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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Böskének, Nyíregyháza: Mint látod, ismét mozgolódunk. Ha van valami a levelesládádban,
küld el számunkra s ha nincs, úgy fogj hozzá. Hogy mit és m iről? azt ne kérdezd. A Misiké
névnapjára küldött lapot megkaptuk.
Aliquis, Budapest: Tudom, hogy nagyon el vagy foglalva, de ha csendes óráid akadnak,
gondolj erre a lapra, mely egykor, ifjú éveidben, oly nagyon a szívedhez nőtt. A régi lélekkel
hozzad meg anyagi és erkölcsi támogatásodat.
K. Károly, Budapest: Buzdításul közölni kívántuk Pythagoras tételének bizonyítását és a
másik apróságot, bár a mi matematikusunk kissé ellene volt; mivel azonban a ceruza-írást nem
szívesen veszi a nyomda, mellőzni voltunk kénytelenek. Minden kézirat csak egy oldalon legyen
megírva. A kéziratokat senkinek sem adjuk vissza, legfeljebb legjobb belátásunk szerint egyes
érdemleges esetekben.
Fasori főgimnázium, Budapest: A különféle egyletek működéséről ezentúl egységes hír
adást kérünk. Válasszon az ifjúság egy magasabb osztálybeli ifjat, aki az iskola életéről hűségesen
beszámol. Ez olyformán érhető el, hogy az egy intézeten belül alakult különféle egyletek
ifjúsági vezetői a tudósítónknak számolnak be, aki azután az egész anyagot formába önti s így
küldi el.
M. K., Budapest: Igen. A „Vitatkozzunk" rovatot most sem hanyagoljuk el, ha az ifjúság
pro és kontra valamit meg akar vitatni. Másképen nem igen lehet kellő dialektikára szert tenni.
Erősödjék meg az ifjúság szigorú logikai gondolkozásmódja, mert ennek komoly és szép hasznát
veszi az életben. Ha netán máris kívánsz feladni valami vitatételt, szívesen vesszük.
L. Vilmos, tanár, Budapest: Nyári sarkköri utazásod leírását, a képekkel együtt, örömmel
közöljük.

Ügyes rajzoló diákok! Ezúton kérem fel az ügyes rajzolókat, akik megjelenő cikkeinkhez
szép rajzokat tudnának készíteni s így ebben önmagukat tökéletesíteni, szíveskedjenek a szerkesztő
lakására (VIII., Kisfaludy-u. 19, I. 5) fáradni.
Sz. Z. ev. lelkész: Kedves sorait köszönöm. Ismerem az én régi ifjú gárdámat s pillanatra
sem kétkedtem, hogy hivó szavamra mellénk áll. Anyagot mielőbb kérek, hogy szükség esetén időm
legyen hozzá rajzot készíttetni. Sőt esetleg a rajzot már mellékelheti.

IFJÚ ÉVEK
KÉPES IFJÚSÁGI FOLYÓIRAT

SZE RK ES ZTI :

ALGŐVER ANDOR

VII. ÉVFOLYAM — 1928/29. TANÉV

BUDAPEST
Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, V., Csáky-ulca 10.
69276

JE L IG É N K :
Ha az emberileg elérhető erkölcsi tökéletesség
magaslatára nem törekszünk, ha önéletünkkel
nem tudjuk példáját adni akár a legékesebb
alakba is öntött elméleteinknek, olyanokká
válunk a gondjainkra bízott ifjúság előtt, mint
az út pora. Leráznak bennünket! De leheltjük
az első pillanatban hidegnek látszó elméle
teinkbe a nemesen futó élet példájának melegét,
ifjaink emlékezete jeltelen sírunkat is felkeresi.
Szellemükben a mi szellemünk él tovább!
A. A.

—
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Régi dal a régi út mentén.
Diákországban riadót fújtak!
Harcra, vitézek; nagy, nemes harcra!
Szítsátok fel a tábortüzeket,
Vessenek fényt a sápadó arcra:
Lássam, közietek ki hős, ki gyáva ?

képzőköreink elnöktanárnőit és tanárait,
kedves kartársaimat, legyenek szívesek tö
rekvéseimben részint személyesen támo
gatni, részint pedig az ifjúságot buzdítani
a velem való együttműködésre, amennyiben
felette ajánlatosnak tartom, hogy előfize
tőimnek kitüntetett, avagy megdicsért iro
dalmi alkotásai megjelenjenek s így ifjaink között a szunnyadó erők életre és
nemes versenyre keljenek; humoros és
komoly történetkék kötött, avagy kötetlen
alakban, az ifjúsági életből vett képek,
túrisztika és sport, nagyjaink és iskoláink
életéből vett hírek jobb tollú Íróinktól
folytatólagosan közlendő hosszabb beszélyek, színdarabok stbi váltakoznak tréfás
és komoly feladványokkal. — Ki élvezte
valaha virágnak illatát, hallgatta fülemüle
dalát, figyelte a csillagoknak szigorú tör
vény szerint futó pályályát?
Ami a virágnak illata, fülemülének dala,
a csillagoknak szigorú törvény szerint futó
pályája, ugyanaz legyen a gondjainkra
bízott ifjú élete is, t. i. Istenitek dicsőítése.
És a szépnek, mint bölcseleti, esztétikai
fogalomnak a jóval és igazzal való előadása
természetes hatást gyakorol a romlatlan
ifjú kedélyre, bátorítja a csüggedőt, felemeli
az elesettet. Vessünk el az ifjú előtt is
gyűlöletes minden külső szenteskedést,
közeledjünk hozzá értelmi és szivvilágának
megfelelő eszközökkel s így elérjük az ifjú
Istenben való életének s ebben az életben
való megmaradásának nemes célját. Amint
én öntudatos férfiú-értelemmel szilárdan
haladok utamon, úgy magamhoz ölelve ifjú
olvasóimat, azt akarom, hogy lelkemmel

Valamikor régen, amikor még csak leg
feljebb a politikai kohók mellett üldögélők
néhánya sejthette az évek múltán bekövetke
zett vér-lávaözönt, de az álmodozók nem,
ezekkel a zászlóbontó sorokkal indítottam
útjára lelkemnek sokáig melengetett gon
dolatát, az Ifjú Éveket. A befalazott rab
szabaddá lett. Eleinte magányos és görön
gyös volt az út. Egyetlen kisérője. támo
gató barátja nem volt, de vele voltak égő,
küzdésre, nemes harcra buzdító gondola
tai s ahol és amikor útközben egy-egy
dalt hallott, melyből a szív tiszta érzel
mei, vágyai csendültek ki a nyári langyos
éjszakába, vagy szűrődtek át a zuzmarás
téli targallyakon, feljegyezte azt magának
s meleg szeretettel rótta tovább az útját,
így indultam én is utamra, egyedül és
barát nélkül, de teljes céltudatával annak,
hogy mit is akarok én diáklapommal. És
ezt az első számban eképen körvonaloztam :
„Magyar fiainkat s leányainkat egyaránt,
a valláserkölcsileg komolynak, az életbölcseletileg derültnek és az eszményileg
finomodottnak utain akarom vezetni és
megtartani. Építeni fogok; komoly, igaz
és megértő barátja leszek az olvasónak;
lelkemnek egy-egy darabját küldöm el a
magyar diáknak és végül tüzet gyújtok.
Magam köré gyűjtöm ifjúságomat, hogy
nagyrészt ők legyenek munkatársaim, mert
hiszen tulajdonképen maga az ifjúság tudja
legjobban juttatni kifejezésre az ifjúság
vágyait és gondolatkörét. Különös súlyt
helyezek önképzőköreink életére. Ez okból
tisztelettel kérem fel ezúttal összes ön
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szárnyaljanak az alacsony emberi indula
toktól ment örök tisztának honába, ahol
félrehúzódik minden türelmetlenség, el
némul a panasz s az emberek szeretettel
köszöntik egymást."

ifjait. Megfogyatkozva ugyan, de az Ifjú
Évek haladt a maga útján, csak mikor meg
törtünk, a 78-ik számmal utunk véget ért.
Kedves magyar ifjúságom ! Az Ifjú Évek
szünetelése épen 10 éve tart. A hazatért
és életben maradott egykori ifjú munka
társaim azóta derék tényezőivé váltak
nemzeti életünknek. A folytonosság meg
szakadt. Most már rajtatok múlik, hogy
megértsétek ti is az Ifjú Éveknek fönnebb
vázolt irányát. Új írói nemzedéket akarok
nevelni hanyatló erővel, míg nappalom
vagyon. Néhány szám után már látni
fogjátok magatok is, mit akarok? S ha
majd látom és hallom, hogy felújult a régi
dal a régi út mentén, nem várom be az
életalkonyt, elhagyom őrhelyemet; csendes
szemlélője maradok csupán az Ifjú Évek
további pályájának.

Minden gyakorlat és tapasztalás nélkül
a fenti gondolatokba foglaltam az Ifjú
Évek célját és utait. Tudtam, hogy az
ifjúság iránt bennem élő kendőzetlen
szeretet minden útfordulónál megmutatja
a továbbvezető utat. És a magányos hegyi
ösvényekből lassanként a lankásra, hova
tovább pedig a sík országúira ereszkedtem,
amint többen és többen követtek. Nem
maradtam elhagyatva, az ifjúság és lelkes
vezetőik megértettek s a munka serényen
folyt. Raffay Sándor, azóta már nagy
tevékenységű püspökünk, Kemény Lajos,
Vidovszky Kálmán, Hamvas József, Siposs
András és a többiek mellett az ifjúság
köréből Dittler Jolán, Lindtner Vilma f ,
Lorsch Frigyes, Mecséry Sándor, Mauchs
Jenő f , Melléky Kornél, Pethes Béla,
Szeberényi Zsolt, Szuly Elemér, Takáts
István és Vályi Lajos (Aliquis) írták meg
hatalmas írói készséggel szebbnél-szebb
dolgaikat. Gondolataim már-már valósággá
formálódtak, az Ifjú Évek több és több
helyen szeretettel fogadott baráttá lett.
Jött a világégés; ifjú munkatársaimnak
lassanként el kellett hagyniok az iskola
padjait. Mars elhívta a múzsák lelkes

Addig is, kedves ifjaim, tömörüljetek
az újra kigöngyölt zászló köré. Minden
középiskola ifjúsága küldje ki lapunk
számára a maga tudósítóját, aki ama iskola
beléletében előforduló minden eseményről
lapunknak minden hónap 10-éig beküldi
havi tudósítását. Azok pedig, akik bármily
irányú írói készséget éreznek magukban,
már mostantól kezdve küldjék szerkesztő
ségünkbe munkáikat és mi igazságos,
lelkiismeretes elbírálói leszünk.
Istennek szent nevében vesszük fel újra
munkásságunk fonalát!
Algöver Andor.

IF JÚ É V E K .
oMár messze vagytok boldog ifjú évek

cMár messziről néz ránk fiatal arcunk,

S ti, forró, boldog, ifjú buzdulások . , .

Sok társa nincs már Ifjú Eveinknek’,

fia ta l szívünk tíz-tizenöt évnek

Omló világunk eltemette őket

Keserves útján égett, ázott-fázott.

S van, akinek még sírját sem leljük meg.

Egg földrengéses, szétömlő világon

Kegyetlen idők fosztogattak minket,

Jöttünk tizenöt év alatt keresztül.

Szegényebbek s árvábbak lettünk egyre.

Oh, megmaradt-e még valami bennünk

Oh, nem száradt-e gyökérig szivünkben

<Az ifjú, tiszta lobogású tűzből?

cAz ifjú évek hamvas hite s kedve ?
—
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cMár messziről néz ránk fiatal arcunk,

4Boldog ifjú éveink messze tűntek,
De vándor szivünk, íme, fiatal még,

T>e ifjúságunk nemcsak büszke emlék,

Sok gyötrelme öreggé nem aszalta,

d l régi, tiszta, lobogós, viharvert,

chfem bénítja a sok keserű emlék ;

próbált szívünkben ma is eleven még.

Tudunk még menni ifjú hittel, mintha

d l forró, ifjú buzdulások láza

<Az Ígéret földjére most lépnénk át,

Ereinkből, hiába, ki nem égett,

Ereinkben itt érezzük még most is

Ifjú társul vállalhatnak még minket

cél régi ifjú buzdulások lázát.

<A most induló, bátor Ifjú Evek.
Takáts István.

Az ifjú Luther.
csolatban azt tanítjuk és valljuk, hogy ez
az ifjú lélek tudatalatti vallásos életének,
kedves és őszinte vallási rajongásának
megszólalása.
A reformáció ünnepe és Luther Márton

Semper reformare debeat, szükség van
az örök reformációra. Az öregek megbizo
nyosodott hitvallásnak folytatódni kell az
ifjúság megújuló és lelkes hitvalló elhatá
rozásaiban. A reformáció gondolata, az

A wittenbergi vártemplom.

egyéni hit megújulásának szükségessége
ma már nem probléma senki előtt, hanem
elkerülhetetlen tény.
A magyar evangélikus ifjúság reformációszeretete és Luther Mártonért való lel
kesedése azonos fogalmak. Azoknak, akik
az ifjúság vallásos nevelésével foglalkoz
nak különös és állandóan megtapasztalt
öröme az, hogy Luther Márton élete a
legkedvesebb felelés anyaga, amelyre min
denki kész minden időben. Mi ezzel kap—

dicsőítése a mi szemünkben egy és ugyanaz.
Ezzel azonban nem űzünk mégsem sze
mélyi kultuszt és nem vagyunk különös
ember tiszteletnek rajongó ábrándozói,
hanem a nemes ideálok hatalmas képvi
selőjének követői akarunk lenni. Azért
szeretjük ezen a napon Luther Mártont
különösebben, mert a mi ideálunk is,
hogy bennünk is olyan nagy legyen a
hit élete, mint ő benne volt. Az a kíván
ságunk is, hogy bennünk is olyan nagy
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legyen a bátorság minden ellenünk köze
ledő bajjal szemben, mint ő benne volt.
Azt is szeretnők elérni, hogy a mi szi
vünkben is megértés legyen, családunk,
hittestvéreink és környezetünk iránt, mint
amennyi benne volt. Életének ezen hatása
vájjon kimutatható-e a mai ifjúságban?
Luther, amikor már a reformációi művét
megalkotta, pompázott ezekben a nemes
erényekben. Az evangélikus ifjú azonban,
ha megismeri az ő fiatalságát és látja,
hogy milyen körülmények között alakult

tást. Az első élménye az volt, amikor
Vilmos fejedelmet látta, mint kolduló
szerzetest, aki rongyosan és szegényen
csavarogva kéregetett rendje számára.
Csodálata azon, hogy egy fejedelmi sarj
nem szégyenli ezen lealacsonyító munkáját
és állapotát, azonban csak ifjúi élmény
maradt.
Mélyebb hatásokat szerzett Eisenachban,
de nem a Kottáék házában, hanem a
Schalbe családnál. Schalbe asszony, aki
nek kis fiát korrepetálta Luther Márton

Az eisenachi Luther-ház.

át reformációi hőssé, ezekből a tényekből
indítást, útmutatást és reménységet me
ríthet.
Luther Márton első 13 évéből különö
sebb feljegyezni valókat nem mondhatunk:
Atyja, bár egyszerű bányász ember, saját
szorgalmából tisztes polgár lesz, aki maga
is külső vallásosságban él csupán. Fiát
szigorú vallásosságra akarja nevelni és
fő nevelési célja az, hogy gyermekébe az
egyház iránti tiszteletet komolyan felkeltse.
Általában szigorú atyai hatalommal őrkö
dött felette. Az első iskolájában sem nyert
az ifjú Luther Márton semmi kedvező ha—

és iskolába kisérgette és onnét hazavitte,
mélyen vallásos lélek, akinek szép ének
lését és ájtatos imádkozását a templom
ban mindig különös tisztelettel figyelte.
Maga ez a család Eisenachnak legvalláso
sabb családja volt Ehhez a családhoz járt
el a franciskánus Braun vikárius, aki mé
lyen vallásos lélek. Ebben a családban
látta meg először azt a tényt, hogy van
nak emberek, akiknek a vallás komoly és
szent dolog. Ilyen környezetben a zsenge
gyermeki lélek nem élhetett hatások nél
kül és érzéketlenül. Itt már a vallásosság
utáni érdeklődése komolyan felébredt és
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Luther a wormsi bir. gyűlésen

Luther elégeti az átokbullát. 1520 december 10.

—
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kolostor az a hely, ahol bűnös lelkek
enyhülést nyernek. Pappá szentelik szinte
akarata ellenére és amikor első miséjét
kell mondania — ahogy később írja —
szeretett volna elmenekülni az oltár mellől.
Amikor Wittenbergbe kerül és elnyeri a
baccalaureus biblicus fokozatot, csak az a
reménysége, hogy jobban megismerkedik
a teológiai tudományokkal és ezeknek
hatása talán megnyugtatóbb és áldásosabb
lesz. Wittenbergben azonban nem dolgozhatik nyugodtan, újra Erfurtba rendelik.
Itt kapja azt a parancsot, hogy Rómába
kell utaznia. A szent várost örömmel kö
szönti hosszú és fáradságos utazás után.
Gyalog tette meg ezt az utat az Alpeseken keresztül és lelkesedése határtalan
volt, de csalódása még nagyobb és így
érthetjük meg azt is, hogy rendi kikülde
tése céltalanul végződött. Lelkében össze
törve érkezik haza és Wittenbergben újra
önmagára találva, abban a tételben nyugszik
meg, hogy az ő életében a legnagyobb
tényező a lelkiismeret. S ebben bár részben
megnyugszik, újabb kisértések özöne zúdul
rá. Utolsó fellobbanó küzdelme kezdődik
a haragvó Istennel, a világot megítélő
Krisztussal és a Biblia, mint valami rette
netes könyv jelenik meg előtte. Ebben a
küzdelmében a miszticizmusra is akart
támaszkodni és ezért nő a melanchóliája
is, de ebben is csalódik. Hogy új erőre
kapjon, nyelveket tanul nagy szorgalommal,
egyszerre foglalkozik a görög és a héber
nyelvvel; csupa akarat és energia. Amíg
tanít és tanul, megpihen benne a lélek
küzdelme. így szerzi meg a doktori foko
zatot és 28 éves korában egyetemi tanár
és wittenbergi városi lelkész lesz.
A zsoltárok magyarázatával kezdi meg
tanári működését és az első gondolata,
amit az írásból vesz és ami teljesen meg
is nyugtatja: az Isten igazságossága,
azután pedig az a tétel szilárdul meg
benne: az evangélium pedig Istennek
ereje, amely mindazokat boldoggá teszi,

ezek az élményei már előrevetették a ko
lostor árnyékát.
Az ifjú Luther Márton mint vidám diák
érkezett meg Erfurtba. Az egyetemi hall
gatók itt, mint más városokban is ebben
az időben, szigorú kolostori felügyelet alatt
állottak. Olyan a rend ezekben a diákinternátusokban, mint a kolostori házi
rend. Még az egyetemi magántanárok is
megkötött szabadságban éltek, kötelesek
voltak Aristotelest olvasni és a scholasztikusok szellemében tanítani. Mindenek
felett áll az emberi ész, ez volt a főtétele
a tanításnak és a tanulásnak is. Luther
ilyen szellemi miliőbe került és amikor
itt 20 éves korában megtalálta a Bibliát
és abból egyes történeteket olvasott el,
felsóhajtott: bárcsak egy ilyen könyvem
lehetne nékem.
1505-ben magister lett és akkor válasz
totta magának a jogi fakultást. Teljes
leikével adja oda magát tanulmányainak,
de állandóan csalatkozik annak tanításai
ban és elégedetlen önmagával szemben is.
Ebben a szemeszterben egyszer váratlanul
hazautazik szüleit meglátogatni és az egye
temi városba való visszatérése után meg
szilárdul benne az elhatározás, hogy szer
zetes lesz. Erfurtban öt kolostor volt és
ezek között az Ágoston-rendű volt az,
amely az aszketikus ideálokat tartotta szem
előtt és az evangéliumi tökéletesség el
nyerését akarta lehetővé tenni. Ebben a
kolostorban minden kötelezettségének lelkiismeretesen eleget tett, az első hónapokban
maga mosta celláját, a számára előírt kol
dulásokat is lelkiismeretesen elvégezte, de
mindezek mellett nagyon szorgalmasan
és sokat olvasott. Hetenkint gyónt, de
bűntudatát, amely érthetetlenül hatalma
sodott el rajta, kolostori életében semmi
sem szüntette meg. Lelki vezére próbálta
vígasztalgatni őt, de nem sok reménnyel;
könyveket adott neki, még a Húsz írásait
is olvashatta, de így sem tudott meg
nyugodni abban a gondolatban, hogy a
—
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Luther tudós társai körében.

-
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akik ebben hisznek. Azután összekapcsolja
a két gondolatot ebben az azóta élő hit
vallásában: „az igaz ember hitből él“ és

ebben az órában született meg a refor
máció és Luther, a reformátor.
Gaudy László.

Nemzetiségi politikánk a kiegyezés után.
A világháborút befejező békék a bosszú
müvei; megalkotóik azonban elég hipokriták voltak ahhoz, hogy azt a történelem
Ítéletére váró okirataikban ilyen meztelenül
ki ne mondják. Kapóra jött tehát nékik
a népek önrende kezési jogának tetszetős
jelszava. Szembetűnő itt a nagy francia
forradalom analógiája a maga emberi
jogaival. Állambölcsek, filozófusok, philantropok törték fejüket az emberiség társas
életének jobb berendezésen ott is, itt is.
Politikusok és katonák melegítették húsos
fazekaikat nagy eszmék tüzénél mindkét
esetben.
A nagy antant államférfiai hipokrizisének
legszerencsétlenebb, legszörnyűbb áldozata
Magyarország lett. Megcsonkíttatásának
iszonyú valósága a kiegyezés utáni kor
legvégzetesebb álmát fújta el, mint könnyű
szappanbuborékot. Az 1868. évi törvény
44. cikke bevezetésében azt mondja, hogy

a szabadelvű pártnak, hogy honnan szerzi
többségét.
Ezen kornak magyarsága a föntebbi
tétel egyetlen némileg nyugtalanító ténye
zőjét, az egységes magyar nemzet nem
magyarajkú tagjait is könnyen kiküszöböl
hetőnek tartotta. A kérdés csalhatatlan
panaceáját is megtalálta a közigazgatás

államosításában és a magyarosító iskolák
ban. Az előbbi érdekében írta meg Griinwald B éla hatalmas dialektikával és gyilkos
szarkazmussal, nagy művét A régi Magyarország címmel, az utóbbit még 1907-ben is
célravezetőnek vélte Gróf Apponyi Albert.
Tudjuk, mindkettő mit ért. Az előbbi
ürügyet adott a Seton Watsonok a világ
sajtót elárasztó hazug rajzaira a magyar
szolgabírák erőszakoskodásáról s a magyarországi nemzetiségek égbekiáltó szenve
déseiről, az utóbbi pedig éppen ott, ahova
címezve volt, a nemzetiségi tömegeknél
nem ért el semmi eredményt.
Ez utóbbi aktualitását éppen nem vesz
tette el, vizsgáljuk hát meg közelebbről.
Nemzetiségi tömegeknél akkor, beszél
hetünk azok elmagyarosodásáról, ha el
felejtik anyanyelvűket. Ilyen folyamatokat
megfigyelhetünk a Dunántúl tót és német
nyelvszigeteinél, de sehol ott, ahol nem
zetiségek zárt tömegben laknak. Igen,
megtanultak jól-rosszul magyarul ilyen
helyeken is sokan, főleg a városok köze
lében, de ezt nem az iskola tette, hanem
érdekük; az iskola legföljebb segített
nekik érdekük kielégítésében. Ezeknek a
szegény vidékeknek a lakói (én itt első
sorban a tót vidékre gondolok, amelynek
viszonyait ismerem) a szépen magyaro
sodó városok ipari és kereskedelmi válla

Magyarország összes honpolgárai az alkot
mány alapelvei szerint is politikai tekin
tetben egy nemzetet képeznek, az osztha
tatlan, egységes magyar nemzetet, melynek
a hon minden polgára, bármely nemzeti
séghez tartozzék is, egyenjogú tagja. Ez
a szép közjogi tétel, amely élő valóság
volt a rendi társadalom politikai életében,
anachronizmussá vált a nemzetiségi eszme
megszületése óta. Megalkotói hittek is
benne, epigonjaik azonban félreértették.
Elfogadták belpolitikájuk alaptételéül, a
nemzetiségeket kikapcsolták érdeklődésük
köréből, azok csak annyiban érdekelték
őket, hogy termékeny talaj voltak kormánypárti mandátumok szállítására. Ellenzékük,
a függetlenségi párt is csak annyiban
törődött velük, hogy szemére hányhatták
—
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latainál és a hivatalok altiszti és tiszti
szükségleteinél találták meg kenyerüket.
Anyanyelvűket azonban nem felejtették el,
családi körükben, falujukban ezt használ
ták s a megszállás után zökkenő nélkül
helyezkedtek el új államaik közéletében
és társadalmában. Azok, akik a magyar
állam, magyar közintézmények és magánvállalatok szolgálatra kész, ha kellett,
soviniszta hivatalnokai voltak, ma mea
culpával hirdetik tévelygésüket, vagy men
tegetik magukat kényszerhelyzetükkel.
De a legmeggyőzőbb bizonyítékát a
magyarosító iskola céltalanságának a nem
zetiségi intelligenciák azon elemei mutat
ják, akik a fajtestvéreikkel való egyesülés
eszméjének erős öntudatú hordozói voltak.
Ezek családi vagyonukra vagy fajrokonaik
vagy éppen az állam és egyházak segít
ségére támaszkodva, nem léptek az állami
vagy községi szolgálatba, hanem a szabad
pályákat lepték el, orvosok, ügyvédek
lettek, fajuk pénzét gyűjtötték össze gon
dosan takarékpénztáraikba, egyházaik lel
készei lettek, ahol főhatóságaik vagy az
állam figyelme kikerülte csöndes, de szívós
tevékenységüket.
Ezek a magyar iskolák ösztöndíjait
élvezve, ugyan jól megtanultak magyarul,
s ezzel épen fegyvert adtunk kezükbe
ellenünk. Kultúránk minden gyümölcsét
élvezték, szellemi, politikai mozgalmainkat
a legbehatóbban figyelemmel kisérhették,
felvértezve a magyar tudomány felsőbbséges fegyvereivel nemcsak népük termé
szetes vezérei lettek, hanem az új államok
ban is vezető szerephez juthattak s népük
megbecsülésének, politikai súlyhoz jutásá
nak látszatát kelthették.
A kiegyezés utáni kor azonban nemcsak
— ha szabad igy kifejeznünk magunkat —
pozitív értelemben tévesztette el a fajvédő

politikáját, hanem negatív értelemben is.
Sorsunk intézői jól tudták, hogy a nem
zetiségek intelligenciájának ez a része
összeköttetésben van, sűrű érintkezésben
áll a csehekkel, Romániával és Szerbiával
és nem tettek ez ellen semmit. Lenézték
őket, nem tulajdonítottak az egésznek fon
tosságot. Sajátságos jelenség: a kormány
megijedt egy tüntetéstől, a fekete-sárga
zászló, vagy a Qotterhalte ellen és reme
gett a királyi kegy elvesztése lehetőségé
nek gondolatára, az ellenzék hetekig há
borgott egy-egy helyőrségi parancsnok
tapintatlan megjegyzésén, míg a nemzeti
ségi kezelés hidegen hagyta mindkét félt.
A magyar haza háromnegyed részének
új urai jobban tudják, hogy mi a nemze
tiségi kezelés megoldásának kulcsa. Elve
szik a földet a nagy kisebbségtől, nem
adnak hivatalt, nem adnak kenyeret intel
ligenciájának. Színmagyar vidékeket meg
raknak telepesekkel. A nagy intelligencia,
a nemzeti eszme hordozója éhenhal, a
magyar paraszt közömbös. Csak a föld
érdekli. Összeházasodik, egyháza iskoláira
nem áldoz, engedi összedőlni, tanítóját
éhenhalni, gyermekeik, ha az egyke miatt
egyáltalán vannak gyermekei, az állam
iskolájába járatja, mert hisz az a hasznos,
úgy tud csak boldogúlni az új államban.
Mindezt a népek önrendelkezésének, a
szent és örök békekötéseknek korában. A
régi, a bűnös, nemzetiségeket kinzó kor
ban a magyar állam elküldte a tanítót, a
magyarosodás apostolát a kárpátok alján évj
ezerkoronás fizetéssel, hogy tegye ma
gyarrá a tót takarékpénztári igazgatónak
szép, régi városi bérházak, folyammenti
földbirtokok, rohanó patakok közt zúgó
fenyvesek urának fiát, a jelen zsupánját,
meghatalmazott miniszterjét, népművelési
delegátusát.

Jánossy István.
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Őszi beszélgetés.
Az esti homályba, mint a beteg ember
nyögése, belesóhajtott a felszél. Őszbe jár
már az idő. Öreg lámpa pisla fénye mellett
két magyar iddogál az endrődi GazdaKör egyik szögében.
A szél kissé belökte az ajtót, a kár
mentőből egy csitri lány biccen kifelé s
nagy durcásan visszalöki.
A zajra a két ember összenéz. Más
vágású a két arc. Az idősebb sasorrú,
napégette, sötét szempárja csakúgy parázs
lik, viliódzik.
Szőke, alvatag tekintetű a másik. Közel
tápodnak már az ötvenen felül.
Két egytestvérnek ura Orsós József meg
Nyernoga András. Összenéznek hosszan.
Kezök a pohár után nyúl. Isznak koccin
tás nélkül.
— Hát úgy, András komám, nem ma
radhat ez így . . .
— Hej, hej, de mikor is lesz az a
másképp? . . .
— Nem így gondoltuk ezt, míg a nagy
szabadság el nem jött.
— Szép szabadság ez, mikor be van
kalickázva az egész országunk.
— A kendé még dufla ketrecben is van.
— Hát bizony csehák fináncok őrzik
anyám sírját, én meg itt vergődöm.
Halottak napján se tudok koszorút tenni
a hantjára, szegény Palkó öcsémére se.
Nincsen pakszusom.
— Fene dolog ez, hogy arra se mehe
tünk, ami mienk ezer esztendeje. Hisz’
még a licitáción is megkérdik, ki ad többet
érte? Hát nem mi adtuk a legtöbb vért?
Szegény Józsi fiam még csak új borra lett
volna tizenkilenc s ott maradt Erdélyországban. Lesből lőtte le valami rumony,
mikor patrulyban volt. Én se világíthatom
ki a sírját . . .
— Hej, haj bizony ebül vagyunk. Sze
gény Palkó öcsém Volhyniában sebesült
meg s ott pihen a sebes Garam mellett,
—

az apósomék falujában. Odavitték Zgodova
sógort is a csaszlaui spitálból. Te Szerbiá
ban tanultad meg a sántítást, nekem meg
a Doberdón kurtították meg a karomat.
Bizony, bizony szépen vagyunk. Nem is
tudom, mi lesz, ha egyszer Mihály ark
angyal megfúvja a trombitát ítéletnapkor,
hogy szedelőzködik össze a famália. Kinek
itt a keze-bokája; kinek ott a lába-szára.
Pedig az Úristen csak egybe teremtözött
minket . . .
— Egybe az komám, de egybe remekelte
a mi országunkat is. Oszténgon ha fel
támad az egyes ember, fel kell támadnia
az országnak is.
— Én is úgy eszmélgetem, hogy meg
fogják még erre is fúvni a trombitát. Eljő
még az idő, hogy újra eldanoljuk, hogy
Kossuth Lajos azt üzente . . .
— Úgyan hiszegetem én is, még pediglen
politikából. Mert hát tudja kelmed, hogy
Kossuth apánkat is úgy hívták, hogy
kormányzó úr, aztán most is kormányzó
úr van Buda várában.
— Mond valamit sógor, hisz felföldi
vagyok, onnan szakadtam le, mint arató
részes, ide az ország szívibe. Otthon is
azt hallottam, még surbankó koromban,
hogy 48-ban nemcsak a muszkák, de a
megkergült tótok, rumonyok, rácok is
rátörtek éppen így az országra. Hej pedig
kuka az, ki magát veri fejbe, mert belesántúl.
— Ne búsulj komé, erős fej a mienk,
ha néha nehéz is. Csak a te atyafiaidnál
ott fenn világosodnék már.
— Hm, hiszen azért építették a budai
várat magasra, hogy hamarabb lássák
meg a hajnalt.
— Hát meg is látja azt majd a kor
mányzó úr, oszt majd üzen ő is . . .
— Bizony üzenhetne már, majd együtt
megyünk esmég rokony, mint 14-ben.
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Aztán vagy nekünk világítanak halottak
napjára, vagy mi a magunkéinak.
— Hej, haj-ha üzenne még egyszer. . .
már egyszer . . .

leánysírás. A csitri egy új üveg bort tesz
az asztalra. Töltenek, összenéznek, isznak.
A két szempár szögéből egy-egy csöpp
gördül alá s azon át szivárványszínbe tört
tekintetük gyönyörűséges magyar álmot
lát: Integra Hungáriát.

*

A felszél odakinn lassan csendbe bá
gyad. Langyos őszi eső permetez, mint a

Oravecz Ödön.

A magyar dalműről.
A magyar zene története meglehetősen
homályos a legtöbb magyar ember előtt.
A népzene régi termékei mellett a müzenének semmi ősi alkotása sem maradt meg,
a müzene története alig több egy század
nál. Az első nevek, melyekre még emlék
szik a köztudat: Lavotta János, Csermák
Antal és B ihari János. „Lavotta szerel
mé ’ ’rt, e szívhez szóló hallgató-nótát min
denki ismeri: kevesebben tudják róla, hogy
talán a „Cserebogár, sárga cserebogár'’
népdalt is ő alkotta, még kevesebben azt,
hogy írt „Sziget ostroma” című nagyobb
művet is. Csermák Antal ma már csak
név, nem az azonban B ihari János, kit
magyar Beethovennek nevezett el a bécsi
publikum hálából a sok élvezetért, melyet
neki szerzett, kinek nevét ma halála
százados évfordulójakor illik említeni, ő
a Rákóczi-induló megteremtője, az első, de
nem utolsó „cigánykirály” , kinek operet
tet is szenteltek ép napjainkban. E három
neves műzenész mellett ne feledkezzünk
meg Ruzsitska Ignácról sem, ki a legöszszetettebb műfajnak, az operának első kép
viselője nálunk. Kolozsvárt adták elő
„Béla Futása” c. eredeti, magyar törté
nelmi tárgyú operáját, mely értékei elle
nére is letűnt, soha fel nem elevenített al
kotás. Nem is e mű nagyobb értékei miatt
érdemes róla szólni, hanem azért, mert ezt
hallotta egy fiatal zenész Kolozsvárt, a
zenei kultúra, a magyar műveltség Szamosparti Athénjében; s ez a fiatal muzsi
kus ennek hatása alatt határozta el, hogy
—

csak magyar zenét fog írni, az itt magába
szívott hatások: a magyar és székely nép
dalok termékenyítették meg fogékony ma
gyar lelkét. Ez a zeneszerző, kit nekünk
éppen magyarságáért kellene megbecsül
nünk még akkor is, ha nem lenne abszolút
értéke is egyúttal: ez E rkel F eren c (1810
— 1893.) Pályája hatalmas lendülettel
emelkedett: rövidesen elhagyta a gyulai
ifjú Kolozsvárt, melynek saját bevallása
szerint azonban mindent köszönhetett. Fel
jött Pestre, hol átmenetileg a német szín
házban működött. Mily ellentét! A magyar
zene apostola a német színházban! De ő
tudta jól, hogy itt több alkalma van arra,
hogy hazája zenekultúrájának szolgáljon,
mint a kisebb Kolozsvár szűk körében. Át
menetnek is fogta fel e misszióját, s így
is volt, mert mikor a Nemzeti Színház 90
éve megnyílt, odakerült s ott működött
először mint szervező, azután mint alkotó
művész. Itt adatta elő 1840-ben — s e
dátum a magyar zenetörténetben, de főleg
a magyar dalmű történetében korszakal
kotó: „Báthory M áriá” -ját, melyről az
öreg Ábrányi Kornél úgy nyilatkozott,
hogy „hamarább született a fiú az apjá
nál ’ ’, nem lévén semmi előzménye; mint
Athéné Zeus fejéből, pattant ki váratlanul
e mű Erkel géniuszából. S hogy ma már
ezt sem igen ismerik, oka az a szerencse,
hogy 1844-ben január 27-én a „H unyadi
L ászló” következett, melynek értékei és
sikere elnyomták kitűnő elődjének Báthori
Máriának bájait.
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A Hunyadi László, melyet végre most
az operaház is újra műsorára tűzött, nem
tévesztette el hatását. Ezt már nemcsak
azért illik meghallgatni, mert magyar, ha
nem azért is érdemes élvezni, mert igaz
érték, és olyan gyönyörűséget nyújt, mint
kevés más alkotás. Yörösmaty „Ciliéi és a
Hunyadiak” című drámája ihlette meg
Egressy Bénit a szöveg írására. Egressy
Béniről csak annyit: A „Szózat” kompo
nistája, ki még a Klapka-indulót és Petőfi
költeményeire írt dalokat szerzett, emel
lett azonban Erkel szövegírója. Illetve nem
is egészen így van: ő nem Erkel számára
írta a Hunyadi szövegét, hanem Bartay
András, a Nemzeti Színház igazgatója szá
mára. Erkel véletlenül találkozott vele a
Kígyó-utcában, meglátta kezében az irattekercset, elvette, egy jelenetet elolvasott,
s nem is adta neki többé vissza, hanem
megtartotta e szavakkal: „írok talán én is
legalább olyan zenét erre, mint B artay ” .
Így játszik az ember sorsában a véletlen
közre; Erkel nem tragikus hős, élete nem
tragédia, itt a véletlen, vagy az isteni
gondviselés játéka megengedhető! S hogy
Egressy Béninek volt érzéke ahhoz, hogy
mit kíván a zeneszerző, milyen tárgyfeldol
gozás alkalmas opera céljaira, azt a „Bánk
B án ” szövegkönyvével mutatta meg, mely
be Katona hatalmas tragédiájából a leg
megfelelőbb részleteket vette át, elhagyta
a politikai részeket, beletoldotta a Tiszaparti jelenetet, e gyönyörű lírai részt, és
ezáltal elérte, hogy a mű tökéletes lehetett,
talán még Erkelnél kisebb tehetség is meg
felelőt tudott volna alkotni e szövegkönyv
ből.
Erkel kortársa és követője, az egyúttal
önállóságra törekvő Brand Mihály, ki Mosonyi Mihály néven lépett és tűnt fel az
ismeretlenség homályából gyermekdalai
val. Mosonyi „Szép Ilo n k a ” c. dalműve
is érdemel kis figyelmet. (Mihályok ope
rájának is nevezték: Mosonyi, Vörösmarty,
Fekete Mih. szövegírója.) Ő még Erkelen
—

is túl akart tenni, amennyiben teljesen
magyar akart lenni, minden idegen hatás
elől elzárkózott — mert pl. Erkelben jel
lemzésül német, török, vagy szerb dalla
mok is tarkítják a magyar dallamokat.
Mosonyi magyarsága egyhangú lett, s ha
egy kis részt játszunk belőle, azt igen ked
vesnek és szépnek találjuk, de ő órákig
ontja a cigány osan cifrázott zenét, a népies
eredetiséget. így igazat fogunk adni a
„Vasárnapi Ú jság” neves szerkesztőjének,
hitsorsosunknak, Pákh Albertnek, ki így
kiáltott fel: „Hát hiszen szép a népies
melódiákat oly pazarul ontani a közön
ségre, de Isten bizony adnék már egy ha
tost egy tipegő polkáért!” Ez az oka an
nak, hogy a sok értéket mutató mű letűnt,
egyhangúsága és emellett gyenge hangsze
relése tette élvezhetetlenné. S milyen kü
lönös, hogy a „Szép Ilonka” , e gyönyörű
költemény, e páratlannak látszó tárgy még
nem talált méltó megzenésítőre, vagy akár
dramatizálóra. Vagy talán éppen értéke
riasztotta el az átdolgozókat, megzenésítőket?!
Sokkal később élt, 1924. január 15-én
halt meg Zichy Géza gróf, kinek működése
szintén nem méltányolt területe a magyar
zenetörténetnek. Zichy Géza, e nemes egyé
niség, e költői tehetség, maga írta szöveg
könyveit, maga is költő volt, mit lírai ver
sei igazolhatnak. (Pl. „Egy asszony halt
meg.” ) Öt is érdekelte a magyar múlt, de
ő Rákóczi korába viszi hallgatóit, Rákóezitrilógiát ír, melynek első része, a „Rá
kóczi” , a fejedelem lengyel bujdosását, a
második, a legsikerültebb, „Nemó” címen
a szabadságharc eseményeit, végül befejező
III. része, a „R odostó” , pedig a francia és
török éveket szemlélteti. Ez utóbbiban be
fejezésül felcsendül a Rákóczi-induló és a
Himnusz, amit anachronizmusnak igye
keztek ellenségei magyarázni, holott ő ak
kor alkalmazza, mikor a fejedelem halála
órájában a nemzet jövőjére gondol. A
Némó, mindentől eltekintve, megérdemelné
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azt, hogy műsoron legyen. Zenéje magyar,
mely azonban tanult a külföld nagyjaitól
is, Wagner nyoma is látszik rajta. De nem
annyira, mint M ihalovich Ödönnek, zene
életünk nesztorának értékes, de teljesen
Wagner géniusza hatása alatt álló operáin.
Ezek közül a „Toldi szerelme” a legkima
gaslóbb, mely magyar dallamokat is szó
laltat meg, a Wagner mintájára felépített
alkotásban.
Egész sora a szerzőknek jelenik meg az
után szemeim előtt. Gondolok egykori mes
teremre, Sándor Erzsi és Székelyhidy Fe
renc első tanítójára, F arka s Ödönre, a ko
lozsvári konzervatórium jeles igazgatójára,
ki egyúttal a legnagyobb énekpedagógus is
volt. „Tetem rehívás” c. kis operája, a
„Balassa B álin t” e jász-kim magyarnak,a keménynyakú kálvinistának jobb sorsra
érdemes művei. Szabados Béla, a „Hiszek
egy” szerzője, „B olond” címen operettet
írt Rákosi Jenő szövegére, melyet operává
is átdolgozott, s bár sikere elismert volt,
mégsem halljuk ma a müvet. Ugyanígy
já rt „Fánni ” -jával is, mely rövid 2 év
alatt a feledés homályába borult, illetve
boríttatott. H ubay Je n ö neve annyira is
mert, hogy nem is kell őt jellemeznem.
Operái: „Falu rossza” , „K arenin A n n a”,
nem tudtak műsoron maradni, csak a „Cremonai H egedűs” című, Coppée szövegére
írt, idegen tárgyú és zenéjű alkotása ma
radt meg. Dohnányi Ernőnek éppen úgy
nem az opera a főterülete, mint Hubay
Jenőnek sem. A „V ajda Torn ya” , melynek
szövegét Hans Heinz Ewers írta németül,
Lányi Viktor magyarra dolgozta át, és
magyar analóg monda felhasználásával
magyar színezetűvé tette, ez érdemes mű
alkotás. •
Közben a maga nemében legjobbat te
remtett K acsóh Pongrác, ki a magyar dal
játékok legszebbikét, Petőfi „János V itéz” ének megzenésítését adta. Az operában
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azonban K odály Zoltán „H ári Já n o s ” -át
adják, s adnak egy művet sokszor, mely a
magyar opera fejlődése terén a legkorszak
alkotóbb, Poldini E d e : „Farsangi L akoda
lom ” c. vígoperáját. Elég kálvárián ment
ennek szerzője is át, míg műve előadásra
kerülhetett. Már 10 évvel előbb, mielőtt
1924-ben előadták volna, szövegpályázatot
Íratott ki az opera, s ennek első díját
Vajda Ernő nyerte el e vígopera szövegé
vel. 10 évig hevert a kész mű, míg végre
előadásra került. Bizony ez a hosszú idő
megölhette volna a még oly értékes alko
tást is, mint pl. Debussy „Pelléas és Melisande” -ja húsz évvel íratása után meg
bukott nálunk. A mű üdesége azonban da
colt az „idők vasfogá” -val, Zichy Géza ha
lála után egy hónappal, 1924. február hó
16-án volt első előadása, és minden héten
előkerül legalább egyszer, közönsége el
nem marad. S minél többször hallgatjuk
meg, minél jobban megismerjük, annál
több értéket fedezünk fel benne. A Svájc
ban élő zeneszerző, ki Kerner Istvánnak,
az Operaház karmesterének sógora, ebben
a műben igazán magyar tud lenni. A múlt
század zenéjét pompásan tudja megszólal
tatni, tud a magyarsága mellett azonban
teljesen modern is lenni. Hangszerelése,
zenei beszéde, a Wagneri motívumok mes
teri alkalmazása mind oly értékek, melyek
ben a nagyközönség ép úgy tud gyönyör
ködni, mint amily mértékben a zeneértők
méltányolni tudják.
Eljutottunk napjainkig. Hogy hová
fejlődik a magyar dalmű, ki tudná? Köte
lességünk azonban fejlődésének a múlt fel
tárásával és megbecsülésével egészséges
irányt adni. Megbecsülni a magunkét, erre
taníthat e rövid cikk, mert van, mire büsz
kéknek kell lennünk nekünk, magyarok
nak.
T)r. Böhm Dezső.
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Négy színjáték Eperjesen és Thököly Imre.
Mi lutheránus magyar emberek méltán
vagyunk büszkék Thököly Imrére. Már az
ért is, mert ő emelkedett a mi külön vilá
gunkban a legmagasabbra: uralkodó-feje
delmi méltóságra. Sőt királyi koronát is
viselhetett volna, mint valaha Bocskay
István. De még sokkal inkább azért, mert
minden arany koronánál fényesebben ra
gyognak királyi tulajdonságai: paran
csolni tudása, elszántsága, hadvezéri láng
esze, hitéhez való hűsége, szorongatott nem
zetéhez való ragaszkodása. És ragyog fején
a vértanuság koronája, melyet olyan csüggedetlen lélekkel viselt, hogy bátran fel
ruházhatnánk „az állhatatos fejedelem”
megtisztelő elnevezésével; ahogyan Szé
chenyit, a legnagyobb magyarnak, vagy
Deákot a haza bölcsének nevezzük.
Mintha csak erre utaltak volna a jövőt
megsejtő lélekkel az eperjesi kollégium ta
nárai, mikor kis diákjukat, Thökölyt két
iskolai drámában szerepeltették: 1667-ben
az Állhatatos Eleázárban és 1668-ban az
Erőslelkü Papiniánusban. Ez utóbbiban
Ladivér Illés, a poéta-tanár Imrének, a bá
tor magyar királynak szerepét egyenesen
Thökölyre „szabta” és vele játszatta el. A
jövendő viharok villámait látjuk villogni,
ha a többi színészdiákok nevét olvassuk,
köztük nem egy eperjesi polgárfiúét, vagy
felvidéki nemesi és főnemesi úrfiét, akik
majd úgy tizenöt év múlva annak a szent
ügynek katonái, tisztjei, vértanúi lesznek,
mely Thökölyben ölt eleven testet. Ez a
két színjáték derengő reményeket jelzett:
1682-ben szintén Eperjesen, egy másik is
kolai dráma a Thökölybe vetett remények
fényes megvalósulását ünnepelte büszke
örömmel. Ezt Thökölynek, a diadalmas fe
jedelemnek, hite és nemzete erős oszlopá
nak tiszteletére rendezték, aki az eperjesi
elrabolt Kollégiumot visszaadta szent ren
deltetésének. A darabban eljátszák, hogy
Constantius (állhatatos), vagyis Thököly
—

kiszabadítja a rab egyházat és hazát Furentius (a Dühöngő) karmai közül.
Öt évvel később, 1687-ben, még egy szín
darab, egy tragédia játszódott le Eperje
sen, de ez már a valóság rettenetes szín
padán. A kortársak „das blutige Schauspiel” -nek (Véres színjátéknak) nevezték
el azokat a borzalmakat, amiket Caraffa
Antal császári tábornok követett el, mikor
huszonegy felsőmagyarországi protestáns
urat végeztetett ki ártatlanul, azzal vádol
va őket, hogy összejátszottak Thököly mun
kácsi híveivel.
Ha az első két színjáték a Thökölybe ve
tett remények derengése, a harmadik pedig
a remények fényes megvalósulása volt, ak
kor ez a negyedik a remények éjbehanyatlása. . . Ekkor már Thököly élettragédiája
a bukás felé sodródott. Török fogságban,
bujdosásban, majd a török vendégeképen
bús nikomédiai magányában volt módja
megbizonyítania, hogy a szenvedésben, a
türelemben, az Istenben való megnyugvás
ban épen olyan állhatatos fejedelem, ami
lyen a harcok füzében volt.
*

A Hunyadiakkal, Szapolyaiakkal a Thökölyek is példái annak, hogy a feudális
korban milyen gyorsan emelkedett fel egyegy család a gazdagság és hatalom szédítő
magasságaiba. Thököly Sebestyén, az ügyes
és szerencsés nagyszombati kereskedő 1572ben kapott nemességet, nemsokára bárósá
got. Megszerezte zálogba, majd örök tu laj
donul Késmárk várát és városát. Unokája,
István 1654-ben már grófi rangra emelke
dett. A Thökölyek szerencsés és mégis bol
dog házasságok útján rokonságba jutottak
a Dóczyakkal, Zrínyiekkel, Thurzókkal,
Gyulaffyakkal, Bethlenekkel és a haza ve
zérlő nemzetségei közé emelkedtek. És ezt
a szerencsét meg is érdemelték. Mint jó
magyar emberek és jó lutheránusok lelkes
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és hatalmas hívei voltak Bocskaynak, Beth
lennek, I. Rákóczi Györgynek.
Második Thököly István, Imre atyja
nemcsak hogy a Rákócziak után az ország
leggazdagabb főúra volt, de egyháza és
hazája szent ügyének egyik legerősebb osz
lopa is. A nagy Vittnyédy István, az ak
kori magyarság egyik vezérembere, össze
tartó ereje, örömmel üdvözölte 1657-ben
Thököly Istvánt, a „kis vendég ” -nek, Im
rének megérkeztéhez. Mintha csak előre
látta volna, hogy ez az újszülött lesz maj
dan a szorongatott nemzet és egyház megszabadítója.
Vittnyédy tanácsára Íratta be Thököly
István a tizenegyéves kis Imrét az eper
jesi kollégiumba, melyet akkortájban ala
pítottak. A kollégium elöljárói és tanárai
nagy ünneplések között fogadták, testületi
leg elkísérték az első iskolai órára a kollé
gium egyik legnagyobb pártfogójának fiát.
Imre különben már maga is közjogi mél
tóság volt. Három évvel ezelőtt nevezte ki
Apafii Mihály Mármarosvármegye főis
pánjának. És egykorú kútfők szerint a
zsebkiadású kis államférfiú szépen, komo
lyan tudott reprezentálni, aminthogy ké
sőbb is kivált az emberekkel bánni tudás
nagy művészetében.
Az Eperjesen töltött három év nemcsak
tudásban gyarapította, hanem a családjá
ban hagyományos lutheri szellemet is erő
sítette benne. Ekkor atyja, a viharos poli
tikai helyzetre való tekintettel, kivette a
kollégiumból, hogy mellette legyen egyik
erős sasfészkében az Árvai-várban.
Ekkor kezdődött ugyanis az 1671-től
1681-ig tartó „legsötétebb évtized” , mely
annyi gyásszal sújtotta egyházunkat, ha
zánkat, Gondoljunk csak a Wesselényi-féle
szövetkezés felfedezésére, Zrínyi Péter és
társai kivégzésére, a pozsonyi rendkívüli
törvényszékre, a bujdosókra, a gályara
bokra.
Thököly Istvánt a halál mentette ki ül
dözői hatalmából, de halála után néhány
—
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nappal már német őrség tanyázott Árva
várában. A kis Imrét hü emberei Likava
várából álruhában, a hagyomány szerint
tót parasztlánynak öltöztetve mentették ki
és vitték el Erdélybe. Itt is nagy birtokok
szálltak rá édes anyja, Gyulaffy Mária
után, aki Bethlen Gábor öccsének, István
nak volt az unokája. Huszonkét éves korá
ig erdélyi váraiban lakott. Ekkor válasz
tották fejüknek a bujdosó kurucok, akik
nek háborúja már évek óta folyt. Ezt a
portyázó hadakozást a fiatal, vezérségre és
vezetésre termett Thököly emelte világtör
téneti jelentőségre. Szövetkezett Lipót Örö
kös ellenségével, X IV . Lajossal, majd a
törökökkel. Elfoglalta a bányavárosokat,
hadai az osztrák tartományokban is kalan
doztak.
Rendkívül emelte tekintélyét és erejét
I. Rákóczi Ferenc özvegyével, Zrínyi Ilo
nával való házassága, mert így az óriási
Rákóczi-vagyon, a sok erős vár, köztük a
bevehetetlennek tartott Munkács is bizo
nyos tekintetben hatalmi körébe jutott. A
törökök, hogy szorosabban magukhoz csa
tolják, a füleki táborban királlyá kiáltot
ták ki és koronát tettek a fejére. De ő ál
lamférfiúi mérséklettel csak fejedelemnek
és a Részek urának neveztette magát. Eré
lyesen szervezte a „negyedik” Magyaror
szágot, mely a királyi, a török és az erdélyi
Magyarország mellett, mint Felső-Magyar
országi fejedelemség alakult meg.
Mint jó protestáns ember ú j fejedelem
ségében megszüntette hitsorsosai üldözte
tését. De fényes sikerei a Magyar-király
ságban is véget vetettek a gyászos évtized
nek.
A soproni 1681-iki országgyűlés legin
kább azért enyhített a protestánsok hely
zetén, hogy őket elvonja Thököly pártjá
tól. Ekkor engedték meg megyénként kéthárom, úgynevezett artikuláris helyen a
helyhez kötött, korlátoltan szabad vallásgyakorlatot.
Nagy sikerek után, még nagyobbak re
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ményében biztatta Thököly a törököt az
1683-iki nagy vállalkozásra. Ebből fejlő
dött ki az a tizenhatesztendős felszabadító
háború, melynek folytán a törökuralom
hazánk jórészében összeroppant.
A török hatalom romjai Thökölyt is ma
guk alá temették. A bűnbakot kereső török
Nagyváradon elfogatta, hívei elkeseredé
sükben jórészt Lipóthoz pártoltak át. Csak
a hű feleség lobogtatta Munkács várában
még három esztendeig a Thököly-zászlót.
De a török, hibáját belátva, szabadon
bocsátotta Thökölyt, sőt hadsereg élén E r
dély elfoglalására küldte. Ekkor tündökölt
legfényesebben az ifjú vezér lángesze.
Hannibálra és Napóleonra emlékeztető vak
merőséggel és ügyességgel átvezette sere
gét a Kárpátokon, Zernyestnél legyőzte az
egyesült német és erdélyi labanchadat. A
Keresztyénszigeti országgyűlésen beiktat
ták Erdély fejedelmi székébe. Egyik-másik
vérmesebb bujdosótársa síma állal jelent
meg a beiktató ünnepélyen: azt gondolva,
örökre vége a bujdosásnak, amit akkori
szokás szerint szakállt növesztve gyászol
tak. Thököly maga hosszú szép szakállát
simogatva mondta bujdosó társainak, hogy
kár napnyugta előtt elimádkozni az esti
hálaadást. Mennyire igaza volt! Nemso
kára erős német hadak elől ki kellett bu j
dosnia a haza áldott földjéről, hogy ide
élve ne is kerüljön többé vissza.
De zernyesti diadalából mégis évszáza
dokra kiható áldás fakadt Erdélyre, a protestántizmusra, sőt az egész magyarságra.
Épen Thököly sikerei kényszerítették Lipót kormányát annak felismerésére, hogy
a messze keleten, „a török torkában” fekvő
Erdélyt csak engedményekkel lehet meg
tartani az uralkodóházhoz való hűségben,
így keletkezett a Lipót-féle diploma, mely
Erdély alkotmányát, a „három nemzet és
négy vallás” egyenlő jogait biztosította.
Igaz, hogy ezt a diplomát nem mindenben
tartották meg. Sőt szellemes és találó mon
dás szerint csak egy pontja volt, amit soha
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se szegtek meg, a 12-ik. Ez megszabta,
hogy az erdélyi császári hadak generálisa
mindig német ember legyen. De a diploma
védelme alatt Erdély s annak protestáns
egyházai mégis tűrhető sorsban éltek az
1848-iki unióig. Az 1681-iki törvényekre
és a Lipót-féle doplimára gondolva, mél
tán áldjuk Thökölyt, a harcban állhatatos
fejedelmet.
Thököly végre, hosszas bolyongás után
a kisázsiai Nikomédiában pihent meg vég
legesen, mint a szultán „vendége” . Itt is
örökösen tervezgetett, levelezett, várva „a
vizek megmozdulását” , az európai politi
kai viszonyok jobbra fordulását, míg majd
alkalma nem lesz újra harcba szállni nem
zetéért és vallásáért. Addig pedig megma
radt a tűrésben, a reménykedésben, a hit
ben állhatatos fejedelemnek. Élete alko
nyát hű felesége derítette fel, akit két fo
goly császári tisztért kiváltott és aki utána
ment a bujdosásba. 1703-ban ragadta el a
halál férje mellől. Ügy él a nemzet emléke
zetében, mint a lelkes magyar asszonyok
és a hűséges feleségek fényes példaképe.
Az 1703-iki gyászos év a politikában az
ég hajnalodását jelentette Thökölynek, Rá
kóczi zászlói ekkor már fennen lobogtak
a keleti Kárpátok aljában. Thököly lelkes
örömmel üdvözölte a szabadság diadalmas
előretörését. Haza készülődött. Társai jó
részben haza is jöttek. De Thököly fölött
ekkor már ott lebegett a halál árnyéka.
Élete, sok emberfölötti küzdelme, fárad
sága, izgalma, aláásta egészségét. De volt
ebben része az akkor Európaszerte általá
nos életmódnak is, mely a nyilvánosság
előtt szereplőket mintegy rákényszerítette
a nagy lakmározásokra és erős ivásokra.
1705-ben a hervadást beharangozó szep
tember havában elhúnyt. Bujdosó társa,
„Mikes Kelemen ” -je, Komáromy János
megható képet rajzol utolsó óráiról. Thö
köly kijelentette, hogy úgy hal meg, mint
a lutheri keresztyénegyház állhatatos és hű
fia. Áhitatosan rebegte el a hadoklók imád
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ságát, amit pap hiányában a hű Komáromy
olvasott föl előtte. Míg végre a mélységes
csönd jelezte, hogy az ágy mellett megje
lent az a leghatalmasabb fejedelem, akivel
szemben minden földi nagy úr, ha buj
dosó, ha dicsőség és hatalom sugárzik is
rá, csak az ősei szélben elröppenő lenge fa
levél.
Utolsó kívánsága, hogy egy magyar kul
csos város evangélikus templomába temes
sék el, csak két évszázad múlva teljesedett,
mikor jó öreg királyunk, Ferenc József,
nagy Tisza István előterjesztésére —■mint
egy meghallva a nemzet szíve dobbanását

— hazahozatta a kuruckor nagy bujdosói
nak, így Thökölynek földi maradványait
is. Késmárki Thököly Imre csontjait nagy
pompával helyezték el végleges nyuga
lomra kedves városa díszes evangélikus
templomában.
É s íme a végzet, mely életében üldözte,
halála után se kíméli. Most nekünk kell
Thököly példájára állhatatosnak lennünk
a tűrésben, a reményben és a hitben, míg
Thököly városa ú jra az nem lesz, ami volt:
Szent István koronájának egyik legragyo
góbb drágagyöngye.
Dr. Szigethy Lajos.

Történeti nagy idők naplója.
(Befejező közlemény.)

Az „Ifjú Évek“ eddigi számaiban lépést
tartottunk az eseményekkel, a krónikás
hűségével jegyezve fel a fájdalmas és ör
vendetes adatokat egyaránt. Naplónk tel
jessége megköveteli, hogy befejezésül még
a nagy háború utolsó évének rövid fog
lalatát adjuk.
1918 elején nagyobb szabású harcok
nem dúltak a csatatereken s a figyelmün
ket inkább az északi események töltik beahol január 10-én az orosz bizottság
késznek nyilatkozik a brestlitowski béke
tárgyalások folytatására; január 14-én a
finn köztársaságot Ausztria-Magyarország
elismerik ; január 20 : a brestlitowski bé
kekötés, amelyet az ukránokkal február
9-én Írtak a lá ; március 3 : a béke az
oroszokkal megköttetett és fegyverszünet
az oláhokkal.. Tél múltával, március 22-én
indúl meg Arrastól DK-re La Fereiga né
metek utólsó nagy előretörése. A központi
hatalmakra borúló sötétségnek esti pírja
volt ez a szép eredménnyel járt fegyver
tény, mely onnan a távol keletre is kiha
tott, május 7-én megkötvén Cotroceniben
az oláhokkal a békét. Június 12-én az
Adrián elsülyesztették „Szent István" csa
—

tahajónkat. Június 15-én erős küzdelem
után a mi csapataink átkelnek a Piavén
A kimeríthetetlen hadi eszközökkel és em
beranyaggal rettenetesen felkészült entente
július 19-én az Aisne és Marne folyók
között megindítja támadását. Hasztalan
a németek minden tudása, rátermettsége,
napról-napra vesztik a tért s a foly
ton sötétlő éjszakát egy-egy fénysugár
többé nem oszlatja szét. A reánk zúduló
csapások között az osztrák magyar kor
mány szeptember 16-án hasztalan intéz
jegyzékeket az összes hadviselő felekhez
a béketárgyalások mielőbbi megkezdése
iránt. Szeptember 26-án a bolgár hadse
reg megtörik és 29-én fegyverszünetet köt.
Október 2-án Damaskus elesik. Ily viszo
nyok között fordul október 5-én a német
kormány az egyesült államok elnökéhez a
béketárgyalások megkezdése iránt, aki en
nek első feltételéül a központi hatalmak
haderőinek teljes visszavonását kívánja az
entente területekről. Mikor október 29-én
Prágában a hatalmat a cseh nemzeti ta
nács veszi át s felállítja Csehországot,
Zágrábban pedig megalakúi a délszláv
állam, október 30-án a mi hadvezetősé20
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günk az összes megszállott területekről
visszarendeli csapatait. És most felborult
minden. November 9-én a német császár
és a fia, november 11-én IV. Károly s
azután sorban mondanak le az összes

uralkodók. Letiportak! Megbűnhődtük a
múltat s jövendőt!
Magyar ifjúság, készülj a magyar jövőre s mink öregedő testtel és lélekkel is
veled tartunk!

N Y U G T A S D M EG SZ IV E D .
Nyugtasd meg riadozó szivedet:
Nem kallódunk el unt lim-lom gyanánt.

Nyugtasd meg riadozó szivedet:
Tűrés, várás nem hiábavaló.

Nyugtasd meg szíved: számon tartanak;
Isten szeme folyton vigyáz reánk.

Isten mér ki sorsot és utakat,
De soha el nem kallódik a jó.

Isten vigyáz rán k: mindig ott vagyunk
Szeme előtt, mert terve van velünk.

Isten jó l tudja, mit akar velünk
S szivünk tudja, hogy Isten mit szeret.

Bár utaink furcsák s rejtélyesek,
Azért céltalan nem járunk-kelünk.

Ki hallja szive helyeslő szavát,
Zord utakon is bátor s víg lehet.

Utaink sokszor hosszúk s kínosak,
De nincs mit féln i s búsulni, amíg
Szivünk azt mondja (s szivünk tudja ezt),
Hogy jó l szolgáljuk Isten terveit.

Nem kallódunk el únt lim-lom gyanánt,
Nem játszhat velünk véletlen s szeszély.
Isten a gonoszokra is vigyáz
S ki jóra tör, rossz véget soh’sem ér.

Rossz véget nem ér, aki jóra tör
S bízvást mehet sívár napokon át,
Mert egyszer megszívleli Isten a
Türelmes szivek szép áhítatát.
Takáts István.

A pesti diák és a falusi magyar világ.
Mindenkis kómiku alak, aki elárulja
valami neki szokatlan, idegen világban
való járatlanságát azok előtt, akik ennek
minden csinját-binját töviről-hegyire is
merik. Mennyire kinevetik a pestiek a Göre
Gáborokat, ha azok este elakarják erönekerejével fújn i a villamlámpát és a gőzfürdő
vetkőző fülkéjében üldögélve várják, mikor
bocsájtják rájuk a gőzt.
De visszaadják a kölcsönt Göréék otthon,
mikor pesti vendégük gyufaföldnek nézi
—

a tarlót, leánytehénnek nevezi a borjútt
asszistens úrnak az ostoros gyereket. És
ha a mezőn, sétaközben megszomjazva azt
kérdezi, van-e itt közelben vízvezetéki csap?
Pesti diákok harmincötéves tanári mű
ködésem alatt sokszor csaltak mosolyt az
arcomra, nekem, falun nevelkedett tős
gyökeres magyar embernek. Ha feleleteik
kel elárulták, hogy a magyar falu világa
nekik valóságos „terra incognita“.
Ilyen, a szó teljes értelmében „pesties “
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naivságokat hadd kössek itt bokrétába
saját tanítási óráimon előfordult valóságos
esetekből.
Vérebről sohase hallott a pesti fiú, de
verebet eleget látott, sőt „tapasztalt“
Erzsébet-téri sétái alkalm ával. Azt mondja
hát, hogy a vad katona „verébként rá
rohant az ellenségre
Guslica hangszernek hírét se hallotta,
d e az apja panaszkodott előtte, hogy
muslicát nyelt a borban. Hát így szavalja
a Szibinyányit : „Muslicájuk hangja mel
lett . .
De harismadár harsogását se hallotta
ám soha életében. Ezért mondja olyan
furcsán Petőfi versét: „Nem szól a har
sogó harisnya a fű közül.*
Esperes nem lakik a Király-utcában, de
ő már utazott a K assa—oderbergi expresvonaton. Ezért Károlyi Gáspárra, a Kassavölgyi esperesre ráfogja, hogy „Kassa—
oderbergi express“ volt.
Édesapja a boltban a rendes vevőnek
„rabatot “ ád az áruból, azt mondja hát
a Nagy Lajos korabeli jobbágyra is, hogy
rabattal tartozott a földesurának {robot
helyett).
Mit törődik ö a protestánsok részére
kiadott Páten ssel? Ha kérdem tőle mi az?
Nyugodtan azt feleli: „Patenttá" !
Szántóföldet, legelőt sohase látott. Még
a Gellérthegyen se járt. Kérdem tőle, hogy
hívják azt a földet, amin a nyáj legel?
N yájas földnek.
Mi terem a réten ? Rétes.

Ki őrzi a disznókat? Sertés.
Mi a cserény? Tüskebokor.
Mi a gyepű ? Legelő.
Szövőszék nincs a szobájukban, de
varrógép van. R áfogja szegény P allas
Athénére, hogy a varrógépet találta fel.
Ijedős ökröt hol látott volna? AzAndrássyúton ? Hogyan hívják az olyan ökröt,
amelyik minden kis ágrezzenéstől fé l?
Féltékeny ökörnek.
Irháról sohase hallott, de irkája neki is
volt az elemi iskolában. Tehát a Toldiék
konyhájában a szegény áldozat „irkáját “
rántatja le a szakácsáéval.
De nemcsak a falu si világba, hanem
minden ismeretkörbe a m aga külön világát
viszi bele. Belgiojoso Ja k a b neki Bolseviki
Jak a b . Itália hőse nem Garibaldi, hanem
Barocaldi. Az alföldi betyárt Rinaldo
Rinaldininek mondja Angyal Bandi helyett.
Sachalin-sziget neki Sacherlin-sziget. Ezt
a nevet jobban tudja. Miért? Minek ma
gyaráznám meg.
*

De ennek a sok tréfának látszó adatnak
nagyon komoly a háttere. Megértjük, milyen
nagy a szakadék a főváros és az igazi
magyar világ között. Ezt a szakadékot az
iskolának át kell hidalnia.
Áldott legyen Arany Jánosunk, akinek
Toldija, mint valami csoda-rádió a magvar
falu melódiáját, illatát, melegét, egész édes
világát belevarázsolja szegény pesti gyere
kek szívébe.
Dr. Szigethy Lajos.

Levél qyorsíró-műtársaimhoz.
Kedves fiatal műtársaim!
Hosszú idők óta keresem a diák gyors
író-versenyeken az evangélikus iskolák
csapatait, kutatom az eredményeiket és a
gyorsírás így jegyzett történelmében alig
találok a ti iskolátokra és neveitekre. Ti
nem is tudjátok talán azt, hogy valamikor
—

a Soproni Gyorsíró kedves diáklap az
evangélikus szellem gyümölcse volt s azt
sem tudjátok már bizonyára, hogy az eper
jesi kollégium milyen hires gyorsírókat
nevelt. Pedig a háború előtt nehezebb
volt jó gyorsírónak lenni, mint napjaink
ban. Mi, akik ambicionáltuk a gyorsírást,
22
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önzetlen ambícióból végigtanultuk a leve
lező-írást, a Szőke-féle vita-gyorsírást és
böngésztük mindenfelé a Fabró-féle híres
rövidítéseket, hogy eljussunk a hőn álmo
dott 300 vagy 350 szótag elérésére.
Ma a Radnai egységes gyorsírást, amelyet
mi öregebb műtársak is áttanultunk már,
jóval rövidebb idő alatt lehetővé teszi azt.
Igazán kevés fáradsággal s kisebb oda
adással éritek el azt az eredmény, amire
mi csak sokkal hosszabb munkával vol
tunk képesek. Pedig nekünk nem is volt
olyan nagy szükségünk a gyorsírás meg
tanulására, mint nektek. A mi időnkben
elégséges osztályzattal is nyitva voltak előt
tünk az egyetem kapui. Ma Ti nem vagy
tok ebben a boldog helyzetben. Az érett
ségi bizonyítvánnyal pedig ma tényleg
csak úgy lehet kenyérkeresethez jutni, ha
valaki jó gyorsíró is. Tehát tanuljatok.
Praktikus tanácsaim pedig a következők:
alakuljon meg minden iskolában a gyorsíró
kor, vagy ha már van, kezdjetek hozzá az
intenzív munkához. Be kell vezetni a hetenkinti egy vagy kétszeri gyakorló- és
versenyző-órákat. Szigorú pontossággal
meg kell elemezni minden leirt szöveget,
hogy mint lehetett volna minden monda
tott könnyebben és gyorsabban leírni.
Minden munkának pedig az legyen a ki

tűzött célja, hogy győzni akarunk a ver
senyeken is, még pedig Budapesten. Én
már most kérem minden diákbarátomat
arra, hogy a tavaszi budapesti versenyre
már most kell készülni. Budapesten meg
akarom ismerni minden evangélikus diák
gyorsíró barátomat és segíteni akarok
mindenik versenyküzdelmében. Ha Ti tud
nátok, hogy a versenyeken nyert nagy
számú okleveleimnek hogyan tudtam én
örülni. Ezek a diákemlékeim nőttek leg
inkább a szívemhez és amikor Erdélyben
minden kincsem elveszett, nagyon-nagyon
fájt a sok oklevelem elkallódása. Jobban
sajnáltam még a legkedvesebb könyveim
nél is. Még ma is úgy vagyok, ha ver
senyről hallok, titokban elmegyek oda s
gyönyörködve nézem ezt a legírígyeltebb
vetélkedést.
Talán, amit megírtam, nem lesz kiáltó
szó a pusztában. Magamra vállalom azt,
hogy ilyen leveleitekre, vagy szerkesztői
üzenetben válaszolok, vagy külön irok
mindenkinek. Mindent szívesen megteszek,
csak Ti jöjjetek el, kedves testvéreim,
ezekre a versenyekre és győzzetek. Aki itt
csatát és győzelmet nyer, az nyugodtan
nézhet férfiúi élete elé, ott is győzni fog.
Minden gyorsíró barátomat köszöntöm
és felkérem erre a kedves munkára.

Gaudy László.

A nyelvészkedésről.
Latinnal és göröggel hősiesen, de nem
mindig eredményesen küzdő diákbarátaim
bizonyára hitetlenül fogják a fejüket csó
válni, ha megemlítem, hogy Roterdami
Erasmus, a jeles pedagógus ( f 1536),
már 7 éves korában beszélt latinul és
görögül. Azt meg nem is tudom, hitelre
talál-e nálatok, hogy olyan ember is élt,
aki 56 nyelvet beszélt. Sauerwein György
nek hívták az illetőt és Gronau-ban született
1831-ben. A londoni bibliatársulatnak volt
tisztviselője. Bizonyára különböző nyelvű
—

bibliákból tanulta és gyakorolta ezeket a
nyelveket. Lehetett módja benne, mert
a biblia ma már 580 nyelvre van lefordítva.
Egy kis diák előtt egyszer arról beszéltem,
hogy egy tanárom 27 nyelvet beszél. Az
én diákom erre azt mondotta, hogy annyi
nyelv nincs is. Ti, persze, inkább azon
csodálkoztok, hogy van olyan diák, akinek
ilyen rossz tájékozottsága van a nyelvek
óriási birodalma felől.
Bizony, a bábeli toronynál nagyon össze
zavarta a jó Isten az emberek nyelvét!
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Még a nevét is nehéz volna megtanulni
a föld összes nyelvének. Tudjátok-e hány
van ? A tudósok eddig körülbelül 2250
nyelvről tudnak. Ha valamennyinek le
akarnám írni a nevét, bizony, teleírhatnék
egy néhány hasábot.
A mi magyar nyelvünk, amint tudjátok,
az ural-altáji nyelvtörzshöz tartozik. Ide
azok a nyelvek tartoznak, amelyeknek
eredeti hazája az Ural- és az Altáj-hegyláncok között terült el. A nyelvtörzs ural
ágához számítjuk a szamojéd és a finn
ugor nyelvcsaládokat, az altáji nyelvekhez
pedig a török, mongol, tungúz és a japán
nyelvcsaládokat. A finn-ugor nyelvcsalád
ban 3 nyelvcsoport van: a finn, permi
és ugor nyelvcsoportok. Az ugor nyelvcsoportot a magyar, vogul és osztják
nyelvek alkotják.
Ne gondoljátok azonban, hogy a ma
gyarral rokonnyelvek nagy százalékban
tüntetnek fel közös tőről származó szava

kat. A közös szókincs egy nyelvcsoportban
is meglehetősen csekély. Ennek oka pedig
az évezredes elkülönödött fejlődésben van.
A fejlődés kezdetén ezek a nyelvek a
maihoz képest jelentékenyebben csekélyebb
eltérést tüntettek fel.
A nyelvészet igen fontos tudomány,
mert az őstörténelemben való kutatást
nagyban elősegíti. Egy-egy nyelvnek a
szókincse ugyanolyan érdekes és tanul
ságos dolgokról beszél nekünk, mint a
geológiai rétegek. Beszél mesebeli időkről,
egy közös anyától származó, különféle
képen fejlődő és sok viszontagságot
tapasztaló gyermekekről.
Szeressétek a nyelveket! Kulcsok ezek
emberi szivekhez. Tanuljátok meg jól a
mi szépen zengő anyanyelvűnket, s így
könnyebben értitek meg idegen nyelvek
törvényeit is. Ki hány nyelvet beszél, annyi
embernek számít.

P. F.

A sakkjáték és a sakk.
Rovatvezető: DENDELY KÁROLY.

A sakk a diákszobákban rendszerint
játék, a társaskörök és kávéházakban szó
rakozás, az elmélettanulással eltöltött
órákban tudomány s a mesterek játszmái
ban művészet.
Minden sakkozó mint játékot ismeri
meg. Aki megszereti, az szórakozásai közé
sorolja. De az ilyen még mindig csak
átlagsakkozó, mert a milliók soraiból való
kiemelkedés az elmélettudással kezdődik.
Miként a hegymászó fáradsággal éri el a
csúcsot, hogy gyönyörködhessék a kilá
tásban, épúgy a sakkozó is lépésről-Iépésre
nyomul előre, naponként tanul, hogy
áttekintése legyen a látszólag nem is oly
nagykiterjedésű 64 mezőn. Az elmélet
már csak azért is szükséges, mert az nem
más, mint az ütközet előtti terepismeret.
—

A kezdő számára a sakktábla csak koc
kás lap és a figurák csak fabábok. (De
hiszen akkor a hegedű is csak száraz fa
és a könyv is csak papír meg festék !>
A haladó játékos minden játszmában saját
tudásával és tehetségével új és új életre
hívja a bábokat. (Ezért művészet fi sakk!)
Ő maga is ott él akkor, amikor a két
sereg kergeti, tőrbecsalja, bekeríti, üti-veri
egymást. Szinte érzi, hogy fáj, mikor az
ellenség megköti a tisztjének kezét-lábát,
de épúgy sajnálja a parasztját is, ha bal
eset éri.
A meginduló sakkrovatunkkal az a
célunk, hogy segítségére legyünk sakko
zóinknak abban, hogy a sakk számukra
legyen „A sakk“, ne pedig csak játék.
Elő hát a polcokról a poros sakktá'o24
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Iákkal! Elevenedjenek meg a figurák s
töltsék be szerepüket hivatásukhoz méltóan.
Győzzön a tudás! A tehetségé a pálma!
*

Karczag György VII. o. t., pénztáros:
Heincz Károly V. o. t. Az eddig alap
szabályok nélkül működő kör alapszabály
szerű megszervezése folyamatban van.
A kör vezetősége a szombati napokon
tartandó játéknapokon (3—6) idegen isko
lák érdeklődő növendékeit szívesen látja
vendégül. Iskolák közti csapatmérkőzésre
ellenfelet keres.

A fasori ág. h. ev. főgimnáziumban
már több év óta működő Sakk-Kör ez
évben is megalakult a következő tiszti
karral: elnök: Váradi Ferenc VIII. o. t.,
alelnök: Freund György VI. o. t., titkár:

Külföldi mesterek a Siesta szanatórium versenyén.
Budapest, 1928. szept.
Belépek a feldíszített terembe. Marschall
az első, aki bozontos hajával és erős sas
orrával szembetűnik. Épen a mellény
zsebéből húz ki egy kis manikürollót és
levágja vele a hatalmas szivarjának agyon
rágott végét s aztán tettetett nyugalommal
figyeli a Capablanca— Spielmann játszmát.
Persze könnyen megteheti, mert nyerésre
áll Kmochhal szemben. Sajnálom is
Kmochot; az amúgy is egészséges színű,
csupasz gömbölyű feje valósággal lángol
a tehetetlen izgalomtól.
Megyek én is Marschall után. Széles
sakkasztal, szemközt rajta sakkóra, a
vekkerikrek s a tábla felett, mint az óra
megelevenedett szimbóluma, hajlott háttal,
merev tekintettel, térdek közt összeszorított
kezekkel ingamozgást végez a két nagy
mester: Capablanca és Spielmann. Spiel
mann unja meg előbb, mert rajta a húzás
sora. Lép és fölkel. Ennek a fotoriporter
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örül a legkevésbé, mert már épen elkészült
a beállítással. Spielmann észre sem veszi.
Hátratett kezekkel, lassan, fáradtan sétál,
vállait ringatja s még véletlenül sem
tévesztené el, talán ez a kabalája, vagy
mert pénzt vár, mindig a jobbkezével
vakargatja baltenyerét. Csak akkor élénkül
meg, mikor észreveszi, hogy ellenfele
lépett. Erre sietve, csaknem futva tipeg
vissza az asztalához.
Most Capablanca sétál. Középtermetű,
bizalmatgerjesztően nyílt tekintetű, komoly
fiatalember. Sok látogatónak szaladt ki
a száján a megjegyzés: milyen csinos fiú !
Igaz is, hogy külseje után inkább fiú,
mint mester vagy világbajnok. Nézem,
nézem a partit, mikor a hátam mögött
hangokat hallok. Első hang: „Pardon,
kérem, melyik az a Stoner, az amerikai
mester?" A másik: „Én vagyok az,
kérem." Az előbbi: „Bocsánat. (Zavartan)
Autogrammot szeretnék kérni." Hát persze!
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Mert a Newyorki Stoner, azelőtt Steiner,
piagyar ember. Pesten nőtt fel. Ő a leg
fiatalabb a vendégek közt.
Mikor hazafelé mentem, már tudtam,
hogy ők viszik el az első díjakat. Nem is
ez bántott. Inkább az járt az eszemben,
hogy én ma sakkozókat láttam, nagy
versenyt élveztem és ez a Stoner, a nagyok

közül a legkisebb, magyar és mégis
amerikai. Persze ilyen is lehet, hiszen
van ehez hasonló több i s : magyar, mégis
csehszlovák, magyar, mégis román, magyar,
mégis szerb.
— Már majd elfelejtettem, hogy sakk
versenyről jövök, mely az előbbi oldalon
közölt eredménnyel zárult.

Hódít a sport. Az 1928. esztendő nagy-

vesebb emléke az maradt, mikor a játszó
téren közénk jött a latin tanárunk. Néze
lődött, érdeklődött s végül a kezébe vette
a súlygolyót azzal, hogy ő is megpróbálja.
Nem is sejthette, hogy a mi tiszteletünk
azon a napon mennyivel nagyobb lett
iránta azért, mert 9 métert dobott, holott
mi még csak a 8 méterrel birkóztunk.
Talán azért maradt meg ez a kis kép oly
élénken az emlékeim között, mert valahogy
mi is azt éreztük akkor, hogy a tanár úr
árulást követ el az accusativusokkal és
aoristosokkal szemben, amikor súlyt dob.
Ez már régen volt. Ma a versenyeken a
nézőközönség soraiban valóságos minisz
tereket is látunk. Nagyjelentőségüek a
sportankétek a kultuszminisztériumban.
Maga a miniszterelnök válogatott lovaspólójátékos Még lelkészeket is találunk
a bajnokok és világbajnokok között. A
közönyt már felváltotta az érdeklődés és
várakozás. Nagy reményekkel várjuk az
elvetett mag szárbaszökkenését és néhány
év múlva az aratást.

jelentőségű a sport történetében, de külö
nösen az nekünk, magyaroknak. Nem
csak azért, mert a IX. olimpiász éve sok
magyar győzelem és kudarc tanúja, de
kiváltkép azért, mert a sport és ami minket
közelebbről érdekel, az ifjúsági testnevelés
most vívja győzelmes csatáját az elismer
tetéséért. Hosszú és nehéz küzdelem volt
ez. Az ellenségek közt a legveszedelme
sebb a közöny, az érdeklődés hiánya s
hogy ez tűnőben van, véleményem szerint
a futballnak köszönhető, mert a futball
tömegeket vonz. Aki véletlenül, divatból
vagy kíváncsiságból megnézegy nagy mécs
esét, ahol ezrek és tízezrek izgulnak, legyen
a véleménye bármily lesújtó a játékról és
annak durvaságáról, belátja, hogy a sport
a modern ember életének jelentős ténye
zője.
Néhány évtizeddel ezelőtt csodálkoztak
azon, ha a jeles diák a tornaórán is az
elsők közt volt, mert a közfelfogás szerint
a szekunda kenyerespajtása és egyik oka
a sport. Elmúlt diákéveim egyik legked
—
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A Nap korát a tudósok 2-3 milliárd
esztendőre becsülik. Számításuk szerint
még 400 millió évig fog világítani mint
forró égitest. A Napfelszínének hőmérsék
lete 5390° C.

folyó partján, ahol szódakarbonát tartalmú
kövek felett tüzet raktak. Az első üveg
készítményeket Rómába Egyiptomból hoz
ták.
A papirost régente az egyiptomi papi
rusz-növényből gyártották. Az első, írásra
is alkalmas papirosanyag azonban csak
Kr. u. 750 körül került forgalomba. A
szaracének készítették lenrostból.
Egy baktérium súlya 1,571.1012 milli
gramm. Három nap alatt azonban ked
vező körülmények között 75,000 méter
mázsára szaporodnék (636,000 milliárd
baktérium nyom egy kilogrammot.)
A világító gázt Philippe Lebon találta
fel 1799-ben.
Az ivóvíz fertőtlenítését nagyon sok
városban már az ultraibolya sugarakkal
végzik. Erre a célra egy 110 voltos vil
lanykörtét higannyal bevonnak és a fo
gyasztásra szánt vizet ezzel világítják át.
Egy óra alatt 130 köbméter vizet tudnak
ilyen módon teljesen csiramentessé tenni.
Az emberi test tartalmaz 67 6 % vizet,
15-2°/o fehérjét, 4 -9 % fehérjehasadási ter
méket, 9 2 % sót, 2 5 % ?sírt és 0'6 %
kivonható anyagot (lecithin, cerebrin stb.)
Az elc sa to lt terü letek 5600 elemi és
486 magasabb fokozatú iskoláiban körül
belül 410,000 magyar gyermeket tanítanak
idegen nyelven.

A Hold a Föld kísérője, a Földhöz leg
közelebb eső égitest. Földkörüli útját 27
nap, 7 óra, 43 perc, 11 *5 másodperc alatt
teszi meg Ny-ról K felé. Másodpercen
ként kb. 1 km utat tesz meg. Pályája a
Föld körül ellipszisalakú,amelynekexcentricitása 0.05491 és így a Hold távolsága a
Földtől nem mindig egyforma. Közepes
távolsága 384.750 km, vagyis 60.274 föld
sugár, legnagyobb távolsága 405.850 km,
legkisebb távolsága 363.640 km. A Hold
pályája az ekliptikával 5° 8 ’ 47'9”-nyi
szöget zár be.
A hét világrejtély, melyről du BoisReym’ond 1880-ban a berlini akadémián
tartott Leibniz-ülésen szólott, a következő:
1. az anyag és az erő lényege, 2. a moz
gás eredete, 3. az élet keletkezése, 4. a
természet teleológikus rendje, 5. az egy
szerű érzéki észrevétel és az öntudat ke
letkezése, 6. az értelmes gondolkodás és
az azzal szorosan összefüggő beszéd ere
dete, 7. az akaratszabadság kérdése.
Az üveget Plinius szerint föníciai ke
reskedők találták fel a mostani Narhr-Halon

—
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A tékozló fiú hazatér.
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Internátu si levelek.
Kedves olvasók!
Nem tudom, vájjon a kedves olvasók tud
já k -e -m it is beszélek. - Kedves barátaim,
vájjon tudjátok-e, hogy mi az „Evangélikus
internátus“ ? Létezik-e az? Ha igen, hát
hol van? Milyen? Kik laknak ott? Stb.
stb. Én megígérem nektek, hogy minden
ről részletes felvilágositást fogok adni.
Hát idefigyeljetek!
Először is megkérdezem, tudjátok-e,
mit jelent az „Internátus" szó? Akik latint
tanultak vagy tanulnak, azok könnyen
megértik. „Inter" meg „Natus“ az olyan
„Benszülött“-félét jelenthet. Vagy nem?
Hát ha nem is egészen így van, mi mégis
bennszülötteknek érezzük magunkat. Mi
ugyanis itt lakunk, mióta az internátus
fennáll. (Igaz, hogy ez az idő csekély,
másfél esztendő csak.) A szó tulajdonképeni jelentését legjobban az intézmény
célja határozza meg. A cél: „Emberebb
embert és magyarabb magyart nevelni."
Tehát az evangélikus ifjakat jó hazafiakká,
igaz protestánsokká és derék emberekké
tenni. Most már tudjátok, hogy milyen
intézményt jelent az „Internátus" szó.
Létezik-e? Ez valószínű, mert máskülön
ben nem írhatnám onnan ezeket a leve
leket.
Hol van ? Nos, mit gondoltok ? A fasori
villanegyedben! Ugye szép helyen? Csak
az a baj, hogy az épület főbejárata, meg
nagyobb része a Damjanich-utcában van.
Ott van a 28/a számú ház mellett mint
28/b. Ez érthető és világos. Nemde?
Tehát a ház a Damjanich-utcában, az
internátus maga a fasori villanegyedben
van 1 Hát ez hogyan leh et! ? Úgy, hogy
az épület nagyon' hosszú és a lakóhely
már inkább a Fasorhoz számít. Ezt is
értitek, ugy-e?
Milyen? A legmodernebb! Van itt min
den. Automatikus zuhanyfürdő, zeneterem,
munkaszoba (ahol mindenki fúrhat, farag
—

hat mindent, ami a kezeügyébe kerül),
házitelefon és egyéb földi jók . . . Mit is
írtam ? Van ? Dehogy! Csak lesz 1 Hát ez
megint micsoda 1? „E jn y e,— gondoljátok
magatokban — ez a firkász minket mindig
felültet." Dehogy! T. i. a mi kedves internátusunk, amint már említettem, még igen
fiatal. Mindössze másfél esztendős. Ez,
azt hiszem, mindent megmagyaráz. No,
de azért a „gyengébbek" kedvéért elmon
dom, hogy miképpen értem ezt. Úgy, hogy
annak a nagy háznak, amiben az internátus
van, az átalakítása még nem fejeződött
be és igy a fent említett dolguk még
(legalább részben) egyelőre a jövő zené
jének hangjai. N em ! A jövő valóságai!
Hát ez megint hogyan van? Jövő való
sága 1? Igen! Már meg van, csak a növen
dékek még nem vehették birtokukba.
Mit írjak m ég? Hopp! Megvan. Ha
érdekel benneteket, elmondom az inter
nátus történetét. De nagyon röviden.
Csodálatos dolog, hogy olyan híres,
nevezetes gimnáziumban, mint amilyen
fővárosunkban a mi ev. gimnáziumunk,
bár több mint száz éve fennáll, csak a
70-es években akartak kegyes emberek
bennlakók részére alapítványt létesíteni.
Ezt az eszmét vetették fel a százesztendős
jubileum alkalmából a volt növendékek.
Erre a célra alapítványt is tettek. A háború
után különösen szükségesnek látszott a
magyar ifjúság tökéletes nevelése, hogy
minél nagyobb munkát tudjanak majd
végezni Nagymagyarország visszaállításá
ban. Ezért az állam és felekezetek verse
nyezve létesítették a különböző internátusokat és nevelőintézeteket. A mi magyar
evangélikus egyházunkban dr. R affay
Sándor püspök úr hatalmas szervező mun
kássága és megtörhetetlen akaratereje hozta
létre e nemes intézményt. Az első évben
húszán találtunk szerető gondozást az új
internátusbán. E húsz növendék előtt (no
29
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meg az egybesereglett tanár urak és notabilitások előtt) a püspök úr tavaly átadta
rendeltetésének az egyszerű és szerény
keretek között megnyíló új, evangélikus,
magyar intézményt. De hol vagyunk már
azóta azoktól a bizonyos szerény keretek
től ! Három emeleten lakunk. Hat asztal
nál eszünk (igaz, hogy egynél csak öten,

de ez nem számít). Külön színház- és
hangverseny-bérletünk van. Stb. stb... De
erről majd a következő levelekben.
Addig ismeretlenül is üdvözöllek benne
teket az „Internátusi levelek" olvasóinak
egyelőre kicsiny, de remélem, lelkes csa
patában.

A budapesti ágostai hitv. főgimnázium

mesteréről, Fadrusz Jánosról, a kolozsvári

Kürti Laci
VII. o. t., az internátus főszéniora.

Benczúr Gyula képzőművészeti köre

Mátyás-szoboralkotójáról és SzinnyeiMerse

azt a célt szolgálja, hogy a tanuló ifjúság

Pálról, a modern magyar tájfestés meg

rajz-

alapítójáról.

és festőtudását kibővítse, a kéz

Meglátogatta a Műcsarnok

ügyesség kifejlesztését előmozdítsa, a mű

idény-tárlatait, az Ernszt-Múzeum és a

történeti ismereteit vetítettképes előadások

Nemzeti Szalon változó kiállításait, festő-

segítségével gazdagítsa, műizlését kiállí

és rajztudásának, valamint kézügyességé

tások, múzeumok, tárlatok látogatása által

nek fejlődéséről a tagok legnagyobb része a

fejlessze, évenként kézügyességi kiállítást

június havában megtartott kiállításon szá

rendezzen, és általában a képzőművészet

molt be.
Az idén, a múlt hó végén tartotta a Kör

iránti lelkesedést az ifjúságban felkeltse

tisztújító közgyűlését és a komoly munka

és ébrentartsa.
Körünk már az elmúlt tanév folyamán

máris megindult. A jelen tanévben Oppel

értékes — epidiaskop — vetítőgépe se

Imre tanárelnök irányítása mellett a Kör

gítségével

képzőművészetének

a fenti keretek között, de fokozott mun

nagyjairól hat előadást tartott: az evang.

kával és buzgósággal akarja kitűzött célját

hazánk

a kiváló történelmi

megvalósítani. November havában tartjuk

festőről, a fasori evang. templom oltár

meg I. előadásunkat Dürerről, a magyar

képének alkotójáról, Lux Elekről, aki a

származású művészről, kiről a művelt világ

főgimnázium

művészi

az idén, különösen halálának 400 évfor

emlékét alkotta, Pecz Samuról, a főgim

dulója alkalmából emlékezik meg. Meg

názium, a fasori és számos más evang.

tekintettük az ifjúsági elnök vezetése mel

templom

lett az Ernszt-Múzeum csoportkiállítását,

Benczúr

Mihályról,

Gyuláról,

hősi

építőjéről,

halottainak

valamint Munkácsi

a zsánerkép-festés

világhírű
—

a
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Szalónban az aquarell-

és

pasztellfestők kiállítását és több alkalom

pénztáros Mendelssohn György VII., al-

mal a régi és modern képtár, valamint

könyvtáros Laszgallner Iván VII., algondnok

a szoborgyüjtemény egész anyagát felölelve,

Berényi György VII.

a

Szépművészeti

Múzeum

műkincseit

Az egyesület, megalakulása után rögtön

akarjuk a Kör tagjaival szakszerű magya

megkezdte áldásos munkáját, melynek célja

rázattal kísérve megismertetni.

a főgimnázium tanulóinak zenei tekintetben
Luther Márton szellemében való kiműve

*
Az Arany János Önképzőkör 1928—
29-ik évi működését szeptember 22-én
tartott első, rendes ülésével nyitotta meg.
A kör vezetője ez idén is Dr. Remport
Elek t. úr, aki már évek óta irányítója.
Az ifjúság köréből
VIII.

o.

tanulót,

III.

Az egyesület énekkara

150 tagból áll,

vonószenekara pedig 28 tagból.

Ebben

az iskolaévben először az október 6-iki
Papp—Váry— Szabados

„Hiszekegy"

és

Beethoven „Istendicsősége" című darabokat

titkárrá:

adta elő szép sikerrel. Az idén két hang

Scheiber László VII. o. tanulót választották.

versenyt fogunk tartani: karácsonykor és

Valamennyi tisztviselő megválasztása után,
Boross megnyitó beszédében szorgalmas
munkára buzdította az ifjúságot,

nyeken való bemutatása.

ünnepélyen szerepelt az énnekkar, amikor

I. titkárrá: Boross

István Vili. o. tanulót, II. titkárrá: Scholz
László

lése és az elért eredmények hangverse

majd

ismertette az Önképzőkör célját, értékét

husvétkor,

azonkívül

igyekezni

minden ünnepélyen ének-

fogunk

és zeneszá

mokkal résztvenni.
*

és hasznát. Az Önképzőkör falain belül

A budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium

már az életre készülünk, melynek görön

Gyorsíróköre mindössze két évi fenn

gyös útjain csak szilárd fellépéssel, jó

állásra tekinthet vissza, azonban már e

felkészültséggel és talpraesettséggel állha

rövid idő alatt is bebizonyította szüksé

tunk meg.

gességét. A kör dr. Remport Elek tanár
*

elnök úr vezetése alatt működik, aki a

A budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium

kört megalapította és bölcs irányítása ál

Dal- és Zeneegyesületének tanárelnöke,

tal lehetővé tette fennmaradását. Az 1928-

Oppel

hó

29-iki tanévre megválasztott főtisztviselők

22-ikére hívta össze az alakuló közgyűlést,

a következők: főtitkár: Haraszti György

melyen az alapító, pártoló és működő

Vili, titkár: Domán Miklós VI, jegyző:

tagok az egyesület tisztviselőit megválasz

Pál László VI, pénztáros: Göndör Tibor

tották. Az 1928—29-iki tanévre a következő

VII. A kör célja gyakorló-órák tartásával

tisztviselők választattak meg: ifjúsági elnök

a gyorsírás gyakorlati használatára képezni

Győri Andor VIII., főjegyző Kolbenheyer

a tagokat. E gyakorló-órak párhuzamosan

Zoltán VIII., főpénztáros Hager Jenő VIII.,

haladnak a tanórákkal és szem előtt azt

főkönyvtáros Glosios Tibor VIII., főgond

az elvet tartják, hogy a gyorsírást tökéle

nok Dincsér Oszkár VIII., ellenőr Németh

tesen csak sok gyakorlás által lehet elsa

Pál VIII., aljegyző Kürti László V1L, al-

játítani.

Imre,

folyó évi szeptember

—
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A kör havonta egy ülést tart, melyen

töltöttük el, amire a kiváló eredmények

a tagok által készített stenogrammokat bí

mutatnak: Tenniszezőink szép eredményt

rálják meg társaik és értekezésekké' és

értek el a Kisok. bajnokságain. Az okt.

előadásokkal igyekeznek a gyorsírás el

6-iki kegyeleti stafétában iskolánk csapata

méleti kérdéseit tisztázni. A kör több ver

a 64 csapat közt 27-ik és a 22 iskola

senyt is rendez évenként, melyeknek első

közt 6-ik helyre küzdötte fel magát. Ez

helyezettjei jutalomban részesülnek, azon

igen dicséretre

kívül a kör a három legszorgalmasabb

melyben oroszlánrésze van kiváló test-

gyorsírót havonta megjutalmazza. A kör

nevelési tanárunknak. Az iskola jól áll a

nek a Gyorsirástudomány című folyóirat
jár.

most kezdődött Kisok. atl. versenyén is

*

méltó, szép teljesítmény,

és a vizipóló-bajnokságon is elindul. Re
méljük, hogy ez az év sok dicsőséget

A Budapesti Ev. Főgimnázium „Diák

hoz iskolánkra és nem csak a tanulmányi

Sport Kör“-e szeptember hó 14-én tartotta

versenyeken leszünk elsők, de a sport-

meg alakuló közgyűlését, ghimesi Mikó

versenyeken is.

Imre testnevelési tanár vezetésével. A gyű

*

lésen a következő tisztikart választották

Budapesti Leánykollégium. Egyetlen

meg: Elnök: Jász T. Vili. o. t., alelnök:

ilyen fajta leányközépiskolánkban a nagy

Kürti L. VII. o. t., jegyző: Berthelsen B.

számú növendékeket (u. i. párhuzamos V.

VIII. o. t., pénztáros: Német P. VIII. o. t.

osztályt kellett a nagy érdeklődésre való

Az egyes szakosztályok vezetői a követ

tekintettel ez évben megnyitni) az önmű

kezők: atlétika: Isteníts VIII. o. t., futball:

velésre is gondosan nevelik. A két ön

Göllner VI. o. t., úszó: Bozsidarácz Vili.

képzőkör megalakult: a felső tagozatét dr.

o. t., vívó: Kolbenheyer VIII. o. t., füles

Zelenka Margit tanár vezeti, ifjúsági el

labda: Csipkai VIII. o. t., kosárlabda:

nöke a lelkes és tehetséges

Németh VIII. o. t., ping-pong: Faragó

Éva, az alsó tagét Jeszenszky Ilona tanár

VI. o. t., céllövő: Háger VIII. o. t., kor

és Schne Margit növendék irányítja. Az

csolya: Kovács VII. o. t., s í: Nőtel VII.
o. t., torna: Szolár VIII. o. t., tennisz:

önképzőkör rendezte az aradi vértanúk
október 6-i ünnepélyét, melyen feltűnést

Láng VIII. o. t. A választás után a tanár

keltett Baranyay Erzsébet VI. o. t. pályá

elnök úr kiváló nyári sportteljesítményei

zat útján első, szépen előadott emlékbe

kért a következőket dicsérte m eg: Bozsi

széde. — A protestáns ifjúság körében meg

darácz, a folyambajnokság 2. hely, Jász,

alakul rövidesen a Gyámintézet, dr. Kendeh-

a bp. kér. magasugró ifj. bajnokság, Láng,

Kirchknopf Gusztáv vallástanár vezetésé

svábhegyi ifj. tenniszbajnokság és Isteníts,

vel ; úgyszintén az ifjúság körében folyik

kiváló atl. szereplés. Az új tanév eddigi

a nemes verseny a reformáció emlékének

rövid tartamát is szorgalmas

minél méltóbb megünneplésére.

munkával

Liedemann
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Keresztrejtvény.
F elad ja: Kisfaludi Misi, főgimn. VI. o. tanuló.

Vízszintes s o ro k : 1. Kicsinyítő
képző. — 3. Másképpen: keret. —
5. Vegyi fogalom. — 6. Gömöri
nagyközség. — 8. A régi borról
kérdezzük. — 9. Várjunk csak egy
kissé 1 — 11. Lehet férfi és női
név. — 13. Például a bíró
teszi, mikor az ítéletet
felolvassa. — 16. Ez na
gyon jól zárja a palackot.
— 18. A betűk fordított el
helyezésével
utolsóelőtti
királyunk
mono__
grammja. — 19. A
nóta szerint maga
san repül és szépen
szól. — 20. Nagy
fáraó volt és gúlaépítö. —
21. Gyermekeknek való
Tege. — 22. Balnak ellen
téte. — 23. Ha francia
inasom lesz, így fogják
hívni. — 24. Pestmegye legészakibb
faluja, a Prónay bárók kastélyával.
— 25. A tót intelligencia megszólí
tása. — 26. Aki valam inek............. ,
az hóhéra annak. — 33. Görög
költő, neve a poétikában is elő
fordul. — 34. Boldogan írjuk ezt
újévkor. — 35. Valaminek az ele
jére szokták mondani. — 36. Igéből módhatá
rozót képez. — 38. Lehet civakodás és tépelődés. — 41. Névelővel összedőlt valamit jelent. —
42. Balga. — 43. Perzsa uralkodó címe fonétikusan.

F ü g g ő leg es s o r o k : 1. Délnóg
rádi falu. — 2. Ősmondakörünk
női alakja. — 3 ............. stat; alkat
része a rádiónak is. — 4. Az
első két betű felcserélésével nagy
állami üzem jelzése. — 6. Ez igen
kellemes. — 7. Lehet
például valami oláhnak a
neve. — 9. Nem én vagyok
az . . . — 10. „ s“ betűvel
az elején gyakran kedvelt
mondása a magyarnak. —
__
11. Ige parancsoló
módban. — 12. Az
első két betű át
cserélésével néme
tül napot jelent. —
14. Az én kedves lapom.
— 15. Nagy püspökünk
vezetékneve és kereszt
nevének első-utolsó betűje.
— 16. így mennek ki az
iskolából a kis nebulók. — 17. Szerb
megszállás alatt álló Tiszaparti vá
roska. — 21. Nem holnap. — 27.
Franciául „ó“-nak ejtik. — 28. A
régi görögök síremléke. — 29. Ilyen
egészséges legyél. — 30. A németek
teája. — 31. A szél istene. —
32. „E “ betűvel fiúnév. — 36. Szín.
— 37. Erre nem szívesen gondolnak. —
39. Szabad ég alatt tanyázik. — 40. Egy poli
tikai-társadalmi egylet jelzőbetűi.

A megfejtők 2 héten belül küldjék a szerkesztőségbe a megfejtést. A helyesen fejtők fárado
zása nem lesz hiábavaló. Ezúton is felhívjuk kedves ifjú olvasóinkat, készítsenek maguk is önállóan
bármily eredeti, még sehol meg nem jelent rejtvényeket s mi szívesen közöljük. Lopott dologgal
senki ne álljon elő, mert az az illetőnek lenne szégyenére.

Sakk-feladvány.
G allay Kálm án.
V ilá g o s : K d3, H d 4 és f3, F g 2 és h2, gy b4, c2, f5.
S ö t é t:

K d5, V hő, F b2, B g4, gy d6, e5, e3.
Matt 2 lépésben.

A beküldött helyes megfejtést 2 ponttal jutalmazzuk; a nehezebb feladványokért majd több
pontot számítunk. Az elsők félévenként jutalomban részesülnek.

A VI. évf. utolsó számában közölt rejtvények helyes m egfejtése: I. cipő, aba, agár, gazda;
II. a keresett szám : 3 0 ; III. Tavaszi nap utat szárászt, őszi eső vizet áraszt. — Nagyon sokan voltak,
akik csak egy, vagy két rejtvényt fejtettek meg s ezért — a hely szűke miatt — csak azok nevét
közöljük, akik valamennyit megfejtették. Ezek a közetkezők: Abay László, Artner Ilonka, Balhás
Jenő, Elsner Pál, Emericy Géza, Epstein Jolán, Gágyor Béla, Govra Elek, Ivanics Pál, Kakucs
Dezső, Obert Károly és Zsiga Ferenc. A szép könyvjutalmat Artner Ilonka (Pozsony) nyerte.

Barátom,
remélem Te is

Scholtz Testvérek-nél
vásárolod könyveidet és írószereidet

!
Ez a régi, jónevű üzlet

FERENC-KÖRÚT 19-21.
szám alatt van.
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