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7. szám.

Török diákok Magyarországban. Bejárván a müveit külföld
messzi városait, múltban és jelenben : a nyugat eszméit, kulturtörekvéseit,
irodalmi és művészeti áramlatait — az áldásosokat és áldatlanokat —
tanulni s tudni vágyó ifjaink honosították meg hazánkban. Gondoljunk
csak a reformációra!
Szenei Molnár Albert, apácai Cseri János s az utánuk következő
nagyjaink mind — nagyjai protestáns hitünknek, magyar nyelvünknek,
irodalmunknak, a tudománynak, művészeteknek — külföldön éltek hosszú
évekig és amikor hazajöttek, sok-sok lelkességgel tanították, terjesztették
és fejlesztették a nagyszerű, uj tanokat, mit idegenben szíttak fel
magukba.
A magyar kultúra, a nemzet sokat köszönhet e lelkes, bátor, úttörő
fiainak; sokat köszönhet, nagyon sokat, talán az életét is, mindent!
*
Ubejdulláh Eszad bej, szerkesztő, az 1910. esztendőben „Reszimli
Kitáb" (Képes Újság) cimü lapja hasábjain azt az eszmét vetette fel,
hogy az uj Törökország tanulni vágyó fiatalsága Anglia, Francia- és
Németország helyett első sorban Magyarországot keresse fe l: hiszen
testvér-nemzet vagyunk!
A kiváló bej szava akkor nem kapott visszhangot.
Azóta sok idő, nagy idő telt e l; kitört a szörnyűséges világháború
és megérlelte ezt az eszmét. Megérlelte s valóra vált a néhány török s
magyar hazafi gyönyörű, régi terve: rokonától tanul a rokon!
' Török ifjak jöttek Magyarországba, hogy tanuljanak. És megkönynyiti és lehetővé teszi a dolgukat mind a magyar, mind a török kormány
a Magyar Keleti Kulturközpont (Turáni Társaság) lelkes és felbecsülhe
tetlen értékű munkássága közvetítésével.
Az Ifjú Évek olvasói bizonnyal melegen érdeklődve szeretnék tudni,
hogy s mint élnek, mit tanulnak a török diákok Magyarhonban?,! El
mentem hát a forráshoz, ez egész nagy jelentőségű és rokonszenves
-mozgalom irányítójához, magyar részrőli kezdeményezőjéhez, a Magyar
Keleti Kulturközponthoz és tájékoztatást kértem.
A Magyar Keleti Kulturközpont az Országház kupola termeiben
kapott otthont s valóban ott is van az igazi helyén a nagy jövőjű és
jelentős intézmény, az ország házában.
Szécsy Gy. Jen ő ur lekötelező készséggel adta meg a kért felvilá
gosítást s az ő szives előadása nyomán irom most meg, hogy milyen
körülmények között és mit tanul minálunk a török diák?
A török diákok magyarországi tanulmányainak minden ügyét-baját
a Magyar JKeleti Kulturközpont látja el. Segítségére van ebben a nagy
munkájában természetesen a magyar és török kormány; azután a magyarországi Mggyar-Török Barátsági Egyesület és ennek testvérintézete, a
konstantinápolyi Török-Magyar Barátsági Egyesülés, amelynek elnöke a
mindenkori török földmivelés- és kereskedelemügyi miniszter.
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A Tengerszemcsúcs északi vonulata nyugatról.
1. Molnár. — 2. Békás Barát. — 3. Poduplaszki Békáscsorba. — 4. Nagy
Békáscsúcs. — 5. Csehtavi hágó. — 6. Dénescsúcs. — 7. Tengerszem
csorba. — 8. Tengerszemcsúcs.

A Tengerszemcsúcson át.
(Múlt évi kirándulásunk emléksorai.)

Június 25. Hétfő.
A tátrai gyorssal este 6 órakor mind az öten szerencsésen meg
érkeztünk Tátralomnicra. Ott üdülő sógorom az állomáson várt bennünket
és mindenek előtt azonnal el is kvártélyozott. Az utazás nem tört annyira
össze, hogy nem kívánkoztunk volna egy kis sétára, tehát a hosszú nap
hátra lévő részét a fürdő-telep megtekintésére fordítottuk
Tátralomnic, a legfényesebb és legmodernebb magyar nyaraló és
téli sporttelep, a tenger színe felett 860—890 m. magasan, a Lomnici
és Késmárki csúcsok lábánál, hatalmas fenyő koszorú közepén fekszik.
Az egész telep felett a fejedelmi magaslaton épült Palota szálló uralkodik.
Itt találtak bennünket a húnyó nap utolsó sugarai s az elénk táruló
képtől csak akkor tudtunk elszakadni, mikor a felhőtlen égboltozat
csillagvilága vette át a sötétben vezető szelíd mécses szerepét. A Poprád
völgyére, a rajta túl emelkedő lőcselublói, szepesgömöri hegyekre, az
Alacsony Tátrára s fejünk felett emelkedő hegyóriásokra lassanként sötét
palást borult, hűvösebb szél lengette meg a fenyvesek koronáit, összébb
húzva felöltőinket, szállásunkra siettünk.

Június 26 Kedd.
Gyönyörű reggel; a Tátra mosolygó tavasza köszöntötte a Lomnici
szálló terraszán reggelihez egybegyült kis társaságunkat. Derű, üdeség
mindenütt. A reggeli napsugár ülte meg a Nagyszalóki, Lomnici és
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Késmárki csúcsokat, melyek felett csak olykor-olykor rebbent fel a
semmiségbe tűnő ködfoszlány, éles vonalakban tárva elénk a hegyóriások
hatalma; bérceit. És mi boldogan, szinte önfeledien gyönyörködtünk a
látványban, az ég felé törő eszmének kőbe öntött szobrában.
Reggeli után még a Kuszmann-féle bazárban eggyel-mással elláttuk
magunkat, felcsatoltuk háti zsákjainkat s 9 órakor elindultunk észak felé
a Mária Terézia úton. Sürü erdőn áthaladva, csakhamar egy tágas havasi
rétre értünk, Madárházára. (Egészen a Halastóig kitűnő vezetőnk volt a
Magas Tátra részletes kalauzának I. kiadásához mellékelt szép térkép
1 :7 5 0 0 0 .) Mindenütt a kocsi úton haladtunk tovább a szép fenyves
erdőben. A Késmárki itató mellett és Barlangligeten át megállás nélkül
mentünk tovább. Utunk lassanként a Bélái patak felé kanyarodott. Vad
hegyi patak ez, melynek tiszta vize felszántott sziklamedrében fehér
tajtékot túrva siet a Poprád felé.
Déli 12 órakor a Bélái patakba ömlő Zlebadovny pataknak köz
vetlenül a betorkollás előtti hídjához értünk. Itt a magas útról a patak
hoz ereszkedtünk delelőre. Le- és előkerültek a háti zsákok, azután
be a patakba, sőt a fürdés sem maradt el. Innen 'M -k o r indultunk
tovább. Utunk állandó emelkedés mellett most már nyugati irányt vett.
A Szepesi Magurához értünk, melynek oldalában az út mentén 7 km.
hosszúságban szétszórt falun, Záron mentünk keresztül. A vízválasztóra
érve, az összeszűkülő zári szorostól Zúgóig, de már csak rövid ideig,
lefelé haladtunk.
volt, mire a zúgói vendéglőhöz értünk, a Hollókő,
Novy és Murán szirtes láncolata alá. Dús vacsora, jó szállás várt reánk.
így kerültük meg ma a Magas Tátra keleti oldalát!

Június 27. Szerda.
Négy úti társam reggel ‘/aö körül gyalog.szerrel útra kerekedett a
Halastó felé. Én csak dél tájon indultam utánok kocsin s magammal
vittem hátizsákjaikat is. A következő erős napra nem akartam kimerülni.
A Hohenlohe hercegi vadas kerteken túl csakhamar elértük Javorinát,
Szepes megye legmagasabban fekvő (1018 m.) községét. Az egész falu
hercegi tulajdon s mivel itt úgy a kocsma, mint a vendéglő szokatlanul
ismeretlen fogalmak, bizony a turista ne vegye tervébe az itteni meg
szállást, hanem csak ballagjon tovább. Különben igazi hegyi falu ez,
me y szerényen húzódik meg a Javorinka .menti csendes völgy tisztásán.
A falu utolsó házain is túl, északra, lankás zöld pázsitos szélén áll
a hercegi vadászkastély. A messze távolba nyílik innen kilátás; mindenünnen
fenyvesek bólogatnak felénk s azok felett pedig a magyar Tálra feje
delmi csúcsai. Egyenesen dél felől a távolabbi Siroka hegypúpja tárul
elénk, kelet felől a közeli Murán sziklatömege. Azon a völgyön túl,
melynél e két hegy találkozni látszik, emelkednek a kilátás díszei, e
vidék uralkodó orm ai: a Jégvölgyi csúcsnak sziklakupolája és a Vörös
tavi csúcs szabályos gúla alakja.
Nem sokáig gyönyörködhettem a lépésről-lépésre változó látvány
ban, mert a vadászkastély közeléből utunk lefelé hajlott, sürü erdőbe
jutottunk. Az országhatárt képező Bialka hidján átmenve, szűk völgyön
emelkedik a szép országút egészen a Halas tóig. Előre ment társaimmal
nem messze a tótól találkoztam, úgy hogy mire én a lakásviszonyokkal
rendbe jöttem, ők is azonnal ott termettek.

Í43

A Tátra északról.

Dr. Komarnicki Gyula felvétele.

A délután hátra lévő részét sétával, csónakázással, de különösen a
más napi út megbeszélésével töltöttük. Mivel a háborús időben ott egy
általán nem akadt vezetőnk, amit részemről feleslegesnek is tartottam, a
lengyel vendégek minden áron le akartak beszélni a Tengerszemcsűcson
át teendő utunkról, különösen amikor megtudták, hogy külső turisztikai

eszközöknek teljes híjával vagyunk. Hát az bizonyos, hogy háti zsák és
esernyő fogyatékos biztosítékok ilyen útra s így a lebeszélésnek általános
emberi szempontból volt is alapja, csupán egyről feledkeztek meg, hogy
erős akaratú, körültekintő emberrel volt dolguk, aki gondos tanulmányozás
után készítette el úti tervét s gyengéket megfélemlítő — bár jó akaratú
— ijesztgetésekre semmit sem ad.
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És mi volt az én erősségem? A Turistaság és Alpinizmus lelkes
munkatársainak három kötetes müve: A Magas Tátra részletes kalauza.
(Itt jegyzem meg, hogy a jelen leírásunkhoz mellékelt képeket is, a
Dirner János felvételein kívül, az ő áldozatkész szívességükből közlöm,
amiért is fogadják őszinte köszönetemet.) Az ebben foglalt leírások, képek
és térképek teljesen meggyőztek arról, hogy habár fáradsággal, de
vezető nélkül is feljutunk az óhajtott csúcsra, habár némileg elijesztőnek
látszott a műnek utunkra vonatkozó eme kijelentése: „dacára annak,
hogy igen sűrűn járják, gyakorlatlanoknak vezető nélkül nem ajánlható".
A nehézségekre, fáradalmakra el voltam készülve, a többit a lélek
energiájára bíztam. Ismerem magamat.
Maga a Halas tó 1393 m. magasságban fekszik. Magyar és német
elnevezését a benne élő temérdek pisztrángtól nyerte. A lengyelek ezt a
tavat hívják Tengerszemnek. Déli oldala a legmélyebb, 49 m. Az északi
parton áll a Lengyel Tátraegyleinek emeletes menháza s ennek közelében
még két egyszerűbb menház.
Az a látvány, ami a tó északi partjáról tárul elénk, a maga zordon
fenségében éppen úgy lesújt, mint felemel. Az ég felé nyúló komor
gránit falak gyűrűje, amint a magyar határvonulatról felénk integet,
múlandó semmiségünk, erőtelenségünk tudatára ébreszt, egyúttal azonban
éreznünk kell „est Deus in nobis" igazságát, a bennünk lakozó léleknek
képességét, melynek hatalmával még a megközelithetlennek látszó bércek
tarajára is taposhatunk. Boldogan vinnék még oda újból tanítványokat,
akármennyit is, avagy csak egyet, egyetlenegyet, hadd gyönyörködjék
abban, amit Istennek keze valóban csak a szem, csak a lélek gyönyörű
ségére alkotott. Gazdag és lélek nélkül való, szegény és lelkes, a leg
többször együtt járó két fogalom. Az előbbi gyönyörködhetik a sik föld
ringó kalászaiban, vagyont nyújtó kövér földjében, de aki fel tud
szabadulni a test bilincsei alól, aki a léleknek sokszor verejtékes ösvényé
től nem riad vissza, aki Istenéhez közelebb akar jutni, emelje hátára a
tarisznyát, vegye kezébe a támogató botot s induljon az égbe nyúló
világba, ahol mennél magasabbra hág, mind kevesebb és kevesebb
embeirel találkozik, végül útja magányos kis ösvénnyé szűkül; itt kitérni
nem lehet többé egymásnak, de hiszen nem is kell, mert már csak
egyedül maradtunk. Sic itur ad astra!
Fogok-e még valaha abban az álomszerű képijén gyönyörködni,
fogom e még valamely tanítványomnak a menház erkélyéről a Tenger
szemcsúcs felé vezető utunkat mutatni ? Alig hiszem; már lassanként
nyugovóra hajlik a nap s nincs jogom mondani az egykori emmausi
két tanítvánnyal: maradj velem, mert immáron esteledik! Legjobb is,
ha minden álmodozó magával viszi álmait; az álmok nem képezhetnek
a siető életben célt, mert igaz beszéd e z : a cél halál, az élet küzdelem,
az élet célja e küzdés m aga!
A Halastótól kelet felé a Hétgránátos vonulata emelkedik észak
déli irányban egészen a Tengerszem tó felett Nagy Békás (2252 m.)
csúcsig. Innentől kezdve már a maguk zordonságában tárulnak elénk a
Tengerszem tó katlanát övező csúcsok. A folyton emelkedő hegyvonulat,
megtartva észak-déli irányát, a Dénes csúcson (2438 m.) át a Tenger
szemcsúcsnál végződik. Itt a vonulat nyugatnak fordul, megkerüli a
Tengerszem tavat, áthalad a Simontornyon, Ökörháton, Menguszfalvi
gerincen, felhág a Nagy menguszfalvi csúcsra (2437 m.) és a szemhatár
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a Csubrinán (2378 m.), illetve az ez alatt álló Baráton (Mnich) végződik.
A Barát (2064 m.) a Halas tó környékének legérdekesebb hegyalakulata,
egy magában álló hegyes sziklasüveg. Tehát a Nagy Békás csúcstól a
Barátig terjedő, légvonalban csupán 2 —3 km. hosszúságú átmérővel
bíró félkör az a terület, mely a Halas tó menedékházától a maga zordon
fenségében oly lebilincselő látványt nyújt, hogy alig bírunk abból ki
bontakozni.
Estére kelve, a Menguszfalvi csúcsokat hol ritkább, hol sűrűbb
ködfelhök lengték körül. Az égboltozat csillagai derűsen mosolyogtak a
Halas tó sima tükrére. A környezet csendje leszállóit a menházra is.
Négy úti társam két szobában helyezkedett el, magam pedig külön. Még
egy búcsú tekintetet vetettem délkelet felé, ahonnan a Tengerszem csúcsa
integetett, hívogatott az édes találkozóra. Édes csúcsom, nem fogsz reám
hiába várni, megyek; vészzel és viharral, kővel és hóval viadalra kelek
és mégis nálad leszek. Vájjon hozzád jutunk e mind az öten, akik egy
nagy városból látásodra siettünk? Tudom, hogy én ott leszek. Addig is,
jó éjszakát!

Június 28. Csütörtök.
Égnek és földnek örök hatalmú Ura, mindenható Isten! A messze
távolból kelő nap hírnökének, a rózsás ujjú hajnalnak fénye dereng a
közeli csúcsokon. Azokon át fog vezetni utunk. Óh, erősítsd meg
lelkünket, hogy a törékeny test felett uralmat tudjon gyakorolni, hogy
lábaink meg ne tántorodjanak, agyunk ne szédüljön, idegeink ne mondják
fel a szolgálatot. Add, Uram, hogy a Benned bízókat a nehéz úton át
szerencsésen vezethessem a szülői otthonba; ismertesd meg magadat
közelebbről is, hogy a termés et e magasztos világában láthassuk
alkotásodat, érezhessük gondviselésedet. Légy velünk,j-szent Fiadért, a mi
Urunk, Jézus Krisztusért ma és mind örökké. Ámen.
Ima után a már erősen szürkülő Hétgránátos vonulatára esett
tekintetem s azután siettem az ablakhoz. A Dénes csúcs s a megette
rejtőző Tengerszemcsúcs a virradat pompájában bólogattak. Ködnek,
felhőnek semmi nyoma sehol. Most először vett rajtam erőt a kétkedés,
vájjon átm3gyünk-e, avagy majd a húnyó napsugár tőlem és tanítványaimtól,
mint örök álomba merült roncsoktól fog búcsút venni? Jó fél órát töl
töttem lelki hányattatások között. Ha már-már vissza akartam riadni az
úttól, nem annyira a magam, mint sokkal inkább ifjú tanítványaim életét
féltve, a Magas Tátra részletes kalauzának betűi zsongtak körül; ezeknek
a betűknek szelleme tartotta bennem a lelket ébren. Fél órai tusakodás
után elnémult a kétely, többé meg nem ingatható elhatározással fogtam
az öltözködéshez. Lesz, ahogy lesz; Isten kezében életünk!
Reggeli után hárman teljes felszerelésünkkel, ketten pedig csupán
sétára készen, 5 ‘30-kor indultunk útnak a Halas tó menházából és
615-k or értünk a Tengerszemhez, mely még a nem messze múltban is
magyar terület volt. Itt láttam az egyetlen zergét. amint a Menguszfalvi
csúcsok lábánál elterülő hómezőn át menekült előlünk.
A Tengerszemet a németek is igy nevezik, mig a lengyelek Fekete
tónak. 1584 m. magasan fekszik és a mélysége 77 m. A tó partjához
felvezető ösvény végén néhány percre leültünk a támasztékos padra s
azután két társunktól búcsút véve, megindultunk a nagy útnak. Elmaradó
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társaink váltig biztattak a fél óra múlva való viszontlátással, de amire
akkor szóval képtelenek voltunk, arról meggyőzte őket sok és hosszú
fél óra leforgása két nappal később, de már csak valahol Tarpatakfüreden. H iába: nehéz, sőt megszerezhetetlen tudomány az emberismeret !
Jelen évfolyamunk 1. számának 18-ik oldalán közölt képen alul a
Halas tó látszik; a képnek jobb oldalán, a tó felett van az a bal felé
hajló cikkcakkos ösvény, mely a Tengerszem tavához felvezet, ezt a
tavat azonban — természetszerűleg — nem láthatjuk. A tótól felvezető
hómező ismét jól látható a képen s a Békás tavi hágó alatt, a hegy
vonulat legalacsonyabb behorpadása alatt végződik. A hómező legfelsőbb
része jobbra és balra ágazik szét s nekünk ezt a két ágat szétválasztó
bordát kellett volna meghágnunk, én azonban a bal kéz felé vezető
hómezőn haladtam tovább. A Békás tavi hágótól bal felé, a képen 2 -o
cm. távolban látható a Tengerszemcsúcs s ettől balra egészen a kép
tetejéig emelkedő, tehát sokkal magasabbnak látszó Dénes csúcs. Hogy
a képen a Tengerszem csúcsa kisebbnek látszik, az onnan van, mert a
felvétel helyétől távolabbra esik, mint a Dénes csúcs.
Tehát két tanítványommal maradtam, Dirner János, Vili. o. és
Máday Károly, felső ipariskolai növendékkel; kisebb gond, kevesebb
felelősség. A Tengerszemet keleti oldalán kerültük meg, olykor erős és
meredeken keresztező hómezőkön haladva át a tó felett és 7 óra volt,
mikor a tó déli szegélyét elhagytuk. Itt kezdődött a nehéz út. De mielőtt
folytatnám utunk leírását, rövid időre átadom toliamat a magas Tátra
részletes kalauzának, holott is a III. kötetben igy i r :
„A tó túlsó végén az ösvény szerpentinekben, füves törmelékkúpon
kapaszkodik fel, majd a falak tövében jobbra átkerül ahoz az omladékkal
telt, két oldalt sziklafalak által közre fogott széles szakadékhoz (ebben folyik
alá a felső völgymedencéből jövő patak), mely a völgykatlan jobb oldalán
felhúzódik a felső völgymedencéhez. Ebben a szakadékban mozgó tömbö
kön, törmeléken igen fáradságosan megyünk fel, amig végre feljutunk a
felső völgy medencének tágas törmelékplatójára.*) Követve a falak alatt
balra emelkedő törmeléklejtőt, végül egy keskeny és nem mély hósza
kadéknak a kezdetéhez jutunk, mely a Tengerszemcsúcs északnyugati
falletöréseinek aljában a csúcs irányában húzódik fel (kelet felé). A hószakadékot balkézt egy vele párhuzamosan futó, meglehetős erősen elő
lépő, széles sziklaborda kiséri. A borda kezdeténél vaskampók."
Hát bizony itt szépen és nagyon helyesen vagyon minden meg
írva, csak éppen az volt a mi bajunk, hogy Június hó végén jártunk
ott, mikor még a tó túlsó végén levő ösvény szerpentinéitől kezdve
egész a borda kezdeténél levő vaskampókig mindent hó takart. Nem
láttunk mink semmi szerpentines ösvényt, füves törmelékkúpot, lábaink
nem érezték a mozgó tömböket és törmelékeket. Tekintetünk csak a
havon pihent meg, lábaink zaját a hó süppedékes szőnyege fogta fe>.
így haladtunk torony irányában mindég fölfelé, az említett hószakadék
bal oldalán futó széles sziklaborda közelébe. Ez út közben fél kilenckor
köszöntött bennünket az első napsugár, mikor már a nap a mi óhajtott
csúcsunk fölé emelkedve, izzadó arcunkhoz, homlokunkhoz simult.
*) Az említett képünkön látható hómezö éppen ebben a szakadékban vezet
fel s a bal felé ágazó rész vezet a felső völgymedencéhez.
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Ekkor csinálta Dirner a mellékelt fényképfelvételt. A Tengerszem
tava igen jól látható, csak a délnyugati részét takarja el a keleti Menguszfalvi csúcs lába A mélyebben fekvő Halas tó is jól kivehető a
Miadziane oldalával és a távolabbi Swistowkával.
Jelen cikkem elején, a cim feletti képen a pontozott vonalak mu
tatják a Dénes csúcsra és a Tengerszemcsúcsra vezető utakat. Meg
akartam kímélni magunkat a sziklaborda lépcsőin való kapaszkodástól
s igy nem is irányítottam utunkat a sziklabordának, hanem balra kanya

Tengerszem.

Dirner János feivéte'.e.

rodtam a Dénes csúcs felé vezető irányba s úgy számítottam, hogy egy
ideig ezen az úton haladunk s azután alkalmas helyen reá hágunk a
sziklabordára s jobb felé tartva, jelzések nélkül is ráakadunk a Tenger
szemcsúcs rendes útjára.
Mig a havon egyenesen felfelé botorkáltunk, ez csak hagyján volt,
de mikor a hegyoldal három hómezőjén keresztben kellett mennünk, ez
volt utunk legkegyetlenebb része. Én mentem mindenütt elől a hóban.
A hó éppen a legalkalmasabb volt, sem lágy, sem kemény. A hegyoldal
felöl levő jobb kezemet a hóra fektetve, minden egyes lábnyomot erősen
ki kel ett építenem, hogy engem s az utánam jövő két fiamat eltartsa.
Minden 5 - 6 lábnyom, vagyis lépés után megállottám. Most láttam, hogy
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bizony-bizony jobb lett volna nem a magam gondolatait követni, hanem
a kalauz helyes irányítását, de már nem volt kedvem az első hómező
után visszatérni, a hómezőben pedig nem igen volt tanácsos sokat forogni,
hanem csak előre haladni, mert egy kis csuszamlás hamar sodort volna
a szédítő mélység aljára. Csak előre hát!
Három hómező után jött egy igen kis, alig egy szoba szélességű
réteg. És ez a csöppség állított meg utunkban ! Már-már kezdtem felette
lábammal tapogatózni, azonban túl fagyottnak, síkosnak találtam s ez a
kicsinyke tér régebbi elhatározásomat tetté érlelte, felmásztunk a jobbun
kon futó sziklabordára. Mikor egy Ízben itt pihenőt tartottunk, Mádaynak
megadtam az irányt, menjen arra és nézze meg, látja-e a veres jelzést ?
Alig pár pillanat alatt eltűnt az én Károly fiam, a magas sziklatömbök
takarták el. Rövid idő múlva csak hallom kiáltását, hogy hosszú vonalon
látja a jelzéseket és a kapaszkodó láncokat. Mikor nagynehezen meg
talált bennünket, már nem tudott arra az útra vezetni, amelyen ment és
jött. Ezen természetesen nem búsultam, mert tudtam, hogy merre kell
a jelzéseknek haladniok s igy csakhamar meg is találtuk, tehát újra a
helyes úton voltunk.
Folytonos emelkedésünk közben különösen szép és még inkább jól
eső látvány volt, miként érjük el s lassanként el is hagyjuk a körülöttünk
emelkedő csúcsok magasságát, előbb a kisebbekét, azután a legmagasabbét is. A megtalált úton azután törmelékes padokon, sziklalépcsőkön,
zeg-zugos irányban, néhol meglehetős exponáltan haladtunk fölfelé, a
nehezebb helyeken láncok és sziklába erősített kampók segítségével.
Még nem volt délután 3 óra, mikor a Tengerszemcsúcs tetejére értünk,
lábunk alatt újból magyar földet érezve. Vágyaim igérethegyén állottunk
tehát, túl esve minden veszélyen. Megőriztél, megtartottál, Istenem, Uram,
de csak Te tudod, hogy miért, minek? De bármiért és bárminek is,
legyen áldott szent Neved!
A 2503 m. magas Tengerszemcsúcs teljesen a Magas Tátra bel
sejében, három völgy találkozásánál fekszik s a Tátra legszebb kilátó
helyeinek egyike. Csaknem az összes ormokat láthatjuk, de a legszebb
kilátás a Tengerszem és a Halas tó felé nyílik. Fájdalom, bennünket az
a kemény kilenc óra úgy megviselt, hogy csak fáradtan, imbolygó tekin
tettel szemlélgettünk körül. Egy-két lapot kusza vonásokkal megírtam,
Károly fiam azalatt bevéste a sziklába mindhármunk kezdő betűit. iHa
majd egykor a velem volt két hű tanítvány újra ott lesz, de más ksérettel s tekintetük megakad régi szerető lelki pásztoruk névbetüin, emlé
kezzenek meg felőle áldóan, szeretettel; csak ennyit kérek magamnak
tőlük útravalóul.
Kora reggeli elindulásunktól kezdve először itt ülhettünk a szik
lákra s habár mászásaink közben eddig is megpihentünk, sőt elég sűrűén,
de ezt csak állva tehettük, legfeljebb arra az 1 — 2 percre hirtelen lecsaptuk
vállunk terhét. Az étkezés azonban itt sem sikerült. Reggeltől egy falat
étel sem ment le torkomon. Talán az izgalmaktól, vagy a testi fáradságtól.
Mivel még elég hosszú út várt reánk, körülbelül fél órai pihenés
után még egy búcsú tekintetet vetettünk a mélyen alattunk hagyott,
lágyan fodrozó két nagy tóra és környékére s indultunk tovább. Csak
hamar lenn termettünk a Hunfalvi hágón, keresztülszeltük, vagy inkább
csúsztuk a Tátra és a Kopki alatt a teljesen havas Hunfalvi völgyecskét
s innen sziklalépcsőkön ereszkedtünk alá a Békás tavak gyönyörű katlanába.
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Mellékelt képünk dél felől nézve mutatja a magyar határvonulatot.
A hegygerincek legmélyebb behorpadása a Békástavi hágó, ettől balra

Ökörhát és a Simontorony a Békás tavaktól.

Hensch Aladár felvétele.

a Simon torony, azután pedig az Ökörhát. Ezek alatt pihennek a Békás
tavak 1920 m. magasan.
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Szakadatlan alárohanásban esti 1/ ű órakor érkeztünk a Poprádi tó
menházához. Kellő pihenés után jól esett a vacsora s édes álom várt
reánk. Ez nem csoda, hiszen ma 1100 métert emelkedtünk s azután
ezeret szá'lottunk.

Június 29. Péntek.
Megpróbáltatásokkal, súlyos fáradalmakkal telt nap után üdítő
álomba merülve, pihent lélekkel ugyan, de bizony eléggé törődött testtel

Poprádi tó az Omladékvölggyel

ifi- Thirring Gusztáv felvétele.
ifj-

ébredtem fel. Programmomban sem volt, de egyébként kedvem sem volt
a mai napot gyalogtúrákra fordítani. Felkeltettem mélyen alvó fiaimat,
hogy legalább ők végezzenek némi túrát fiatal lábaikkal, ha kedvük
tartja. És nem is sokat haboztak, hanem a délelőttöt az Osztervának
szentelték
A Poprádi tó a Menguszfalvi völgynek legszebb tava. Gyönyörű
fenyvesek veszik körül a i 1513 m. magasan fekvő tavat, melynek északi
partján áll a Hohenlohe herceg tulajdonát képező kedves menház. A
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(óban temérdek pisztráng él s a legnagyobb mélysége 15 m. Vizének
állandó táplálója az Omladékvölgyből alárohanó Jeges patak, levezetője
pedig a Krupa patak, mely alább a Hincó patakkal egyesülve, képezi a
Poprád folyót.
A délelőtt folyamán, mig két tanítványom az Osztervát járta, nejével
egyült ott időző egyik régi pozsonyi volt osztálytársammal találkoztam,
kikkel egyült körüljártam a tavat s aztán délután ők is velünk gyalo
goltak le a Csorbái tóhoz.

A Csorbái tónál.

Dimer János felvétele.

A Csorbái tó a Magas Tátra déli oldalának legnagyobb tava;
területe 20 4 hektár, legnagyobb mélysége pedig 29 m. Itt azonban nem
sokáig időztünk. Egy jó uzsonna, lev. lapok Írása és fényképezés után
villanyosra ültünk, Tátrafüreden átszállottunk a tarajkai siklóra és Tarpatakfüredre mentünk pihenni; velünk tartottak a pozsonyiak is
Tarajka a Nagyszalóki csúcs gerincélének 1280 m. magasan fekvő
kiugró foka, mely alatt, mint egy csendes madárfészek, lapul meg Tarpatakfüred nyaraló telepe. Ama pár évtized alatt, mióta a magyarok
felismerték a Magas Tátrát s mióta a régi Tátrafüred áll, Tarajka képezte
a magyar Tátra legismertebb és leglátogatottabb kilátó pontját. És méltán,
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mert valóban feledhetetlen körkép tárul innen elénk. Különösen varázs
latos az északi kép, a Kistarpataki völgy két oldala, hatalmas szikla
dómjaival, a Középoromtcl a Lomnici csúcsig.

Június 30 Szombat.
Két tanítványomat az én pozsonyi barátom már kora reggel vitte
a Nagyszalóki csúcs-a s csak dél tájon értek vissza. Én ez alatt hol a
Tarajkán, hol pedig a Tarpataki vízeséseknél töltöttem időmet. Mikor a
tarpatakfüredi vendéglőbe ebédre indultunk, akkor toppantak be a Tenger
szem tavánál elvált barátaink, akik talán azt hitték, hogy velünk már
csak az ölök létben fognak találkozni. Pedig sokkal előbb, még a földi
paradicsomnak e magyar kertjében találkoztunk.
Tátrai homokóránk fövenye már lejáróban volt. Szép hegyeinktől
búcsút kellett vennünk. A délutánt még Tátrafüreden töltöttük s azután
siettünk a villanyoson a poprádfelkai állomáshoz. Az én utam, pozsonyi
barátoméval együtt, Ruttka felé vitt, elbúcsúztam tehát kedves tanítvá
nyaimtól és vitt a vonatom nyugat felé a sötét éjszakába. SzentiványiCsorbató fürdőtelepe fényárban úszott. Ott unatkozó gazdagokra esett
ez a fényár s én csak annak magasba vetett kévéiben gyönyörködhet
tem vonatom ablakából, mig lassanként kialudni látszott a fény s köröttem
csak a sötétség honolt, de e sötéten át tündéri fényben úszott megtett
tátrai minden utam, kányáiulatom, hegyem, völgyem képe. És e képet
mélyen kell agyamba rögzíteni, hiszen már többé soha és senkivel sem
teszem meg ezt a körutat!
Kedves ifjú olvasóim ! Mens sana, in corpore sano. Értelmi és
lelki világotok épségéért törekedjetek testetek épségére. Ragadjátok meg
ifjuságtok minden percét a testi rugékonyság fenntartásához észszerűen
űzzétek a sport minden ágát, hogy azután az egészséges testnek egész
séges gondolkozásával menjetek az életbe hivatástok betöltésére. És ha
valaha módotok lesz szabad időtöket a természet ölén tölteni, töltsétek
azt magyar földön, ismerjétek meg mindenek előtt ennek e honnak
rögét, hálákat adva Istennek reánk pazarul osztott kincseiért. Ti pedig,
egykori és jelen, szeretett tanítványaim, akiket már sok-sok kirándulá
som-a vittelek e honban szerteszét, emlékezzetek meg áldóan hü lelki
pásztortokról.

Algöver Andor.

Jézus jóslata.
És szólt a M ester: Elközelg az óra,
Midőn a bűnök mértéke b etelt;
A gőg majd válik reszkető jajszóra
És félelem tölt el minden kebelt.
Az életnek hullámzó áradatja
Sikongva fut, ha a halál aratja.
Közeleg már a számadási nap.
El kell pusztulnod, Jeruzsálem,
Mert megfeszíted prófétáidat-

Azt mondjátok, a múltakról beszélve,
Ti nem feszítettétek volna meg
Azt, aki eljött az Úrnak nevébe’ ;
Ti nem emeltetek vón rá követ.
Gyümölcse vagytok ti a régi fának,
Örökségtek a bűnös, durva vágyak,
Ellenségtek a nemes, tiszta, nagy.
El kell pusztulnod, Jeruzsálem,
Mert megfeszíted prófétáidat.
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Tirátok hull az áldozatnak vére,
Az üldözött próféták jajszava.
Az imádság, mit ők küldtek az égbe,
Áldásért szállt föl értetek oda.
Ti tettétek azt, hogy áldás helyett
Most büntetés sújtja a nemzetet.
A büntetés igazságos, de nagy:
El kell pusztulnod, Jeruzsálem,
Mert megfeszíted prófétáidat.

A népet feddés nem is érheti
A nép mindig gyermek volt s az marad.
Egész hegynyi hazugság szebb neki,
Mint a valóból egy kicsiny darab.
De jaj nekünk, ha a vezér bűnét
Nyomorral, bajjal sínyli meg a nép.
A nagy ítélet mindent learat.
El kell pusztulnod, Jeruzsálem.
Mert megfeszíted prófétáidat.

Ti hangos szájú, csalfa népvezérek,
A tetsző külső hazug mesteri 1
Csak hívság, gőg és számító önérdek,
Mely furfanggal a népet megnyeri.
Ti váltanátok meg a nemzetet?
Nem gyűjt erényt az, aki bűnt vetett.
Örvénybe futtok és az elragad.
El kell pusztulnod, Jeruzsálem,
Mert megfeszíted prófétáidat.

Én meg akartam mindent menteni,
De nem hallgattak rám. óh jaj nekik.
Eggyé akartam őket gyűjteni,
De utamat, haj, hányán követik 1?
És mert körömbe el nem jöttetek,
Óh, Izrael, elszórnak a szelek 1
Közelget már a számadási nap.
El kell pusztulnod, Jeruzsálem,
Mert megfeszíted prófétáidat.

Hamvas József.

H anin.
Istentiszteletet tartottam az egyik honvéd zászlóaljnál. Mikor az
állásokból visszakerültem a zászlóaljparancsnoksághoz, már jelentették,
hogy kész az ebéd s engem is vendégül lát az ott táborozó tisztikar.
Egészen Ízlésesen épített faházikóba mentünk s mialatt a gramofon
recsegett az egyik sarokban, hordták fel az ételeket a kitűnő étvágyú
tiszti társaságnak. — Csak természetes, hogy engem, — aki reggel hat
órakor már lóra ültem s egész délelőtt fáradságos utam volt — jobban
érdekelt a tálak tartalma, mint a felszolgáló személyzet. Mégis, amidőn
egyszer hátranéztem a mögöttem álló tálhordozóra, meglepődve felejtettem
rajta a szemem. Feltűnően csinos, kerek arcú, szabályos termetű fiú
nézett reám méla kék szemével. Katonaruha volt rajta, amely azonban
eltért az előírástól a reá főúri-inasosan sűrűn varrott gombok miatt. De
nemcsak a ruha, hanem még inkább a kis vitéz fiatal arca elárulta,
hogy nem katona, hanem gyermek az én kiszolgálóm. Szeretettel néztem
a piros-pozsgás arcra, mely az én elhagyott tanítványaimat juttatta
eszembe s mindjárt arra gondoltam, hogy tán őt is a kalandvágy hozta
ide a harctérre valamelyik gimnáziumból. Hiszen az én nebulóim között is
akadt olyan, aki gyerekes könnyelműséggel megszökött az iskola szerető
gondjaiból a harctér nélkülözésébe, kalandot, dicsőséget keresni!
Csak természetes, hogy rögtön megkérdeztem: Hát te honnan
szöktél meg ide, a csatába?
— Én nem mekszökni, Feldkurat úr, én vagyok albaner fiú. Nekem
nincs apja, sem nem anyja. Nekem apja alezredes úr. Én leszek magyar
honvéd.
Csodálkozva néztem az értelmes, magyarul elég jól beszélő szo
morú szemű kis albánra. Nagyon érdekelt a története. Mig a konzervkávét szürcsölgettük, elmondattam az urakkal, hogy került a zászlóaljhoz
ez a kis pincér.
*
*
*

Í54
Az albániai előrenyomuláskor történt. Nehéz harcokkal megvívott
küzdelem után a *)-s honvéd zászlóalj szállotta meg X. albán községet.
A lakosság már nem volt ott. Elmenekült az olaszok után. Magyar hon
védjeink elhelyezkedtek a piszkos, összelövöldözött viskókba. A kimerült
fiúk nyugodtan töltötték el az éjszakát — hetek óta az első csendes
éjjelt — abban a tudatban, hogy a romok közt nincs senki, aki álmukat
háborgathatná. Hisz az ellenség már messze szalad az őt üldöző kato
naság előtt. Reggel P. alezredes úr tüzetes vizsgálatot tartott az elhagyott
községben. Bukdácsolva a romok közt, az egyik földalatti odúból siró
mekegést hallott előtörni. Bebújt a szűk beomlott ajtónyiláson. Megható
kép tárult elé. Két kis kecskegida mekegett a sötét odúban, mintha fel
akarták volna költeni azt a két gyermeket, akik egymást átkarolva édesen
aludtak rongyaik közt, ott a trágyában. P. alezredes úrnak arany szive
van. Rögtön kihozatta a négy kis nyomorultat siralmas odújukból.
Csodálkozva látta, hogy milyen szép két gyermek „került fogságba".
A kis lány keservesen sirt, de a fiú, a nagyobbik, szomorú kék szemével
bátran nézett a nagy úrra, akinek — hiszen neki is vannak gyermekei
— csaták viharában megedzett és megkeményedett magyar szive, most
egyszerre ellágyult. S lám, az alezredes úr, a zászlóalj legkeményebb,
legszigorubbb tisztje, akinek a legborzalmasabb ütközetekben, a leg
véresebb rohamokban sem rendült meg egy arcvonása sem, most zseb
kendője után keresgélt — s amikor a gyermekekhez szólott, alig ismerték
meg a körülötte állók hangját. Hiszen nem is a parancsnok úr beszélt
akkor — hanem az édes apa.
Egy katona akadt, aki tudott valamit albánul. Előhivatták De a
mikor ez a gyermekek szülei után érdeklődött, mindketten sírva fakadtak
s oda mutattak a falu végére, ahol egy öreg olajfán — borzalmas látvány
— három felakasztott albán lógott. Iszonyodva mutatott a két gyermek az
egyik hullára: az apjuk volt. Az elvonuló olaszok akasztották fel e három
szerencsétlent, azzal gyanúsítva őket, hogy a közeledő ellenségnek kém
kedtek.
— Hát az anyátok hol van? kérdi a tolmács.
— Elvitték, hiába sirt, elvitték a nagy tollas katonák, minket meg
megvertek. Azért bújtunk el a kecskék óljába. Úgy-e ti nem fogtok
megverni és nem viszitek el a kis kecskéket?
— Nem, mi titeket fogunk elvinni, szegény gyermekek — mondá
meghatottan P. alezredes úr — elviszünk, hogy itt a nyomorban és
piszokban el ne vesszetek. Hogy hívnak benneteket?
— Hanin és Mirina.
— Hanin te velünk maradsz, van kedved ho^zá ?
— Igen, én szeretlek titeket, mert nem vertek bennünket.
— De Mirina nem jöhet velünk, őt majd beküldőm a városba a
jó emberekhez. Ne sirj, kis lányom! Ott szeretni fognak téged s Hanin
sokszor meglátogat.
Bizony mégis csak sirt, zokogott, könyörgött szegény kis Mirina,
amikor egy honvéd elindult vele az alezredes úr Írásával a városba. Sőt
Hanin is megsiratta kis húgát.
Azóta már régen megbékélt Hanin. Szépen megfürösztötték, új
ruhát, szép kis bakkancsot csinált neki a zászlóalj szabója, suszterje.
Most már ő a legboldogabb az egész csapatban. Szorgalmasan és kiváló
eredménnyel tanul magyarul. Segédkezik a konyhán. Felszolgál az asz-
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tálnál s szabad idejében játszika Jóska majommal, melyet a főhadnagy
úr hozott ki a csataba. A majom az ő legjobb barátja.
Olykor-olykor meglátogatja Mirinát, kit azonban nagyon sajnál,
mert mindig egy nagy házban kell lennie s tanulnia kell. Az alezredes
úrhoz nagyon ragaszkodik. Mindig mondogatja, hogy ha vége lesz a
háborúnak, elmegy Magyarországba s ő fogja hajtani a lovakat. Csak
olyankor néz szomorúan, ha az olaszok ágyuznak, vagy gépfegyverrel
lőnek a mi állásainkra. Szép kék szeme ilyenkor megtelik könnyel és
furcsán hangzó albán átkokat szór a nagytollas katonákra, akik fel
akasztották az apját, elhurcolták az anyját s meg akarják ölni a jó magyar
honvédeket is, azokat az embereket, akik őt még szeretik, akiket ő nagyon,
nagyon szeret.
Albánia, 1918 február hó.

Vídovszky Kálmán.
ev. tábori lelkész.

B iedermeiereskedés.
A hirdető oszlop, e tarka és szélhámos ügynök úton-útfélen bieder
meier regényt, színdarabot, bútort, ékszert s más mindenféle biedermeier
dolgot ajánlgat mostanság.
Divat ma biedermeier régiségeket gyűjteni, felhalmozni, (s az ár
drágító uzsora lelketlen és ismeretlen népfelkelői itt is nagyszerű terepet
találtak) divat ma a biedermeierről beszélni s a nők ruházata is a régies
formákba idomult. Talán nem érdekeien megtudni, mi is hát tulajdon
képen a biedermeier s eljött-e vájjon nagyanyáink fiatalságának levendulás.
ódon illatú ruházatával, a kedves bútorokkal, almáriumokkal együtt a
régi idők lelke i s ! ?
Mikor a vakító aranyozással ragyogó empire, mely francia földön
született, a forradalmas háborúk után, Ínséges elemi csapások között
elérkezett hozzánk, magyar földre — a nagy Széchényi István szavaira
akkor kezdett ébredezni a nemzet. Elhanyagolt, szomorú, sivár volt akkor
nálunk az élet s a magyarok, mind megannyi Pató Pál, éltek tehetetlen
tunyaságban. Ha jó termést adott az Isten, zsírjába fulladt a magyar, ha
rosszul végződött a gazdasági év, nem kapott segítséget sehonnan sem.
Reménytelen sötétség borongott Hunnia felett. A betyárok duhaj garázdál
kodása, a pénzinség, a haza vigasztalan sorsa otthonülő, csendes
emberekké tette dédszüleinket s csak néha-néha estek, a régi virtussal,
sírva-vigadások.
Ilyen körülmények között életüknek legnagyobb részét otthon töl
tötték, a megyéjük határán túl nem igen menteié s természetes, hogy
otthonukat, az ősi kúriát kivül-belül széppé, barátságossá cifrázták
gonddal, szeretettel. Szegények voltak, a francia drága ragyogást nem
engedte meg a mód s így vedlett a napsugaras arany szinét-hagyó
rézzé nálunk.
A pompázó empire a kurta nemes otthonába megszürkülten,
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megkopottan érkezett. S lett belőle egy kedves, polgárias és takarékos,
meghitt divat — később nyert neve szerint: Biedermeier.*)
Selymes kötésű könyvekkel, porcelláncsészékkel, figurákkal, muzsi
káló órákkal, képekkel volt teli a ház és sok-sok modern lakásban őrzik
még ma is kegyelettel az emlékező unokák a jó nagyanyónak zengő
hangszerét, a húrja pattant, kedves, ó klavirt. A sötét fényesre politúrozott
rézveretű almárium hűséggel szolgál nem egy családot ma is s a titkos
fiókban ott szárad egy-egy préselt rózsaszál, avagy szerencséthozó négy
levelű lóhere.
A magyar ember természetében sok konzervatív, régi dolgokhoz
szeretettel ragaszkodó vonás van; az apái földjén, házában szeret élni,
halni; nemzeti ruházkodását, életének sok büszke, drága sajátosságát
megőrizte hűen napjainkig is s hogy ma is élhet a földön mint önálló
nemzet, nem kis részben ennek a tulajdonságának köszönheti. A magyar
mindig megbecsülte az ősi kardot, az ó családi ékszert, egyéb ereklyéket
s gonddal ápolta, gyűjtögette, megbecsülte egyáltalában mindazt, amit
apáitól örökölt.
Természetes hát és érthető, hogy kedveit és népszerű divattá
erősbbödött újra a száz éves biedermeier. A szörnyű háború minden
borzalmával, drágaságával és bizonytalanságával fogékony talajt adott neki.
Ám ha jól szemügyre vesszük — itt Budapesten és mindenütt a
nagyobb városokban — ezt a százados alvás után közibénk támadt
biedermeiert, ha meg akarjuk keresni, meg akarjuk érteni a lelkét, csaló
dottan kell tapasztalnunk, hogy meddő munkára vállalkoztunk. Nem az
igazi, uj biedermeier ez.
Hiába keressük benne Széchényi hazafiságát, becsületét, munkás
ságát és tudását!
A régi formákkal nem érkezett meg a régi világ becsületes, magyar
élete. A sok biedermeier-emlék lélektelen külsőség csupán, mit Ízlés
telen összevisszaságban hordott egybe az uj gazdagok élvhajhász serege.
Patinát keresett a vagyonára ez az uj osztály, nem sajnált semmi pénzt
és két kézzel kapott minden után, amiről hallotta: régiség, biedermeier.
És nagyszerűen tökéletes gépekkel kezdték gyártani a modern kor
élelmes emberei a biedermeier „régiségeket".
Az ilyen biedermeier tehát egész egyszerűen értéktelen hamisítvány,
semmi köze nincs a régihez, az igazihoz. De e felületes és felszínes
biedermeiereskedés mellett él és virul az igazi is.
A magyar történelmi osztályok szeretettel és érző lelki közösséggel
őrzik a lángeszű magyar korának emlékeit. És kétszeres szeretettel
ápoigatják, őrzik, — hiszen minden egyes darab, minden régi-régi tárgy
bájos és becsületes és magyar keretbe foglalta apái, nagyatyái honmentő
életét!
Ez az igazi biedermeier. És bármily hamar és nyomtalanul fog
eltűnni az uj gazdagoktól a hiú biedermeier-divat — ez, az igazi és
történelmi, tovább fog élni. Tovább fog élni, mint áhítattal, hálával és
lelkesítve él ma is ezeréves ősök nagyszerű emléke!

Fiilei Boda Andor.
*) (25—30 évvel ezelőtt használta először ezt az

elnevezést Hevesi Lajos.
Németországon, Ausztrián keresztül jött hozzánk ez a polgár-divat; a németek pedig
derék (.bieder) emberek s minden második közöttük M eier; a derék Meierek divatja:
Biedermeier)
Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10. szám.

A most folyó tanévben 180 török ifjú folytatja Magyarországban
tanulmányait.
Vallás- és közoktatásügyi minisztériumunk gondoskodik internátusi
elhelyezésükről, ám a részükre fenntartott helyek, sajnos, csak részben
ingyenesek. Java része fizetéses hely; a fizetéses helyen lévők havi 5,
illetve legújabban 7 török fontot fizetnek, amiből heti 2 —3 korona zseb
pénzt is kapnak. Ez összegből fedezi az állam (a ruházkodáson kívül)
minden szükségletüket, megfelelően kikerekitve természetesen, mert
hiszen a mai viszonyok mellett ennyi a leginségesebb megélhetésre sem
lenne'' elég.
A hozzánk érkező diákok, mielőtt a szakiskolákba kerülnének, egy
előkészítő tanfolyamot hallgatnak végig, amely egy évig tart. Ezalatt
elsajátítják, a megfelelő mértékben nyelvünket s kiegészítik előképzett
ségüket Különösen a számtanban (algebra) és rajzolásban van elkerül
hetetlen szükség tudásuk öregbítésére, mert e két tárgyat a török tanterv
feltűnően elhanyagolja.
Az előkészítő tanfolyam elvégzése után kerülnek aztán a különböző
szakiskolákba. Legnagyobb részük a középfokú mezőgazdasági szak
iskolák növendéke (a magyar is elsősorban földmivelő n ép!), mig a
többi a szintén középfokú kereskedelmi és főleg ipari szakiskolákban
tanul. Ma még elenyészően csekély hányad készül nálunk szellemi
pályára.
A középiskolákban (gimnázium, reál), hol a hittan kötelező tárgy,
félévenként vizsgáznak magyarországi főpapjuk: Abd-ul-Latif előtt, aki
sorra járja ezeket a helyeket s istentiszteleteket is tart.
Vallásuk rendelkezéseinek (rituális étkezés, naponta fürdés, imádkozási szertartások stb.) persze nem igen tehetnek eleget, de ez hitük
szerint nem bűn, mert a külföldön tartózkodó mohamedán hazatérte
után pótolhatja a mulasztottakat
Szakiskoláink, kiváltkép a mezőgazdaságiak, a kisebb-nagyobb
vidéki városokban vannak elhelyezve s igy tanulmányaik folytatása mel
lett bőven van alkalmuk arra is, hogy megismerjék és megszeressék a
magyarokat. A következő jó magyar városokban tanulnak törökök: Buda
pest, Kassa, Szeged, Debrecen, Pápa, Ada, Békéscsaba, Jászberény,
Somogyszentimre és még több helyütt, de nagyobb számban csak a fel
soroltakban.
Szorgalmas, jóeszü, nyílt szivü fiuk egytől egyig, akik az ő Magyarországban szerzett tudásukkal derék és hasznos polgárai lesznek ha
zájuknak !
*
?
Török diákok Magyarországban . . . Kitörő örömmel, büszke sze
retettel üdvözöljük ezt a fontos kulturhistóriai tényt! A nagy múltú rokon,
a dicsőséges, megifjodni akaró török nemzet bizalmát, nemzeti művelt
ségűnkhöz, tudásunkhoz, nemzeti nyelvünkhöz, eszméinkhez való köze
ledését jelenti ez s jelenti egyben a magyar kultúra hódítását is.
Az egész mozgalom eredményei, ma még, a kezdet kezdetén nem
értékelhetők kézzelfoghatóan, de a hovatovább tömegesen hozzánk jövő.
török ifjaktó) remélhetjük hazai kultúránknak a .turáni testvér országá
ban, Törökországban való elterjesztését s ezzel egy régen áhított, kül
földi piacot a magyar ipar, kereskedelem, tudomány, irodalom és művészet
számára.

Nagyot változott a világ. Zord ellenségek voltak egykor a török s
a magyar. S ma, véres és szörnyű, reményes 1918-ban, amikor török
diákok jönnek hozzánk tanulni, művelődni, eszembe jut egy régi dátum:
1660; ebben a vérzivataros esztendőkben irta meg jó Zrínyi Miklós gróf
híres könyvét „A Török Afium Ellen Való Orvosságot" s ekkor is voltak
törökök hazánkban: harcosok, kik hódítani jöttek. . .
Török diákok Magyarhonban! Baráti, testvéri kézszorítással, nyitott
magyar szivünk egész melegével kiáltjuk felétek a szives, vendégszerető
„Isten-hozott“- a t !
Fülei Boda Andor.

Jegyzet. „Turanizmusról" c. alatt V. évfolyamunk 81-ik oldalán már
régi hű munkatársunk, Lorsch Frigyes is irt egy lelkes cikket. Magyar
ifjúságunk elé a fentit is örömmel hozzuk s megemlitjük, hogy március
22-én Dr. Grothe Hugó, lipcsei egyetemi m tanár, vetített képekkel
„Die Völker von Türkisch-Asien“ cim alatt német nyelven tartott elő
adást a régi országház üléstermében.
1917— 18. tanévi estélyeink ről. Végükre jutottam immáron ezek
nek is. Nincs egyéb hátra, mint röviden beszámolót tartani.
Ez volt a kilencedik évfolyam s összesen hat estélyt tartottam jól
ismert helyünkön, az Iparosképző Prot. Egylet Vili. Alföldi-utcai házában.
Első estélyünk nov. 14-én volt, amikor is színre hoztuk a reformatio
négyszázadik évfordulójának megünneplésére Czobor Erzsébet nőegyesü
letünk lelkes tagtársának, Zacsek Irénnek kellő melegséggel megirt alkalmi
játékát: „1917. Október 31-én .“. December 19-iki karácsonyi estélyünket
Lindtner Vilma emlékének szenteltük. Mindkét estélyről bővebben szá
moltunk be lapunk 3-ik és 4-ik számában. Három csendesebb estély
után március 20-án tartottuk hazafias és egyúttal záró estélyünket a
következő szép műsorral: 1. Nyitány. Zongorán előadta: Grátz Vilmos.
2. Ferke Ágost: Csata után. Szavalta: Szlávik Irén. 3 Mendelssohn:
A dalnak lenge szárnyain Gróf Forgách Béla: julcsa. Énekelte: Rehák
Irma. 4. Marcsek Ján o s: Ünnepi beszéd. 5. Katona József: Czinka Panna.
Énekelte: Pillér Zoltán. 6. Müller Sándor: Poema. 7. Liszt Ferencz:
Sturm-Marschi Zongorán előadta: Benedek Olga. 8. Gyóni Géza: Csak
egy éjszakára. Szavalta: Reichenfeld Rezső. 9. Magyar dalok. Énekelte:
Cseresznyés Ili. 10. Tárogató négyes. 11. Algőver Andor: Allheim grófné.
Életkép. A főbb szerepeket Szlávik Janka, Bendesy Ilonka, Faragó Mariska,
Varga Pali, Hellebrandt Vilma, Zacsek Irén, Rehák Irma és Körber Ilonka
vitték. 12. Hymnus. 13. Algőver Andor: Záró beszéd. 14. Ferke Ágost:
151-ik zsoltár. Szavalta: Szlávik Janka. Felülfizettek: Hörk Istvánná
80 fill., Bulyovszky Irma 1 30 fill., Hankus Lajos 3 kor. és Dr. Jobbágyi
Kálmán 50 koronával.
E tanévben a szereplésből leghatalmasabban vették ki részüket:
Grátz Vilmos, Faragó Mariska, Rehák Irma, Szlávik Janka és Zacsek
Irén. Ha az összes eddigi 72 estély szereplőit tekintjük, úgy a legtöbbet
munkálkodók valamennyije az én régi hű és kedves tanítványaim, még
pedig Benedek Olga és Grátz Vilmos 25, Bendesy Ilonka 27, és Szlávik
Janka 33 fellépésével. Ami végül estélyeink látogatottságát illeti, valóban
nem remélt számban töltötte meg az én régi híveim serege a nagy termet.

Algőver Andor.
IFd . K E L L N C r: E R N Ő , B U D A P E S T .
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