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De lehető-e, hogy ez a hű lélek elmaradjon ? 
Igen; lehető, ha egy új ideál ajtót tár e lő t t e . . . . 
a kinek ő önfeledten azt találja mondani: «Jer..» 

Ez a liárom betű egy jelentésű lesz ama másik 
három betűvel. J a j . . . 

* 

Az éjszaka mélyében ülök, midőn ezeket irom. 
Szél támad, mely bömbölve omlik alá kéménye-
men, és kandallóm ajtaját éles csattanással sza-
kasztja fel. Fejemen szelíd nyomást érzek és egy 
láthatatlan kéz gyöngéden kiveszi a kezemből a 
tollat : 

«Ezt n e í rd tovább!» 
* 

* 

Tehát abbahagyom. Haladjunk jártabb utakon. 
Mint annyi más, ő is bejutott a tehetségek 

kategóriájába, még ott Nagy-Kőrösön. Higyjétek 
el ifjú barátim, nem nehéz bejutni; és lm joróliál-
koznátok., ha kevesebb önhittség, de több biza-

magvas értekezéssel e társaság pályabirái előtt, 
kik megkoszorúzták vesztes homlokát: te ne írj 
értekezéseket; még az önképző-körből is kifeled-
heted magad: csak tanuld a mit elédbe szabnak. 
A szükségest úgyis lehetetlen lesz meg nem 
tanulnod előbb vagy utóbb, hát tanuld most azt, 
a mit szükségtelennek tartasz. Ha csak a hasz-
nos maradna meg a nagy világban, nem ma-
radna az égen egy csillag, a földön egy virág; s 
félek, te magad tűnnél el legelébb. -— Szoktasd 
magad rabszolgájává lenni kötelességeidnek. Azon 
felül pedig tanulj nagy lir lenni, a ki azon kezdi: 
megtiltom magamnak ezt vagy azt . . . 

«De ő nenl leczkézgetett így a kathedráról». 
Igazad van. Hallottad vagy olvastad azt a gö-

rög mondát, mely egy gyermekről emlékezik, ki-
nek alvás közben félig kinyilt szájába egy méh-
raj lépet rakott, édes prognostikonát annak az 
ékesen szólásnak, melylyel az a gyermek egykor 
tündökölni fogott. Ekesszólásnak mondottam, de 

zeli magát. De a kik ismerték, jól tudják, hogy 
nem léptem át a való határát. 

Theologiai tanulmányai befejeztével Edin-
bui'gba megy, onnét egy év múlva hazatér, és szol-
gálni kezdi az egyházat, hová az anyai remények 
szánták s vallásos érzülete vonzotta; az iskolát, 
mely nevelte. A reformátusok budapesti főisko-
lájában nyert alkalmazást. 

Négy évig működött itt. Félkezével a gymná-
ziumban, félkezével a theologiai intézetben. Négy 
év elég próba-időnek: de négy év alatt sem tudott 
még többet annál, hogy ő tanár; de hogy micsoda 
tanár, annak még nem volt neve. Önérzete kez-
dett kissé — mint ő maga kifejezte — fészke-
lődni ; kezdette unni a tedd-ide tedd-oda állapo-
tot, kérdést tett, óhajt, szerény óhajt nyilvání-
tott. Két harmadrészben úgy is a theologiábati 
tanít : fakultálják hát theologiai tanárrá, azért a 
gymnázium is vegye neki annyi hasznát, a meny-
nyit veheti. 

BÁNYASZERENCSÉTLENSÉG . — F E S Z T Y Á R P Á D F E S T M É N Y E . 

om magatokban járna veletek, mennétek teliet-
ség-számbamind.Mestereitek oly jóakaró szeretet-
tel élesztgetik a legszunyásabb sziporkát is. •— 
Az égre! ne mondjátok, hogy ráértek még. 
Az ember élete 33 esztendő, ,s Magyarországon 
csak 27 és fél. Mi hasznunk van bennetek, ha 
26 évvel próbálgatjátok azt, a mit 20 évvel már 
tudnotok kellene. 

Minden emberi agyban talentum van. Egyik-
ben csak egy, másikban öt. Több ritkán. 

Ügy gondolom, Dömötör Jánosnál az öt felé 
járt. Mesterei így mérlegelték, s a ki nagyon sze-
rette, az szerint meghaladta az ötöt is. 

Mindent megtanult és mindent tudott. Nem 
kereste, van-e rá hajlama, lesz-e rá szüksége? 
A ki ilyeneken tépelődik, — szép fiatalság en-
gedj meg, ha kimondom, -— jó lesz ágyútöltelék-
nek, vagy laboránsnak, egyébnek nefti. 
, «Neki könnyen ment». Neked nem megy 

könnyen, de annál nagyobb érdemed, minél 
több erőfeszítésbe ,kerii] - zerzerm-nved. 

OGregussal versenyzett l m - f v t . s korában egy 

használjunk egy betűcserét, s nevezzük Edesszó-
1 ásnak az övét. És ezen Edesszólás nem a puszta 
csergedezés altató varázsa volt, hanem a forma 
szépsége, melybe egy pillanat alatt nehézség és ke-
resettség nélkül öltöztek gondolatai, mintegy dísz-
phalanx. Minervák fényes érczben dárdával és 
paizszsal az ő felhőtelen homlokából. Hát nem 
volt szüksége leczkézgetnie. Gyöngéd szava ma-
gához kötözte a szíveket, és pedig nem csupán a 
gyermeteg szíveket. Tégedet is, fürtös fiatalság, 
ki annyi apró maíicziával tudod őszíteni taná-
raidnak tisztes homlokát! Te is szeretted, bálvá-
nyoztad ; te is tanultál neki. Az a permeteg, mely 
az ő ajkairól hullt, a csapó földön is pázsitot 
teremtett, és kalászt hozott a begyöpösödött 
talajon. 

«Nem lesz sok?» A ki nem ismerte, hajlandó 
ezeket azon túlzások egyikének tartani, melyeket 
elnéznek —: néha meg is követelnek attól, a ki-
nek -hivatása a-holtakról szólani, és pedig mivel 
semmit nem szólania nincs megengedve, csak 
jót szólani, a mibe az ember könnyen bele tü-

Végzetes tévedése egy nagy gyakorlati bölcse-
ségnek, vagy végzetes takarékossága egy rend-
szeréért mindent feláldozni kész buzgóságnak. 
A kathedra, melyre ő volt hivatva, és a melyre 
egész Magyarországon egyetlen ő lett volna hi-
vatva («Vájjon?» «Ügy van és nem másképen»), 
nem nyílt meg előtte, legalább nem úgy, mint ő 
óhajtja vala, és ezzel külélete tragikumának for-
duló pontja ki van jelölve . . . 

A csolnak ott volt a parton, az óhajtott, a ked-
ves parton, hova vágyott, hova visszavágyott, 
hol munkája koszorúi várták. Csak a kötelet — 
melyet ő kihajított, mint a kis matróz szokta, — 
kellett volna valakinek kézbe kapni, és egy czö-
vek körül körültekerni. De hát minek az a 
parádé ? Jó helyen van, a hol van 

* 

A szél új ostrommal dől ablakomnak, kandal-
lóm ajtaja csattogva nyílik meg. Fejemen ismét-
lődik a szelíd nyomás, és egy láthatatlan kéz 
hevesen ragadja ki kezemből tollamat. Egy 
ismerős hang lelkem mélyébe zúg. 


