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Pályaválasztás. 
Néhány nap és pár száz szegedi és 

több ezer más várolsbéli jfju azt fogja 
érezni, hogy most, az érettségi bizonyít-
vánnyal a kezében, tulaj donképen — sem-
mi. Eddig legalább tanulók voltak, de az 
érettségi (után igazán ;semmfk. iAz .érett-
ségi bizonyítvány megszerzése fölött ér-
zet't öröm, amúly őszinte lés bensőséges, 
ép oly rövid ideig tartó. A nyakukba sza-
kad U pályaválasztás gondja, hogy ne 
mondjuk terhe. 

Egy egész élet célja, tartalma, bol-
dogsága vagy boldogtalansága függ attól, 
hogy helyesen választják-e meg életpá-
lyájukat vagy helytelenül. S mert ilyen 
fontos ez ;a lépés, mentségünk legyen, hogy 
evvel az agyoncsépeltnek látszó témával 
foglalkozunk itt, lapunk vezető helyén. 
Agyoncsépelt azoknak, akik tul vannak a 
pályaválasztás gondjain, de főfontosságu 
és uj azoknak, akik pályaválasztás előtt 
állanak. , 4 

A legtöbb ifjú ugyan érzi lelkében va-
lamely pályára hivatottságát és minden 
nagyobb nehézség nélkül tudná magát 
egyik vagy másik pályára elhatározni, saj-
nos azonban, a legtöbb esetben nem a te-
hetség és hajlam, hanem sok mindenféle 
más körülmény, sókszor lényegtelennek 

Egy különös fiatal emberről. 
Irta: Kudy Gyula. 

A zsombékok között két vadász balla-
gott. Holdas éjjel volt, kacsa-huzásról men-
tek hazafelé, egy mezítlábas suhanc cipelte 
utánuk a kacsákat. Az egyik vadász szürke-
haju, katonástartásu, idős úriember volt, szé-
lesvállu és fölpedert bajuszu, hogy el ne fe-
lejtsük. A másik vadász ellenben cingár, fiatal 
ember és szemüveg az orrán. Emez a fiatal 
Deutsch doktor volt, töméntelen földeknek 
ura; a máisik Szentgály, penzionált lovas-
kapitány. A kapitány is a környéken lakott, 
a feleségének, aki miatt a lovasságot ott-
hagyta, volt itt valami kis birtoka, azt igaz-
gatta, toldozta-foltozta, amint Nagylelkű Fü-
löp würtembergi herceg lovasezredének egy 
elsőosztályu kapitányától telihetik. 

Deutsch doktor mostanában került haza 
a külföldi egyetemekről, ahol már évek óta 
kóborolt. Kóborolt pedig azért, mert az öreg 
Deutsch, aki nem volt se doktor, se János, 
mint fia, hanem becsületes Mór, irtózatos 
skandalumot csinált, midőn fia egy szinész-
ieányt akart oltárhoz vezetni. A fiu külföldre 
menekült apja borzasztó haragja elől és csu-
pán Münchenből merte megírni az öregnek, 
hogy véleménye szerint mindenki gazember, 
aki nem a szive hajlama szerint nősül; ő a 
maga részéről, ha valamikor nősülni fog, a 
szive szavára hallgat. Lencius, a lélek alap-
elemeinek első magyarázója és professzor a 

látszó mellékkörülmény dönti meg és dön-
ti el elhatározásunkat és sorsunkat. Az 
anyagi mód, a szülői akarat, esetleg ellen-
kezés, egyik-másik pálya túlzsúfoltsága 
mindmegannyi meghatározó és korlátozó 
tényező a pályaválasztásban. A legfonto-
sabb ezek között kétségtelenül az utolsó. 
A nincstelenség legyőzhető az igények le-, 
szállításával, a nélkülözni tudással, mun-
kával és szorgalommal; a szülői akarat és 
ellenkezés rábeszéléssel és meggyőzéssel, 
de egyes pályák túlzsúfoltságán változtat-
ni erőnket meghaladó és biztos kudarccal 
járó vállalkozás lenne. Hofrichter ugyan 
megpróbálkozott vele, hogy valamiképen 
ezen a bajon is segitsen, de tudjuk, hogy 
az ő módszerét normális agyrendszerü és 
ép, morális érzékkel biró ember nem ve-
heti számítása alapjául. 

A pályaválasztásnál tehát a legdön-
tőbb és leginkább számottevő tényezőül az 
egyes pályákon mutatkozó emberhiányt 
vagy emberbőséget kell .elfogadnunk. Már 
félig elhibázta pályaválasztását, aki maka-
csul és csökönyösen ragaszkodik egy bi-
zonyos pályához, bár ennek a pályának a 
túlzsúfoltságáról meg van győződve. Itt 
csak egy mentség lehet, még pedig az, ha 
az ahhoz a pályához megkívánt képessé-
gek és tehetség ereje legalább is ,akkora, 
mint a hajlam szívóssága. Tehát csak ki-
váló tehetség engedje meg magának azt a 

heidelbergai egyetemen, köztudomás szerint 
immár harminc esztendeje egy cigánynővel 
él boldog családi életet, pedig a világhírű 
tudós azonkívül még a protestáns egyház 
lelkésze is. Dr. Deutsch János, ha cigánynő-
vel lesz boldog, cigánynő lesz a felesége. Ezt 
a fiatal Deutsch irta az öregnek és a levelet 
az öreg Deutsch barátai és rokonai a vár-
megyei kaszinóban formálisan elégették. 
Évek multak el, az öreg megbocsátott egyet-
len fiának, hivta haza, de a doktor nem jött. 
Szikora, az uradalom igazgatója, a vatikáni 
könyvtárból ásta ki, midőn az öreg Deutsch 
már régen a gyönki kriptában aludta örök 
álmát. 

Már tavasz óta lakta a kastély tornyát, 
amit hajdan parádéból épitettek és Szent-
gályn kivül senkivel sem barátkozott. A nyu-
galmazott lovaskapitány nagyon jóravaló 
ember volt. Olyan flegmatikus volt, mint egy 
bölény és szemhunyorítás nélkül hallgatta a 
fiatal Deutsc'h elmélkedéseit, amelyekkel az 
uj (földesúr a vadászatokat fűszerezte. A ka-
pitány ellődözte a saját patronjait, majd 
társa patrónjait, a szolgalány, aki velük volt, 
a roskadásig megterheltetett vaddal, récével, 
nyúllal, fogollyal, majd pipára gyújtott a 
penzionált hadfi és főbolintásisal hallgatta a 
doktort. 

A fiatal Deutschnak kedves témája volt 
a szociálizmus. Szive mélyéből szociálista 
volt és budapesti tartózkodása alatt többször 
majd lecsukták, izgatás miatt. 

Ha az apám szegény ember lett volna, 

fényűzést a pályaválasztásnál, hogy egy 
minden emberi számitás szerint ember-
anyaggal jó időre ellátott pályára lépjen 
Az igazi tehetség ilyen pályán is utat íog 
magának törni és találni az érvényesülés-
re, de jaj a tucat vagy még azon is aluli 
tehetségeknek! Ebből következik, hogy a 
pályaválasztásban a szívbeli hajlandóság-
nak nem egyszer . kompromisszumra kell 
lépnie az ésszel, magát az észt pedig az 
élet szükségleteinek fölismerése kell, hogy 
irányítsa. , 

Ennek a kérlelhetetlen igazságnak a 
fölismerésére 18—20 éves ifjak az iskolá-
ban magukba szedett és beléjük , nevelt 
deálizmusuknál ,fogva .sokszor alig képe-
sek, itt kezdődik téhát a szülők fölvilágo-
sító, tanácsadó szerepe. 

A pályaválasztás ugyan elsősorban 
annak a kérdésnek az eldöntése, ki mi mó-
don, milyen működési körben akarja a 
maga és majdan alapítandó családja szá-
mára a kenyeret, de a kenyéren kivül sok 
mindenféle egyéb életszükségletét megke-
resni, ámde nem szabad elfelejtenünk azt 
sem, hogy azért a pályaválasztás nem 
csupán f— gyomorkérdés. Nem szabad el-
felejtenünk, hogy nemcsak a magunké és a 
családunké vagyunk, hanem gondoljunk ar-
ra is, hogy amikor jogunk van megköve-
telni a társadalomtól és nemzettől becsü-
letes munkánkért megélhetésünket, sőt jó-

munkásvezér lennék. Az a legszebb pálya, 
— szokta volt mondani és a kapitány bólint-
gatott hozzá. Magában csendesen bolondnak 
tartotta fiatal barátját. Egyszer mégis azt 
mondta neki: 

— Meg kéne házasodni, vagy mi: akkor 
tán felhagyna az izgágasággal, doktorkámf 

— Én már sohasem vetem le eszméimet. 
Harminc éves vagyok és mostanig még min-
dig csak azt láttam, hogy az emberiség rab-
szolgaságban sinylődik és rab minden fé-
nyes, igaz gondolat, mert nem férkőzhetik 
az emberékhez a társadalmi sötétség miatt... 

Értette-e ezt a lovaskapitány? 'Nem tud-
ni. Szelíden igy szólt: 

— Asszony nélkül üres az a nagy kas-
tély, Jánoskám. 

— Üres, üres, de mégis csak jobb, mint-
ha a szeszgyáros Glüok leánya ülne benne, 
vagy Grobovics Jacza, a milliomos sertés-
kupec leánya. De még jobb, hogy az itteni 
tönkrement gentry urakkal nem barátkozom. 
Nemesi kisasszonyra sincs szükségem. 

A lovaskapitány sértődötten köhntett. 
(Éhez a témához értett.) 

— Kicsinyli a dzsentrit, bácsikám? Ta-
lán valami baronesszre pályáz? 

Deutsch doktor erre ugy nevetett, hogy 
meg kellett neki állni a sötét erdei uton, a 
hová befordultak. Jódarabig nevetett és az-
tán egy szót sem szólt. A kapitány magától 
is belátta, hogy felesleges volt kérdése, igy 
másról kezdtek beszélgetni. Lovakról, föl-
dekről, szarvasmarhákról. 


