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Az Ifjú Évek első pályázata.
Az Ifjú Évek előfizetői számára ezennel pályázatot
hirdetek egy körülbelül három oldal terjedelmű humoros
elbeszélésre. A pályázatot semmi szűk feltételekhez nem
kötöm, csupán csak arra az egyre hívom fel a pályázók
figyelmét, hogy minden tekintetben feleljen meg pálya
munkájuk az Ifjú Évek szellemének. Pályázni lehet 1929.
február 28-ig. Pályamunkák lapunk szerkesztőségébe
küldendők, könnyen olvasható kézírással, vagy pedig
géppel írva. A humoros elbeszélés pályadíja 50 pengő.
Amennyiben megfelelő munka nem érkezik be, a
pályadíj nem adatik ki. Amennyiben pedig több megfelelő
munka érkeznék be, amit reményiek, az 50 pengős első
jutalmon kívül több jutalmat osztunk ki.
A beérkezett munkák az Ifjú Évek tulajdonai.
A papírnak csak egyik oldalára írjunk.
És most sercegjenek a pennák!

Gaudy László
az Ifjú Évek szerk. biz. tagja.

Karácsony este.
Fényesebben ragyognak fel a csillagok, mint máskor, ezen az estén és a szíve
ket egészen megtölti a szeretet. Angyalok arany csengőkkel csilingelnek szép égi
dallamot és az emberszívek dobogása imádsággá változik. Az égből áldás száll alá
a földre, a földről dicsőség tör az ég felé, az Istennek és az embereknek lelke ölel
kezik össze szentelt magasságokon ezen az estén.
Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek és a földön békesség és az
emberekhez jóakarat. Mióta világ a világ, hatalmasabb himnusz nem rezegtette meg
az éter hullámait, mint ez. Szépséges szavak ezek, lelket felemelők és e szépséges
szavakban a legboldogitóbb tartalom. Két évezrede már minden karácsony este ezek
kel az igékkel köszönti a világot az Isten angyala. Ez évben is eljő, hozzám is,
hozzád is, mindenkihez, akinek a lelkében még él az Isten, él a szeretet.
Fiúk, lányok! Gyerekek! Már alig alszunk néhányszor és itt a szent karácsony
este. Tudom, hogy dobog a szívetek az örömtől, a reménységtől. A tietek is kicsikék,
de a tietek is nagyobbacskák. Mindegy itt, hogy ki hány esztendős, karácsonykor
gyerek vagy te is, te nagy lány és gyermek vagy te is, bajuszod helyét pödörgető
hetedikes barátom. Gyermek az édesapátok, meg az édesanyátok és gyermek még a
nagytudományú és a nagyszigorú tanár úr is. Boldog, tisztaszívű, puhaszívü gyermek.
Mert ez a gyermekek ünnepe. Nem mi emberek tettük ezzé, hanem az Isten.
Karácsonykor lettünk az Isten gyermekeivé. Addig szomorúak voltunk, elhagyottak
voltunk, bűnünket rejtegetve bujkáltunk az Isten elől és féltünk tőle. Olyan volt az
életünk, mint Káiné, aki megrettent a hulló levéltől, a felröppenő madártól, a száraz
lombra pergő őszi esőtől. Addig, amíg nem volt a világon karácsony, azt hittük, hogy
az Isten úgy les minket a felhők mögül, hogy mihelyt meglát, lesújtson könyörtelen
haragjából. Azért rettentek meg úgy a pásztorok is a betlehemi mezőkön és ezért
volt az angyal első szava ez: Ne féljetek!
Az a kjcsi gyermek, akinek bölcsője lett a jászol, az tett minket Isten
gyermekeivé. Ő lett a mi jó testvérünk és vele együtt mienk lett az Isten nagy-nagy
szeretete is.
És nincs az a kemény emberi szív, amely ne érezné karácsony szent ünnepén
ezt a boldogító valóságot. Mindenkiben több a szeretet és kevesebb a harag ilyenkor.
És hogy karácsonyfa alatt mindenki boldogabbnak akarja látni övéit a szeretetnek még
oly nagy áldozata árán is, annak csak az az oka, higyjétek el, hogy mindenki érzi
ez ünnepen az égből feléje áradó végtelen nagy szeretetet.
Az lesz a boldog karácsony, amikor egészen betölti majd az emberek lelkét
az Isten szeretetének ez a kiáradása. Amikor majd a földre szállt angyalok csak
imádságot visznek vissza az Istenhez és hálaadást, amikor majd nem hallanak panaszt
és nem látnak könnyeket, mert nem lesz hideg szobában fázó elhagyatott árva, nem
lesz kenyértelen szegény, nem lesz vigasztalás nélkül szűkölködő szenvedő. Amikor
majd gyermekek lesznek, Isten gyermekei mindig mindazok, akiknek a lelkét most
csak a karácsonyfa tövében tölti be az Isten szeretete.
Fiúk, lányok, amikor majd ott áltok karácsonyfátok tövében és szemetekben az
öröm könnye csillan meg és kezetek imára kulcsolódik, imádkozzatok ezért a boldog
karácsonyi ünnepért. És igyekezzetek ti magatok is boldoggá tenni egy boldogtalan,
szegény gyermeket, meglátjátok mennyivel tisztább és örömmel teltebb lészen ez az
örök szép karácsonyi ének:
Mennyből jövök most hozzátok,
Jó hírt mondok, jer, halljátok,
Boldog örömöt hirdetek,
Méltán repes ma szívetek.
R. M . Gy.
—
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A budapesti Duna-hidak.
Hazánk fővárosában a Duna folyamot séges, másrészt pedig egy nagyforgalmú
oly hatalmas és tökéletes hidak ívelik át, híd feltétlen biztonságot kíván s ezt csak
melyek méretek és szerkezeti megoldás a lelkiismeretesen megvizsgált számok
tekintetében nemcsak Európában, hanem mutatják meg. Hogy mennyire alapvető
bizonyos szempontból az egész világon fontosságú egy hídnak minden tekintet
ben megfelelő tervezése, azt bizonyítják
első helyen állnak.
Leírásomnak célja a mérnöki tudomány az angliai és amerikai nagy hídkatasztróezen csodálatos alkotásait, történetüket és fák, ahol minden esetben megállapítást
keletkezésüket illetőleg, röviden ismer nyert, hogy a szerencsétlenséget, a híd
tetni, hogy bizonyos fogalmat nyújtsak leszakadását a tervezés hibája okozta,
e hidakba befektetett munkának, anyag ami sok esetben a még gyermekkorát élő
nak és pénznek mennyiségéről.
hídépítési tudománynak tulajdonítható.
A hídépítés a tervező mérnök egyik A híd olyan terhelést kapott, vagy egy
legszebb, de egyszersmind legnehezebb nem számított óriási szélvihart, vagy egy
feladata, különösen, ha olyan nagy fo hirtelen jött, egyenlőtlen nagy terhet, •
—
lyam áthidalásáról van szó, mint a Duna. amire a tervező nem számított •
— s a bár
Mert hiszen mit jelent egy ilyen hídépí mennyire is erősnek látszó szerkezet ösztés? Olyan szerkezetet kell alkotni, amely szeroppant.
minden szóbajöhető és előfordulható terhe
Ma már a hídépítő tudomány, a sok
lést elbír s a legnagyobb szélviharnak is tapasztalaton felépülve, olyan fejlett úgy
ellenáll. Tehát feltétlenül jó és biztos le elméletileg, mint gyakorlatilag, hogy fel
gyen ez a szerkezet, de legyen az adott tétlenül biztosaknak mondhatók az újab
körülményekhez képest olcsó is, mert ké ban épült hidak.
sőbb látni fogjuk, hogy pl. egy Duna-híd
Ha egy hídnak a papíron való megter
a vasanyagnak és így a pénznek milyen vezése ilyen óriási munkát igényel, csak
óriási tömegét emészti fel. A tervező mér természetes, hogy tényleges megépítése
nöknek tehát kettős feladatot kell meg is sok nehézséget jelentő feladat.
oldania : jó és aránylag olcsó hidat épít
Az első lépés a híd építésében a több
sen s emellett még a külső szépség köve nyire kőből készült hídfőknek $s pillé
telményeinek is eleget tegyen. Természe reknek — a tulajdonképpeni hídszerkezet
tesen a feladat megoldása hosszú idő, hó támasztópontjainak — megépítése. S ez
napok, sőt évek munkájának eredménye, a legsúlyosabb mérnöki munkák egyike,
úgyhogy egy ilyen nagy hídnak papíron ahol nem lehet biztosra menni, mindig
való megtervezése és kiszámítása majd készen kell lenni meglepetésekre, hiszen
nem annyi munka, mint tényleges felépí vízben, sőt víz alatt kell dolgozni, iszapos,
tése. A híd szerkezetének minden kis al bizonytalan fenéken s olyan mélyre kell
kotórésze, a legutolsó csavar milyensége levinni a fenék alá a pillérek alapjait,
is számítás eredménye. A hídépítés az a ahol már a talaj annyira szilárd, hogy a
mérnöki munka, ahol a pontos, preciz pillér és a reá jutó teher súlyát elbírja
számításnak a legnagyobb szerep jut, és a víz nem képes a pillér alól a talajt
mert hiszen csak így tudja a tervező el elmosni. Sokszor 10—20 méterre is le kell
érni azt, hogy csupán csak annyi anyag menni a fenék színe alá a pillér alapjá
ból csinálja a szerkezetet, amennyi szük val ; képzeljük el, micsoda munka ezt a
—
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hatalmas faltestet ilyen mélységben és a juk, á legnagyobb magyar, Gróf Széchenyi
víz alatt megépíteni. Ez csak egészen kü István kezdeményezésére épült az 1839—
lönleges, a víz alatti építkezést lehetővé 49 években Clark Vilmos angol mérnök
tevő berendezésekkel oldható meg. A híd tervei szerint. E híd nemcsak a pillérek
pilléreit a lehető leggondosabban, úgy távolságának a nagysága folytán •
— az
szólván örök időkre fennálltán kell meg Erzsébethíd után a világ legnagyobb láncépíteni, hiszen ezek hordják az egész óri hídja — , de körvonalainak s egész külső
ási hídsúlyt s a rájutó külső terhelést, alakjának szépségénél fogva világhíres
ami egy ilyen nagy hídnál többezer ton építészeti műremek. Teljes hossza 468.9 m.
nát tesz ki. Ilyen óriási teher hatása
A híd épülésekor teljesen megfelelt az
alatt is a pilléreknek teljesen szilárdan akkori kor technikai és forgalmi követel
kell államok, mert legcsekélyebb elmoz ményeinek, azonban a rohamosan megnö
dulásuk is az egész hídszerkezet összeom vekedett forgalom elkerülhetetlenné tette
lását vonhatja maga után.
a híd átépítését, amely 1914— 15. évben
Ha a pillérek készen állnak, következik teljes mértékben meg is történt, úgyhogy
a tulajdonképpeni hídszerkezet szerelése.
Ez már könnyebb és gyorsabb feladat,
bár sok gyakorlati nehézséggel jár, azon
ban előre megállapított pontos munka
tervvel szépen megoldható. Különösebb
nehézségek akkor lépnek fel a szerelés
ben, amikor pl. hajózható folyóknál a
hajózás zavartalanságát mindig biztosí
tani kell s így nem lehet egész meder
szélességben
aláállványozni az épülő
szerkezetet.
Ha a híd egészen készen áll, akkor kö
vetkezik egy igen fontos mozzanat, a híd Széchen yi-hid .
(Sztano G. feiv.)
„próbaterhelése” . A hídpályára valami
súlyos anyagot, pl. kockakövet terítenek a híd régi vasalkatrészeiből semmi sem
olyan vastagságban, hogy az így kapott maradt meg; a láncokkal együtt minden
súly megfeleljen a híd tervezésében ala vasalkatrész teljesen újonnan készült, ter
pul vett terhelésnek. Az így megterhelt mészetesen jóval erősebbre, mint a régi
hídon azután különböző méréseket végez szerkezet volt. Legszigorúbban vigyáztak
nek a hídszerkezet igénybevétele, a teher azonban arra, hogy a híd külső képe és a
alatti lehajlása, a pillérek stabilitása te világhíres szépségű pillérek változást ne
kintetében, amely mérések az elméleti szenvedjenek, úgyhogy a híd külső megje
. számítások eredményeit igazolni hivatot lenésében teljesen az eredetinek másolata.
A vasszerkezetet a m. áll. gépgyár és a
tak. Ha a mérési eredmények a szabály
zatoknak megfelelőek, akkor a hidat át diósgyőri állami vasgyár készítették, a pil
lérek átalakítási munkálatait pedig Zsigadják a forgalomnak.
Ilyen hosszas tervező és építő munká mondy Béla mérnök, egyházunk lelkes
nak eredményei a budapesti közúti Duna- tagja, hajtotta végre.
A híd jelenlegi vasszerkezetének súlya
hidak.
Első Duna-hidunk, a Lán chíd, mint tud 5194 tonna, szemben a régi híd 2139 ton
—
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nájával s az építés költségei 6,200.000 ko
ronát tettek ki.
1872-ig Budapestnek csak a régi Lánc
híd volt egyetlen Duna-hídja. Természetes,
hogy ez keskeny hídpályájával nem győz
hette a fejlődő város forgalmát, ezért az
1872—76. években törvényileg felépítették
a Margit hidat. A híd tervét Eiffel Gouin
francia mérnök készítette, a híres párisi
Eiffel-torony konstruálója. A híd a Mar
gitsziget alsó csúcsánál épülvén, két Dunaágat ível á t ; tengelye törtvonalú abból a
célból, hogy az áthidalás a vízfolyásra
merőleges irányban történjék. A szigetre
vezető szárnyúidat csak később, 1899—

E rzsébet-híd.

(Sztano O. felv.)

1900. években építették. A híd teljes hossza
607.12 m. Jellegét illetőleg ívhíd, azaz a
hídpályát két pillér között 6 vasívből álló
vasszerkezet tartja. A sziget csúcsáig ter
jedő két hídrész egymással teljesen egyenlő
és négy-négy áthidalásból áll.
A híd vasszerkezetének súlya 5012 tonna
s a híd összes építési költségei 5,000.000
forintot tettek ki.
A közelmúlt és a jelen évek óriási mér
tékben megnövekedett forgalma a Margithidat is a Lánchíd sorsára juttatták. A
helyzet ma az, hogy a híd a többszörös
forgalomban olyan terhelést kap, amilyen
re a híd tervezője nem számított. (Ma, a
géperejű vontatás korában sokkal nagyobb
—

terheket továbbítanak!) Ezért a hidat át
kell építeni, meg kell erősíteni a megnővekedett terhelés arányában, amint ez a
közeljövőben meg is fog történni.
1894— 96-ban épült a Vámház-tér irá
nyában a F eren c Jó z sef híd, amely a Du
nát 331.20 m. hosszban hidalja át. A híd
két mederpillérrel van alátámasztva, me
lyek 175 m. távolságban vannak egymástól,
a mederpillér és a hídfő közti távolság
pedig mindkét oldalon 78.10 m. A vasszer
kezet a híres hídépítő Feketeházy János és
a máv. gépgyár tervének kombinációja
alapján készült el és pedig olyan szeren
csés megválasztásával az alaknak, hogy
külföldi vélemény szerint a Ferenc József
híd a hasonló szerkezetű hidak között a vi
lág legszebb hídjának nevezhető.
A híd szerkezetét illetőleg ú. n. rácsostartó, amely három részből á ll: két, a hídfő'
és a mederpillér közt levő szerkezet és az
ezek közé befüggesztett közbenső hídrész.
Ez a híd úgy széles hídpályája, mind pe
dig erős szerkezete folytán ki tudja elégí
teni a modern kor forgalmi igényeit.
A híd vasszerkezetét a máv. gépgyára
készítette, a hídfő- és pillérmunkákat pedig*
Gaertner és Zsigmondy vállalkozók.
A liídba épített vasanyag súlya 4884
tonna, amihez járul még a hídszerkezetnek
a parti hídfőhöz való lehorgonyzására szol
gáló 1200 tonna vas ellensúly. A híd össze
sen 5,000.000 koronába került.
Az E rzsébet híd 1894-ben tartott nemzet
közi pályázatán egy külföldi (német) pá
lyaterv lett az első, ezt a kábelhídtervezetet
mégsem fogadta el a minisztérium, mivel
a szükséges acélkábelkötelek csak külföld
ről lettek volna beszerezhetők, már pedig
a magyar ipar elsőrangú érdeke volt, hogy
ez az óriási munka hazai anyagból, hazai
munkával készüljön. Ezért a döntés egy
magyar tervezésű lánchíd mellett történt,
amelyet teljes egészében itthon lehetett
előállítani.
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Ez a jelenlegi híd a Dunát minden köz
benső pillér nélkül, egy 290 méteres nyílás
sal hidalja át, melyhez kétoldalt a 42—42
méteres rakparti hídrészek csatlakoznak.
Szerkezetét illetőleg a híd lánchíd, tehát
ugyanolyan szerkezetű, mint a SzéchenyiLánchíd, azaz a hídfő tartó eleme a két
kettős lánc, amelyek a parti hatalmas vas
tornyokra vannak függesztve s két oldalt
a földbe horgonyozva. Ez a lánc hordja az
egész híd terhét. Erre van felfüggesztve az
egész hídpálya. Az alul látható rácsos vas
tartók csak arra szolgálnak, hogy a mozgó
terhelés hatására fellépő lengéseit a lán
coknak — ami a régi lánchíd egyik legna
gyobb baja volt — megakadályozzák.
Mint egynyílású lánchíd, az Erzsébethíd
a világ legnagyobb hídja. A vasszerkezetet
a máv. gépgyár és a diósgyőri vasgyár ké
szítették. A szerkezet szerelése közben ész
revették, hogy a hídfők falteste a már fel
függesztett lánc hatására csekély, 1—2
•centiméteres elmozdulást tett meg, úgy
hogy a szerelési munka abbahagyásával a
hídfőket igen nagy pótköltséggel meg kel
lett erősíteni, mert a tapasztalt kis pillérelmozdulás igen nagy bajokat okozhatott
volna a szerkezetben. Éppen ezen építési

zökkenőre való tekintettel a híd próbater
helését különös gonddal végezték, azonban
a véghez vitt rengeteg mérés semmi ag
gasztó körülményt nem mutatott s a híd
diadalmasan hirdeti a magyar tehetség
győzelmét.
Négy közúti Duna-hídunk ma már nem
elég a főváros világvárosi forgalmának le
bonyolítására, ezért két újabb híd szüksé
ges: az óbudai, mely a Margitsziget északi
csúcsát érintve a Hungária-körút folyta
tásában az óbudai gyárváros nehéz ipari
forgalmát, melyet eddig teljesen a Margithíd vezetett le, fogja ellátni s ezzel erősen
tehermentesíti a Margithidat. A híd ter
vezése már folyamatban van s néhány éven
belül felépül. A másik a Boráros-téri híd,
mely az erősen fejlődő Lágymányost kötné
szorosabban a főváros centrumához s csök
kentené a Ferenc József híd igen nagy for
galmát. Ez a későbbi évek munkája lesz.
Magyar fiú, magyar leány, ha főváro
sunkban jársz, büszke nemzeti öntudattal
nézd a hatalmas Duna-hidakat, a magyar
tudásnak s a magyar akaratnak e remek
műveit. Lát tűkra töltsön el az a tudat,
hogy nemzeted ezen a téren is a legelsők
között van.
Percnyi Miklós

Öreg hősök.
Mikor Ifjú hősökről szóló cikkem kiegé
szítéséül Öreg hősökről készülök írni, fel
villan lelkem előtt életem egyik legszebb
•emléke, sőt talán leghatalmasabb élmé
nye. A hegypárkányról messzelátszó, télközépen tavaszt játszó Taorminából meg
pillantottam a keletsziciliai síkságból
3300 méternyire kiemelkedő, szinte a
kéklö egekben lebegő Etnát. A vékonyan
felfelé kanyargó füstfoszlány elárulta, hogy
az örök halálnak jelképe, a tündöklő hó
korona alatt örökös élet forrong. IdőrőlIdőre kitör ez és rombol is, de életet is
—

kelt. A pusztító tüzes lávaréteg termi bő
ségesen, a levegőn lehűlve, majd szétporladva, a mézédes narancsot és a lángoló
vörös bort.
Ilyen Etna a szellem öreg hőse is. Örök
ifjú lelkierejével szinte megrendítő lát
vány, de értelme és érzelmei pazarul osz
togatott kincseivel késő vénségében is
jóltevője a bámuló emberiségnek. Leg
kedvesebb és legértékesebb azonban az
olyan hősnek élete, aki kora ifjúságában
meglepetésszerüleg emelkedik fel az élet
tenger szürkeségéből és öregsége napjai-
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bán mint áldástosztogató hőst csodálhat
juk.
Ilyen harmonikus, egységes egész pél
dául János evangélista élete. Egész lénye
szeretet és szeretetreméltóság volt ifjú 
korában is. Mint legfiatalabb és legjob
ban szeretett tanítvány, asztali szomszédja
volt isteni mesterének. Vagyis, római szó
val élve, annak kebelén nyugodott. Késő
vénségében is a szeretet apostola volt.
Mikor már gyenge lábaival a szószékre
fel nem mehetett, karosszékében az oltár
elé vitette magát. Csak annyiból állt ke
vés szóval is mindent kifejező prédiká
ciója: „Fiacskáim, szeressétek egym ást!”
És milyen elevenen szárnyalt öreg lelké
nek képzelete a „Jelenések könyvé ”-ben,
ebben a csodálatosan szép allegorikus köl
teményben.
Ilyen csodahős Goethe is. Huszonegy
éves lelkében már kialakult a Faust I.
része. Nyolcvanhároméves korában, öt
nappal halála előtt fejezte be annak az
elsőnél is hatalmasabb második részét és
adott az emberiségnek olyan ajándékot,
amilyent halandótól nem kapott soha.
És ha kisebb példa is, de a miénk, te
hát kedves nekünk: Rákosi Jenő. Huszon
négy éves korában Aesopussal, ezzel a
szellemtől sziporkázó kis remekművel
emelkedett kortársai fölé és ma, nyolevanhatéves korában is sziporkázó tűzijá
tékot, csillaghullást tárnak bámuló sze
münk elé, szinte mindennap csodás fris
sességben megtermő vezércikkei. És a
másik nagy öreg magyar emberrel, a
nyolcvankét éves Apponyi Alberttel
együtt eleven tiltakozás a Trianon igaz
ságtalansága ellen. Ma ők hirdetik leg
ékesebben, de képviselik is hatalmas
egyéniségük varázsával azt az eszmét,
hogy mi magyarok tudunk és akarunk
is élni. Csak azért is!
És a mi Arany Jánosunk! Ifjúkora
fénykorában tüzokádó hegy
gyanánt
—

emelkedett ki az ismeretlenség szürke
tengeréből Toldijával, Petőfi Sándor fél
tékenykedés nélkül csodálkozó tekintete
előtt. És 63 éves korában ajándékozta
nemzetének a műalkotás tökéletességében
tündöklő Toldi szerelmét.
Ha a Toldi megírója maga is őserejű
ifjú Toldi, aki vaskezének puszta erejével
lapítja össze a cseh harcos tenyerét -— a
Toldi szerelmének költője a vén Toldi,
aki az olasz bajnokot a bajvívás-szabályainak tökéletes ismeretével gyűrte le.
Az
Őszikékkel
és legmüvésziesebb
balladáival éppen késő öregségében gaz
dagította nemzeti irodalmunk kincsesházát.
Ennyi példa is már szinte elég lehetne,
de tartsunk azért szívet felemelő hadi
szemlét lelki szemeink előtt felsorakozó
örökifjú öreg hősök fölött.
A gallusok betörésének korából villan
fel előttünk a római fórum képe, amint
ott ülnek karosszékeikben az öreg szená
torok; mindegyik egy-egy király. Min
denki elfutott Rómából. De a vén szená
torokat, a római lélek és öreg koruk gravitása, komoly méltósága visszatartotta.
Meghaltak, nem harcolva és mégis har
colva. Példájuk, hősi haláluk hány szív
ben gyújtotta lángra például Hannibál
ádáz támadásai idejében a csüggedést
nem ismerő bátorságot.
Hatalmas öreg ember volt az időseb
bik Cató. Hetvenéves korában, mint kö
vet, látta Karthágónak a második pun há
ború rettenetes csapása után újraéledő'
erejét. Nem szűnt meg hangoztatni híres;
szavát: „Carthaginem, delendam essecenseo! Indítványozom : Karthágót el kell
pusztítani! ’ ’ Addig-addig,- míg végre lel
ke szörnyű gyűlöletét belesugalmazta
Róma szívébe ■
— és Karthágó elpusztult.
Nem jut-e itt eszünkbe a világháború
Cátója, a vén tigris, a francia Clemenceau.
Az engesztelhetetlen gyűlölet szörnyű he-
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vével egyesítette ellenségeink erejét a mi
végső összeomlásunkig.
Bár lett volna nekünk is ilyen céltuda
tos „vén tigrisünk” , aki ádáz erélyességgel egy cél szolgálatában összefogott
volna minden nemzeti erőt. De a mi ne
mes oroszlánunkat, Tisza Istvánt gyenge,
illetőleg bűnös kezek megakadályozták
áldott történeti hivatása betöltésében.
Forduljunk ellenségeink táborából ne
mes szövetségeseink felé. Az 1870-iki há
borúban a 71 éves Moltke törte össze
bámulatosan megalkotott és ifjú i csodás
energiával végrehajtott haditerve szerint
a világ legbüszkébb hadseregét, melyet a
Napóleoni kor hagyományai lelkesítettek.
És amit Moltke kardja kezdett, azt Bis
marck politikai lángesze megkoronázta.
Igaz, hogy 1871-ben csak 56 éves volt,
de még húsz esztendeig állott a birodalom
élén és olyan hatalmas egységgé kovácsolta
össze, hogy a világháború és a szörnyű
békekötés viharát is kiállotta.
A világháború öreg hőse Hindenburg,
a patriarchák korában vívta meg a tör
ténelem leghatalmasabb diadalait. Igaz,
hogy a fizikai erők szörnyű felsőbbségével szemben mindez hiába volt, de diada
laival megadta nemzetének a jobb jö 
vendő zálogát, az önbizalmat.
Ma pedig a nyolcvanéves bölcs és hig
gadt birodalmi elnökre elmondhatjuk,
amit az amerikaiak Washingtonra mond
tak : „Első a háborúban, első a békében
és első polgártársai szívében.”
Menjünk át a politika és a harcok tö
vises és vérrel áztatott mezejéről a Szép
nek virágos kertjébe.
Milyen fölemelő látvány a 74 éves
Verdi (1813 — 1901.), aki megírta az
Othello operát, melynek szenvedélyes
olasz zenéje vért forraló lendületével, lel
keket lángragyujtó hevével ötvenévvel
fiatalabb szerzőre vallana. És 80 éves
korában írta másik nagy operáját, a Fal—

staffot. Hol vette az aggastyán azt a
könnyed vidámságot, mellyel a pajzán
F alstaff bohóskodásait át tudta érezni és
a zene isteni nyelvén tolmácsolni?
Világ csodája Tizián is (1477— 1576),
akinek nyolcvanéves korában megalko
tott képeire azt mondják a műbírálók,
hogy Michel Angelo remekeivel veteked
nek lendületben. És aki még 99 esztendős
korában is törhetetlen erővel dolgozott,
míg a pestisjárvány ki nem ütötte öreg,
de nem reszkető kezéből az ecsetet.
De jö jjü n k haza, öreg magyar hőseink
közé. Széchenyi István a szatira nagy
mestere, önmagáról gúnyosan, mint fo
gatlan vén oroszlánról beszélt. Mennyire
rácáfolt tréfájára, mikor 1859-ben 67 éves
korában megteremtette lángesze leghatal
masabb és legérdekesebb szülöttjét, az
„Ein B lick ”-et, mellyel összetörte, az egész
világ
előtt nevetségessé tette
Bach
Sándor politikai rendszerét. A vén Toldi
ként egész nemzetének volt bajnoka és
megmentette a haza szent címerét.
Nem hiába Széchenyi-fajta! Az ő nem
zetsége kertjének hajtása a 103 esztendőt
ért Széchenyi György (1592— 1695), aki
92 éves korában lett esztergomi érsek és
tizenegy évig ifjú hévvel és türelmetlen
séggel képviselte egyházát velünk, protes
tánsokkal szemben. Nem tudunk rá anynyira haragudni, mint érdemelné, mert
családjának legdicsőbb virága, a legna
gyobb magyar annál inkább tündöklő pél
dája a vallásfelekezetek korlátái fölé
emelkedő keresztyén-szeretetnek.
De jö jjü n k még jobban haza, a mi pro
testáns magyar világunkba.
Gondoljunk csak Brassai Sámuel ko
lozsvári unitárius professzora, az egész
világ Brassai bácsijára. A demokrácia
lelkes bajnoka volt. Ügy gúnyolta ki a
címkórságos magyar társadalmat, hogy
mindenkit „Nagyságos Ű r” -nak szólított.
Ha ma élne, mindenkit „Méltóságos Ű r” -
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nak szólítana, mert azóta szegényebbek
lettünk, de rangban emelkedtünk.
Százéves koráig szünetlenül tanult. Báinulói félig tréfás szava szerint tudott is
mindent, amit ember tudhat és azonfelül
még igen sokat.
Mennyire rajongott a szépért. Egy-egy
hangverseny kedvéért Budapestre, Bécsbe, Párisba elutazott. Milyen eleven volt
a szelleme a „százesztendős ifjú gaval
lér ” -nak. Rajongással fogták körül a nők
a szellemes, finom társalgót.
Jö jjü n k a mi saját külön lutheránus
magyar világunkba.
A gályarabok korának öreg lutheránus
hőse volt Edvi Illés Gergely, szülőfalum
nak, a györvármegyei Ujmalomsoknak
lelkésze. Nem tudjuk, mennyi idős lehe
tett, de a gályarabok Nesztora volt. Ho
gyan megkínozták Kapuvá rótt. Hóna
alatt kötelet kötöttek át, a kis Rábába
dobták, mikor fuldokolt, kihúzták. És a
vasember, az ifjú lelkű aggastyán nem
engedett, hitét nem tagadta meg.
Majd öreg teste még sem bírta ki a
gályarabságba hurcoltatás szörnyű gyöt
relmeit. Vértanúja lett. hitének és tün
döklő példaképe egyházunk öreg hősei
nek.
Mint érdekességet, méltó felemlítenünk
a nagy evangélikus főúri nemzetség sar-

ját, báró Podmanicky Jánost (1780—
1883). 68 éves korában állt be a 48-as se
regbe. Mint őrnagy vitézül forgatta kard
já t és daliásán lovagolt zászlóalja élén.
Különben még százéves korában is lóhá
ton já rt látogatóba és lelke volt minden
vidám társaságnak. Mint jó lutheránus
ember, 61 évig volt a rákoskeresztúri gyü
lekezet buzgó felügyelője.
A legújabb idők nagy lutheránus ha
lottja Sántha Károly, a költő-pap. 88 éves
korában, hősi keresztyén lélekkel, szép
költeményben megírta visszatekintőleg
élete programját és kifejezte, hogy meg
nyugszik a halál gondolatában.
Az ilyen, szinte azt mondanám „szent
öregek” példája minket, többi öregeket is
kibékít a halál gondolatával. Megértjük,
mit parancsol nekünk az öregkor méltó
sága. Haladjunk vidáman az élet útján
fiatalabb embertársainkkal. És ha meg
halljuk azt a titkos, belső parancsszót,
aminek engedelmeskednünk kell — akkor
maradjunk el szépen, csendesen az ifjak
előretörő seregétől és nyugodt bátorság
gal, harmóniával telt lélekkel induljunk
el az Élet hegyének túlsó, árnyékos olda
lán az elmúlás völgye felé. Végül mint
befejező akkordját ennek az öregség di
cséretére szánt kis cikknek — hadd Írjam
ide ugyanezen hangulatkörbe tartozó kis
versemet:

A szírt vén fenyője.
Amióta így megöregedtem,
A természet m egértője lettem.
F ejem fölött zsong a fen yő lom bja
S minden titkát nekem elsusogja.

Gyökered szirtmélybe lebocsátod,
S felfelé törsz, csillag a barátod.
Nem is búsulsz a magányosságon,
Lenge szellő játszik koronádon.

#

Se ősz, se tél nem ád neked gondot,

Öreg fenyő, fenn a sziklaélen,
É leted így én is veled élem.
F elkerü ltél napos szirttetöre,
Lenézel a völgyben törtetőre.

Üdén zölded akkor is a lombod.
Sziklabástyán bátran, büszkén állasz.
Tél szelével bizton szembeszállasz
—
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Oltár a hegy, vad kövei égnek
L án gjában a bűvös esti fénynek.
É s a vén fenyővel önfeledten,
Álmodozva nézzük mind a ketten.
Dr. Szigethy L ajos

S a Nagy Orkán, ha ledönt a mélybe,
Földanyánk fogad hű kebelébe.
Míg a lomb így titkait feltárja,
Ezüst fátyol hull a völgyi tájra.

A budapesti evangélikus gimnázium.

A városligeti fasort újabb időben a
magyarság iránt oly sok jóakaratot tanú
sító holland nép királynőjéről Vilma
királynő útnak nevezik. Ez árnyas, villák
tól szegélyezett útvonalon emelkedik
palotaszerü új iskolánk a hozzáépített gót
stílusú, szép templommal. De az intézet
csak 1904. óta van ebben az új otthoná
ban. Egy évszázad alatt három otthona
volt, amint együtt fejlődött a várossal, a
gyülekezettel és a pedagógiai felfogással.
A régi Pest városában evangélikus em
ber nem telepedhetett le, polgárjogot,
házat nem szerezhetett. E szűkkeblű fel
fogást megtörte II. József türelmi rende
—

leté, melynek hatása folytán 1786-ban két
evangélikus férfiú lett pesti polgár s ezek
egyike, Liedemann János Sámuel volt az,
aki később a gyülekezet és iskola alapí
tásában és fejlesztésében (1797-től kezd
ve) oly nagy szerepet vitt.
A régi Pest-Buda gimnáziumai közül
legrégibb volt az 1688-ban alapított bu
dai katolikus egyetemi, előbb jezsuita
gimnázium; második e sorban a piaristák
1717 óta működő intézete, harmadik pe
dig a mi iskolánk; így a piarista gimná
zium körülbelül száz évvel régibb a mi
enknél. A kis evangélikus gyülekezet
Luther szellemében már első évtizedeiben
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kiváló figyelmet fordított az ifjúság taní
tására és nevelésére; oly fontos volt
előtte ez a feladat, hogy a hívők között
komoly nézeteltérést okozott az a kérdés,
hogy mit építsenek előbb: templomot,
vagy iskolát? A templomépítők tervének
megvalósulta után, a Deák-téri templom
felépülvén, a gyülekezet minden figyel
mét és erejét most már az iskolára fordít
hatta.
■ Az elemi iskolával kezdődő s a templom
melletti épületben elhelyezett intézet a
közkedveltség folytán oly virágzásnak
indult, hogy elődeink 1823-ban humani
tási osztállyal, a mai V. osztállyal bőví
tették ki, melyben már a görög nyelvet
is tanították. A görög nyelv tanítása adta
meg a humanisztikus gimnáziumi jelleget
s innen számítva a száz évet ünnepeltük
meg 1923-bán, az első évszázad jubileu
mát.
Az abszolutizmus idején a gyülekezet
anyagi erőtlensége folytán az iskola el
vesztette felső osztályait, de Székács J ó 
zsef, Hunfalvy Pál és Fabinyi Teofil buzgólkodása csakhamar új virágzásnak in
dította, úgyhogy megfelelő új iskolaépü
letről kellett gondoskodni. A háromeme
letes új iskola a Belvárosnak egyik leg
élénkebb helyén, a Sütő-utcában 1864-ben
nyitotta meg kapuit a mindinkább na
gyobb számban odasereglő ifjúság előtt,
hol rövid idő- múlva megnyílt a V ili. osz
tály és 1873-ban megtartották az első
érettségi vizsgálatot is.
Az 1896 óta államsegélyben részesülő
intézet tanítványainak száma egyre növe
kedett, könyvtára, szertárai mindinkább
gyarapodtak, úgyhogy a szó szoros értel
mében kinőtt régi otthonából, mely az
újabb pedagógiai követelményeknek töb
bé meg nem felelhetett; ezért egyházunk
1900-ban elhatározta, hogy a kor igényei
nek mindenben megfelelő új iskolaépüle
tet emel. így épült meg Pecz Samu mű
-

építész tervei szerint mostani otthonunk,
hol intézetünk a sütőutcai épületből át
költözve, az 1904^-5-iki tanévtől kezdve
működik. 1905 október 7-én volt a záró
kő ünnepélyes elhelyezése, október 8-án
pedig a templom felavatása, mellyel befe
jeződött a hívek buzgó áldozatkészségé
ből, az egyház és iskola barátainak ada
kozásából és az állam hozzájárulásával
folyt nagyjelentőségű építkezés.
De most szóljunk még néhány szót az
iskola belsejéről, a felszereléséről és az
itt folyó munkáról.
A belső berendezésről szólva, meg kell
említenünk, hogy iskolánknak szép dísz
terme van, mely az iskolai ünnepélyeknek
megadja a megfelelő, méltó keretét.
Amily fontos ez a lelki épülésre, époly fon
tos a testedzésre, az üdülő pihenésre az
iskola hatalmas udvara, ahol a legalkal
masabb hely van a tornaórákra, játékdélutánokra, valamint cserkészgyakorla
tokra.
Az iskolának értékes kiegészítője kö
rülbelül 1600 kötetes könyvtára. Ennek
főkincse Luther eredeti röpiratainak, a
Sermones-nek, Mária Dorothea főherceg
nő ajándékának, teljes sorozata. A fizikai
szertár gazdag a tanulók fizikai gyakorla
taira szolgáló sajátkészítményű eszközök
ben, a természetrajzi szertár száz év alatt
gyűlt adományokból gazdagodott; a szo
kott szemléltető tárgyakon kívül van
olyan kőzet-, csiga-, kagyló-, lepke-gyűj
teménye, mely még külföldi szakemberek
részéről is elismerésben részesült. Az is
kola humanisztikus gimnáizum lévén, van
gazdagon felszerelt klasszika filológiai
szertára is. Ezzel kapcsolatban említjük,
hogy két felső osztály tantermét öt év
előtt néhány tanítványunk Genelli Ilias
és Odysseia-illusztrációi után készült
nagy faliképeikkel díszítette.
Az iskolaépületnek két méltó záróköve az
a két művészi emléktábla, Lux Elek
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művei, melyek közül az egyik a világ
háborúban elesett 54 derék tanítvány
emlékét őrzi, a másik pedig Böhm KáTolynak, az iskola egykori igazgató-taná
rának, a nagy magyar filozófusnak di
csőségét hirdeti.
Az ifjúság pezsgő élete lüktet a külön
féle ifjúsági egyesületekben. Ezek a kö
zépiskolákban szokott módon törekszenek
az ifjúság testi-lelki kiképzésére, de r a j
tuk kívül megalakult az ifjúság kebelé
ben a Benczirr Gyula Kör is azzal a cél
lal, hogy az ifjúság körében felébressze
és ápolja a képzőművészetek ismeretét
és szeretetét.
Iskolánk jubileuma alkalmával ala
kult meg Volt Növendékeinek Egyesülete
is, hogy az iskola és volt növendékei kö
zött, akik közül sokra valóban büszke
lehet intézetünk, az összetartozás érzé
sét ápolja és erősítse.
Megemlítjük végül azt is, hogy az is
kola 1926-ban Dr. Raffay Sándor püspök
kezdeményezésére a szomszédos Damjanich-utcai épületben elhelyezett interná
lással is kibővült. Ezzel az intézménnyel
az iskola elöljáróinak régi terve valósult
meg s ezáltal evangélikus tanulóknak a
fővárosban való evangélikus szellemű
internátusi nevelése biztosíttatott.
Elődeink ezt az iskolát azzal a szán
dékkal alapították, hogy Christianos
veros, igazi keresztyéneket neveljen s

ezt a szempontot intézetünk az egész év
század alatt figyelembe vette, nem fe
ledve el Krisztus Urunk azon mondását,
hogy arról ismernek meg, hogy az én ta 
nítványaim vagytok, ha egymást szere
titek. Ez a felebaráti szeretet volt min
dig jellemző sajátsága gimnáziumunk
nak. E keresztyén alapvető világnézet
mellett a görög világfelfogásnak különö
sen egy képviselője hatott bizonyos mér
tékben iskolánkra az elmúlt évszázadban
s ez Sokrates. A sokratesi filozófia isko
lánk életében négy férfiú munkásságá
ban domborodott ki különösen, ezek
Schedius, Székács, Hunfalvy Pál és
Böhm. Utóbbi a gimnázium célját úgy is
fogta fel, hogy az nem lehet befejezett,
rendszeres ismeretek nyújtása, hanem a
tudományos lelkűiét megteremtése. És
valóban el is mondhatjuk iskolánk taná
rairól, hogy valamennyi tanítványukat
egyformán
szeretve iparkodtak őket
kellő előkészítés után a tudományok
iránt fogékonyabbá tenni s a tudomá
nyokat velük megkedvelteim; ebben bi
zonyos mértékben el is érték céljukat,
mert növendékeink a műegyetemen s a
többi hazai és külföldi egyetemeken egy
formán megállják helyüket s hazánk
legjobb középiskoláival nem siker nélkül
mérkőznek íigy a testnevelési, mint a ta
nulmányi versenyekben.
fír. H ittrich Ödön

Cinóber harmadik és negyedik szekundája.
— Cinóber, maga még sokra viheti.
"Üljön l e !
Cinóber leült. Arca vörösebb lett a
karaimnál és szeretett volna óceánrepülő
lenni, akinek az életével viharok űznek
pajzán játékot, szeretett volna süllyedő
hajó kapitánya lenni, aki előtt már nyí
lik a mélységes tenger, vagy akármi
—

más. a halállal kacérkodó ember, csak
egy ne lett volna: ennek az öreg főgim
náziumnak Y. osztályos tanulója, aki ép
az imént szerezte be matematikából ez
esztendő harmadik szekundáját.
Szép dolog az első szekunda, még ma
tematikából is. Szép dolog a második is,
hiszen ez már magában hordja az állan-
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dóság bizonyos jellegét. Erre már senki
sem mondhatja, hogy véletlenség. De a
harmadik, az már veszedelmes. Veszedel
mes a legnagyobb mértékben, különösen,
mikor már olyan rohamosan közeledik az
intő-róvó konferencia tragédiákat rejte
gető napja.
Cinóber Gedeon megértette a Hajas ta
nár úr szavaiban rejlő gúnyt. „Maga
még sokra viheti” ! Tudta ő jól, hogy a
„sok” -on csak négyet értett a tanár úr.
A régi jó világban, még ötöst is lehetett
szerezni, ma már azonban éppen elég a
négyes.
Cinóber Gedeon búsan ballagott haza.
A harmadik szekunda eddig még nem
tapasztalt érzelmeket keltett fel lelkében.
Az ebéd sem nagyon Ízlett neki, pedig
káposztás kockával kedveskedett a ma
mája, amiből máskor négy tányérral szo
kott megenni. Most csak hárommal evett
belőle. Tudja Isten miért, de valahogyan
irtózott a négyes számtól.
A délután kedvetlenül találta bará
tunkat, ő maga pedig nem találta helyét
otthon. Eszébe jutott, hogy délután
meccsel az ötödik meg a hatodik, kiment
hát a pályára. Gondolta magában, hogy
a futball izgalmai majd kiverik fejéből a
szekundás gondolatokat. Sikerült is egé
szen jókedvre kerekednie. A játék vége
felé már régen elfelejtette a délelőtti
szomorú eseményt. De íme, minthogyha
minden összeesküdött volna ellene! Hát
nem 4—4 lett az eredmény ?! Ez már
több a soknál.
Este lett. Körülötte is, benne is sötét
ség honolt. Négyest táncolt minden ide
ge. Hallotta mindenen keresztül: „Cinó
ber, maga még sokra viheti. ’ ’
Fejére húzta jó l a takarót. De az álom
vele is úgy játszott, mint a menekvő Tol
dival. ElvetődÖtt arra tarka köntösében,
de nem mert szemére szállni jó sokáig.
—

Hanem aztán mégis csak elszendergett s
álmodott.
Kinn já rt az öreg erdő mélységes mé
lyében. Bujdosásra adta búsuló fe jé t,
miután megérkezett a róvócédulá. Este
ledett már s ő megpihenni abba a kis
barlangba tért, amelyben titkos gyűlései
ket szokták tartani a diákok. Amint be
lépett, látta, hogy egy alagútszerü nyílás
visz befelyé. Végigment rajta. Hosszú
utat tett már meg, amikor látta, hogy ki
ért a hegynek túlsó végére. Egészen is
meretlen vidékre jutott. Arrafelé még
sohasem járt. Ismeretlen hegyek és isme
retlen fák tekintettek reá. Érdeklődve
hordozta körül tekintetét. Egészen meszsze embereket is látott s arra indult.
Megállt egy nagy háznál, de ezen a házon
is minden igen-igen különös volt.
Egy ember jö tt vele szembe. Cinóber
köszönni akart, de nem sikerült. Még pe
dig azért nem sikerült, mert még mielőtt
köszönőtávolságba ért volna, az idegen
mélyen meghajolt előtte s a legalázato
sabban üdvözölte.
Mit tegyen Cinóber? Hirtelen felka
paszkodott a helyzet magaslatára s on
nan viszonozta az üdvözlést. Gondolta
ugyan, hogy nyilván téved az idegen
atyafi, de az ilyen tévedésekből származó
előnyöket nem szokta kiaknázatlanul
hagyni. Hiszen olyan ritkán köszönnek
neki, meg lehet bocsátani.
— Miféle ház ez itten? —• kérdé le
ereszkedő, de mégis tekintélyes hangon.
— Ez, óh ismeretlen férfiú, — felelt
bókolva a megszólított — a felséges ki
rálynak a palotája.
— De hát miféle városban járok én?
Ez, óh ismeretlen férfiú, Kiskúnbalgatag, fővárosa a buták országának.
Cinóber hirtelen egy nagyot csípett
magán, de nem ébredt fel. Kénytelen
volt tehát megalkudni a helyzettel és to
vább álmodni. Sejtette ő mindjárt ebből
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a nagy alázatosságból, hogy valami hiba
van a kréta körül.
— Eh, gondolta magában, álmodjuk
végig az esetet, meglátjuk, mi jön ki be
lőle. És a lelkén átvillant egy mondás:
„Cinóber, maga még sokra viheti” .
Bement a palotába. Szinte elkábította
az a kimondhatatlan nagy rendetlenség,
amely ott fogadta. Minthogyha évtizedek
-óta gondviselő nélkül lett volna éz a
hely, olyan benyomást tett benne. Pedig
a nagy sürgés-forgásból arra következ
tethetett, hogy szorgalmas népség lakja
a házat, mert szolgáknak egész hadai
iparkodtak körötte buzgón rendet terem
teni. Munkálkodtak lázasan, hogy csak
úgy csurgóit az arcuk verejtéke. No, de
milyen munka volt ez! Még Cinóber is
elszörnyüködött rajta.
Arannyal díszített ruhában egy tekin
télyes külsejű férfiú já rt nagy szomorúan
fel s alá. Emberünk mindjárt kitalálta,
hogy ez a Főpalotatakarítómester.
— Hát Kendbe micsoda nagy szomo
rúság ütött, hogy úgy lelógatja fejét?
szólította meg a bánkódó udvaroncot.
Az egy pillanatra megállt, bután nézett
feléje, majd így szólt mélabúsan:
— Hogyne szomorkodnék, mikor ki
rályom fejemet véteti, ha egy hét alatt
nem sikerül ékes rendbe szedni az egész
palotát. Hát hogyan lehetne egyetlen egy
hét alatt ékes rendbe szedni ekkora
szörnyű épületet"? Hej uram, nagy az én
bánatom, nagy az én bánatom, ja j sze
gény fejem nek!
Cinóber megsajnálta a fejétől búcsúzkodó
főpalotatakarítómestert.
Igazán
őszinte részvétet keltett benne annak
tragikus helyzete.
— Csak azt nem értem —- úgymond —
miért ne lehetne egy hét alatt mindent
úgy elintézni, ahogyan ő felsége kívánja?
A bennszülött még sokkal butább arc
cal tekintett reá.
—

—■ Uraságod talán nem idevaló, hogy
ilyen butaságot kérdez.
Azzal faképnél hagyva a vele tréfát
űző ifjú t, méregetni kezdé tovább a pa
lota előcsarnokát.
Cinóber pedig fölfelé indult a lépcső
kön, amerre a király lakosztályát sej
tette. Majdnem felbukott egy bánatos
szolgába, aki éppen a lépcsők mosásával
volt rettenetesmód elfoglalva. Cinóber
megállt s nézte, csak nézte egy darabig
a fáradozó férfit. Sosem látott még ilyen
bús lépcsőmosogatót. S ahogy ott állt,
egyszer csak elkezdte fojtogatni a kaca
gás s mikor már nem tudta visszatartani
tovább, torkaszakadtából felkacagott.
Elképzelhetetlen az a hatás, amit ez a
nevetés keltett a megsavanyodott társa
ságban. Emberek kefével, seprűvel, mo
sogatóronggyal, meszelővei, függönyrúd
dal, porolóval és a nagytakarítás egyéb
eszközéivel egy pillanat alatt közrefog
ták a történet kacagó hősét s valószínű
leg három álló napig kellett volna Cinó
ber alkatrészeit összeszedegetni, ha annak
ijedtében nem forr torkán a jókedv. Az
imént még szomorú főpalotatakarítómes
ter minden szomorúságát haraggá változ
tatva dühösen kérdő vasvilla szemekkel
állott felgerjedt tábora élén, s haragtól
áthatott hangon rikácsoló :
— Hogy mersz nevetni, átkozott ide
gen, mikor mi mindnyájan itt a fejünk
kel játszunk?!
— Hiszen az a baj, hogy nem csinál
tok mást a fejetekkel, csak játsztok!
Már hogy ne nevetnék ekkora ostobasá
gon! Hát ki látott már úgy mosni lép
csőt, mint ez itt ni, hogy alulról kezdve
halad fölfelé!?
Néma csend támadt e szavakra s Ci
nóber a pillanatnyi elcsendesedést fel
használta arra, hogy ijedtében félbesza
kított nevetését jóízűen befejezze. De a
tömeg még nem nyugodott meg egészen.
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Csak az okosabbak agyában kezdett de
rengeni valami egész gyér világosság. A
java gyanakodva tekintett a jöttmentre
s ilyenfajta közbekiáltások hangzottak:
— Ne higyjetek neki! Huncutság van
a dologban! — Szemfényvesztés!
Cinóbernek hosszú magyarázatba kel
lett fognia, míg megérttette végre a tár
sasággal, hogy sokkal egyszerűbb a lép
csőmosás, ha felülről lefelé haladunk.
Hogy a konok hitetlenek előtt is illuszt
rálja merésznek tetsző állítását, a világtörténelem legbúsabb lépcsőmosogatójá
nak kezéből kikapta a kefét és a kupát
s nagy hirtelen megtisztította a legfelső
négy lépcsőfokot a jelenlévők szörnyű
ámulatára.
Ha Tutenkámen korában megjelent
volna Egyiptom fölött Eckener a Gráf
Zeppelinnel, nem csodálkozott volna anynyira fáraó népe, mint a tisztogató tár
saság Cinóber Gedeon mutatványán.
Legutoljára a főpalotatakarítómester
kapott észhez. Oh milyen boldog pillanat
volt, szemlátomást fogyott a ború az
arcokról s miután Cinóber még néhány
praktikus tanáccsal látta el a takarítás
művészeit, a fejükkel leszámolt emberek
kezdtek megbarátkozni ismét ezzel a ke
veset használt végtagjukkal.
Egy pár percig még nézte Gedeon a
hálálkodás után munkához fogó sereget,
amely öt perc alatt végzett annyit, mint
ezelőtt egy héten. Aztán, mint aki igen
jól végezte dolgát, elindult fel a király
elé és a lelkén átvillant egy mondás:
„Cinóber, maga még sokra viheti” .
Sok, nagy keresgélés után, mikor már
benyitott vagy tizenhárom szobába, rá
talált a királyi hivatalokra. Egy egész
sereg ember volt együtt. Középen a ki
rály fényes koronájával, körötte a mi
niszterek. Igen éles volt a hangulat.
— Uraim, -— mondotta a király, -— ha
ezt a kérdést nem sikerül megoldanunk,
= *■

Önök beadhatják lemondásukat, én pedig
elmehetek állást keresni magamnak, mert
az ország népe annyira fel van hábo
rodva, hogy forradalom lesz a vége!
A kályha mellett állt meg Cinóber,
akit nem vett senkisem észre s hallgató
zott. Ez ugyan nem nagyon illik, de
álomban megengedhető.
Nagyhamar tisztába jö tt azzal, hogy
micsoda nevezetes probléma üldözi az ál
lam vezéreit:
A királyi palota olyan hatalmas s
olyan sok emelet, folyosó, miegymás van
benne s a folyosókon oly sok az ajtó,
hogy ritkán akadt az ország lakosai kö
zül olyan, aki megtalálta volna benne a
király hivatalait, vagy éppen magát a
királyt. A buták országában pedig igen
sok bajuk volt az embereknek a királylyal. Emiatt az állapot miatt aztán nagy
elkeseredés lett az ország lakossága kö
zött. Próbálta a jóindulatú uralkodó a
nehéz helyzetet úgy megoldani, hogy ki
állt a kapuja elé s ott fogadta a hozzá
jövő polgárokat, de ez végre is olyan
terhessé vált, hogy abba kellett hagynia,
ha nem akarta drága egészségét veszé
lyeztetni. Az igazságügyminiszter aján
latára megkísérelték ezután azt a mód
szert is, hogy minden sarkára a palotá
nak egy-egy szolgát állítottak, minden
ajtó elé egy-egy ajtónállót alkalmaztak,
hogy világosítsák fel a királyt keresőket:
merre kell menniök? De ez ellen a pénz
ügyminiszter jelentett be tiltakozást,
mert hatalmas deficit mutatkozott az
államkasszában.
Meg volt tehát a veszély s nem volt
kifelé vezető út belőle. A forradalom ott
állt a küszöb előtt. Miniszterek búcsúz
tak bársonyszéküktől, király búcsúzott
trónusától. Egységes könnyhullatás je l
lemezte az egész társaságot, mikor Cinó
ber Gedeon V. oszt. tan. kilépett a kályha
mellől és szopránból éppen tenorra vál
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tozó hangján, imigyen szólalt meg:
— Felséges
Király,
Nagytekintetü
Miniszter Urak! Már bocsássatok meg
nékem, hogy nagyfontosságú tárgyalás
tokba közbeszólni merészkedek, de mint
messziről jö tt ember, talán segíthetek
azon a nagy bajon, mely bizonnyal reátok szakadt. Röviden akarok beszélni,
éppen azért csak annyit mondok: Hiszem
nagy dolog, nagy probléma, amelyen fel
séges fejeteket törni kegyeskedtek, de
egy módja van annak, hogy mindenki
keresés nélkül megtalálja a királyt, min
den hivatalaival együtt. Készíttessék két
felirat. Ez a két felirat szegeztessék ki
azokra az ajtókra, melyen ő felségéhez
és kabinetirodájához lehet jutni. Az
egyiken ez á lljo n : A K IRÁ LY, a másikon
pedig ez: KABINETIRODA. Én bízom
abban, h o g y ilyen módon minden egyes
ember megtalálja azt, akit keres.
A nagyfontosságú tárgyalás hivatlan
szónoka leírhatatlan hatást keltett. F el
szólalását dörgő éljenzés fogadta. Mi
előtt még bárki is hozzászólt volna a be
szédhez, a király kimondta határozatilag,
hogy elfogadják a javaslatot s csodál
kozva csak ennyit mondott:
— De hogy ez nekünk nem jutott
eszünkbe!!
Alighogy ez történt, ajtóstól rohant
be a főpalotatakarítómester. Cinóbert
nem vette észre, mert az újra behúzódott
a kályha mellé s így szabadon és bátran
adhatta elő mondókáját.
— Felséges Uraim, nagy férfiú, bölcs
férfiú érkezett közénk! Hogy ki az, nem
tudom, honnan jött, nem sejtem, de hogy
e világon nincs nála okosabb, azt bizton
merem állítani. Felséges Uraim, a palota
három nap múlva olyan lesz, minthogyha
tündérország királyának lakóhelye lenne!
É ljen az ismeretlen idegen! É ljen ! É ljen !
É ljen ! Megmentette a fejünket! Az én
—

fejem et! Az én mindennél több etérő fe
jecskémet !
Ezzel aztán vége volt mindennek. Cinóber nem rejtőzhetett el többé. Ott ál
lott az ország vezéreinek színe előtt. Mint
az oroszok Nagy Pétert, mint a franciák
Napóleont, úgy ünnepelték. Fellépése a
bölcsesség hajnalhasadását jelentette.
Ne húzzuk a dolgot. Az ország vezető
sége valami magas állást akart adni Cinóber Gedeonnak, de ő tudja Isten miért,
nem fogadott el mást, mint egy tanári
állomást a kiskúnbalgatagi főgimnázium
ban.
A számtant tanította s közben igen jó 
ban volt az ország vezetőivel. Együtt já r 
tak futballozni a királlyal, együtt gomboztak a miniszterelnökkel, együtt pinckéztek a pénzügyminiszterrel.
Cinóber Gedeon rendes ember lett.
Sokszor fülébe csengett még egy régi
mondás, mintha álom lett volna: Cinóber,
maga még sokra viheti.
Az ötödikben tartott éppen órát. Az
osztály igen ismerős volt előtte. Elég jó
osztály volt. Csak egy szamár volt benne,
valami Cinóber Gedeon nevű fiú. Ebből
nem tudott semmit sem kicsikarni. Mate
matikai tudása egyenlő volt a semmivel.
Most már negyedszer kísérletezett
vele. De a kísérlet nem já rt eredménnyel.
Cinóber konokul hallgatott.
— Nézze Cinóber, szólt hozzá, há ma
gában csak annyi kötelességérzet lenne,
mint amennyi a kiskörmöm alatt elfér,
kutyakötelességének tartaná, hogy a napi
munkát elvégezze. De ez már több a sok
nál. Ez hálátlanság jó szüleivel szemben,
ez tiszteletlenség tanáraival szemben. Ez
zel nevetségessé teszi magát társai előtt
és elrontja egész életpályáját. Ha szamár
lenne, megérteném, de lusta fráter, aki
nek az esze csak a komiszságon van, a
íutballtól nem tud szabadulni. Naplopó.
Vegye tudomásul, hogyha mégegyszer
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készületlen találom, semmi sem mentheti
meg magát az elbukástól. Üljön l e !
Azzal elővette noteszát és beleírta a
negyedik szekundát.
— Ez már túl van minden végleten!
Ez már abszurdum!
Azzal olyat csapott az asztalra, hogy
majd felfordult a tintatartó. . .
#

. . . Az alvó felriadt. Rémséges álma
volt.
Alig tudott magához térni.

Odakint még sötét volt, a szobában
minden élettelenül csendes. Cinóber meg
nézte az ó rá t: félöt.
A szíve dobogott, a lelkiismerete ret
tenetesen háborgott.
Egy pár percnyi kínos töprengés után
felugrott az ágyból, felöltözött.
— Majd megmutatom én, hogy mire
vihetem!
Azzal nekiült az asztalhoz s kezdte
rágni a m atem atikát. . .
B. M. Gy.

Kelet felől a napsugárral jöttünk.
K elet felöl, a napsugárral jöttün k;
Tisza vizéből ivott a lovunk
S azóta mienk minden itt köröttünk.

Azóta nyilunk rozsda m arta széjjel.
Lovunk lábáról leesett a patkó
S a kacagányunk sem röpül a széllel.

F ejü n k fölött ezer esztendő szállt át,
Azóta m agyar nóta zeng a rónán
S magyar álmok fölött vigyáz a K árpát.

K ardunk is kettétört a sok csatán
S ha egy-egy dalnok húrjaiba kap még,
Csak könny fa k a d a dallam a nyomán.

Volt paripánknak ezüstmívű nyerge
É s párducbőrből büszke kacagányunk
S kardunk kemény acélból volt kiverve.

Tábortüzünknek gyönge m ár a lángja.
K örülüljük kevés, bús m agyarok,
Úgy hull a könnyünk csöndes éjszakába.

Nyilunk a villámmal versenyre kelt
S ha tábortűzre összejöttünk este,
A dalnok diódáim at énekelt.

É s már csak néha-néha tér be hozzánk
A nuilt, mit réges-régen eltem ettünk:
K elet felől, a napsugárral jöttünk . . .
Cserepes Sándor

Schubert emléke.
November 19-én volt százados évfordu
lója, Schubert F eren c halálának. Közel áll
mindnyájunk szívéhez, de főleg igaza van
a romantikus német zenésznek, Schumannnak, mikor így jellemzi őt: „azt nyújtja,
amit az ifjúság kíván: meleg, lelkes szívet,
bátor gondolatokat, gyors tetteket; elbe
széli, amit az ifjúkor legjobban szeret,
mond romantikus meséket, kalandokat, be
levegyít szellemességet és humort művei
—

be.” Egyszóval kedves, vidám és szellemes.
Az ifjúság zenésze, maga is örökifjú, hi
szen 31 éves korban halt meg a nagy
osztrák zenész.
1797-ben született Bées külvárosában,
Lichtenthalban, hol atyja tanító volt.
Gyermekkorában főélvezete a szomszédos
zongorakészítő-műhelyben való próbálga
tás — s jellemző rá, hogy már ekkor paj
tásai körében érzi magát legboldogabbnak.

80

—

Gyönyörű szoprán hangja van s a bécsi
gyermekkarba (mely tavaly nálunk is
nagy sikerrel vendégszerepeit) felvéteti
magát. Mestere rövidesen kijelenti, hogy
minden harmónia a kisujjában van már,
s Bécsben a szigorú olasz mester, Salieri,
azt mondja: ,,Te olyan tanítványom vagy,
ki még nagy dicsőséget szerzel nekem.”
A nagy mester száraz tanítási órái nem
nagy élvezetet szereztek neki, ki temperantumos lény volt s épp ezért utánuk a m a
gyar D oppler (Erkelünk barátja) társa
ságában szívesen mosta le kiszáradt torkát
kis bécsi kocsmákban. S bár a zenén kívül
semmi sem érdekli, tanító lesz, mert atyja
nem bízik benne, hogy a zenéből megélhet,
y Ideges tanító, ki szórakozásid már komponálgat — főleg dalokat. Hogy mikép al
kotott, Spaun nevű barátja írja le: „Egy
délután Schuberthez érve, izgatott álla
potban találtam szobájában, midőn az
„Erlkönig” -et (Goethe ismert balladáját)
olvasta hangosan. Többször fel-lement,
majd leült s amily gyorsan csak írni tu
dott, leírta gondolatait: s kész volt a dal.”
Ilyen gyorsan alkotott s ez magyarázza
rendkívüli termékenységét, Termékeny és
változatos sok száz dala: van hangja a leg
finomabb érzelmek számára, amily ezer
féle a költészet, olyan sokfélék dalai. Amit
szemével megpillant, kezével megérint, ze
névé változik.
B arátai: Schober Feren c báró, a költő,
ki lakását is megosztja vele, a 29 évvel
idősebb Vogl Mihály operaénekes, ki da
lait tolmácsolja, továbbá Schwind Móric
festő. 110 éve, 1818-ban az Eszterházy
grófok magyarországi birtokára jön. Ká
roly gróf hívja meg a Garam menti Zselizre zenetanárnak — s e tiszta magyar
faluban megismeri a magyar zenét, ami
egyes darabjaiban megnyilvánul. Kedves
napokat él, bár a kasznár lakásában la
kik, (a gőgös mágnáscsaládok a zenetaná
rokat jobb cselédként tartották), de a
-

zeneórák kellemesek voltak. A 13 éves
Marié grófnő talán gyengédebb érzelmeket
is keltett benne. Neki magának szép hang
ja van, a gróf s a lánykák kiegészítve ba
ráti körükkel, kellemes működési kört nyúj
tanak a zenésznek. Jó l érzi magát, de nem
tud a kedélyes bécsi beleilleszkedni a ma
gyar világba — igazi hazája Bécsben az

„Ungarische Krone” fogadó. Ha jókedvű,
az Erlköniget fú jja fésűn, tréfákban ki
nem fogy. Nappal a legszolidabb alkotó,
munkás, így magyarázható termékenysége.
Hajnalban kezd dolgozni, éjjel is orrán
pápaszeme s reggel pongyolában ugrik
zongorájához, hogy éjjel fellépett zenei
gondolatait kipróbálja s papírra vesse.
Délig dolgozik, ebéd után sétára indul
Béc-s kedves vidékén, este jön a kedélyes
társaság, a bohémkor. K. Bartsch kedves
kis regénye írja le ez életet „Sehwammerl” címen (t. i. így „Gombácská!’-nak
nevezték a kövérkés Schubertét társai, ta
lán azért is, mert mint a gomba szerette
a nedvességet). Ebből a regényből írták
a „Három a kislány” daljáték kedyes szö
vegét, melynek Schubert a hőse, s dalai
ból, meg egyéb műveiből állították össze
örökbecsű zenéjét.
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Az 1820-as években a már süket Beetho
venhez közeledik; ugyan annak ridegsége
barátságot nem enged, mégis elismeri,
hogy Schubertben „van isteni szikra” .
Utazik még egyszer hazánkban, majd a
Salzkammergutban. Végre élete utolsó
évében enged barátai unszolásának s első
és utolsó önálló hangversenyét (a ma köz
ismert „szerzői esték” egyikét) rendezi.
Október 31-én halat eszik, ettől fogva alig
táplálkozik. Fájdalmai ugyan nincsenek,
de álmatlan, bágyadt, állandóan gyengül s
november 19-én 1828-ban délután szűnik
meg élni; utolsó szavai: „Itt van végem” .

A wahringi régi temetőben temetik el
Beethoven mellé, ki egy évvel előtte halt
meg — egymás mellé helyezték el később
sírjaikat a bécsi központi temetőben. A
nagy osztrák költő, Grillparzer Ferenc
fejezi ki megható versben, mennyi reményt
temetett el korai halála.
Nemcsak szólás-mondás azonban az,
hogy ő örökké él. Alig van hangverseny,
melyen dala ne szerepelne; kamarazene,
zenekari müvei is megragadnak bájossá
gukkal, üde dallamosságukkal. S mi ma
gyarok még különösen szeressük Schuber
tét, mert ö is szeretett minket,
Dr. Böhm Dezső

Az ifjúkor adósságai.
Az első középiskolai évek. Az élet dere
kán levő felnőttek emlékeiből is leg
szebb élmények azok a visszaemlékezé
sek, amelyek a középiskolai tanuló évek
első napjaira esnek.
Soha nem fogom elfejeltem azt a szep
tembert, amikor édesanyám felpakkolt
bátyámat és engemet és három órai koesizás után felvitt a kollégiumba. Elemi
iskolai ambícióim és gyermekkori vá
gyaim beteljesedvén, boldog büszkeség
gel léptem át a kollégium kapuját. K i
gondol ilyenkor arra, hogy mi vár ott
rá?
Nagy előnye egy ilyen kis diáknak, ha
a legelső évét bátyjának felügyelete és
vezetése mellett kezdheti meg. A testvéri
szeretet az ilyen iskolai közösségben oly
kedves formákban nyilvánulhat meg,
amilyeneket a szülői ház, vagy az otthon
sem tud nyújtani. Az idősebb testvér
nyugodt és megszokott munkája jó ha
tással van a fiatalabb testvér első és ne
héz próbálkozásaiban. Az a kis diák, aki
a sok újság ingerével egyedül kell, hogy
szembeszálljon, állandóan legyőzhetetlennek látszó akadályokba ütközik.
—

Ezeket az első éveket olyan lelki vál
tozásnak tekintem, amilyenhez hasonló
probléma az életben már alig fordul elő;
a mesék világából át kell települni a lé
leknek a reáliák világába. A gyermek
csapongó képzelet világa, melyet eddig
mindenki csak fejleszteni igyekezett, egy
szerre rengeteg akadályba ütközik. A ko
moly és nehéz ismeretek megrögzítése, a
hosszabb és rövidebb s nem mindig ér
dekes tanulni valók pontos betanulása anynyira igénybeveszi a kis diák lelkét, hogy
a saját maga számára énje elcsendesedik.
Bizonytalannak érzi helyzetét, képtelen
nek hiszi magát arra, hogy a kitűzött
feladatoknak meg tudjon felelni. Ebből
a kényszerhelyzetéből következik azután
az a sokszor tragikus élmény, hogy egye
dülállónak és magárahagyottnak érzi ma
gát a kis diák iskolájában.
Ebben a lelki káoszban kezdődik meg
a kis diák adósság csinálása.
Tanulásában bekövetkeznek a zökke
nők, a kihagyások, tanulmányi mulasz
tások s ezeknek természetes eredménye
ként a rossz bizonyítványok. Statisztikai
lag ki lehet mutatni, hogy a középiskola
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alsó évfolyamaiban 3—4 év alatt a diá
kok jelentékeny része évröl-évre 15—20
százalékkal rosszabb bizonyítványt sze
rez. Ekkor csalódnak a szülök is gyerme
keikben és ez a korai és fájdalmas csa
lódás eredményezi azután azt, hogy sok
jobb, jövőt érdemelt ember abbahagyott
tanulásával mint örökké lázadó és min
dig elégedetlen lélek él a társadalomban.
Mindennek az oka pedig az az ifjúkori
és könnyelmű adósságcsinálás volt.
Akikkel szemben azonban az ilyen
eredmények miatt a szülök az összes kon
zekvenciákat nem vonják le, hanem időt
engednek evangéliumi sugalmazásra a
megjavulásra, azok a felsőbb évek nehéz
küzdelmeiben érzik meg igazán az ifjú 
kori mulasztások súlyos átkát.
Az Evangélium eme két szava: Legye
tek tökéletesek; az evangélikus ifjú kis
diák éveiben azt jelentik, hogy az ifjú i
megkísértések hatalmával szembe kell
szállni és a kísértést le is kell győzni.
Mert tényleg a kísértő jelentkezik a kis
diák éveiben akkor, amikor gondolatai
szétszóródnak, amikor tanulásában nem
lelkiismeretes s amikor elfelejtkezik ar
ról, hogy neki ebben a munkájában töké
letesnek és elsőnek kell lennie. A tiszta,
kis fiú leikéhez más formában és más
gondolattal nem is közeledhetik a kí
sértő, de veszélyes ez a harca, mert nem
is a test ellen tusakodik, hanem egyszerre
az ártatlan lélekre veti magát.
A vallásos ifjú, aki az egyszerűeknek
látszó bibliai történetek tanulságait látja
maga előtt, összehasonlítja mindezeket
egyéb tantárgyaival s mert a tanulás
szempontjából a matematika, vagy geo
metria kétségtelenül nehezebb, annak ke
vesebb, ennek nagyobb jelentőséget tu
lajdonít s annak kevesebb figyelmet
szentel. Ez az értékelés majdnem minden
diák lelkében végbemegy s azt felejti el
mindenik, hogy ezek a vallásos és erkölcsi
—

igazságok nem megtanulandó, hanem gyakorlandó igazságok. Azt kell gyakorolni
minden kis diáknak is, amit tanulása
szerint a bibliai emberek tettek, akik
minden rosszra való felhívásnak ellene
mondottak s sohasem felejtkeztek meg
arról, hogy első és legfőbb cél a lélek
békessége és a nyugodt lelkiismeret meg
őrzése.
Azonban nem minden ilyen harc, vagy
megkísértés végződik bukással és korai
megszégyenüléssel, hanem vannak úgy
nevezett döntetlen eredmények is. Ilyen
kor azt érzi az ifjú, hogy életéből, mint
valami lázálom, vágy lidércnyomás, örök
re eltűnt a keserves emlék. Ebben a gon
dolatában is téved. Az adósság, ha nem
is növekszik, a kamatait állandóan köve
teli.
További tanulásában és szellemi mun
kásságában állandóan arra ébred, hogy
ismeretvilágában olyan hiányok vannak,
amelyeket megszerezhetett volna, ame
lyeket azonban egyéni hibája miatt ide
jében nem szerzett meg. Valahányszor a
felnőtt diák a kisebb növendéket látja
maga előtt, lelkiismeretének kell megszó
lalni és az irígykedés gondolata azt adja
szájába: ő megtanulhatja mindazt, amit
én nem tanultam meg, s amikor joggal
hiszi el a kisebb diákról, hogy az bizo
nyos dolgokban többet tud mint ő, nem
csak más szemmel néz rá s nemcsak ön
magával egyenlő testvérének ismeri el
őt, hanem arra is gondol, hogy milyen
csodálatosan van berendezve a világ, hi
bázott, könnyelmüsködött s ennek az át
kától nem lehet megszabadulni. Ebben a
lelki önvizsgálódás harcában megérzi azt
is, hogy tényleg az utolsókból lesznek az
elsők és az elsőkből utolsók lehetnek.
Ha csak egy kicsikét alaposan és lelkiismeretesen figyeli a diák a körülötte
történő eseményeket, lehetetlen arra a
gondolatra el nem jutnia, hátha azért
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történt minden, mert nem hívtam segít
ségül az Istent és elfelejtkeztem minden
napi imádságaimról. Amikor a diákélet
így a kisebb növendékeken keresztül szé
gyeníti meg a nagyobb diákot, ha csak
egy pillanatra is, de mégis bevallja ma
gának : talán azért történt velem mindez,
mert nem voltam elég vallásos. Ebben a

pillanatban érkezett el az ifjú i lélek min
den diákrejtély örökkétartó problémá
jához, hogy tanulási eredmény és vallá
sosság, vagy megfordítva is mondhat
nám, egymást feltételező fogalmak és
igazságok. De mit ér mindez, ha későn
tudja meg ezt a diák. Kis diákok, mire
tanít a nagy diákok adóssága?
Gaudy László

Ne higyjed,
kedves olvasóm, hogy a híres és annyiszor
emlegetett já k i templom úgy áll egy elég
magas dombtetőn, mint azt az iskolákban,
avagy más helyeken elhelyezett szemlél
tető képek ábrázolják. Valóságban tényleg
magaslaton épült, azonban mint valami
várat kőfal vészi körül, csak kis térség
van mellette s olyan szabadon nem is lát
ható, mint e képek mutatják. Nézd meg a
Városligetben kicsinyített mását s hidd el
ezt a leírást s így képzeld el magad e mű
emlékünket. Bizony itt lenne az ideje,
hogy legszebb, tatárjárás korabeli régi
templomunkat lefesse valami művész s ez
az élethü kép jutna az ifjúság elé, mint
szemléltető eszköz. Beesüljük meg a ma
gunkét, de ismerjük is meg helyesen.
Született mintegy száz év előtt egy ne
ves hegedűművész, Reményi E d e a neve:
Petőfi Budapesten álló szobrára sokezer
forintot hegedült össze s így neki köszön
hető, hogy az felállítható lett. Egyik ke
resztyén napilap örömmel közli olvasóival,
hogy most decemberben lesz száz éve szü
letésének s így újra ünnepelhetünk cente
náriumot. Szokásom, hogy minden adatnak
utánanézek. Te is tedd ezt, mert csak így
lesz tudásod alapos; csak ha nem bízol
meg feltétlenül emlékezetedben, lesz biz
tos, amit tudsz. Elővettem Ábrányi Kor
nélnak a magyar zenével foglalkozó köny
vét s ott 1829. a születési éve e nagy he
gedűsnek ; elővettem több lexikont, egy
—

ben sem állott 1828, mindegyikben a fenti
év, sőt egyben 1830. Most légy okos! Ki
nek van itt igaza? Nen tudom. — Tanul
juk meg belőle: alaposság kell mindenben,
utánajárni az adatoknak. Mi legyen for
rásunk? Szakművek igazítanak útba, a
szakemberek utánanézhetnek ilyen kelet
nek az anyakönyvekben, mi pedig a leg
megbízhatóbb forrásból merítsünk. Ne le
gyünk olyanok, mint a rossz hírlapíró, ki
felületes tudását nem egészíti ki biztos té
nyekkel, hanem ír, amint az tollára jön.
Felületesség a legnagyobb hiba, melyet le
kell küzdened, fiatal olvasóm, ha azt aka
rod, hogy legyen belőled valami. Felületes
ember még sohasem vitte sokra.
Hasonló a következő eset: tudod, leg
alább sokszor szeretik emlegetni a német
alaposságot mint követendő mintaképet;
azt is hallottad mint szállóigét, hogy néha
még Homeros is aludt. Nos ez a német
alaposság aludt el akkor, mikor Lipcse
északi külvárosában, Gohlisban egy egy
szerű ház falára emléktáblát helyeztek,
mely szerint ott írta a nagy költő, Schiller
híres ódáját az örömhöz, melyet Beethoven
hatalmas IX . szimfóniájában megzenésí
tett. Utólag megállapították ugyan, hogy
e vers valószínűleg a drezdai évek ter
méke, mégsem szedték le az emléktáblát,
mely ottani keletkezését hirdeti. Vagy az
eisenachi Cotta-háznál, melyben állítólag a
gyermek Luther élt, szintén kétes, hogy
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méltóan viseli-e a rátett emléket. — Mi
ebből a tanulság? Az, hogy becsüljük meg
a magunkét, mert ha szőrszálhasogatóan
keresünk hibát, akkor a sokak által foly
ton példaként emlegetett külföldön éppen
úgy találunk kifogásolni valót, mint ná
lunk. Csak az a különbség, hogy kint pár
hétig vagyunk s így a hibákat nem ismer
hetjük fel oly erősen, mint otthon, hol
életünket töltjük el.
Azt mondják a statisztikai adatok, hogy
Magyarországon mostan egy millió az anal
fabéta. Rettenetes szám ez az ország nyolc
millió lakosához képest! S hát még ha a
dolog érdemét nézzük, elborzaszthat az a
tény, hogy még ennél sokkal többen nem
tudnak írni. Mert írni tudás nemcsak a
betűk egymás után rakását jelenti, hanem
azt is, hogy ez helyesen történjék. Olvas
tad valaha szakácsnétok levelét, avagy a
nép egyszerű fiának sorait? Nos, ha lát
tál ilyeneket, megállapíthattad azt is, hogy
nem kifogástalanok, hanem hibákkal telvék. De ez még a kisebbik b a j! Az azon
ban nagyobb hiba, hogy utcáink is tele
vannak mindenféle hibásan írt hirdetéssel.
Olvashatod, hogy egy szoba azonal (rög
tön) kiadó. Mikor a villamossíneket javít
ják, odaírják: „ Á ljj” . Karácsony előtt
nem látod-e a plakátokat, melyek a nagy
„ocassiót” (occasio helyett) hirdetik. Meg

mondatott már régen, hogy aki nem tud
arabusul, ne beszéljen arabusul. Mégis azt
hirdeti a mozi, hogy „prolongál” valami
film et; a „népJ ’ ezt az idegen szót bizony
nem érti, de tódul a moziba, mert azt hi
szi, hogy valami nagyszerű új darabot fog
látni. Sőt még emléktáblákon is találunk
hibát (s itt nem ártana kissé több alapos
sá g !): A Váci-utcai községi leánygimná
ziumon emléktábla hirdeti, hogy itt lova
golt át X II. Károly svéd király Törökor
szágból hazájába; nem tudok svédül, de
biztos, hogy a .„ R id t” szót, mely „.lova
golt ” -at jelent, svéd nyelven sem írhatják
nagy betűvel, itt mégis úgy olvasod. Ez
öregebb hiba, mint az, hogy az egyszeri
ember nyilvános telefonállomásán kiírta:
„Minden egygyes telefónállás” 20 fillér s
mikor figyelmeztette valaki, hogy kissé
pazarul bánt a betűkkel,. azt felelte: „így
is megértik!” No hát ebben igaza van, —
mégse legyetek egyszeri emberek, hanem
higyjetek azoknak, kik hibáitokat jóindu
lattal kijavítják és akarjatok tanulni, mű
velődni — ne tartsátok magatokat már
teljesen készeknek. Minél többet fogtok
megtanulni, annál inkább be fogjátok
látni, mily keveset tudtok s annál többet
akartok majd még elsajátítani művelődéstekre.
B. D.

A kedves japánok.
Ifjúsági lapot hozott számomra a posta
messze földről, szép Japánországból.
Címe: Kotoba —no—Hikari, magyarul:
Ige Fénye. Benne kedves cikkek, mesék,
versek, latin betűs írással. Természetesen
képek is díszítik. Novemberi szám. A ve
zércikk Hirohito császár trónralépéséhez
kapcsolódik. Figyelmemet azonban más
cikk ragadta meg, Hirose Takeo írta ily
címmel: A japánokat kedvelő m agyarok■ról.
—

Lefordítottam, mert a rokon japán nép
szeretetét sugározza felénk. Olvassátok ti
is szeretettel.
A japán okat kedvelő m agyarokról.
Bizonyára tudjátok, hogy a Földön kü
lönféle areszínű emberfajok élnek.
A repülőgép és a gőzhajó megrövidítette
a távolságokat s illő, hogy barátságos ér
zelmekkel találkozzunk össze mindnyájan.
Egy földgolyón élünk: testvérek vagyunk.
De talán nem tudjátok mindnyájan,
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hogy messze tőlünk, Európa közepén van
•egy fehér arcú nép által lakott ország,
amely nagyon szereti Japánországot. Ez
az ország Magyarország. Erről a Magyarországról mesélek mostan.
Magyarország a világháború előtt az
Osztrák-Magyar birodalomnak volt egyik
országa. A világháború után Ausztriától
különválva és megkisebbedve helyét meg
álló önálló országgá lett. A háború előtt
126.000 japán négyzetmértföld (1 rí =
4 Km) volt a kiterjedése, most pedig min
den oldalon megcsonkítva 36.000 j. négy
zetmértföld csupán a területe, amelyen 7
és fél millió ember él. Bár kicsi lett is ez
az ország, örül, hogy — Ausztriától meg
szabadulva •
— önálló Magyarország lett
belőle. De miért is szereti ez a nép a japá
nokat f

Mert ez a nép hajdan az Altáj-fenn
síkon lakott s innen költözött a nagy népvándorlás idején Árpád vezérlete alatt
erre a földre és alapította meg Magyarországot. Mivel keleti nép, szereti Keletet
és fővárosában, Budapesten, nem egy
olyan épület van, amely keleties jelleget
tüntet fel. Az orosz-japán háború alkal
mával örült a japán győzelemnek. Most is
létesült ott egy egyesület, amely a magyar
japán barátságot ápolja. Véssétek hát szí
vetekbe Európa fehér arcú népei között
ezt a rokonszenves országot!
Ennyi a cikk. Nagyon jól esik nekünk.
Mi is szívünkbe zárunk titeket, kedves ja 
pánok.
P ap Ferenc

A sísport.
Irta: ifj. Kellner Ernő.
Témáin érdekelni fogja kedves lapunk
sok olvasóját és talán sikerül is e gyö
nyörű sportra érdeklődésüket megnyer
nem.
A sportok közül a legaktuálisabbat, a
sísportot szeretném megismertetni és
megszerettetni. Igen, a szó legteljesebb
értelmében megszerettetni. Mert ma, ami
kor már közismerten a legegészségesebb
és legszebb sportok közé tartozik, mégis
vannak, akik ellenségeskedve beszélnek
róla. Haragszanak e sportra, mert veszé
lyes és túlerőltető. Tény és való, hogy
veszélyes, de mely más sportnál nem for
dul elő baleset? Hisz még a legveszély
telenebbnek hitt sportoknál is előfordulhat
valami. És talán éppen a veszélyességé
ben rejlik a sport csábító e re je !
Bizonyos, hogy mikor először fogod
lábadra kötni a hosszú léceket, a síelés
nem fog tetszeni. Mert hiszen első alka
lommal tanulás közben igen sokszor fogsz
-

közelebbről megismerkedni az anyaföld
del. Azaz bocsánat, a szűziesen fehér hó
lepellel. De később, mikor már a síelés
alapját jól elsajátítottad, úgy mindig ríj
és új gyönyörűséget fog e sport feltárni
számodra. Minden egyes lendület begya
korlása és tudása nagy örömet fog sze
rezni. Azután mikor már mindent meg
tanultál és lesikláskor is biztosan állsz a
léceiden, akkor pedig egyenesen imádója
leszel e sportnak.
Ismert terepen való lesiklás talán nem
is nyújt olyan nagy élevezetet, mint az
ismeretlen terepen. Hiszen az ismeretlen
ség mindég csábítás, új meg új akadályt
gördít a síelő elé, mely azután gyors el
határozásra kényszerít. Ilyen terepen
nagy elővigyázatossággal kell haladni és
minden pillanatban készen kell lenni,
hogy az akadályt egy gyors mozdulattal
elkerüld. Ha mindezekre figyelemmel
vagy és a meggondolatlanságot kikap-
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Reichart Géza felv.

F á ira : Kilátás a Krizsánról.
„Turistaság és Alpinizmus" engedélyével.

csolod fiatal énedből, úgy ritkán fog va
lami baleset előfordulni.
Jómagam már nyolc éve űzöm e gyö
nyörű sportot és bár ezenkívül más spor
tot is űzök, mégis a síelést tartom a téli
sportok közül a legideálisabbnak. E
sportnál a szellem és a test is teljesen
le van kötve, azonkívül a test és lélek
is ki van elégítve. A test minden poreik ája és minden izma igénybe van véve.
Nincs egyetlen izom, mely nem működne
a hegyre felmenetelnél, illetőleg a lesik
lásnál. A lelket pedig a tá j gyönyörűsége
elégíti ki és ez egyúttal a testi munkával
járó fáradságot is elűzi. Tudtok-e, kedves
olvasóim, valami gyönyörűbb látványt
elképzelni a havasi tájnál? A hóval bo
rított mezők, fenyőerdők, hegycsúcsok,
befagyott csörgedező patakok és a nagy
csend oly felejthetetlen mély barázdát
von szívetekben, hogy egy-egy ilyen sí
kirándulást nehezen tudtok elfeledni.
Remélem, kedves olvasóm, a síelés e
sok
szépségének elmondásával máris
meggyőztelek. Ha módod engedi, magad
-

is csapj fel a síelők kicsiny, de növekvő
táborába.
Most talán a síelés technikájára tér
hetnék át néhány szóval. A mi éghajlati
viszonyaink, sajnos, nem engedik meg,
hogy úgy mint a sí igazi hazájában, Nor
végiában, hat-hét hónapig síeljünk. Ép
pen ezért azt a pár síalkalmat, amit mos
toha hóviszonyaink megengednek, jól ki
kell használnunk tanulással és gyakor
lással.
Ezért megpróbálok egy kis tanulási
irányt mutatni. A kezdőnek elsősorban a
síkon való járást kell megtanulni. Ennek
is, mint minden másnak, meg van a maga
külön technikája, amit jól be kell gya
korolni. Azután a síkon való fordulást és
a hegyre felmenetelt. (Négy mód, melyet
a lejtő meredeksége szerint kell alkal
mazni). Ha ezt már jó l tudjuk, akkor
megpróbálhatjuk kisebb lejtőn a lesik
lást. Ezt párszor megismételjük és ha
már biztosan állunk a léceinken, úgy át
térhetünk a lejtőn való lesiklásnál előfor
duló irányváltoztatás begyakorlására.

87

—

A Mátra gerincén, háttérben a Kékes.

Dr. Vigyázó János felv.

„Turistaság és Alpinizmus" engedélyével.

(Jobbra és balra stemmelés).* Ma!jd a
lejtőn való lendületek és a hirtelen meg
állás begyakorlása következik, (slalum,
stemm-christiania, christiania, telemark,
quersprung.) Ezek a gyakorlatok fensé
gesek és egy-egy sikerült lendület nagy
örömet fog szerezni. Ha mindezeket mar
jól megtanultuk ismert terepen, úgy tér
jünk át ismeretlen terepekre, melyeket
kirándulás keretében találhatunk meg
legkönnyebben. Ilyen kirándulás alkal
mával fognak azután teljesen kibonta
kozni a síelés szépségei.** Mindezen élve

* Ezekre a kifejezésekre magyar szó nem
ismeretes, de ha van is, azok nagyon erőltetet
tek. Lehet, hogy idővel ezekre is találunk meg
felelő fordítást.
** Mindeme gyakorlatok kivitelét és tech
nikáját számos szakkönyv tárgyalja. Ezek út
mutatásul szolgálnak a ruházkodásra és más
fontos kérdésekre is. Egyik legjobb szakkönyv
Déván: „A modern sísport” . Athenaeum k i
adása.
—

zeteket a síugrás múlja felül. Ennek be
gyakorlása végett kezdetben lejtőn terep
ugrásokat kell végezni. Két bot segélyé
vel felugrunk és a talajraérés pillanatá
ban az ugrás technikája szerint járunk
el. (Opp-traekken, Telemark-Hoeke). Az
tán saját magunk által épített kis sán
con próbáljuk meg az első ugrásokat. De
vigyázzunk, nehogy a biztonság kedvéért
a technikai alapokat elhanyagoljuk. Mert
amily mozdulattal a kis sáncon biztosan
átjutunk, e mozdulatoknak nagy sáncon
semmi hasznát sem Vehetjük. Éppen ez
ért már kis sáncnál is a legnagyobb
figyelemmel kell gyakorolnunk. Ha már
elég biztosnak érezzük magunkat, úgy
mindig nagyobb és nagyobb sáncra tér
hetünk át.
Nem tudnám magam sem leírni, mit
érez az ember, mikor egy nagy sáncon
ugrásra készen áll. Talán félelmet, talán
elfogódottságot. Azután az elugrás után
valami fenséges érzés ragadja el az em-
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Verőfény a Galya fensíkján.

Wagner Kurt feiv.

„Turistaság és Alpinizmus" engedélyével.

bért. De ha már én- gyönyörködöm ki
csiny ugrásaimban, hogy gyönyörködhet
nek azok, akik állandóan 65—70 métert
ugrálnak.
Külföldi tartózkodásom idején alkal
mam volt egy norvég ugróval beszélnem,
akinek már voltak 65 m-es állott ugrásai.
Megkérdeztem, hogy mit érzett akkor,
mikor először ugrott? Feleletét igyek
szem, amennyire lehet, saját szavaival
visszaadni. „Első nagy ugrásaimat a Holmenkool-sáncon értem el. Mikor a sánc
tetején megállottám, a félelem megraga
dott. Féltem ! Féltem, mert nem is lát
hattam hova fogok leugrani. Féltem az
Istenkísértéstől, mert hisz az ember egy
60 méteres ugrásnál mindig a halállal
kacérkodik. De azután a szenvedély hát
térbe szorította a félelmet és abban a pil
lanatban, amikor lelkierőmet visszanyer
tem, elindultam a sánc tetejéről. Azután
a nekifutón félelmem teljesen elmúlt,
—

mert minden gondolatom az ugrás kivi
telére koncentrálódott. Utána az elugrás
következett és egy érzés, amit soha sza
vakkal nem tudnék elmondani. Ég és
föld között repültem szárnyak nélkül. E
pillanatokban úgy éreztem, mintha nem
is volnék ember, hanem valami földöntúli
lény. Ezen álmomból egy nagy zuhanás
ébresztett fel és a következő pillanatban
bukfencezve gurultam a lejtőn lefelé. Ez
azután teljesen lehűtött és újra azt a fé
lelmet éreztem, mit egy perccel előbb a
sánc tetején. Nagy fájdalmak és kék fol
tok tették még soká emlékezetessé első
ugrásomat. Ma már azonban e kellemet
len utóemlékek el szoktak maradni.”
Ezek voltak az ő szavai, kedves olvasóim.
Ha ezeket az érzéseket te is át akarod
élni, talán kisebb mértékben, úgy szerezz
magadnak egy sífelszerelést és tanulj
meg síelni és ugrani, mert a síelés az öszszes sportok koronája.
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Tehát szerzel magadnak síeket és ki
használod az iskolai szünetet. Összepak
o lo d hátizsákodat és ha a hóviszonyok
is engedik, felkeresed Csonka Hazánk
felvidékeit, Pilist, Mátrát, vagy a Bükköt

és hódolsz a nemes sportnak. De soha ne
felejtsd el szemed elől, hogy sportok ál
tal edzett fiatal karjaidon nyugszik kis
Hazánk szebb jövője.

SAKKOZZUNK
R o v a tv e z ető : DENDELY KÁROLY.

Egyéni tapasztalatok egy kis egyesület
nagy versenyén.
Kőbánya, 1928* november, este 6 óra.
Sietve érkezik a főtitkár. Kulcsok csö
rögnek, szekrényajtók nyílnak s néhány
lelkes klubtárs segítségével félóra alatt
kész a csatatér 18 asztalon 36 sereg. A
zaj elül s a csata csendje uralja a termet.
Ha nyílik az ajtó, mint az elkésett diák,
besurran egy-egy versenyző. Első tekin
tete az órára esik. Kabát a fogasra, ce
ruza a kézbe és se lát, se hall addig, míg
be nem fejezte a partit. Öt óra a játék 
idő. Sok! Addig gondolkozni s addig nem
beszélni! (Mondják, hogy az első, de tán
mégis az utóbbi az oka, hogy oly kevés
a nő a sakkozók közt). Pedig a beszéd
nincs eltiltva a játékosnak, inkább csak
a gibicnek. De mint sok minden ezen a
világon, ez is megfordítva van a való
ságban. Személyes tapasztalatból beszé
lek, mert úgy volt ez kérem, hogy mikor
elmentem a versenyre, az a szándék ve
zetett, hogy sok jó játékostól sok jót
tanulhatok. Megálltam a legelső táblá
nál. Világosnak kellett lépni. Belemerül
tem a játékba. Elmúlt 5 perc. Szörnyen
kíváncsi lettem, hogy mit lép világos,
mert a jelen állásban Lasker 1920-ban
d4-et ajánlotta, igaz, hogy rá egy hónapra
Marchall megjátszotta ellene és vesztett.
Maróczy e3-at jobbnak tartja, mert ezzel
ő Capablanca ellen remist ért el. De az
is lehet, hogy a Nimzowitsch ajánlotta
—

0—0a legjobb, bár Alekhine dr. ezt ko
rainak tartja és később aján lja 0—0—0-t.
A két játékos csak nézi a táblát, az óra
meg jár. Megint elmúlt 5 perc. Nekem
már tüzel az arcom. Olyan kíváncsi va
gyok, mint egy gyermek, mikor Miku
lásra ébred. Tipegek, topogok, izegek,
mozogok és világos mégsem lép. Három
cigarettát elszíttam. Nem is bírom már
idegekkel. Tovább megyek. Most meg
sötét nem lép. És ez így megy egész este.
Mikor már háromszor körüljártam a ter
met és összeszámláltam, hogy a játékosok
közül 7 szőke, 10 inkább barna, 1 kopasz
és mikor már vagy tízféle alapon készí
tettem statisztikát s mert a cigarettáim
is elfogytak, egy újabb problémára döb
bentem: csakugyan arra a párszáz pen
gős és diplomás első díjra pályáznak-e
ezek az urak, vagy inkább a szegény gibic idegeire? A kérdést boncolgatva,
mérlegeltem. Egyik kezemben a ver
senyző, a másikban a gibic. S úgy érez
tem, hogy az egyik kezem a játékos tor
kára tévedt, a másik kezem meg szelíden
simogatja a gibic orcáját. Mihelyt a szo
lidaritás érzése úrrá lett rajtam, össze
keveredtem a gibicekkel lassan, mint a
reggeli tejemmel a fekete kávé s minden
tábla körül halkan megtárgyaltuk az es
hetőségeket.
K. J . : A „Magyar Sakkvilág ” -ot rendeljétek
meg. Ez a magyar sakkozók szaklapja. Kecske
méten jelenik meg: Kisfaludi-u. 32. — „Dunán
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tú li” : Tájékozódás szempontjából is jó, ha sok
résztvevővel rendezitek meg a versenyt, mert
megkönnyíti a csapat összeállítást. A kétfor
dulós sokáig tartana. Az elődöntők befejezté
vel én is jónak tartom a 12-es döntőt. — K.
Elemér: A könyv forgatása csak előnyödre vá
lik. Ha úgy érzed, hogy azóta csökkent a tá 
madó kedved, az nem hiba. Mert a védekezés
és az erős hadállás felépítése is van olyan fon
tos, mint a támadás. A döntő roham csak ele

gendő erők összevonásával történhetik. Jó t fog
tenni, ha most egy ideig mesterjátszmákat pró
bálsz elemezni. — K. Ernő: A sakkozók közt
nem szokásos az ilyféle megállapodás. Ha min
dig az elfogadott sakkszabályokhoz tartjáto k
magatokat, akkor nem állhat elő ilyen vitás
kérdés, mert zsűri hiányában ott van az Írott
törvény. — Sz. J.-nek és B. M.-nek levélben
válaszoltam.

Aranycsinálás.
Az ásványok átváltoztatásának a titká
val először az arabok foglalkoztak. Abból
a gondolatból indultak ki, hogy a világ
anyaga egy. Ebből jöttek azután arra a
következtetésre, hogy az anyag formáját,
kémiai tulajdonságait és szerkezetét át
lehet alakítani.
Az araboknál az első alkémisták Gaber
és Rhozes voltak. Az ő nyomukon indul
tak el a keresztyén nyugat híres alkémist á i : Roger Bacon, Nagy Albert, Raimundus Lullus, Basilius Valentinus, Paracel
sus és mások. Számuk a 18. századig egy
re csak szaporodott. Tudjuk, hogy prágai
várában Rudolf, magyar király (1576—
1608) is foglalkozott az alkémiával.
Az alkémistákat kutatásaikban és kí
sérleteikben az aranyszomj ösztönözte.
Miként a regebeli frigiai király, a botor
Midas, ők is legnagyobb értéknek az ara
nyat tartották.
Mindenekelőtt a „bölcsek kövé” -t akar
ták megtalálni. Azt gondolták ugyanis,
hogy kell lenni egy anyagnak, amely
megolvadt fémhez hozzáadva, az illető
fémet arannyá változtatja.
Kísérleteikkel igen sok időt pazaroltak
el s ezért, hogy munkájuk eredmény
telenségét leplezzék, gondosan megőriz
ték műhelyeik titkait.
Munkájuk azonban nem volt egészen
hiábavaló. Kísérleteik egyengették az
utat a modern kémiai laboratóriumok
felé.
—

Lavoisier (1743— 1794) működésével a
mai kémia komoly, tudományos megala
pozást nyert. Ő már tudta az egyszerű és
összetett testek között levő különbséget
s megvetette alapját az elemekről szóló
tannak.
Az elemek változhatatlanságában való
hitet Berthelot (1827— 1907) francia ké
mikus ingatta meg, akinek tanításai nyo
mában újra feltámadt a tudósokban az
aranycsinálás vágya.
1925-ben Miethe, charlottenburgi tanár,
véletlenül érdekes felfedezésre jutott. Az
ultra-ibolya sugarakkal való kísérlete
zései közben higanygőzzel telt kvarc ampulán át erős elektromos áramot vezet
vén, észrevette, hogy az ampula falára
sötét színű réteg tapadt. Mikor ezt a ré
teget megvizsgálta, arany jelenlétét álla
pította meg benne.
A rádrammal való kísérletekből, vala
mint Miethe tanár kísérletéből is kide
rült, hogy az elemek nem örökkévalók.
Egy elem más elemmé változtatható át.
Az aranycsinálás ma még nem fizeti ki
magát. Miethe tanár eredményei alapján
kiszámították, hogy egy gramm arany elő
állításának a költsége 60 kilogramm arany
árát tenné ki.
Érdekes lesz tudni azt, hogy a folyé
kony állapotba nehezen hozható arany
más feloldott anyagokkal együtt, bár
elenyészően kis arányban, a tenger vizé
ben is feltalálható. Kiszámították azt is,
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hogy a világ tengereiben kerekszámban
másfélmilliárd métermázsa arany van.
Ha ezt ki lehetne termelni, mindenkinek
annyi jutna belőle, hogy munka nélkül
élhetné le egész életét.
De Isten életünket munkához kap
csolta. Dolgoznunk is kell, „amíg nappal
vagyon.” Munka által jutunk anyagi ja

vakhoz is, amelyek földi életünk fentartásához nélkülözhetetlenek. De földi kin
csek gyűjtése ne legyen célunk és ne
irigyeljük a gazdagokat. Gyüjtsünk in
kább lelki, mennyei kincseket és ne felejt
sük el azt sem, hogy: „igazán gazdag csak
az, akinek a lelke arany.”
P. F .

Hazádnak rendületlenül . . .
Ünnepi játék.
I r t a : Szeberényi Zoltán ev. lelkész.
Szem élyek:
Öreg juhász.
Gyurka, az unokája.
Sándor bojtár.

Hungária.
Két angyal.
Két apród.
Magyar Jövő.

Szín: Faluvégi erdős t á j ; háttérben a
falu látszik. Alkonyat. A színen parázsló
rőzsetüz körül subáján hever az öreg ju 
hász, Sándor bojtár és Gyurka. A függöny
szétnyílásakor távoli esti harangszó hallik,
mely alatt mindnyájan magukbamerülten
Imádkoznak. Harangszó után rövid szünet.
Öreg:
Elpihent már a nyáj. A falu is alszik,
Csak a vándorszellő süsogása hallszik.
Vessetek a tűzre egy pár száraz á ga t. . .
Gyurka fiam, te meg adi a pipámat!
(Sándor fát vet a tűzre, Gyurka a ta
risznyából pipát kotor elő, aztán újra
leheverednek.)
G yurka:
Hát oszt hogy vót tovább, öregapám,
[mondja?
Öreg:
H á t . . . az én váltamra szakadt a ház
[gondja.
Mentek a legények virágos kalappal,
(nekitüzesedik)
Tele volt az ország harcra hívó dallal,
—

Nemzetiszín zászlók csattogva lobogtak,
Virágos vonatok száguldva robogtak.
Egyik sereg indult másik után sorban,
Milljom baka-bakancs dobbant meg a por
tban,
Vérével védeni ezt az ősi rögöt:
Ifjú s meglett férfi fegyverbe öltözött. . .
(elgondolkozik)
Bizony, szógám, te még a pólyában vótál
S apád már ott harcolt messze, Valjevónál!
Sándor:
Egy menetszázaddal, augusztus elejin,
Mink is ott voltunk már Szerbia hegyéin.
Ö reg:
Mi itthon maradtunk: csecsemők és vének.
Megfogtuk szarvát az elhagyott ekének,
Megrogyó inakkal szántottuk a földet,
Melyre a határon orgyilkosok törtek.
G yurka:
Sándor bátyám, kérem, csatákról meséljen!
Sándor:
Hát mi átgázoltunk tűzön, vizen, véren....
Szerbia sarában, Kárpátok havában,
A lengyel mezőkön s Nagy-Oroszországban,
A franciák földjén s olasz sziklák között.
Minden röget piros magyar vér öntözött.
Öreg :
Fél világ tört rá a maroknyi magyarra,
Nem tudta, forduljon erre, vagy amarra ;
Megingott a föld is, megrendült az ég is...
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Sándor:
De mi kitai’tottuiLk a végsőkig mégis!
Bennünk a gaz csorda ellenére talált.
Tiportuk az ellent, osztottuk a halált.
Osztottuk a halált, ontottuk a vérünk
(kifakad)
S a sok szenvedésért most mi lett a bérünk ?
Öreg:
Nem bérért kell, öcsém, védeni a hazát!
S ándor:
Várjon, bátyámuram. Fontolja meg szavát :
Tengernyi borzalmat mért szenvedtünk
[végig?
Öreg:
Azért, mert bűneink felnyúltak az égig!
Sándor:
Latrok barlangjává miért lett a házunk?
Mért lett földönfutó gyermekünk, csalá[dunk ?
Pirolsó folyamként mért ömlött a vérünk?

Ö reg:
Bizony öcsém, nehéz kálváriát járunk!
De majd csak derül még jobb sor a
magyarra.
Sándor:
Ne higyje azt bátyám! Nem derül bíz arra 1
István koronája többé már nem ragyog,
(elkeseredve)
Letagadom azt is, hogy én magyar vagyok!
Bátyámuram! Élet ez, amit mi élünk?
Maradt még valamink, amiben remélünk?
Kín, szenvedés, nyomor, fájdalom s gya
lázat :
Ez maradt csak nekünk! Lelkem ezért
[lázad!
Ezt érdemeltük mi? Ezért legyek szolga?
Ezért tör járomba az idegen horda?
Azért nőtt erdeje a magyar fejfáknak.
Hogy kutyái legyünk oláh s cseh zsebrák[nak?
Ö reg:
Igazat szólsz fiam s még sincsen igazad.
Kissé elragadott a bánat, a harag.
Keserves munkának keserves a bére,
Verejték és könny hull — igaz — a ke[nyérre,
Betévő falatod ha könnyel is sózod:
(felemelt hangon)

Öreg (Szomoúan):
Ezer éve mindig szenved a mi népünk!
Sándor:
Idegen föld ölén milljó magyar porlad,
Fölöttük a fejfa — ha volt is — elkorhad.
Gyermek árván maradt, özvegyre gyász
[ borult,
A sok deli férfi mind rokkant, nyomorult.
Mindez miért, bátyám? Tán legyőztek
[minket ?
Kiverték a kezünkből ősi fegyverinket ?

Még sem lehet soha a haza adósod!
Ennek a rögéből sarjadt az életed,
E földnek kalásza adja a kenyered.
Itt ringott a bölcsőd, itt borul rád sírod, —
Húzd hát az igáját, ameddig kell s bírod!

Öreg:
H e j ! A szabadságnak bizony nagy az á ra !
(fellobban)
Gyáva, bitang gazok törtek a hazára . . .

Sándor:
No én már nem húzom! Nekem már elég
[vót!
Hallgassa meg, bátyám, még ezt a kemény
[szót:

Sándor (elkapja az öreg szavát):
S a Kárpátok ormán cselák-zászló lobog,
Erdély büszke bérein oláh bocskor dobog,
Bánát kövér földjét szerb sereg tapossa,
Kék vizű tengerünk a horvát partot mossa.
Megmaradt határunk kifosztva, kiélve
Vergődik, vonaglik fojtó ölelésbe.
Mint egy csonka koldus: olyan az orszá
gunk.
—

Nekem ez a haza nem lesz hazám soha,
Mert úgy fizetett, mint kegyetlen mostoha.
Elmegyek én innen. Nem köt ide semmi.
Nem lesz nehéz nékem innen búcsút venni.
Elég nagy a világ, lelek benne helyet,
Találhatok másutt fehérebb kenyeret,
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Ahol nem áldozok pénzt, vagyont, életet,
Ahol mégis békén, nyugodtan élhetek!
(kifelé indul)
Isten veled, hazám! Az Isten megáldjon!

Sándor:
Engedj utamra! Nem tudom, ki vagy?

Öreg:
H é! m egállj! Hová mégy ?

H ungária:
Hungária vagyok. Ezer éves hazánk ősrégi
[nemtője,
Magyar öröm s bánat régi viselője.

G yurka:
Sándor bátyám, várjon!

Sándor:
Nem ismerlek téged. Soha sem láttalak!

Sándor:
(Menni akar, de a fenéken elébe toppan
Hungária két magyar ruhás apród kí
séretében. A két apród hatalmas magyar
címert tartva, a fenéken áll fel. Hun
gária megláneolt kezekkel, de dacosan
magasra emelt fővel Sándor elé lép.)
H ungária:
Megállj, botor! Haragod de nagy!

H ungária:
Nem is vagyok mindig én látható alak.
Ott vagyok a földben, ezer éves hantban,
Ott vagyok a zengő ősi magyar dalban,
Ott vagyok a hősök hamvadó porában,
Eger, Tokaj, Ménes gyöngyöző borában.
A könnyben, ami a szemetekben ragyog
S a lelkes örömben, abban is ott vagyok!

A világ leghatalmasabb folyója, az
Amazon, amely a perui Andesekben ered
és 3500 mérföldes úton halad az Atlanti
óceánig, másodpercenkint 4,500.000 köb
láb vizet önt a tengerbe. (1 láb =
0.316082 m)

tudós vizsgálatai szerint — tehetségesebb,
mint a későbben született gyermekek.

Óriások és törpék. A gmundeni Thomas
Hasler 2.35 méter magas volt és 155 kg-ot
nyomott. Marianne Wehdenck 16 éves ko
rában 2.55 méter volt és 160 kg-ot nyo
mott. — A híres „kolibri-herceg” 22 éves
korában 58 cm magas volt.

A fecske egy óra alatt 189 mértföldet
repül, a vadkacsa 90-et. (1 mértföld =
7.59 km.)

Az elsőszülött gyermek — egy angol
—

(Folytatása következik.)

A világtájak — állítólag — befolyással
vannak az emberre. Munkánál a keletnyugati, pihenésnél az észak-déli irány a
kedvezőbb.

Paris leghosszabb utcája,
Vaugirard, 4350 méter.

a Rue de

Palesztina lakosainak a száma 750.000.
Ebből a zsidók száma 150.000.
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a felkelő Nap országának 187-ik ural
kodója. Trónralépése alkalmából (nov.
10.) az „Asahi” c. japán lap 3 millió
példányban jelent meg. A trónbeszédet
rádió is továbbította.

Joubert fontainebleau-i gazdasági is
kolai tanár tyúkokkal kísérletképpen
bort itatott. A tyúkok így többet tojtak,
mint különben.
Bulgária egyetlen egyetemén, a szófiai
egyetemen, eddig nem lehetett doktorá
tust szerezni. Az akadémiai tanács csak
az idén határozta el a doktori cím beve
zetését. Az első doktori szigorlatokat még
ez év folyamán fogják megtartani.

Ausztráliában
egy lakos esik.

egy négyzetkilométerre

A Csendes Óceán 9636 m mély, tehát a
8880 m magas Mount Everestet, a Föld
legmagasabb hegyét 756 méterrel haladja
fölül.
A Föld legnépesebb városának, Lon
donnak, nyolcszorannyi a lakossága, mint
Budapestnek.

Az irodalmi Nobel-díj legújabb nyer
tesei a 78 éves francia Henry Bergson,
filozófus és a 46 éves norvég regényírónő,
Sigrid Undset.
Bécsben, a Práter-ben, a köztársaság 10
éves fennállása alkalmából új sportpályá
nak az alapkövét tették le.

Legtöbb telefon Amerikában van, ahol
16,072.758 készülék van használatban.
A világ három legnagyobb óceánjáró
gőzhajóját, a 60 ezer tonnás Majestic-et,
az 59 ezer tonnás Leviathan-t és az 52
ezer tonnás Berengáriát a németek épí
tették.

Egy amerikai újság szerint az egész vi
lágon 24,452.267 autó van. Ebből Ameri
kára 20,981.229 autó esik. A motorkerék
párok létszáma az egész világon 1,459.668.
A világ adóssága a világháború kezde
tén 44 ezermillió dollár volt. 1920 első
felében ez az összeg már ötszörösére emel
kedett.

A legkésőbben felfedezett elem az
1918-ban Hahn és Meitner tudósok által
felfedezett Protactinium. A legrégebben
ismert egyszerű testek a következők: vas,
arany, ezüst, szén, réz, ólom és ón.

A zsebkendő Európában a 15. század
ban lett általánosan ismertté.

Európában porcellánt először a 18. szá
zad elején Böttger János Frigyes állított
elő.
A világ legmagasabb vulkánja, a Popocatepetl 5440 m magas.

Szieilia tűzhányója, az Etna, amely az
idén nagy pusztítást vitt véghez, 3313
méter magas.
Hirohito, az új japán császár nov. 10-én
foglalta el trónját. A koronázás japán
régi fővárosában, Kyótóban történt.

A világ legnagyobb tava a 438.700
négyzetkilométer kiterjedésű Káspi tó.
(A Balaton 635 km2.)

Hirohito, a japánok mostani császára,

HÍREINK
A budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium mely alkalommal Boross I. I. titkár megA rany Ján os Önképzőköre november hó nyitóbeszédében Tolsztojnak az egész
3-án Tolsztoj születésének századik év- emberiségre tett hatását fejtegette, Gönfordulóját díszüléssel ünnepelte meg, -dör T. V II. o. t. Tolsztoj életéről és jel—

95

—

leniéről, Scholz L. V III. o. t. Tolsztojról,
mint íróról és Stux L. V III. o. t. világné
zetéről tartott felolvasást. Szegő Gy. V II.
o. t. Gyóni „Puskin nagy lelke, Tolsztoj,
Turgényev . . . ” c. költeményét szavalta,
Makláry T. V II. o. t. pedig Puskin Anyéginjéből adott elő két részletet. — Nov.
hó 24-ig a kör nyolc rendes ülést tartott.
A tagok kiváló szereplésének eredménye
az, hogy eddig 14 mű kapott érdem
könyvi megörökítést. Ellentétben az előző
évekkel, a szépirodalmi műfajok közül
leginkább novellákat írnak. Egy ülésen
átlag 25 hozzászólás történik.
A Dal- és Zeneegyesületben serényen
folynak a próbák és előkészületek a de
cember második felében tartandó nagy
szabású hangversenyre.
A Diák Sport Kör atlétái szép ered
ményt értek el a K ISO K által rendezett
kerületi versenyen. A Il-ik korosztály
triathlonban a 3-ik, a Ill-ik k. o. pentathlonban a 4-ik helyekre küzdötte fel ma
gát ; a II., III. és IV. korosztályok részére
kiírt összetett versenyen pedig iskolánk
az előkelő 2-ik helyet foglalta el. Ugyan
csak a KISOK által rendezett vizipólóbajnokságon iskolánk együttese csoportgyőztes lett és így bejutott a bajnoki
címért tartandó döntőbe. Az ősz folya
mán rendezte meg a sportkör házi f ootball bajnokságát, melynek győztese a
VI. b) osztály kiváló együttese lett a
V lII-ik o. csapata előtt; a kosárlabda
bajnokságot pedig a VH-ik o. csapata
nyerte meg a VI. a) osztály előtt.
Sakk-körében az iskola bajnokságért
folyó előmérkőzések befejeződtek és a
küzdelmek a döntőbe való bejutásért, 28
résztvevővel, ugyancsak befejezéshez kö
zelednek. November hó 3-án az Eötvös

reállal szemben iskolánk csapata veresé
get szenvedett (3 :6 ), a 17-én tartott reváns-mérkőzésen azonban 9 :1 arányú fé
nyes győzelmet aratott. A kör alapsza
bályait a közgyűlés jóváhagyta.
A Benczúr Gyula képzőművészeti kör
október és november havában folytatta
rendszeres tárlatlátogatásait és vasárna
ponként, istentisztelet után, egy-egy ki
állítást keresett fel és tekintett meg.
Megfordultak a kör tag jai a Műcsarnok
ban, az Ernszt Múzeumban, a Nemzeti
Szalonban két ízben és a Szépművészeti
Múzeumban, ahol Kotányi Zs. V III. o. t..
ismertette szakszerű felkészültséggel a
spanyol festők müveit. A Kör november
hó 17-én tartotta V lI-ik vetítettképes elő
adását a gimn. dísztermében, mely alka
lommal Stux L. ifj. elnök megnyitóbe
szédé után Hantos A. V II. o. t. vetítettképes előadás keretén belül mutatta be
Nürnberget, Dürer szülővárosát. Dürer
életét és művészetét, halála 400 éves évfordiüója alkalmából Krajnyák G. V II. o.
t. méltatta élvezetes előadásában. A
nagyszámú hallgatóság, melynek sorai
ban legjelesebb művészeinket is láttuk,
megelégedetten távozott.
Berthelsen B éla főgimn. V III. o. t.
a bpesti ág. hitv. ev. főgimn. tudósítója.

A Budapesti Evangélikus Leánykollé
gium karácsonyi előadását dec. 19-én és
20-án este 6 órakor tartja meg a Veres
Pálné utcai díszteremben. Előadásra ke
rül kettős szereposztással az evangélikus
Csiky Gergely „Nagymama” c. darabja.
Midőn különös örömmel adunk hírt er
ről az ünnepségről, kérjük lapunk min
den hű barátját, keresse fel ezeket az elő
adásokat annál is inkább, mert a tiszta
jövedelem az Ifjú Évek megerősödését
szolgálja.

Ifj. Kellner Ernő, Budapest, V., Csáky-utca 10. szám. — 69635

KÖNYVISMERTETÉS.
44 nap alatt a föld körül.
Az erkélyen egy tizenötéves fiú áll.
Lenn a téren, a szerkesztőség

palotája

figyel fel rá a világ!
annyi

szeretettel

előtt százezernyi tömeg hullámzik:

Ko-

tengernagy, a japánok

penhága, a dán főváros

Mi-

csuzimai győző.

lakossága.

Ezért

rázta meg

kezét a 83 éves Togo
nemzeti

hőse, a

esoda izgalom fűti ezt a hurrázó, elragad

Hűld Palié megírta útját egy könyvecs

tatott tömeget és ki ez a nyúlánk golf-

kében. Ez a kis könyv ma harminc nyel

nadrágos fiúcska, aki annyi hidegvérrel

ven repül végig a világon s emberi doku

áll az erkélyen s int köszönetét a rajongó

mentuma az ember testi és lelki

rugal

üdvözlőknek? Ez a tizenötéves fiúcska —

masságának, a derült emberi lélek friss

egy dán autóüzlet kis inasa, egy mosolygó

látásának. Palié

cserkész — 44 nap alatt körülutazta a

címe: 44 nap alatt a föld körül — nem

világot! A Politiken című dán lap ötlete

csak útleírás, hanem

volt, hogy elküldjön egy bátor,

felvillanyozó

életre

könyve

és

—

melynek

páratlanul

felderítő

üdítő,

olvasmány

való gyermeket e szédítő rekord-útra s a

mindazoknak, akiket vágyuk a messzeség

kis Hűld Palié az egész világ ujjongása

felé vonz, akik az ifjúság szerelmesei! A

között, vonatról-vonatra ugorva, futotta

kis cserkész útinaplója nemcsak egy nem

körül a földet 4 4 nap alatt s ezzel hazája

zet büszkesége, hanem az egész emberiség

ifjúsága felé fordította

könyve: felrázza a lustult szellemet! Az

az

egész világ

ifjúság lelkét boldog erővel tölti el, a fel

figyelmét.
44 nap alatt a föld körül! Mennyi bá
torság, mennyi

hidegvér,

mennyi lelki

nőtteknek pedig •
— szülőnek, nevelőnek
kinyilatkoztatás: micsoda

ifjúság

kell

fegyelmezettség! Mennyi pontosság, lelki

egy nemzetnek, hogy a világ észrevegye

ismeretesség, testi rugalmasság és életre

és megbecsülje!

valóság egy

döntő: döntő a test acélossága, az ép ide

tizenötéves

gyermekben!

Nem

Palié rekordja a

Nem csodálkozunk, hogy hazatérte után

gek csodálatosan friss és

az egész világ Kopenhága felé nézett s

dése, a derült, élesen figyelő szellem érett,

London, Párizs zajosan ünnepelte az em

pompás megnyilvánulása.

beri akarat és önfegyelem kis hősét, aki

nagyszerű távlatokat nyitó könyv a ma

nek Párizsban egy francia tábornok nyúj

gyar közönségnek,

totta át a francia tengerészeti és gyar

ta tja : milyen szellemű ifjúság kell, hogy

mati liga kitüntető érmét, amiért tettével

felemelje ezt a nemzetet.

példát mutatott a francia ifjúságnak is!

Palié könyvének

pontos műkö
Palié könyve

amely világosan mu

magyar

És itt van a lényeg! Ezért minden nem

napokban jelent

zet ügye a kis Palié teljesítménye! Ezért

rendkívül élvezetes, az eredetinek párat

fogadták ujjongva

lan üdeségét visszaadó fordításában, 80

japán

cserkésztest

meg

fordítása e

ifj. Gaal Mózes

vérei és a francia, angol cserkészszövetsé

eredeti fényképfelvétellel,

gek! A kis Palié, egy kis nemzet

Wolfner irodalmi intézet rt. kiadásában.

gyer

meke, a nemzeti erő szimbóluma! Ezért

Ára négy pengő.

a

Singer és

AZ ÉL E T F E L É .
(Egy nyolc esztendős fiú kalandjai.)

milyen izgalmas események játszódnak le

Örömökkel és bánatokkal teli gyönyörű

a gyerekszoba négy fala között. Jeremiás

gyermekkor! . . . Soha többé ebben az élet

nyolc éves lesz. Jampot, a dajka elmegy

ben nem fogunk olyan szívből szeretni,

és helyébe jön a nevelőnő. Sámuel, a zül

gyűlölni, bízni és kacagni, mint ezekben

lött festő nagybácsi a szülői tilalom elle

az esztendőkben. Ilyenkor még meglepe

nére színházba szökteti a fiút. Megjelenik

tés és csoda

fakadó

a „tengerészkapitány” , aki kincseshajók

bimbó, minden betegség, minden színház

ról mesél, közben azonban kirabolja a há

előadás és minden felnőtt. Rejtély, amely

zat. Anyja beteg lesz, a kisfiú találkozik

minden

újonnan

megoldásra vár és amelynek' megoldásá

Istennel és felajánlja neki Hamlettet, a

ért haláltmegvető kereszteshadjáratokat

borzas korcskutyát, szíve

vezetünk. Ilyenkor vésődnek belénk kitö

jét. Azután a nyári vakáció. És a háttér

rölhetetlenül jellemünk alapvonalai, em

ben a jövő óriási méretű csodája, az is

lékek, amelyek még őszszakállú nagyapa

kola. Nem megvetendő

korunkban

kisfiú életében.

is befolyásolják,

irányítják

énünket.

Walpolc elsőrangú

Jeremiás nyolcéves kisfiú, apja valami
angol kisvárosban

legkedvesebb-^

események

egy

gyermekpszicholó-.

gus. Művészi ösztönével megérzi mindazo- •

lelkész és a fiúcska

kát a lelki rezdüléseket, amiknek a fel

most áll sorsa egyik fontos határmesgyé-

tárásán a tudomány évszázadok óta dol

jén. Jövőre iskolába kerül. És addig Je 

gozik. Felnőttek számára alig írtak még

remiás ismerkedik az emberekkel, az élet

ennél melegebb,

tel. Kívülről nézve talán nem túlságosan

gényt a gyermekről. Kiadta a Pantheon,'

mozgalmas ez az élet. Csak aki közelebb

a Regény Mesterei sorozatában. Ára fűzve

ről nézi a gyermek lelkét, az látja, hogy

4.— pengő, vászonkötésben 6.— pengő.

emberibb,

igazabb re

EG Y ÉRD EKES KÖNYV
jelenik meg az új esztendőben, a magyar
sajtóban hézagpótló munka, amelyet
mindazoknak, akik lelkimunkát végez
nek, feltétlenül olvasniok kell. A könyv
címe: „A Lélek Rejtelmes Világa” —
amely a „tudatalatti” problémájával fog
lalkozik, különös tekintettel az intuíció,
szuggeszció és libidó lelki tevékenysé
gekre. A könyv nagy része valláslélek

tani kérdésekkel foglalkozik s minden
intelligens ember érdeklődését megér
demli. A könyv kb. nyolc íven jelenik
meg. Előjegyzési ára 4 pengő. A külföl
dön több esztendőt járt és tanult lelkész
szerző könyvét lapunk melegen ajánlja;
olvasói figyelmébe. Előjegyezhető a szer
ző címén: Dr. Muzsnai László, Budapest,
II., Zivatar-utca 14., I. 5.

Lapunk ifjú olvasóinak és minden jó barátjának áldott szent ünnepeket és boldog
új évet kívánunk!
Nyomatott Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V,, Ctáky-utca 10. — 69635

