
A háború. 
i. 

Előre! szól harsányan a vezényszó, 
Előre! s holtan rogy le a vitéz, 
Nincs félelem, nincs többé rettegés, 
És győzedelmet hörg ezernyi jajszó. 

A kiirt riad, ropog a puska egyre, 
Bömbölve füstöl száz ágyút or ok, 
A harcmező mint tenger háborog, 
S halottait dobálja völgy re-hegy re. 

Sok haldokol átlőve, vérbe fúlva, 
Más száz halált oszt vak dühébe' dúlva, 
Vagy küld remegve égre hő imát . . . 

Nagy Istenünk! Hány emberöltő múlva 
Látjuk meg szebb jövőnek hajnalát 
S az örök béke édes angyalát ? 

II. 

Aranytól ékes napsugár hevében 
Nyújtózik most az éhes óceán, 
Sohsem volt még ilyen éhes talán, 
Végzet sohsem tombolt még így dühében. 
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Vas-szörnyeteg dübörg a messzeségbe, 
Rést vág acélhajóknak oldalán, 
Ma éjszakon, holnap az Adrián, 
Remény s a vágy temetkeznek a mélybe. 

Szitok, jajszó és fulladok imája, 
Mindent benyel a tenger síri ágya, 
Kain fajának harca végtelen . . . 

Nincs irgalom, hiába könnyek árja, 
Mire az esti csillag megjelen, 
Ezrek feküsznek ismét odalenn! 

III. 

A gyermek befejezte estimáját, 
Imént hangzott el ép a miatyánk. 
„Vájjon ilyenkor hol lehet apánk? 
Vájjon hol költötte el ma vacsoráját ?" 

„Aludj fiam, oly késő már az este, 
Apád is már eddig pihenni tért, 
Vagy virraszt tán mindnyájunk élteért 
A harcmezőn, tudod, ott messze-messze . . . 

. . . S a harcmezőn ma ép nagy nyugalom 
Tört fegyver, ágyú, ember egy gomolyban 
Feküsznek összezúzva szerteszét — 

Ott szunyád ö is egy emberhalomban, 
A hit, remény nem bolygatja szivét: 
Kimérve már a bús arasznyi lét . . . 

Keresztény Magvető, 1914. 
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IV. 

Kicsiny falunál, hűvös őszi reggel 
Megáll a hossza katonavonat, 
Kigyül a nép, sok új hírt hallanak: 
Ki merre jár a győzelmes sereggel ? 

Az anya is két apró gyermekével 
Kérdezgeti: „Látták az uramat?" 
Egy félkarú szomorún bólogat: 
,,Bizony szegényt egy srapnel tépte széjjel . . 

A vonat elmegy és a sínek mellett, 
Ott állnak ők, szivök a hírtől dermedt, 
És arcukon patakzik a könyár , . . 

Isten, ki adtál nekünk győzedelmet, 
Oh, hol az enyhítő reménysugár 
A tört szivnek, ki már hiába vár! 

BARABÁS ÁBEL 



IRODALOM, 

A jó gyermek könyve valláserkölcsi tanítások az elemi isko-
lák Il-ik osztálya számára. Irta: Dr. Boros György. Ára 50 fillér. 

Harmadik, lényegesen átdolgozott kiadásban jelent meg „A jó 
gyermek könyve". Örömmel állapíthatjuk meg, hogy szerző átdolgo-
zása kis könyvének igen nagy hasznára vált. Ha eddig megfelelő volt, 
most jó segédkönyv lett belőle. 

Igen jól tette szerző, hogy a tanító részére írt kérdéseket elhagyta. 
Abban a formában célját nem érte el s ott, ahol a gyermekek kezébe 
adták, zavarólag hatott. Most kedves olvasókönyv. Helyes, hogy a 
régiből átvett olvasmányokat egyszerűsítette, de a 17., 27. és 28. 
elbeszélések még mindig nem a gyermek nyelvén vannak tartva, igen 
komolyak. A 39. elbeszélés nem valószínű. 

Versei és imáinak nagyrésze kedves, csengő-bongó vers, melyet 
haszonnal és örömmel fognak a kicsinyek tanulni. Nem hallgathatjuk 
el azonban, hogy egy-kettőn nagyobb símítás még mindig nem ártott 
volna. Ilyen a 7. és a 22. 

Ezeket a kisebb hiányokat leszámítva, melyek egy új kiadásban 
előreláthatólag eltűnnek, kis könyvünk bő és változatos anyagot nyújt 
az elemi iskola 2. osztálya részére, a valláserkölcsi oktatáshoz, bár 
nagyon jó lett volna, ha egy-két hazafias tartalmú elbeszélést is fel 
vesz közéjük. Sajnos, sajtóhiba bőven akad a könyvben. 

Örömmel üdvözöljük s ajánljuk hitoktatóink figyelmét. 
Imakönyv. Hadbavonuló katonák részére. Irta: Ütő Lajos 

unitárius lelkész (Küküllődombó.) 
Egy 40 oldalos csinosan kiállított fűzet. Tartalmaz 7 reggeli, 7 

estéli és 10 mindenkori imádságot. Telve hittel és hazaszeretettel. Az 
imádságok közül egy páron érzik a mesterkélt hanghordozás, de nagy 
részük egyszerű, közvetlen és mégis színes. Azonban nagyon rontják 
a hatást s a közvetlenség rovására esnek a „piedesztál", „pódium", 
„dissonans", „carmen lugubre", „álom mező" kifejezések. Ma minden 
áldozat, mit a haza oltárára teszünk, szent és tiszteletreméltó. író 
hitével és imádkozó lelkével jön a harcoló katonák támogatására. 
Vajha vallás és felekezeti különbség nélkül minél többen imádkozná-
nak vele s merítenének lelkéből hitet, hazaszeretetet és megnyugvást! 




