, mert más kellene!
Mert hisz tetszik tudni, kedves kis J ézuska,
Én nagyon rossz vagyok, olyan méregduda.
Truccolok, veszekszem, anyukát megbántom,
Sir miattam sokszor nem egy kis pajtásom.
Anyuka reám néz s olyan bús az arca,
— Bár inkább megverne s ebédet ne adna, —
Reám néz s azt mondja: „M iért nincs jobb szived? 
Látod, a kis J ézus soha se tett ilyet!“
Oh, akkor valami itt bent úgy kezd fájni 
S ígérem, hogy soha nem fogom csinálni.
És látod, J ézuska, mégis újra ̂ teszem,
Azért kérlek szépen, uj szivet hozz nekem.
Uj szivet, jó szivet hozz el karácsonyra,
Ne bántsak meg senkit soha, soha, soha.
Miattam ne sírjon soha, soha, senki,
Tudjak szüleimnek örömére tenni,
Inkább nekem fájjon, de ne fájjon másnak,
Lacinak, Pirinek és a pajtáskáknak.
Hát azért nem kérem a tepsit és tűzhelyt,
Csak az uj szivecskét angyalkáddal küldd el.
Pá, pá, kis J ézuska, levelemet zárom —- 
Kezedet csókolom Fölséges K irályom!



A  MIKULÁSHOZ.

É lj ősz idén hozzánk, jó Mikulás bácsi?
E  kifosztott hazát fogod végig járni?
A  magyar gyereknek hozol e jót, szépet,
Vagy te is virgácsot hozol csak e népnek?
J ó Mikulás bácsi —  nem — azt én nem hiszem,
Te jó vagy még hozzánk — azt súgja kis szivem.
Azért irok neked —  nézd, mi szépen kérünk,
Hozzál a zsákodban valamit minékünk.
Nem kell cukor, dió — lemondunk mi róla,
Csak egy pár kenyérkét tegyél a zsákodba.
Magyar gyerekeknek, kiknek még az sincsen.
J ó Mikulás bácsi» áldjon meg az I sten!

ANGYALKÖSZÖNTÖ.

Egyszer az angyalkák fönn az égben arról tanakodtak, 
hogy miyen szóval köszöntsék a boldogságos Szűz Máriát? 
Mi a legkedvesebb neki?

—  K irálynő! — "szólt az egyik. —  Ez illeti meg legjobban. 
É g és föld királynője!

— Ez nem elég! — vetette ellen a többi, — K irálynők a 
földön is vannak. Olyan gyönyörűséges szót találjatok ki, ami 
csak a Szent Szűzre illik!

— Szent Szűz! — Ez a l̂egszebb! — kiáltott fel élénken 
egy másik fehér angyalka.

— Óh, ez gyönyörű! De még nem elég. Szent szüzek sokan 
vannak az égben. Valami ennél is különb, olyant használjunk 
köszönő szónak!

E gy fehér őrangyalka, aki sokat járt a földön és igy na
gyon jól tudta, mi az az anyai szív, örvendve közbeszólt:

—  Én tudom! Anya! Ez a legszebb szó. Úgy köszöntsük: 
„Anyánk!“

E szóra boldogság sugárzott minden angyalkáról. De még
sem találták elégségesnek.

—  Anya! A legszebben csengő szó a földön.. .  De anyai 
sz í v  több van. . .  Még egy ennél is szentebbet találjunk ki, ami 
csak a Szent Szüzet tisztelheti meg!

Az egyik kis angyal, aki eddig hallgatott, most áhitatosan 
beszélni kezdett:



— Úgy kell köszöntenünk: „Szeplőtelen!“
És alig hogy kimondta, egyszerre muzsikálni kezdett az ég, 

megtizszeresedett a csillagok fénye, énekelni kezdtek a glóriás 
szentek, csillogott, ragyogott a felhő és a nagy fényben, ragyo
gásban ott állott a drága Szűz Anya. Szivére mutatott, amely 
szent sz í v  a csillagoknál is szebben tündökölt, hótíszta fehér
ségben. Arra a szívre mutatott, amelyet soha bűn nem szennye
zett be, még az eredeti bűn sem. És azért egyedül „szeplőtelen“ 
az összes csak emberi szivek között.

Most tudták a kisangyalok, hogy eltalálták a legszebb kö
szöntő szót:

Leborultak, kitárták karjaikat és ezüstösen csengő ének
szóval köszöntötték a Szűz Anyát:

„Az egyedüli emberszivet, amely egészen tiszta, íme 
Köszöntünk téged, Szűz Anyának szentséges szeplőtelen

szive !<fc

s

J ÖN A TÉL .

„J ön a tél, jön a tél . . .  szánkó, ródli, lapda. . .

J aj de jó, jaj de jó!“ — igy ujjong a J anka.

„J ön a tél, jön a tél. . .  nincs ruha és nincs fa!“

A. pinceszobában sóhajt a kis Pista.

K inek örömöket hoznak a telek,

A szenvedőn segíts, ahogy csak lehet!
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LEGENDA.

A  kis J ézus születése idejében történt Betlehem közelében»
Volt két pásztor, aki összevszett egy juhocskán. Mindegyik 

azt állította, hogy az övé. Ennek is volt tanúja, annak is volt 
tanúja, nem lehetett igazságot tenni,

— Enyém a juh és azt nem engedem — kiáltozott az egyik.
—  De bizony az enyém, ne próbálj hozzányúlni! —  fenye- 

getődzött a másik.

Végre is ezt határozta el a két nagy haragos:
—  Menjünk ki a mezőre és verekedjünk össze a juhért. Aki. 

a másikat leteperi, azé lesz a bárány.
Indulnak is a szivükben nagy haraggal. De utjukban egy 

csodálatos karaván állítja meg őket.
Teveháton három diszruhás idegen, fekete és szinesarcu 

szolgák kíséretében. Messze, más országokból jöhettek.
A  két pásztor álmélkodva követi az idegeneket. És íme, a 

pásztorszállásra mennek, ahol egy szépséges asszonyt találnak 
még gyönyörűségesebb kisdeddel. Leborulva hódolnak előtte, 
ajándékokat adnak át neki és megcsókolják a kisdedet.

A kisded olyan csodálatosan mosolyog rájuk, hogy a távo
labb settenkedő két pásztor szívébe is belesugárzik ez a mosoly, 
összenéznek!

—  Csodálatos ez a kisded! Úgy látszik, ugyanaz, akiről 
pásztortársaink meséltek, hogy angyali ének közt született s mit 
nem akartak elhinni nekik.

S ime, e messziről jött idegenek tudják s ajándékot hoztak 
neki. Siessünk haza s hozzunk mi is ajándékot.



—- De mit?
— Én gondolom, hogy mit lehetne.
— Én is.
És a két haragos, mint két jóbarát egyetértve szalad haza. 

T2s azt a bárányt, amelyik felett összevesztek, együtt hozzák el 
ajándékképpen a kisded J ézusnak.

Szivükbe béke és szeretet száll . . .
Gyermekek, semmivel se dicsekedjünk, semmin se vesz- 

szünk össze. Amink van, az se ezé, se azé, hanem a J ézuskáé s 
neki ajánljuk fel mindig mindenünket! Ha valamin össze akar
tok valakivel veszni, engedjetek szeretettel s azzal a gondolat
tal: a J ézuskának engedem át!

A BAKTER K ARÁCSONYA.

Messze a falutól, hóval fedett vasúti töltés mellett, lakott 
a vasúti bakter egyedül.

Karácsony estéje volt, de nem mehetett sehová ünnepelni, 
mert az éjjeli vonatra kellett várakoznia.

Odakünn süvitett a szél s dúsan hullott a hó. A  bakter- 
házacskából kifújta a falakat átjáró szél azt a meleget is, 
amit a kis vaskályha nyújtott. Petróleumlámpa pislákolt az 
üres asztalon s mellette bóbiskolt a bakter.

— Hát ez az én karácsonyom? — sóhajtott magában.

Eszébe jutott gyermekéveinek karácsonya. Gazdag gyerek
volt, dús karácsonyfát és sok-sok ajándékot kapott De apja 
betegeskedni kezdett, mindjobban elszegényedett s mindig ke
vesebb lett a karácsonyi ajándék is. Mikor legénykorában a 
vasúthoz került, már csak az édesanyja élt s az gondoskodott 
a karácsonyról. Tavaly tették ki bakternek s öreg édesanyjá
val üldögélt itt egy szerény kis karácsonyfa mellett Idén meg
halt az anyja is. És idén a karácsonyáról nem gondoskodott 
senki. Üres a szoba, üres az asztal, ezen a szentestén nem ka
pott semmit.

Felsóhajtott:
— Oh, kis J ézus, nem gondolsz reám az idén?
De azután észbe kapott:
— Nem, nem zúgolódom. Legyen áldott a kis J ézus neve 

így is!
Felugrott, mert jelezték a vasutat A kis bakterháznál csak



akkor állt meg, ha akadt utas. Tudta, hogy a szentestén az el
hagyatott helyen nem fog senki kiszállni. Annál jobban ¿neg- 
lepődött, amikor a vonat mégis megállt.

—  Ugyan, ki szállhat ki a szentéjszakán ezen az elhagya
tott helyen?

Még nagyobb lett ámulata, amikor egy gyerek szállott ki, 
Hosszú, sötét, szegényes kabátba volt burkolózva s hátán üres 
hátizsák lógott. Nem félt, hanem bátran indult előre az éjben 
a hótakarón.

—  Gyermek, hová mész? — kiáltott rá. —  Elveszel a téli 
éjszakában egyedül!

Csengő hang felelt:
—  Hozzád megyek!
— Hozzám? — bámult a bakter.
A  gyermek hozzálépett:
—  Igen, hozzád. Atyám megbizott, hogy ebben a zsákban 

széthordjam a karácsonyi ajándékokat. Nézd, üres, nem maradt 
már benne semmi. Azért neked ajándék helyett sajátmagamat 
hoztam el.

Ledobta sötét köpenyét s ott állt fehéren, fényesen, ragyo
góan — J ézus!

A  bakter felkiáltott:
—  J ézus! —  s térdreborulva Ölelésre zárta karjait.
És a kis J ézus odasimult az ölelő karok közé. Sokáig. . .  

sokáig. . .  Addig, mig a szegény bakter magához tért a boldog
ság önkívületéből. És addigra a kis J ézus is eltűnt.

A  bakter újra egyedül maradt, de most már tulboldogan.



I lyen gyönyörű karácsonya még sohasem vol t. . .  Mert eddig a 
kis J ézus ajándékait kapta csak, most pedig magát a J ézuskát 
kapta meg!

*

Pajtik. Hát ti mire vágytok? A  karácsonyi kis J ézus aján
dékaira, vagy magára a jóságos J ézusra, az ő  szerető Szivére?!

A LEGJ OBB K ÍVÁNSÁG.

Az öreg, ősz Szilveszter apó botjára támaszkodva fáradtan 
ért az 1928 és 1929 határához. Hátán nagy-nagy zsákot cipelt. 
Megállt a határkő előtt és várt, hogy tizenkettőt üssön az óra, 
mert csak akkar szabad neki átlépni a határkövet.

De hirtelen vidám, bátor, mosolygó gyermek ugrott eléje 
és tiszteletteljesen ráköszönt:

— Dicsértessék a J ézus K risztus!
Az öreg apó csodálkozva nézett rá.
— Gyermek, hogy kerülsz te ide éjnek idején?
— Ne haragudj, Szilveszter apó. De én tudom, hogy az 

öregek tudják a legjobb tanácsot adni. Ú jévre az emberek egy
másnak jó kívánságokat mondanak. Szeretném tudni, mi a leg
jobb kívánság. Mindenkit megkérdeztem és mindenki mást 
mondott. Azért lestelek meg, hogy megkérdjem tőled.

Az öreg felelet helyett megmutatta a zsákját.
—- Nézz bele!
A gyermek bekukucskált. Először gyönyörködve csapta 

össze kezeit, de azután rémülten felsikoltott. A  legszebb gyé
mántok és drágakövek között pár utálatos varangyos béka ter
peszkedett.

Szilveszter apó újra becsukta zsákját.
— Látod, kisfiam, ezeket a te szivedből vettem ki az elmúlt 

esztendő alatt. J ó cselekedeteid a drágaságok —  az undok 
varangyosok pedig a nagyobb bűneid. Ezeket viszem most a 
jó Isten elé. A legjobb kívánság, amit fiamtól, az Ú jévtől kér
hetsz, az, hogy jövőre ilyenkor csupa drágagyöngy legyen a 
zsákban és egyetlenegy varangyos béka sem!

A gyermek felsóhajtott:
— Oh, de hogy tudok én olyan jó lenni?
— Ha kis szived hasonló lesz J ézuska Szivéhez. Ezt kívá

nom neked, gyermekem, mert ez a kívánságok legeslegjobbika!
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Alig hogy kimondta, megkondult a harang és éjfélt ütött. 
Szilveszter apó átlépte a határkövet és hirtelen eltűnt. És erre 
—  csodák csodája! —  egy gyönyörű ifjú pattant elő a földből — 
az Ujesztendő.

A  gyermek megismerte. Hozzá szalad és esdeklően borult 
előtte térdre.

—  XJ jév! Oh, segíts, hogy te benned az én kis szivem hason
lóvá váljék a J ézuska szivéhez!

s

BEFEJ EZŐ.

Eleget meséltünk, kedves Pajtik nektek,
Mesélve jártunk át kerek álló évet 
Szeretném, ha jót is tanultatok volna,
Amit a kis törpe irt a címlapjára:
„J aj de szép!“ —  azt irta —■ ti is azt mondjátok?
De lám én tőletek még többet is várok!
Szeretném, ha jót is tanultatok volna,
A kedves szülőknek nagy örömet hozva.'
Hogyha azt mondaná apátok, anyátok:
—  E  könyv gyermekemnek jó hasznára válott! —
Hej de megörülnék —  s áldnám Istent érte —
Rátok is Pajtikák, ezer áldást kérve!
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• Goffine Lénárt: Módszer a lélekben történő szentmisehallga-
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• Túrmezei Ferenc: Jöjj Szentlélek Úristen! (1940)

• Blaskó Mária: Isten kertje (1941)

• Jámbor László S. J.: Levelek húgomhoz (1941)

• Dr. Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság (1935)
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• Dr. Tóth Tihamér: Ne igyál! (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: A művelt ifjú (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: A jellemes ifjú (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: A vallásos ifjú (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: Krisztus és az ifjú (1936)

• Finn Ferenc SJ: Tom Playfair (1928)

• Finn Ferenc SJ: Wynn Percy (1941)

• Finn Ferenc SJ: Harry Dee (1942)

• Liguori Szent Alfonz: Az üdvösség útja (1896)

• Egger Ágoston: A keresztény apa (1904)

• Egger Ágoston: A keresztény anya (1904)

• IX. Piusz pápa „Quanta cura” kezdetű körlevele (1864. decem-
ber 8.)

• XIII. Leó pápa „Libertas præstantissimum donum” kezdetű
körlevele (1888. június 20.)

• XIII. Leó pápa „Satis cognitum” kezdetű körlevele (1896. jú-
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https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/spirago-katekizmus/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/spirago-peldatar/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/deharbe-katekizmus/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/goffine-epuletes-konyve/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/modszer/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/jojj-szentlelek/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/isten-kertje/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/levelek-hugomhoz/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/tiszta-ferfiusag/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/dohanyzol/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/ne-igyal/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/muvelt-ifju/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/jellemes-ifju/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/vallasos-ifju/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/krisztus-es-az-ifju/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/tom-playfair/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/wynn-percy/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/harry-dee/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/az-udvosseg-utja/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/a-kereszteny-apa/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/a-kereszteny-anya/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/quanta-cura/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/libertas-praestantissimum-donum/
https://kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/satis-cognitum/


• X. Piusz pápa „Pascendi dominici gregis” kezdetű enciklikája
(1907. szeptember 8.)

• XI. Piusz pápa „Mortalium animos” kezdetű apostoli körleve-
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• XI. Piusz pápa „Divini illius magistri” kezdetű apostoli körle-
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• XI. Piusz pápa „Vigilanti cura” kezdetű apostoli körlevele
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• XII. Piusz pápa „Humani generis” kezdetű apostoli körlevele
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• Anthony Cekada: Új mise vagy hagyományos mise?

• Donald J. Sanborn: Tájkép zsinat után

• Donald J. Sanborn: A vallások átalakítása

• Donald J. Sanborn: Ellenállás és fogyatkozhatatlanság –
avagy Hol az Egyház?
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teológusok egy csoportja: Az Ottaviani Intervenció

• Anthony Cekada: Hagyományhű katolikusok, tévedhetetlen-
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vus Ordóban?
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Előkészületben:

• Finn Ferenc SJ: Lightfoot Kolozs (1942)

• Finn Ferenc SJ: Fülöp (1932)

• Finn Ferenc SJ: Merton Ada (1899)
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... és sok egyéb is.
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