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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a v ilág  fo lyá sá ró l és a z  em ber alkotásairól.

10. szám. XII. évfolyam. 1941. május 15.

Tizennégy és tizenöt között.
(Igaz történet.)

Volt egy napja az évnek — május harmadika 
vagy negyediké — amikor édesapám 24 órán ke
resztül nem evett s nem ivott, nem dohányzott, ellen
ben ételének-italának és dohányának ellenértékét 
elvitte valahová s mi nem is tudtuk, hogy hová, Mi
vel édesapám hatalmas testalkatú, jóétvágyú és 
nehéz munkát végző ember volt, mindnyájan biz
tosan tudtuk és éreztük, hogy ez a koplalás nehe
zére esik, de sejtelmünk sem volt róla,.hogy váj
jon miért teszi? Számtalanszor megkérdeztük ezt 
tőle, de mindég csak mosolygott s csak annyit 
válaszolt, hogy ezt mindegyikünknek külön-kii- 
lön fogja megmondani, akkor amikor 14-ik évün
ket betöltöttük s erősen közeledtünk már 15-ik 
születésnapunk felé.

— De mért csak olyan későn és mért épen 
akkor fogja ezt megmondani édesapám? — faggat
tuk őt.

— Azért mert a 14-ik és 15-ik születésnap 
közötti idő, az élet egyik legfontosabb szakasza. 
Amit olyankor él át az ember, azt megjegyzi ma
gának egész életére.

— Ó, ha most megtetszenék mondani, most 
is megjegyezném magamnak egész életemre, hi
szen nem vagyok már olyan kicsi, hogy mindent 
elfelejtsek! —

— Ez igaz! — válaszolta az édesapám. — 
De a 14-ik és 15-ik születésnap közötti idő, 
egészen külömbözik az élet többi szakától. A 
14-ik és 15-ik születésnap között a gyermekből 
serdülő ifjú vagy hajadon válik s már érz i vilá
gosan, hogy mi a jó és mi a rossz, mert ebben

az időben erősödik meg szivében  a lelkiismeret 
sza va . Nem mondom a lelkiismeret azelőtt is él már, a 
kisebb gyermekben is, azonban ebben a korban na
gyon megerősödik a hangja és ettől kezdve az ember 
egész sorsa egész élete attól függ, hogy mire hallgat 
inkább; lelkiismerete szavára-e vagy -pedig rossz 
ösztöneire, amelyeket rossz pajtások, rossz embe
rek táplálnak...

— Ó nekem már nagyon erősen szól és 
és nagyon hangosan beszél a lelkiismeretem — 
vágott közbe a húgom Mariska — a múltkor, 
amikor titokban megettem a Pista dióját valóság
gal furdalt is. Nekem hát elmondhatja titkát édes
apám.

— Remélem hogy mire 14 éves leszel Maris
kám, annyira megtanulsz lelkiismereted szavára 
hallgatni, hogy nem fogod többet titokban elenni a 
a Pisla d ió já t.------------Mert látjátok, ebben vál
tozik meg az élet a 14-ik és 15-ik születésnap 
között, hogy a ze lő tt még nem hozott jó vá teh e te t
len szerencsétlenséget, ha a gyermek könnyen 
vette lelkiismerete szavát; ettől fogva azonban a 
szerencsétlenségek és sorscsapások lavináját in
dítja meg az ember, ha nem ápolja gondosan lelki
ismeretét s nem hallgat nagyon figyelmesen, na
gyon szorgosan lelkiismerete legkisebb rezdülésé
re is...

Édesapánk elhallgatott. Láttuk, hogy titkát 
nem árulja most el, tehát várnunk kell addig míg 
14-ik évünket be nem töltjük s nem közeledünk 
a 15-ik születésnapunk felé...

Mire azonban ez a várva-várt idő be
következett; én már nem voltam odahaza. Hajla
maim olyan tanulmányokhoz vittek, amelyeket 
odahaza nem tudtam végezni. Idegen városba ke



n b í z á l ö -M

rültem iskolába. Édesapám tudta, hogy igen 
nehezemre esik elmennem hazulról, főleg pedig 
távol lennem ő tőle, s mindenképen könnyíteni 
akart helyzetemen és szívemen.

Bőven ellátott pénzzel, igen jó házban helyezett 
el s meghagyta, hogy — ha már nem lehetek 
odahaza — ne vonjak meg magamtól semmit sem.

Hamarosan hozzászoktam a jó élethez, min
dég azt ettem, amit szerettem s olyan ételekhez, 
amiket nem szerettem, csak ' épen hozzá nyúl
tam. Rengeteg gondolatot szenteltem jó ételek
nek s általában véve Kényelmemnek, szórakozá
saimnak, megtanultam táncolni, mindenféle sportot 
űzni azután tánczenét játszani. Rendszeresen jártam 
moziba és olyan szabad napjaimon, amikor nem 
volt valami szórakozásom, bizony kifejezetten 
unatkoztam ahelyett, hogy valami komoly értékes 
dologgal foglalkoztam volna. Nem mondom rossz 
fiú sohasem voltam, de a tanulást csak épen annyi
ra végeztem el, amennyire muszáj volt, hogy 
ne bukjam meg, de ezt sem saját erőmből s ezt 
sem tehetségemnek megfelelően. Minden komoly 
dolgot, amit azelőtt végeztem, most abbahagytam; 
a háziállatok ápolását, a gazdasággal való fog
lalkozást, a naplóírást, mindent. Egyetlen gondom 
volt, hogy mihamarabb összecsapjam jól-rosz- 
szul leckémet s azután minél több és kelle
mesebb szórakozást gondoljak ki magamnak. A 
lehető legönzöbb életet éltem, — sokkal önzőb
bet, mint azelőtt, gyermekibb éveimben — de 
ezt elvakultságomban észre sem vettem, önzésem 
azonban olyan nagy volt, hogy édesapám titká
ról elfeledkeztem s bár 14 éves elmúltam már s 
erősen haladtam 15-ik születésnapom felé, nem 
Írtam neki s nem kérdeztem őt meg az erre az 
időre ígért válasz felöl. A kényelemszeretet és a 
szórakozás vágya olyan erősen uralkodott felet
tem, hogy teljesen elnyomta bennem azt, aminek 
kifejlődéséhez elérkezett az idő; a lelkiismeret 
szavát. így tehát, ahelyett, hogy egyre jobban 
hallgattam volna lelkiismeretemre, azaz ahelyett, 
hogy lelkem hallását egyre jobban élesítettem 
volna, annak meghallására, amit lelkiismeretem 
mond nekem: semmi másra nem hallgattam,csak 
a szórakozás utáni vágyra.

így folytak napjaim. A tél elmúlt s a sze
líd tavaszi napokat hamarosan forró május 
váltotta fel. Víz után vágyakoztam s elhatároztam, 
hogy amint csak módját ejthetem kimegyek a 
közeli nagy tóra fürdeni és csónakázni. Ezt első 
alkalommal, amikor tehettem meg is tettem, na
gyot úsztam és lubickoltam, utána pedig csónak
ba szálltam. De most is mindennél erősebb volt 
bennem a kényelemszeretet, — nem akartam 
magam evezni, hanem fogadtam egy jó erős em
bert erre a célra, én pedig kényelmesen lefeküd
tem a csónak fenekébe. Amikor végig nyujtódz- 
tam s éreztem tagjaimon a tűző nap csiklandozá- 
sát, eszembe jutott apám tanítása, hogy a termé
szet csak annak ad igaz örömöt és igazi szóra
kozást, aki fáradt és dolgozik ezért. Aki azon
ban tétlenül várja a természet adományait, sokkal

kevesebbet kap belőlük, mint az, aki munkálko
dik értök. Igen, szüleimnek ez a tanítása csak
ugyan eszembe jutott, de szavaik emlékét hamaro
san elódáztam magamtól azzal, hogy — elég ne-, 
keni a természet adta örömökből annyi is, ameny- 
nyit én munka és fáradság nélkül megkapok, 
nem kell nekem több. -

— Most elég neked, de később hiányozni 
fog az életben, amit most nem kaptál meg. Ezt 
sohasem  fogod pótolni tudni! — hallottam édes
apám hangját nagyon messziről hozzám szállni. 
De már ekkor félálomba voltam s a következő 
pillanatban a fürdés és a nap hatásaképen mélyen 
aludtam. Soha életemben jobban nem aludtam mint 
ekkor, mert egy idő múlva mérhetetlen keserűség
gel éreztem, hogy valami finom érintés éri csuk
lómat és ez felkelt álmaimból. A mély álomból 
hirtelen teljes tudatra ébredve láttam, hogy az 
az ember, akit evezésre fogadtam <fel, óvatosan 
bontogatja karórám szijját bizonyára azért, hogy 
ellopja azt. Yad harag fogott el emiatt az aljas 
orvtámadás miatt. Egy felnőtt ember egy alvó 
gyermektől el akarja lopni azt az órát, amelyet 
édesapja neki még első áldozásra adott. Eszembe 
jutott, hogy édesapám hányszor, de hányszor fe
jezte ki örömét afelett, hogy ezt az órát annyi 
éven át ilyen hűségesen megőriztem s ahányszor 
csak hazamentem mindig megkérdezte: — na 
megvan-e még az óra? — Mikor pedig látta 
hogy épségben megvan, csillogott a szeme s 
örült a lelke. Amit mindig éreztem, hogy ezt az. 
órát nem szabad elveszítenem, most sokszoros 
erővel újult fel bennem. Elszántan ugrottam fel 
a csónak fenekéről s ki akartam tépni csuklómat 
a tolvaj markából. Ö azonban erősebb volt s ke
zemet nem engedte el. Dulakodtam vele. Heves 
mozgásunk a csónakot felborította és mindketten 
a vízbe estünk. Én egy idő múlva prüszkölve és 
fulladozva bár, de újra felmerültem a viz színére. 
Látásom homályos volt ugyan, mert szemem tele 
volt vízzel, annyit azonban meg tudtam állapíta
ni, hogy mialatt aludtam erős szél és hullámzás 
támadt. A hullámok ellen uszómozdulatokkal küzd
ve a partot kerestem, hogy arrafelé ússzak. Két
ségbeesve láttam, hogy a part milyen messze van 
és hogy a hullámok nem arra felé visznek, hanem 
épen az ellenkező irányban, a tó közepe felé, 
azután eszembe jutott a csónak és az ellenségem. 
Ezek nem voltak seholsem. — Úgy látszik a 
csónak tele lett vízzel s véglegesen elmerült, az 
ember pedig vagy a csónak alá került, vagy nem 
tud úszni és megfulladt — gondoltam magamban. 
De hamarosan hozzá fűztem azt is, hogy nemso
kára én is így fogok járni, mert nem fogok tud
ni harcolni a hullámok ellen és nem lesz erőm 
arra, hogy a partig ki evezzek. Hisz máris ful
ladozva s már is minden percben tele megy sze
mem, szájam, fülem, orrom vízzel. Hamarosan utói 
fog engem is érni a vízhalál: a megfulladás, két
ségbeesés és félelem remegtette meg minden 
tagomat, miközben próbáltam magamat nem csak 
a viz színén tartani,"hanem a part felé úszni. De
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hiába! A hullámok ereje sokkal nagyobb volt, 
mint könnyű labdát lökdöstek ide-oda s vittek a 
maguk irányába, nem pedig arra, amerre én akar
tam haladni. Percek múlva már éreztem, hogy 
nem bírom a szörnyű küzdelmet, karomat, lába
mat valami csodálatos gyöngeség járja át s egész 
tárgyilagosan megállapítottam, hogy pillanatok 
múlva nem fogok mozdulni tudni hanem elsülyc- 
dek s megfulladok. Nem tudom, leírni, hogy 
eszemnek ezt a megállapítását milyen érzés követ
te testemben és lelkemben, de annyira tisztában 
voltam a megfulladás mibenlétével, tehát azzal 
ami reám várt, hogy már most előre éreztem az 
orromon, fülemen és szájamon át belém áramló 
és zuhogó vizáradatot, az így támadó görcsös 
léghiányt és fulladozást s már erre a puszta el
képzelésre is kezdtem elveszíteni eázinéletemet.

Ebben a pillanatban azonban váratlanul fel
bukkant előttem a csónak. Igaz ugyan, hogy fel
borult állapotban, de mégis, úgy látszik lékmen
tesen. Tőle jobra-balra az evezők, lábdeszkák, 
kormány stb. úszkáltak a viz tetején, csak a 
szerencsétlen tolvaj nyomát nem láttam sehol sem, 
úgy látszik a hullámok a csónakot velem együtt 
a maguk irányában sodorták és most a viz színé
re vetették. Minden erőmet összeszedve, néhány 
úszótempót végezve, (s a hullámoktól is segítve!) 
utólértem a felborult csónakot és felmásztam reá. 
Görcsösen kapaszkodtam belé, mert a hullá
mok most minden erejükkel azon voltak, hogy 
lesodorjanak menedékhelyemről.

Első percekben nagy megkönnyebbülés járt 
át, amikor a csónak tetejére elhelyezkedtem, de 
hamarosan láttam, hogy még ez sem jelent mene
külést, legfeljebb halálom elodázását, mert hiszen 
a hullámok erejével és sodrásával szemben ép- 
úgy nem lesz erőm kapaszkodnia csónakba, mint 
ahogy nem volt erőm velük ellenkező irányba 
úszni sem. Hátha mégis!! Helyzetem határozot
tan javult az előbbihez viszonyítva, hátha kibí
rom itt addig, amíg valahol partot nem érek.

S csakugyan, a Gondviselés nagy segítségem
re volt, mert a szél és ezzel együtt a hullámzás 
irányát hirtelen megfordította, a part felé irányí
totta, sőt mitöbb ezzel egyidejűleg a szél erejét 
annyira felfokozta, hogy ez valóságos orkánként 
száguldott a part felé, vad sebeséggel korbácsol
ta és hajtotta maga előtt a hullámokat, azok há
tán pedig a felborult csónakot és engem. Most 
már láttam, hogy van reményem a menekvésre, 
mert hamarosan partot fogunk érni, de egyúttal 
uj nehézségem is támadt. Az orkán erejű szélnek 
ugyanis minden törekvése az volt, hogy engem 
letépjen a csónak kidomborodó, púpos hátáról s 
bármennyire is elfeküdtem azon. bármennyire is 
hozzásimultam, a szél mégis belém tudott kapasz
kodni s tépett, marcangolt le onnét. Magam sem 
tudom milyen erők segítségével tudtam a szél 
támadásainak ellenállni, csak arra emlékszem, 
hogy egyszer közvetlen előttem, mintha hirtelen 
merült volna fel, megpillantottam a partot s tud
tam, hogy a következő hullám hatalmas erővel

ki fog oda taszítani s ha nem töröm össze ma
gam, megmenekülök. A csuklómra néztem! Apám 
órája rajta volt. Sem a tolvaj, sem a viz, sem a 
szél nem rabolta el tőlem s ha most netalán a 
hullám úgy csap a partra, hogy koponyám szét
loccsan valami sziklán, akkor holttestemen az 
órát meg fogják találni.

Ez volt utolsó gondolatom s, máris jött a 
várva várt hatalmas hulláin s elemi erővel taszí
tott ki csónakostól a partra. Én egész lelkemmel 
s minden izmommal kapaszkodtam a csónak 
deszkáiba, hogy a törés azokat érje, ne pedig az 
én csontjaimat. Hogy azután mi történt, mi nem 
történt, nem tudom, mert szemem elől eliünt az 
ég, a víz, a part, a csónak és a karóra és min
den, ami eddig körülvett s helyettük egészen más 
képeket láttam magam előtt. Rengeteg képet s 
valamennyi képen saját magamat — én m a g a m a t!  — 
láttam sokféle helyzetben és környezetben, de 
mindég mint egy végtelen jószívű, önzetlen érzésű 
más emberekért élő, haló és nagyon szorgalma
san dolgozó, édes arcú gyermeket. Amint egyik 
képtől, a másik felé fordultam, azonnal megszólalt 
egy szelíd hang: „Látod, ez vagy te!“ „Látod, 
ez a te igazi lényed!"

Nem kellett sietnem a nézéssel, a képek ott 
maradtak előttem és annyi ideig nézhettem őket, 
ameddig csak akartam. Mindegyikhez többször is 
visszatértem s elhatároztam, hogy egy néhányat 
közülök örökre megjegyzek magamnak s egész 
életemen keresztül mindég lelki szemem előtt 
tartom, mert figyelmeztet majd arra az én jobbik, 
az én szebbik lényemre, aki egykor voltam, de 
aki elrejtetten bennem lakik még most is, de s 
akiről a gyermekkorból serdülő korba jutva már 
majdnem egészen megfeledkeztem ahelyett, hogy 
ápoltam és tovább fejlesztettem volna.

Az első kép, amit megjegyeztem, csecsemő 
korban ábrázolt engem, amint szoptatás után 
anyám ölében jóllakva feküdtem. A szobában 
körülöttünk mások is voltak s valami magasztos 
szép olvasmányt olvastak fel anyámnak. Szemem 
becsukódott s éreztem, hogy a jóllakás boldog 
állapota után az alvás boldogsága következik, de 
mindez a boldogság még sokkal nagyobb boldog
ság, mint egyébként volna azért, mert azok a 
magasztos gondolatok, nemes szavakba foglalva 
itt hangoznak el mellettem. Az, ami itt folyik mel
lettem, a felolvasás és annak meghallgatása, — 
bár nem értem, sőt mi több nem is hallom még, 
úgy hat reám, mint égi levegő, mennyei napsugár 
s édes, örök béke simogatása. Ez jó nekem, ez 
kell nekem, mert lényemet a Teremtő úgy terem
tette, hogy bár egészen és minden porcikámig 
gyakorlati vagyok, mégis már most csecsemő ko
romban is, de később egész életemen át is csak 
akkor lehetek egészen  boldog, ha imádkozó em
berek és magasztos gondolatok közelében élhetek 
és sohase elégíthet ki engem egészen az a gon
dolatvilág és környezet, ami tisztán csak hétköz
napi dolgokkal foglalkozik és ami közönséges. 
M a g a szto s  g o n d o la to k a t és im ádkozó  lelkeket p e d ig
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leggyakrabban  azok közt ta lá ltam , akik szivemhez 
mindég legközelebb álltak: a z  eg yszerű  em berek
nél s nem a flancosaknál. Egész életemben az 
egyszerűket szerettem legjobban.

Második kép. Már karon ülő csecsemő vagyok. 
Még beszélni ugyan nem tudok, de hangokkal 
és mozdulatokkal már kifejezem akaratomat. Da
dám etet. Enni borzasztóan szeretek, mert enni 
borzasztóan jó. Minden mennyiség kevés nekem 
s megtudnék halni az ételért, akkora örömet jelent 
nekem. De mégis etetés közben nagy lármát és 
hadonászást viszek véghez, mert azt akarom, hogy 
dadám is részesüljön abból a jóból, amiben most 
nekem van részem, azt akarom, hogy ő is egyék 
ételemből s addig nem is nyugszom, amig meg 
nem oszthatom vele falataimat. Énem nek, lén yem 
nek törvénye, h ogy csak  an nak tudok örülni, a m i  
m ásnak is  öröm et okoz, nem csu pán  nekem .

A harmadik képen már járni és futni tudok. 
Rózsaszínes ruhácskám, arany hajam tavaszi fák 
alól tűnik elő. Hófehér virágszirmok hullnak reám. 
Anyám és mások dolgoznak körülöttem. Szikla
kertet készítenek. A legnehezebb köveket én fo
gom meg kicsi kezemmel s én cipelem lélegzet 
szakadva, görnyedezve, mert énem  olyan , h ogy  
m ások  m unkájában  o sz to zn i akarok  s a  legn eh e
zebbe t vá lla ln i én akarom , hiszen  csak is íg y  érzem  
jó l m a ia m a t.

A negyedik képen már négy éves vagyok. 
Hajam még arany, de szemem kékje már söté
tedni kezd. Ezalatt a rövid négy év alatt, amit a 
földön leéltem, mennyi embernek okoztam már 
annyi végtelen örömet. Mindig jó voltam és sze
líd és végtelenül édes és olyan nagyon-nagyon 
tudtam szeretni mindent. Fát, füvet, állatot, gyer
meket, embert! Mindenek - fölött azonban édes
apámat, akinél jobb embert — úgy hittem — 
Isten már nem is teremthetett. Sokat „bolyon
gászott" velem mindenfelé, tanított engem, mesélt 
nekem s megosztotta játékaimat is. Mindég azt 
mondta, hogy én vagyok a legjobb pajtása. — 
A negyedik képen is kézen fogva látom magamat 
édesapámmal, amint édesanyám ágyához vezet. 
Édesanyám mellett újszülött fekszik: a z  én ú j  
kisöcsém . Még sohasem láttam eddig közelről 
csecsemőt. Most, mintha az ég minden angyalai
val leszállt volna hozzám s az egek zenéje zen
gene körülöttem. Aki ezt a boldogságot nem érezte, 
nem tudja, hogy mi. A szerelmi boldogság nem 
is hasonlítható ehhez. Minden jó és szent érzés, 
amire az emberi szív képes, egyszerre támadt fel 
bennem, ahányszor csak a kisdedet megláthattam. 
Szerettem volna őt karaimba venni, szerettem 
volna mindenemet lába elé tenni, de semmit sem 
találtam, ami méltó lett volna hozzá, át meg át
kutattam az egész házat, végül is találtam egy 
édes kis puha bársony bojtocskát, ezt vittem neki. 
Kicsi ágya rácsain keresztül benyúltam piciny 
kezemmel s a csecsemő mellé tettem a rojtot. 
„Kis anyukám, kis anyukám!" mondottam neki. 
„Ezt neked hoztam, ez a tiéd!" A gyöngédség 
óceánjai áramlottak szivemből a csöppség felé s

ettől fogva sokáig.csak „kis anyukám“-nak hívtam 
őt, mert ezt a nevet találtam érzésemhez legmeg
felelőbbnek, bárha a csecsemő fiú volt.

Az, amit akkor öcsém bölcsője mellett átél
tem, sohasem halt ki belőlem, Valahányszor kis
dedet vagy gyermeket láttam, mindég az ég si
mogatta meg szívemet s mindég angyalok közel
ségét éreztem. Hat éves koromban egy ideig egy 
gyermek kórház közelében laktam s mindég arról 
ábrándoztam, hogy gyermekorvos leszek s ezeket 
a kis betegeket meg fogom gyógyítani, annyira 
fájt értük a szívem. Ha pedig egészséges gyerme
keket pillantottam meg valahol, semmi máshoz 
sem hasonlítható lelkendezés járta át bensőmet: 
„Fiúkák, fiúkák!" kiáltottam feléjük s minden 
ami élt bennem, húzott és vonzott hozzájuk. Ma 
is még, ha gyermeket Iátok, túláradóan édes, va
lósággal földöntúli érzés járja át egész valómat. 
Lényem egyik leglényegesebb alkateleme a gyer
mekek iránti mérhetetlen nagy elemi erejű szeretet.

Az ötödik képcsoport, amit megjegyeztem 
magamnak, ezt a nevet viselheti, hogy a „bátorság 
és félelem képei." Rajtuk elsősorban megint édes
apám oldalán láttam magamat. Már négy és fél 
esztendős lehettem ezen a képen, jól tudtam evezni, 
kormányozni, bőrnadrágot viseltem, nadrágtartót 
és zsebeimet férfiasán használtam. Arányos kis 
testemet barnára pirította a nap, mert egész nyá
ron vízben és levegőn voltam, hajam aranyát pe
dig megfényesítette. „Rézkapitány“-nak neveztem 
magamat (révkapitány helyett) s büszke voltam, 
hogy a férfinemhez tartozom. Ilyen pöttöm férfiként 
sétáltam egy kora őszi estén édesapámmal kézen 
fogva a nagy víz partján. Egyszer csak valahogy 
elvesztettük az utat, kövek közé kerültünk, én 
megbotlottam, elestem s egy nagy éles kőre zu
hanva, tátongó sebet ejtettem arcomon. Az ütés 
fájt, az ijedség megreszkettette szívemet, a patakzó 
vér rémülettel töltött el, — de mindebből nem 
mutattam semmit sem. Nem sírtam, nem kiabál
tam, olyan nyugodtan és egyenletesen viselkedtem, 
mintha semmi sem történt volna velem. Édesapám 
és környezetem bámultak, csodálkoztak, mert 
legtöbb gyermek ilyen sebbel vagy elájult volna, 
vagy magánkívül lett volna a fájdalomtól és az 
ijedtségtől. Én azonban erős maradtam s azt mond
ták reám, hogy nagyon bátor vagyok. Csakugyan 
később is sok mindenen mentem keresztül, ami 
azt mutatta, hogy nagy testi bátorsággal áldott 
meg teremtőm. Számtalan helyzetben bizonyultam 
valóságos kis hősnek s igazat adtam azoknak, 
akik azt mondották reám, hogy méltó vagyok az 
emberiség legnagyobb hőse: Nagy Sándor nevére. 
Bátorságom számtalan tetteit és bizonyítékait nem 
lehet felsorolni, csak éppen megemlítem hogy a 
legmagasabb fára másztam fel már pöttöm korom
ban s amikor először kötöttek a lábamra sít, fé
lelem nélkül, teljes biztonsággal mozogtam rajta 
pár esztendős létemre. Ugyanígy voltam a bicik
livel. Alig hogy rátettek, nem csak menni tudtam 
vele, hanem mindenféle merész mutatványokat is 
kitaláltam rajta édesanyám nagy ijedtségére, mert
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olyan piciny voltam még ekkor, hogy a biciklin 
ülve lábam nagyon messze volt még a pedáltól 
s csak állva tudtam hajtani a gépet valahogy úay, 
hogy a vastengely alatt dugtam keresztül rövidke 
lábszáramat. Aki látott, mindenki azt mondta, 
hogy „bátor és ügyes testet adott nekem a jó 
Isten.“ Ennek az állításnak az igazságát életem 
számtalan más képe igazolta. Az, amelyen célba 
lőni láttam magamat vagy cseresznyéket, szilvákat lőt
tem le magamnak a gyümölcsfák tetetejéről. Vagy 
az, amelyen tornázni láttam magamat, póznán 
mászni, futóversenyt nyerni és lovagolni, legtöbb 
kép hátterében ott volt az édesapám s mintha az 
ő arcán is hála és öröm tükröződött volna a miatt, 
hogy kedves kis fiának bátor és ügyes testet 
adott az Úristen.

Láttam azonban más képeket is magamról 
amelyeken a félelem gyötrelmei borítottak el és 
kínoztak meg. így egy éves koromtól, mintegy 
négy éves koromig, ha a vonatzörgést olyan tá
volról meghallottam, hogy a vonat még nem is 
látszhatott, kétségbeesett jajveszékeléssel, maga
mon kívül s egész testemben reszketve rohantam 
édesanyámhoz. Én, aki semmi veszélytől, fájda
lomtól nem féltem, — őrjítő iszonyodást és ret
tegést éreztem a gép zajától. — Ugyancsak le
küzdhetetlen félelmet éreztem a sötétben is, attól 
annyira féltem, hogy pillanatokig sem tartózkod
tam volna egyedül valaminő sötét helyen, ha 
közelemben nem maradt volna valaki, aki ének
szóval, vagy beszéddel adott állandóan jelt ittlé
téről. Édesapámat ilyen helyzetekben arra kértem 
meg, hogy fütyüljön s csak füttyszavánek erősí
tésével tudtam elviselni azt a pár pillanatot, amig 
sötétség borult reám.

De a félelem okozta szenvedéseimről más 
képek is hírt hoztak nekem.

Láttam magamat hat éves koromtól kilenc 
éves koromig, rózsaszín hálóköntösömben, görcsök 
között kínlódni az ágyban, közvetlen elalvás után, 
mert borzalmas látomások, rémes arcok jelentek 
meg előttem, amik vad félelemre indítottak. Arra, 
hogy szivszakasztóan kiabáljak és jajgassak, — 
hogy álomjáróként kiugorjam az ágyból s így 
fussak ki nemcsak a szobából, hanem a házból 
is, — hogy minden tagomat görcsösen begörbít
sem... s környezetem mindent kénytelen volt vé
gignézni és nem tudott rajtam segíteni, mert bár
mit is tett velem, nem tudott felkölteni. Ó, hogy 
féltem ebben az időben az elalvástól, hogy bújtam 
minden este édesanyám ágyába, mert mellette 
nyűgödtabban éreztem magamat és hogy törtem 
kis fejemet azon, hogy vájjon mitől lehetnek ezek 
az állapotaim? Egyszer rájöttem arra, hogy leg
inkább olyankor vannak, amikor holdtölte van és 
ettől kezdve azt mondtam magamról, hogy hold
kóros vagyok. Édesanyám is sokat tűnődött és 
gyötrődött emiatt, orvosokkal, tanítókkal tanács
kozott, de nem tudott világossághoz jutni. Az 
biztos, hogy az állapot hat és fél éves koromban, 
ősszel lépett fel először, amikor első állandó fogam 
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dus is ősszel ismétlődött meg, egy év múlva rá. 
Későbbi képeken azonban nem tudtam a kapcso
latot megállapítani .félelmi állapotaim és az évsza
kok vagy pedig testi folyamataim között. Édes
anyám ugyan rámutatott egy képre, amelyben ö 
ennek az egész bajnak a gyökerét látta. Ezen a 
képen én mindössze három hetes voltam. Édes
anyám, apai öreganyám betegágyánál ült velem 
s szoptatott. Öreganyámnak akart ezzel örömet 
okozni, akit végtelenül szeretett és akinek férjéről 
— apai öregapámról — nevezett.el engem. Csak
ugyan öreganyám nagy boldogsággal gyönyörkö
dött bennem és senki sem látta, hogy feje felett 
már ott állt a halál s a maga romboló sugarait 
az én érzékeny, puha testembe árasztotta bele. 
Senki se tudta, hogy öreganyám betegsége milyen 
komoly, sőt s pár nap van már csak hátra életé
ből, mert ha ezt tudták volna, talán nem vitt volna 
édesanyám nap-nap után halálos ágyához szop
tatni engem. Tény, hogy aznap, amikor öreganyám 
meghalt, rajtam görcsös betegség tört ki (pylorus 
plasmus) melynek következtében hat héten át 
minden táplálékot egy vad gyomorgörcs szorítása 
következtében úgy adtam ki magamból, hogy szö
kőkút módjára a szoba mennyezetére fröccsent. 
Csontvázzá fogytam le, végül már vért is hány
tam. Az a világhírű orvostanár operációt kívánt, 
de fiatal — Isten küldötte — háziorvosunk pa- 
paverin (mák) injekciókkal kezelt s tiltakozott a 
műtét ellen. Édesanyám szive sugallatára és a 
fiatal orvosra hallgatott. Mikor a harmincharmadik 
injekciót kaptam, állapotom már egészen válságos 
volt. Édesapám ekkor is, — mint annyiszor éle
temben — csodálatosan nyúlt bele sorsomba. 
Azt mondotta, hogy mert nem akarja, hogy po- 
gányként haljak meg: kívánja az azonnali szük- 
ségkercsztelőt. Ez meg is történt. A kép m utatja, 
amint édesanyám halálsápadtan, de abszolút nyu
godtan állt mellettem a keresztelő alatt, (melyre 
kék selyem csipkepárnába és ingecskébe öltöztették 
fel halálra aszott kis testemet) s az egyházi szer
tartás után, bölcsőm mellett, még külön házi ün
nepséget rendezett, amelyen felolvasta Rudolf 
Steinernek: „Das Quellenwunder" (A forrás cso
dája) című verses elbeszélését s azt kívánta, hogy 
egész életemen át szeressem és segítségül hasz
náljam ezt az elbeszélést.

A kívánt csoda hamarosan csakugyan bekö
vetkezett, mert másnapra teljesen meggyógyultam s 
görcseim többé nem jöttek vissza. — Édesanyám 
ellenben később, amikor az elalvás utáni görcsös 
félelmek felléptek nálam, azt hitte, hogy ezek cse
csemőkorombeli betegségem maradványai illetőleg 
utóhatásai és gyakran keserű szemrehányást tett ma
gának-, hogy annak idején miért is vitt drága jó öreg 
anyám halálos ágyához szoptatni engem?

A képek mutatják, — de ezt különben is tud
tam mint tényt és valóságot, — hogy az alvásbeli 
görcsös félelmi érzéseim 9-ik születésnapom előtt 
néhány héttel múltak el, akkor amikor szeretett 
anyai nagymamám (tőlem távol) meghalt. Gyógyu
lásom abban a helységben történt, ahol Rudolf Stei-
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ner, — aki a keresztelőmre felolvasott „Forrás cso
dája" című verses elbeszélést írta — egykor sokáig 
élt és sokáig működött. Ma az ö műterme s alkotása 
közvetlen közelében lakunk s én ebben a környe
zetben egész nap hatalmas lándzsával, nyílvessző
vel s egyéb eszközökkel gyakoroltam a hősi 
erényeket.

A hatodik képsorozat, amit szintén minden
képen bele akartam rögzíteni emlékezetembe, úgy 
mutat be engem, mint „kis szemfülest." Látom 
magamat ezeken a képeken, amint gömbölyű kis 
szemem szüntelen jár jobbra balra, két kis fülem 
szinte mozog a füleléstől és az orreimpáim meg
megrendülnek a szaglálástól. Elterjedt ahír rólam, 
hogy én mindent megfigyelek és mindent észreveszek. 
Ha bárki elvesztett bármit hozzám jött azonnal, 
hogy eszeljem ki, vájjon hol is lehet s csakugyan 
mindent megtudtam találni. Szemfülességem a 
gondolkodásban Í6 segítségemre volt és sok kis 
titkom volt afelöl, hogy miképen kell helyesen 
gondolkozni és következtetni. Ezeket a titkokat 
nem igen mondtam el senkinek sem, csak az 
édesanyámnak, akit sajnáltam, mert testével nem 
volt olyan ügyes mint én, fejével pedig nem tu
dott olyan jól gondolkozni némely dolog felől mint 
jó magam. így az egyik kép mutatja, hogy kb. 
4-5 éves lehettem, amikor megmagyaráztam neki, 
hogy mit kell tennie, ha elfelejtett valamit. „Vissza 
kell menni arra a helyre, ahol azt a valamit elő
ször gondolta" — mondottam — „s újra eszébe 
fog jutni!"

A kép mutatja, hogy édesanyám összecsókolt 
tanításomért és azt mondotta, a régi népek is így 
csináltak. Egyes helyek emlékeztetőkül szolgáltak 
nekik s ha valamit elfelejtettek mindég arra a 
helyre mentek. . . .

Szemfülességem jó hírnevet teremtett nekem s 
a családban elneveztek „műszakinak" és ha bármi 
„műszaki"-nak nevezhető kis feladat akadt, azt min
dég rám bízták. „Mflszakiságomból" folyt, hogy 
szerszámok, eszközök iránt nagy szeretetet s ra
gaszkodást tudtam érezni. Annyira, hogy például 
7-ik születésnapomon azt kívántam magamnak, 
hogy édesanyámmal egy ágyban alhassak és hogy 
kapjak egy igazi ostort.

Azonban szemfülességem hat és fél éves ko
romban Isten nagy kegyelmének is bizonyult. Ekkor 
az történt, — a kép különös élességgel jelent 
meg! — hogy két és fél éves kis öcsém, édes
anyám és az én jelenlétemben fuldokolni kezdett. 
Egy pillanat alatt elkékült, szeme kidagadt és azt 
hittük vége. Édesanyám nem tudta mi történhetett 
az édes gyermekkel, akinek az imént még semmi 
baja sem volt s szép csendesen játszott. De én 
bezzeg tudtam, hogy mi itt a baj. Abban a szem- 
pillantásban odaugrottam a kicsihez, szétfeszítet
tem a fogsorait, belenyúltam a torkába s kivettem 
onnét azt a márványgolyót, amivel az imént ját
szott s amit, hirtelenében támadt elgondolásom 
szerint bizonyára szájába tett s általa fuldoklóit.

Gondolkozásom helyessége, cselekvésem gyor
sasága beigazolódott s ennek köszönhettem , h ogy

m egm entettem  k is öcsém életeiét. Vagy még inkább 
annak, hogy szem fü lesnek  szü le ttem  és így észre
vettem, hogy a gyermek mivel játszott.

' A hetedik képcsoportban jószivű, áldott szivü 
gyermekként láttam meg magamat. E képcsoport 
egyik képén sírva borulok édesanyám szobájának 
ajtajára. így talál meg édesanyám s nagyon megré
mül, mert én úgy mint más gyermek sohasem szok
tam sírni s a heves szívfájdalom most elönti egész 
lényemet Kérdéseire alig tudok válas?olni s mire 
kizokogom, hogy mi fáj nekem ennyire, odatérdel 
mellém. Fájdalmam oka az volt, hogy észrevettem, 
hogy édesanyám, — aki ebben az időben pénzbelileg 
tönkrement — eladta kék csipkeruháját. Láttam, ami
kor az árús elvitte karján a kék csipkeruhát s érez
tem, hogy szépséget visz el magával és űrt, szürke
séget hagy maga után és sebzi az édesanyámat. Alig 
éreztem életemben akkora fájdalmat, mint ebben az 
órában. Tavasz volt, ragyogás, de én bejöttem a 
kertből, kint hagytam kedves hajtókarikámat s úgy 
sirattam édesanyámat s kék csipkeruháját, hogy a 
szívem majd belé hasadt.

Ez a 10-ik születésnapom előtt játszódott le 
néhány héttel. A 10-ik születésnapom után néhány 
héttel pedig az történt, hogy szüleim néhány hétre 
el akartak engemet és testvéreimet küldeni egy 
nyári intézetbe, ma úgy mondanák, hogy táborba, 
mert ez által az intézkedés által mások is, nagy 
szabadsághoz juthatnak majd. Nekem maga a 
gondolat is borzasztó volt, hogy intézetbe kell 
mennem s inkább bármit vállaltam volna, csak 
ezt nem. Könyörgésre fogtam a dolgot s mivel 
tudtam, hogy édesapám mindent meg tesz értem, 
ő hozzá folyamodtam. Csakugyan sikerült is őt 
megnyerni magamnak: otthon maradhattam. Bol
dogságom teljes volt. Ekkor azonban egy olyan 
ember környékezett meg engem, akinek szabadsága 
az én elmenetelemtől függött. Azt mondotta, hogy 
ha én nem megyek intézetbe, akkor ő meg nem 
mehet szabadságra. Annyira megsajnáltam ezt az 
embert s annyira  á téreztem  amit ő érez, hogy 
visszamentem édesapámhoz s megmondottam neki, 
hogy önként vállalom az intézetet csak azért, mert 
mást nem akarok szabadságától megfosztani. 
Édesapám elfogadta áldozatomat, intézetbe küldött, 
az inast pedig szabadságra.

(Zárójelben jegyzem meg, mert nem tar
tozik ide, hogy az áldozattal s nagy kínnal ma
gamra vállalt intézeti élet nem volt olyan rossz, 
amilyennek hittem s hamar el is múlt s jó órák 
emléke is maradt belőle. — De ugyancsak fel
jegyzem, hogy az az ember, akiért az áldozatot 
hoztam, később igen hálátlanul viselkedett irántam.)

Azt, hogy másokkal együttérző, jó szív lakik 
bennem, régebbi keletű képek is mutatták. így 
pl. egy kép, amelyik a csipke ruha történet előtti 
időből való kb. fél évvel azelőtti kort érzékelteti. 
Öt éves kis öcsémet nagy szerencsétlenség éri 
kint az udvaron. Beveri fejét, ájulásból ájulásba 
esik, vérzése nem csillapul, azt hisszük vége. 
Bátyám karján viszi az ájult gyermeket, vérfolyó 
húzódik utánuk, látom, hogy édesanyám támolyog
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mögöttük. Hirtelen pontosan, világosan érzem, hogy 
most — ebben a szempillantásban — beleköltözik 
szivembe az a fájdalom, amit anyám érez e percben. 
Tudom, hogy az a metsző, rettenetesen sebző aggo
dalom, ami a szívemet átjárja: az anyám sebe, az 
anyám aggódása, mert nekem m egadato tt a képes
ség , hogy m ások érzéseit á t tudjam  érezn i... Meg
ragadom édesanyám karját s nem mint kis fiú, ha
nem mint férfi támogatom őt be a szobámba, öcsém 
fekhelyéhez...

A kép elmosódik s helyette másik jelenik meg. 
Nagy fiú vagyok rajta, közel 14 éves. Édesanyám
mal beszélgetek s magyarázom neki, hogy nekem 
milyen jó ösztöneim vannak s mindég megérzem, 
hogy mit kell tennem, s azt is, hogy ki jó és ki 
rossz. Édesanyám azt mondja, hogy az, amit én 
ösztönnek hiszek, őrangyalom sugalma, aki segít
ségemre van tanácsaival. „Hát akkor inkább azt 
kellene mondanom, hogy jó angyalom van, nem 
pedig azt, hogy jó ösztöneim vannak?" kérdezem 
anyámat.

— Inkább — válaszolja ő.
Csodálkozom anyámon. Én eddig úgy kép

zeltem, hogy csak a gyerekek hisznek angyalok
ban, a felnőttek pedig nem. Mikor gyerekek voltunk, 
anyám mindég azt mondta nekünk, ha rosszak 
voltunk: — Jaj, ne legyetek rosszak, mert megne
hezítitek az őrangyalnak, hogy segítsen rajtatok, 
amikor bajban lesztek! — Mi hittünk neki s úgy 
képzeltük, hogy rossz cselekedeteinkkel kőveket 
rakunk őrangyalunk elébe s azokat kell kerülget
nie, amikor lélekszakadva sietni akarna hozzánk, 
hogy valamilyen bajból kimentsen.

Sokszor azt is mondta nekünk édesanyánk: 
'„Ne légy mérges, haragos és türelmetlen, mert 
nem hallod meg, hogy mit súg a szíved. A szíved 
szava pedig, angyalod tanácsa!" Ezt is elhittük 
neki s igyekeztünk megcsillapodni.

Az éjszakáról is számtalanszor tanított ben
nünket anyám s mindég azt magyarázta, hogy 
éjjel mikor alszunk, beszélgetünk angyalunkkal, 
csak reggelre elfelejtjük ezt. Ha azonban harag 
nélkül, bűnbánattal, jószándékkal s imádsággal 
alszunk el és gondolunk arra, hogy ezen az éj
szakán is — mint minden éjszakán — találkozni 
fogunk angyalunkkal, aki tanácsokat fog adni ne
künk. . .  akkor valami emléket magunkkal fogunk 
vinni másnapra az angyalunkkal történt beszélgetés
ből s határozottan fogjuk érezni, látni, hogy mi a 
helyes és mi a helytelen!

Természetesen édesanyánknak elhittük ezt a 
tanítását is hiszen gyerekek voltunk, de, hogy 
most is még 14 éves korban angyalról beszél 
nekem, az teljesen érthetetlen előttem.

A kép világosan megmutatta elégedetlensé
gemet és megbotránkozásomat. Azonban édesanyám 
nem vette ezt tekintetbe, hanem tovább beszélt. A 
kép zengett hangjától:

Tudod minél tovább él az ember s minél 
inkább felnőtté válik, annál közelebbről ismeri 
meg angyalát, mert az őrangyal minden korban 
újabb és újabb segítséget nyújt az embernek.

Egész kicsi korban elsősorban a szülők utján ta
nítja a gyermeket, később azonban mindinkább 
felkelti a gyermekben saját ösztönét, saját szíve 
sugallatát is, ezen keresztül irányítja és oktatja őt. 
A 14 és 15-ik év között pedig megszólaltatja erős 
szóval, az addig halk lelkiismeret szavát s ettől 
kezdve a lelkiism eret szavával fejleszti és vezeti a 
serdülőket, majd pedig felnőtteket.

Anyám utolsó szavaira eltűntek a képek, 
elcsöndesedett minden. Csak azt éreztem, hogy 
hatalmas kemény betűkkel beíródik mellembe, hú
somba, vérembe, csontomba, ez a szó: LELKIIS
MERET... azután pedig vége mindennek.

(Folytatjuk).

És azután ?
Egy tapasztalt, hivő férfiúhoz hevesen be

rontott a fiatal, reményteljes unokaöccse és Így 
kiáltott:

— Kedves nagybátyám, örvendezz velem. 
Megvan a lehetőség arra, hogy az egyetemre be
iratkozzam és jogot tanuljak. A szerencsém így 
már féligmeddig megalapult.

— Derék dolog ez, fiam — szólt az öreg.
— Így tehát most szorgalmasan tanulsz; de mi 
lesz majd azután?

—■ Három-négy év múlva megszerzem a 
doktorátust és jó bizonyítvánnyal kilépek az egye
tem kapuján, hogy hivatásomat követhessem.

— És ezután?
— Azután törekszem majd szorgalommal és 

becsülettel az emberek dícséretét kiérdemelni, 
úgyhogy mindenütt jót beszéljenek rólam és mega
jándékozzanak bizalmukkal.

— És azután?
— Azután családot alapítok s ha gyerme

keim lesznek, úgy nevelem őket, hogy becsületes 
és derék emberek legyenek.

— És azután?
— Hátha majd a gyermekeim felnőnek, 

akkor nyugalomba vonulok, élvezem a szeretetü- 
ket és boldogan élem öreg napjaimat.

— És azután?
— Azután? Nohát mindig nem maradhatok 

itt e földön, de ha lehetne is, az se volna jó,‘ 
mert azután majd meg kell halnom.

— És azután? — kérdezte a jámbor öreg, 
mindkét kezét megfogva az ifjúnak és a szeme 
közé nézett. — Fiam, mi lesz majd azután?

Az ifjú megakadt.. elsápadt, 'könnyek törtek 
elő szeméből.

— Köszönöm néked kedves nagybátyám
— szólt végre. — A fődolgot elfelejtettem, hogy 
mindnyájunknak meg kell halni és azután jön az 
ítélet. De a mai naptól kezdve a fődologra fogok 
törekedni és életem első és legfontosabb célját 
magam elé fogom tűzni.

Az ifjú meg is tartotta szavát. Életét ezentúl 
úgy, rendezte be, hogy mindég számolt azzal a 
léttel, ami a halál után kezdődik, s amelyben 
mostani életünk gyümölcsei megérnek.
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Apánk mesél.
Csendes téli estén 
A mécs világa mellett 
Mondott Ö szép mesét 
Sok százakat, sok ezret,

A kis húgom és én 
Mi hallgattuk őt ketten,
És omlott ránk a fény 
A mesés téli csendben,

Mesélt nekünk szépről, 
Ezer nagy óriásról,
A csillagos égről,
Ezer szép tündérlányról,

Kacsalábon forgó 
Sok gyémánt palotáról,
És mérgesen morgó 
Sok ezer oroszlánról.

Az óriásoknak 
Hatalmas erejéről,
Ahogy ők csatáztak,
S a kicsike törpékről.

A tündérlányoknak 
Ő elmondta szép álmát,
A gyémánt várakat,
Az angyaloknak szárnyát.

Majd ha sercegett a 
Kis olajmécs kanóca, 
Csendben azt susogta 
Nézzetek fel a polcra.

Hozzatok új belet 
És olajat a mécsbe,
Én addig gyerekek 
Én mesélek még néktek.

És mi nagy ürömmel, 
Megtettük amit mondott, 
Ő mesélt özönnel, 
Feledve bút s a gondot.

Majd falúnk harangja 
A sötét éjszakába, 
Kondult és a hangja 
Szólt Ave-Máriára.

A mesének vége, 
Omoltunk szent imára, 
Majd álmodtunk szépet. 
A fehér, tornyos ágyba.

S imával ébredve 
Megcsókoltuk kezét,
S kértük: Édesapánk! 
Mondjál nekünk mesét.

A háború. Az elmúlt hetek során Görög
ország vott a főhadszintér. A háború itt tombolt 
legjobban. Északon tovább folytatódott a német
angol légiháború.

A német repülőgépek főleg a kikötőváro
sokat bombázták. Az angol repülőgépek Nyugat- 
Németország fölött dobtak le bombákat. Afrikában 
Sollum környékén vannak heves harcok. Itt a gépe
sített osztagok benyomullak Egyiptom területére.
A német repülőgépek Marsa Matru ellen intéztek 
légitámadást. Az angolok itt építik ki újabb állásaikat.

Abesziniában Dessziét kiürítették az olaszok. 
Az olasz hivatalos jelentés szerint az olaszoknak 
még két fontos pontjuk van Abesszíniában, Gon- 
dar és Addisz Abebától délnyugatra Gima.

Általános vélemény egyébként, hogy a görög
országi hadjárat befejeztével a német támadás 
egyszerre indul meg a tenger felől és Egyiptom 
határa felől Szuez ellen, ugyanakkor Gibraltár ellen 
és az angol szigetország ellen is. Sőt számolnak 
azzal is, hogy egyidejűleg Japán is megmozdul az 
ázsiai angol területek ellen. Á legközelebbi főcél 
mindenesetre az, hogy Angliát a Földközi-tengerröl 
kiűzzék és megszakítsák a kapcsolatait távolkeleti 
területeivel.

N ém et g yő ze lem  G örögországban .

Múlt héten az albán határon harcoló görög 
hadsereg letette a fegyvert és a német csapatok 
egyik szárnya elérte a Thermopile-szorost.

A görög események ettől kezdve gyorsan 
gördültek előre. A német csapatok kemény harcok 
árán továbbhaladtak és május 4. reggelre elérték 
a görög fővárost, Athént. Az egyesített angol-görög 
hadseregnek az volt az utolsó reménysége, hogy 
átvonulnak a keskeny korinthoszi földnyelven és 
a csaknem szigetet képező Peloponnezosz félszi
geten még védeni tudják magukat, legalább addig, 
amíg az angol csapatszállítások befejeződnek.

Azonban ez a reménység sem vált valóra. 
A német csapatok gyors előnyomulással átkeltek 
a keskeny tengerszoroson és innét haladtak tovább.

A német hadsereg nemcsak a görög félszi
getet foglalta el, hanem a görög partok és Török
ország között lévő szigetek egy részét is. E szige
tek közül legnagyobb jelentősége Lemnos és Sza- 
mothrake szigeteknek van. Ez a két sziget ponto
san a Dardanellák bejáratával szemben fekszik, 
innen valósággal ellenőrizni lehet ennek a fontos 
tengerszorosnak a forgalmát. (Most már az egész 
görög hadsereg letette a fegyvert). •
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