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Gyorsan változó világunkban érdemes felfigyelni azokra az értékekre, me-
lyek egy évszázad után is időszerűek. Ilyen volt az 1902 szeptemberében indu-
ló, Zászlónk című katolikus ifjúsági folyóirat.  

Igényes tudományosság, színesség, a fiatalok érdeklődését felkeltő és lekötő 
írások mellett a lap katolikus vallási értéket képviselt. A szerkesztő, Izsóf Alajos 
felismerte, hogy az erkölcsi-vallásos értékek mellett a 10–18 éves fiatalok érdek-
lődésének felkeltéséhez a XX. századot meghatározó tudomány és technika 
robbanásszerű fejlődősének bemutatása  alapvetően fontos. A lap szerkesztői 
száz évvel ezelőtt felismerték azt, amit Illyés Gyula klasszikus szépséggel fo-
galmazott meg, hogy Alarik hordái nem űzték úgy szét a közösség tagjait, mint Watt és 
Edison angyalhadai. Pusztításuk végezetes, mert ők a jövőt szolgálják, ugyanakkor nincs 
nemesebb feladatunk, mint káros hatásuk megállítása. Meggyőződésünk, hogy az érté-
kek és a kikerülhetetlen technikai fejlődés közötti ellentét csökkentésének 
szándéka a szerkesztő tudatos törekvése volt. A szerkesztő ugyanis a méltatla-
nul elfelejtett Izsóf Alajos volt. A tehetséges, de teológiai doktorátust nem 
szerzett fiatal pap különleges személyisége nem a tudomány művelésére szüle-
tett, hanem sokkal inkább tevékenységre, 
öntevékenységre. Így lett újságíró, két évti-
zeden keresztül a Zászlónk című ifjúsági lap 
szerkesztője. Újságírói teljesítménye egye-
dülálló. Az 1902-ben 7000 példánnyal in-
dult lap tíz év után elérte a 26 000 pél-
dányt. 

Pedagógiai szemléletének gyökereit 
nem ismerjük, de tény, hogy a magyaror-
szági gyermektanulmányozással egy időben 
„felfedezi a gyermeket”. A folyóirat a szó 
legjobb értelmében gyermekcentrikus, fi-
gyelembe veszi olvasóinak életkori sajátos-
ságait, érdeklődésüket, igényeiket. Nem 
„bölcs” fölénnyel, hanem barátilag, szinte 
bizalmasan közelít feléjük. A középkori 
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gyermektelen és napjaink liberális megközelítésével szemben megtalálta az ér-
tékek feladása nélküli gyermekszeretetet.  

A közel két évtizedes folyóirat részletes ismertetésére e helyen nincs mó-
dunk, de talán az egyes rovatok bemutatása alkalmas arra, hogy képet kapjunk 
erről a különleges folyóiratról.  

Amint említettük a lap egész szellemisége valláserkölcsi értékeket képviselt. 
A megemlékezéseket, elbeszéléseket, verseket, az erkölcsi tárgyú elmélkedése-
ket átjárta a vallási értékek tisztelete. Mindezt természetesnek is vehetnénk, hi-
szen kiadója az egyházi elkötelezettségű Regnum Marianum, amelynek szer-
kesztőjéről az esztergomi szeminárium vezetője azt írta, hogy a „szeminárium 
dísze és ékessége”. E szerkesztő felismerte, hogy az értékeket el kell juttatni az 
olvasókhoz – ebben az esetben a 10–18 éves fiatalokhoz – úgy, hogy azok fel-
adása nélkül az olvasóközönség legszélesebb rétegeihez eljusson. 

Meggyőződésünk, hogy ez a folyóiratnak optimálisan sikerült. A keresztény 
értékeket képviselő írások kivétel nélkül a fiatalokhoz szóltak, az ettől a korosz-
tálytól idegen pátoszok nélkül. Példák sokaságát említhetnénk. A folyóirat kivá-
ló szerkesztője úgy írt például Vaszary Kolos haláláról, hogy az ma is figyelmet 
érdemel, azaz olvasható és ezért hatékony. A „valláserkölcsi elmélkedéseket” 
erősítik a költemények is, melyeknek visszatérő szerzőjük az akkor még fiatal 
Sík Sándor. 

Amint a bevezetőben említettük, a 
szerkesztő nagy figyelmet szentelt az új 
tudományos, technikai eredmények bemu-
tatására. 

A Természettudományi, technikai, föld- és 
néprajzi leírások és értekezések című rovat tele 
van érdekesebbnél érdekesebb, a fiatalokat 
érdeklő írásokkal. Az 1910-es években 
ilyen volt a telefon, a repülő, a búvárhajó, a 
léghajó. E kérdésekkel foglalkozó számos 
írás közül említjük a telefonnal foglalkozó 
„Beszélgetés New-Yorkból San-Franciscóba” c. 
írást. A színes írás utolsó bekezdéséből 
idézünk, mely jól tükrözi a lap szemléletét: 
„Önkénytelenül is arra gondoltam: bár ott-
hon a Kelet- és Nyugat-Európa között is 
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már meg volna ez az összeköttetés. És elhangzana az első szó, melyet mindany-
nyian epedve várunk: – a Pax, a béke. Természetesen ma már mosolyoghatunk 
azon az 1913-ban megjelent íráson, melyben bemutatja, hogy a fénykép „tanú-
ként” is felhasználható. 

A fotográfus a levegőben című írás szakszerűsége, érdekessége mellett olyan 
színvonalú, hogy a korabeli tankönyvekben is helyet kaphatott volna.  

A technikai újdonságok bemutatás mellett igen gazdag a természettel fog-
lalkozó érdekes írások sokasága. Hangyákról, különleges állatokról, madarakról 
olvashatunk érdekes, a fiatal olvasók érdeklődését, fantáziáját felkeltő írásokat. 
A hangyák háborúja, a madarak vándorlása számos olyan részt tartalmaznak, 
melyek a mai olvasó számára is újat mondanak. 

A Történelmi megemlékezések című rovatban megjelent írások természetesen 
tükrözik a folyóirat alapszemléletét, és törvényszerűen bizonyos értékelést is 
jelentenek. A Zászlónk szerkesztői e téren is árnyaltan közelítik meg a bonyolult 
történelmi problémákat. Ellentmondásosnak ítélik meg például a magyar–török 
kapcsolatokat, de történelmi tények felsorakoztatásával alakítják a fiatalok gon-
dolkodását azzal, hogy ennek a kapcsolatnak voltak kölcsönös előnyei is. 

Az Útirajzok és leírások rovatban nem csak színes, érdekes írások voltak, ha-
nem a fiatal olvasókat hasznos információkkal is ellátták. A rádiumról például 
egy kirándulás leírásába ágyazva olyan információk vannak, melyek gazdagítják 
az olvasó tudományos ismereteit. E rovat-
ban folytatásokban jelent meg a Nyugat orszá-
gain keresztül című írás. A lebilincselő úti be-
számoló az érdekességeken túl értékes törté-
nelmi, néprajzi, pedagógiai információkat 
közöl a bemutatott országokról. Jellemző, 
hogy az útirajzok írója – feltételezhető, hogy 
maga a szerkesztő – nem feledkezik meg 
hazájáról. Összehasonlít, értékel, elemez. A 
londoni gazdagságot látván, egy szállodai 
szobában Apáczai jut eszébe. 

A folyóirat egyes rovatainak értékét rang-
sorolni aligha lehetséges, mégis úgy érezzük, 
hogy az újságírásban meghonosodott hason-
ló célú megoldások között a Zászlónk „szer-
kesztői üzenetei” egyedülállóak, és száz év 
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távlatából is figyelmet érdemelnek. Egyéni hangvételére, szellemességére, hu-
morára, a sablonos válaszok elkerülésére számos példát sorolhatnánk. A vála-
szok pár szóval biztatnak, további munkára serkentenek, értékelnek, de nem 
egyszer keményen bírálnak. Egy-egy számhoz esetenként félszáz olvasói levél 
érkezett, és a szerkesztő valamennyire válaszolt. Nem tudjuk, mert a válaszok-
ban csak a levelek íróinak kezdőbetűi szerepelnek, hogy az olvasók hány száza-
lékára hatottak a szerkesztői megjegyzések. E sorok írója – teljesen véletlenül – 
egyetlen példával tudja bizonyítani a bírálatok hatását, „eredményét”. Az 1916. 
évi májusi–júniusi számban egy hódmezővásárhelyi P. F. nevű tanulónak, a 
szerkesztő egy beküldött versére a következőt írta: „Ferikém, te olyan komoly 
vagy másodikos létedre, hogy szinte megdöbbentesz vele. Verseid még csak 
rímes szónoklatok. De mozog bennük a lélek. Pá!” Mivel a P. F. – Pákozdy 
Ferenc – e sorok írójának rokona, tudjuk, hogy a szerkesztői dicséret eredmé-
nyes volt, mert (Vásárhelyi) Pákozdy Ferenc költő lett, és éppen 2014-ben jele-
ink meg egy gyűjteményes verseskötete. 

Más esetben a szerkesztő „keményebben” fogalmazott:  S. E.-nek Nagyvá-
radra azt „üzente”, hogy „Az igazi költő a szavakba: a szótár száraz, hideg sza-
vaiba életet tud lehelni. Az ő ajkán a szavak életre kelnek és forró vér pezseg 
bennük, színt kapnak, és lélek sugárzik ki belőlük, akárcsak a beszédes szemek-
ből. Ez a költő teremtő ereje. A te verseid ügyesen Megcsinált versek, de hiány-
zik belőle a vér, a sugárzó lélek fé-
nye. Élettelen, preparátumok.” 
(1915. szept.) H. J.-nek Kolozsvár-
ra, még keményebben azt írják – 
feltételezhetően egy versre –, hogy 
„szárnycsattogtatás, de nem repü-
lés: ódai kifejezések halmozása, 
amely azonban súlyt vinni nem ké-
pes.” 

Az üzenetek egy része bekül-
dött irodalmi „alkotásokra” vonat-
kozik, de éppen úgy találunk termé-
szettudományos tárgyúakat is. B. 
B.-nek Aradra a következő üzenetet 
küldték: „1. Az antenna bármiféle 
fémből kehet. 2. Minél magasabbra 
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helyezzük, annál jobb. 3. A hatástávolság nemcsak az antennától, hanem az 
összes elektromos energiától is függ. 4. A két állomás antennája között lehet fa, 
fal, hegy, város stb. 5. Drótból, melyből tetszés szerinti hosszúságút kapcsolha-
tunk be.” Zs. E.-nek Homonnára azt üzeni a Zászlónk, hogy „1 lóerő 735 
Watt: tehát 100 volt x 7.35 ampère. A többit magad is kiszámíthatod”. 

Az üzenetek tanácsot adnak könyvek olvasására, pályaválasztásra, sőt er-
kölcsi kérésekben is állást foglalnak. A szerkesztői üzenetek esetenként nem 
nélkülözik a humort. B. L. állást kér a szerkesztőtől. A válasz: „Állást szerezni 
az államtól? Édes fiam, szerkesztőségtől kérni ilyet, ez úgy fest, mint például a 
török főhadiszálláson, Csataladásban kérni portási állást a szultán konstantiná-
polyi rezidenciáján”. 

Az olvasókkal való kapcsolattartást erősítette a Fakadó rügyek című rovat, 
mely „Állandó melléklet volt ifjúsági munkálatok számára”. A munkálatok a 
szerkesztőség által kiírt pályázati felhívásokat, s azok eredményeit tartalmazta. 

A lap népszerűségéhez nagyban hozzájárult a gazdag képanyag, a kiváló raj-
zok és grafikák. Ezek képek az egész lap stílusát, szellemiségét követték: infor-
matívak, időszerűek, szellemesek, változatosak, és időközönként humorosak. 

Napjaink egyik problémája, hogy a gyors változások idején az egyes generá-
ciók eltávolodnak egymástól. Izsóf Alajos megmutatta, hogy az értékek feladása 
nélkül is lehet a fiatal korosztályt nem csak megszólítani, hanem meg is nyerni.  

 
 

 


