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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.

Egy, kettő, három, négy . . .
H o p p ! Ne tovább! Már így is túlmentem a határon. Háromnál meg kellett
volna állni. Ejnye, ejnye, de sajnálom, csakhogy már nem tehetek róla. Megszaladt
a toliam. Hiszen ha ceruzával írtam volna, még ki lehetne valahogy radírozni, de a
tintát csak vakarni lehet. A vakarás pedig tudvalévőleg nem szép. így hát kénytelen
vagyok alkalmazkodni a címhez s beszélni a négyesről is, mondván: amit írtam,
megírtam. Pedig jobb szerettem volna kihagyni egészen. Mert: minek is az a négyes
a világon?
Volt nekem egy jó barátom. Nagyon egészséges ötletei voltak diákkorában.
Persze csak órán kívül. Nem tartozott a szinjelesek tán csodált, ámde nem szeretett
táborához, sem a jók derékhadához. Elégségesei közé is becsúszott néha, ha máskor
nem, hát legalább félévkor, egy-egy . . . stb. stb. Történt pedig, hogy mikor szegény
hazánkban az a csúnya vörös világ- volt, aminek napja fel nem kel itt többé, eltöröl
ték az osztályzatokat s csak két kalkulus volt; „m egfelelt" vagy „nem felelt meg".
Elébb jellemzett barátom fejezte ki ennek hallatára azt a véleményét, hogy az ilyen
újítás tulajdonképen megállás a félúton, nem egyéb csúnya megalkuvásnál. Nem kell
két kalkulus se m ! Éppen elég lesz egy. E z : „megfelelt." Diákszobák néhai lantosának
js ilyen gondolatai lehettek, mikor ezt a négy sort faragta, hogy:
Nincs szebb élet, mint a diákélet,
Napról-napra szekundára ébred.
Hát hogyha még tanulni se kéne,
Nem volna világon, akivel cserélne.

Nem tudom, van-e kialakult véleményed a szekundáról, Kedves Olvasóm, kinek
egyik kezében félévi bizonyítvány, a másikban az Ifjú Évek január 31 -i száma. Azt sem
tudom, volt-e már vele találkozásod rögös diákpályádon, vagy csak jóbarátod mutatta
meg néked az övét. Mégis felvetem a kérdést: eltöröljük-e a szekundát, vagy
nem ? Mert most megint szó van róla a legkomolyabb formában. És pedig nem a
tanár urak fogják eldönteni, hanem kizárólag csak a diákok szavazata érvényes. Ne
csodálkozzatok el, így van a dolog. Azt is megmondom mindjárt, hol kell a szava
zatokat leadni. Annak, aki netán latinból áll rosszul, a latin órán, annak, aki mate
matikából, a matematika órán, aki franciából, a francián. És így tovább. A szavaza
tokat a tanár urak összegyűjtik egy kis, leginkább piros színű noteszbe s évvégén
adják tudtotokra a szavazatok eredményét.
De tréfás kedvében van e sorok írója, gondoljátok magatokban. Hát igen, bevallom,
tréfálok, de a tréfa mögött nagyon komolyan elmélkedem. Mit is tehetnék mást? Diákok,
diákleányok, kezetekben szorongatjátok a bizonyítványt. Ki örömmel, ki bánattal.
Megértelek mindnyájatokat. Az örömötöket is, a bánatotokat is. És azt mondom az
örülőknek: tartsátok meg az örömötöket az évvégére. És azt mondom a bánkódóknak: Rajta, törjétek össze bánatotokat az évvégére s szerezzetek helyébe örömöt. Mert
rajtatok múlik minden. Nem igaz, hogy a tanár úr haragszik. Ő mindenkit szeret.
Jobban örül, mikor írja a jelest, mint ti, |mikor olvassátok és jobban fáj a szive,
mikor beírja a négyest, mint a tiétek, mikor megpillantjátok. És neki lesz a legnagyobb
boldogsága, ha évvégére elfogynak a szekundák.
Bizony így van e z !
Ezzel a gondolattal előre az újra kezdődő munkára!
R. M. Gy.
-
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A budapesti evangélikus leánykollégium.
Budapesti egyházunknak százados fiú 
gimnáziuma mellett néhány éves leány
középiskolája is van s ez a kollégium. Az
elnevezés a régi református iskolák ked
volt neve volt s benlakással egybekötött
középiskolát jelentett (az evangélikusok
líceumnak hívták ugyanazt). A mi kollé
giumunk is benlakással összekötött közép
iskola, de leánynevelőintézet, mely egyelőre
két épületben, két részben talál elhelye-

lésbe vette 15 évre az Országos Nőképző
Egyesülettől a Veres Pálné-utcai internátus épületét. A Nőképzőt is evangélikus
nő, Veres Pálné alapította s hosszú időn
át határozott protestáns jellegű intézmény
volt, csak az utóbbi években történt ez
irányból eltolódás. A Veres Pálné-utcai
épületben létesült az ú. n. továbbképző
líceum, melynek igazgatója egy évig Dr.
Szigethy Lajos volt, 1921-től kezdve e so
rok írója szervezte és vezette. Az iskola
célja a polgárit, vagy négy középiskolát,
végzett leányok nyelvekben és irodalom
művészeti tárgyakban való képzése volt,
három évfolyamban és tanfolyamokban. Az
iskola fellendült; benlakása megtelt nö
vendékekkel, kik közt a vidék és megszállt
területek gyermekei gyűltek össze. Egy
hiánya volt ez egyébként kedvelt intézet
nek: az, hogy nem adott államérvényes bi
zonyítványt. Újabb lépés akkor történt
leánynevelésünk terén, mikor a Deák-téri
polgári iskola igazgatója, Mikolik Kálmán,
51 évi szolgálat és Szerető munka után
nyugalomba vonult; ekkor a líceum igaz
gatóját bízták meg a polgári iskola vezeté
sével is. Ez 1926 őszén történt. Ugyanez év
A kollégium Deák-téri épülete.
meghozta a régen várt leányközépiskolai
törvényt, az 1926. évi X X IV . törvénycik
zést. Saját épülete a Deák-téri szép, pati ket, mely a gimnázium mellett modern
nás épület, melyben az alsó osztályok he nyelveket tanító leányközépiskolákat és
lyezkednek el. Itt volt 1904-ig a gimná pedig líceumot és kollégiumot is szervezett.
zium, melyben még édesatyám, Bőhm Ká S mivel mi a klasszikus nyelvek tanulását
roly, öregbítette az iskola jó hírnevét s leányokra nézve nem tartjuk a modern
ide költözött át a gimnáziumnak új épü nyelveknél előbbrevalónak, megszerveztük
letbe való áttelepítésekor a mostani egy a leánykollégiumot, mely főiskolára képe
házi pénztárból és környékén levő termek sítő érettségivel nyoleosztályú középiskola.
ből az 1883-ban megnyílt polgári leányis Hogy nem a líceumot választottuk, ennek
kola. Már akkor tervezték felső leányis oka abban rejlik, hogy a kollégium tan
kola, 1917-ben leánygimnázium felállítá terve a Veres Pálné-továbbképzőét követi
sát, de a terv nem valósult meg. Végre s ebben találtuk meg a női léleknek leg
1920-ban Raffay püspökünk határozott megfelelőbb tárgyakat, míg a líceum sok
fellépésére a pesti magyar egyház keze tekintetben a fiúreáliskolákhoz hasonlít.

—
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Az iskola az 1927 február 12-én tartott
közös egyháztanácsi határozat alapján
megszervezve, 1927. év őszén I. és a mi
niszter külön engedélyével Y. osztályával
meg is nyílt. Ez évben már II. és VI. osz
tálya is van; az alsó osztályok a Deák-téri
polgári iskola helyén, a felsők a Veres
Pálné-intézetben működnek addig, míg

nincs is az országban több. A két épület
nehézségeit a tanulók nem érzik, az iskola
egységes szelleme áthatja őket: közös meg
nyitó, október 6, reformáció, március 15,
évzáró ünnepélyek, továbbá a közös ifjú 
sági istentisztelet és templombaj árás mel
lett a Szembe (a szép magyar beszédre
nevelő egyesület, a polgári e régi külön-

A kollégium Deák-téri díszterme, melyben egyházi gyűléseinket
is tartani szoktuk.
egy megfelelő épületről tud a fentartó
egyház gondoskodni. Az igazgató és taná
rok vonulnak egyik épületből a másikba,
egészségügyi sétát végeznek, ez persze
munkaerejüket kisebbíti, kedvüket a szép
szolgálattól azonban el nem veszi. A nö
vendékek száma emelkedik s főleg a felső
osztályok népesek: ez évben két V. osztálya
van 80 növendékkel s a Vl-ban 52 tanuló
van, úgyhogy ilyen népes VI. osztály

—

leges egyesülete), a Bajtársegylet, Gyámintézet együttesen működnek s fogják öszsze az ifjúságot: Természetesen megtartot
tuk a régi iskolák bevált intézményeit: így
külön életképes önképzőkörben működnek
az alsó és külön a felső osztályok tanulói.
Hogy milyen munka folyik az iskolá
ban, azt röviden vázolni lehetetlen s így
csak a más iskolákban talán kevésbé fel
található jelenségekre mutatunk rá. A ta
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dern nyelvek tanítására különös gondot
fordítunk: az I. osztálytól kezdve német
nyelvet ír elő a tanterv, ezt mi hat éven
át két csoportban: kezdők és haladók kü
lönválasztásával tanítjuk, a 111-tól angol
a mi második nyelvünk, melyet szintén
két csoportban tanítunk, hogy minél keve
sebb tanuló legyen együtt. E rendes tár-

nítás a tanterv szerint folyik, kiegészül
azonban gazdag szemléltetéssel, amit, a
több mint 2600 darab művészettörténeti,
irodalmi, földrajzi, vallástani, természettudományi diapozitív tesz lehetővé. Eze
ket nem külön előadásokon mutatjuk be,
hanem két Epidiaskopunk segélyével a
rendes tanítási órákon alkalmazzuk, ta-

Részlet a Deák-téri épületből.
valy 176 alkalommal. Van még sok ezer
képünk, melyek vetítése ilyen gépekkel ki
tünően lehetséges s vannak tárgyak, pl. a
művészettörténet, mely a felső osztályok
rendes főtárgya s melynek tanításával Ve
res Pálné-intézetünk úttörő volt, amelyek
kizárólag szemlélet alapján gyakorolnak a
tanulók lelkére mély benyomást. A zenetörténet is rendes tárgy: itt megint sok
zongorán és énekléssel való bemutatás hagy
mély nyomot a fogékony lelkekben. A mo-

—

gyakon kívül V-től a rendes órák keretén
belül francia nyelv is tanulható. A IV.
polgári osztályból ugyan különbözeti vizs
gával lehet csak a kultuszminiszter által
előírt módon V. osztályunkba lépni, de
tanfolyamok rendezésével könnyítjük meg
a tanulóknak e vizsgát. — S bár a kollé
gium legvonzóbb tárgyai az irodalmi és
művészetiek, emellett a természettudomá
nyok terén is mindent kísérleti alapon
igyekszünk közel hozni. Az eddigi felsze
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relés a jelenlegi osztályok számára meg
lepően gazdag a természetrajz, vegytan és
természettan terén egyaránt, A további
osztályok annak idején megtalálják majd
a szükséges szemléltető eszközöket egyhá
zunk áldozatkészségéből. Sokezer kötetű
tanári, ifjúsági és irodalmi könyvtár áll a
növendékek és tanárok munkájának kiegé
szítésére, a Segélyegylet pedig tankönyvek
kel a növendékek egyharmadát látta el a
múlt évben.
A VI. osztályig folyó kézimunkatanítás
mellett a nők számára fontos háztartástan
is rendes tárgyként szerepel; s ha ez év
ben még csak elmélet volt, buzdítás az
otthoni munkára, jövőre már gyakorlato
kat is tervezünk. S ha a kézimunkaórán
varrnak tanulóink, a háztartástan órákkal
kapcsolatos gyakorlatokon főzni fognak s
önkezük munkáját „élvezni” . Így lassan
ként megvalósítjuk a tanterv és a józan
ész minden kívánságát, Hogy azonban
vállalkozóknak művészeti rajzot, gyorsírást
is tanítunk, ez csak természetes ez iskola
alapításakor követett elveinkből: sokol
dalú, de egy-egy ágban alaposan képzett,
müveit honleányokat akarunk nevelni.
Az életben való munkálkodáshoz szok
tatnak az ifjúsági egyesületek a már emlí
tett két önképzőkör, jótékonyságra a B aj
társ, Segítőegyesület, Gyámintézet, hol
fillérekből nagy összeg gyűlik össze, mely

ből szegény tanulók tandíját fizetjük, ru
hasegélyt. nyújtunk, karácsonyi ajándéko
kat osztunk stb. S ha nyilvános előadást
rendezünk (mint pl. tavaly a Schubert■estet, most a „Nagymamit ‘ -t, a kicsinyek
nél nekik megfelelő darabok bemutatását),
ezzel is jótékony célt szolgálunk: kará
csonyi ajándékozásra jut nagy pénz, tavaly
a fasori gimnázium Böhm-emléktáblája,
ez évben kedves kis ifjúsági lapotok, az
„Ijfú Évek” jutott anyagi erőhöz.
A kollégium a kialakulás felé gyorsan
halad: jövőre már III. és V II. osztálya is
lesz. Emellett azonban fentartunk egyéves
továbbképzőt olyan leányok számára, kik
nem életpályára készülnek, hanem polgári
iskolai tanulmányaik befejezése után még
valamely általános műveltségre töreksze
nek. Továbbképző liceumunk utolsó évfo
lyama ez évben bezárul s így ennek az
egyéves
továbbképzőnek
megszervezése
igen fontos. A kollégium erős felső osztá
lyai mellett ennek létjogosultságához nem
fér szó.
Talán e pár szó kissé meg fogja ismer
tetni az ország és egyházunk egyetlen kol
légiumának szervezetét a legilletékesebbek
kel, a magyar evangélikus ifjúsággal. Más
célt nem is szolgált e kis cikk, hiszen, hála
Istennek, a fejlődés legjobb útján levő in
tézetnek nincs reklámra szüksége,
Dr. Böhm Dezső

Emlékezés Bernáth Gáspárra.
Az ötven év előtti könyvpiacon egy
szokatlanul kapós könyv jelent meg,
melyben kötetbe voltak gyűjtve Bernáth
Gáspár adomái, élcei, apró freskóképei
és gazsiádái, miket hátrahagyott bús öz
vegye : a szamarkandi püspök szedett
rendbe. Ma már nevét is alig ismeri az
újabb nemzedék, ha csak véletlenül nem
emlékszik az irodalomtörténetből arra,

—

101

hogy ott szerepel neve valahol Lanka
Gusztáv és Riskó Ignác társaságában.
Életrajzát kevéssel halála előtt maga
írta meg s odaadta Nagy Miklósnak, a
Vasárnapi Újság szerkesztőjének. Pár sor
volt az egész. Született 1810-ben, Tisza
füreden. Apja könyvgyüjtő, nagytudású
ember; foglalkozik geológiával, kémiával,
történettel és zenével. Fiát Debrecenben,

—

Pesten és Patakon járatja iskolába. A
gyermek korán árván marad, tudása félig
épül ki, rendszeres képzése abbamarad.
Ifjúságának májusa Józsa Gyuri, Keglevich Miklós, Papszász Lajos heted-hét or
szágra szóló dáridóiban izzik el, mikről
Vas Gereben regényei és Vay Sándor em
lékezései mesélnek sokat. Valami rejtelmes
atavizmus folytán egyre jobban megébred
cigányos, bohém, cinikus természete, mely
be sajátságos filozófiai nyugalom vegyül.
A márciusi ifjakkal él együtt, de pártpoli
tikát nem ismer. Ha megkérdezik: „Gazsi,
te milyen párti va gy ?” — csak ennyit
felel: „Magyar vagyok". Ügyes szofizma
volt-e ez, vagy mély tragikus megsejtés —
ki tudná megmondani. . .
Kossuth 48-ban egy kisebb hivatallal kí
nálja meg, mit azzal a feltétellel fogad el,
hogy más dolga nem lesz, mint elsején a
nyugtát aláírni. Kossuth mosolyogva egye
zik ebbe, mert Magyarország elég gazdag
arra, hogy egy ilyet elbírjon, de kettő már
sok lenne. Ha a szabadságharc után egyegy bús magyar megkérdezte, hogy csak
ugyan nem dolgozott-e, imigyen szokott
felelni: „Láthatod, mert ha csináltam vol
na valamit, úgy ma az akasztófáról beszél
nék veled.”
A későbbi kiegyezési politikába se kozmásodott bele. Csak Bismarcknak volt nagy
tisztelője, kiről azt állította, hogy olyan
éles látása van, hogy a három éves gyer
mekből kinézi leendő unokájának politikai
terveit.
Tipikus alakja volt a régi Pestnek. Hár
man valának ilyenek. Bizay, a nemzet bá
rója — írván a nevét: B.zay-nak, aki forró
nyáron is ékköves díszmagyarban járt s
hoppmestere volt a Balatonban feredőzőknek s vámszedője vendéglősnek és vendég
nek egyaránt. A másik volt a közel két
mázsás, selypítő „Moháéi báci” , kinek
— Gazsi szerint — óriási csizmáit a törö
kök a muszka ellen ágyúknak kérték köl
—

csön. A „K orona” vendéglőben falatozott
egész nap s lesett jámbor hívekre, kiket
kész volt a kártyázás művészetébe te
avatni.
Ezeket azonban lenézte Gazsi bátyánk.
Ő úr maradt akkor is, mikor mindenki
szolgája volt. Sok jót tett a szegényekké1,
mikor maga is közadakozásból élt.
Ott lakott a régi Fehérhajó-utca 5. szám
alatt; benn az udvarban, egy nagy szobás
lakásban. Ablakai be voltak rendezve pin
cének, kamrának. Egyikben az üvegek
pompáztak ékes felírással és gyöngyöző ne
dűvel, a másikban rózsaszín sonkák ábrán
doztak, finom kolbászok nyújtózkodtak,
délvidéki almák mosolyogtak. Ő maga
mindig másnak volt a vendége, de legna
gyobb boldogsága az volt, ha mást vendé
gül láthatott. Kamrája, pincéje sose volt
üres, gondoskodtak arról a jó magyar úri
családok a Tiszahátról épúgy, mint túl a
Dunáról. Egy abbamaradt tót diák volt
az inasa: Vojtina Mátyás. Nevét Arany és
Tompa is megörökítették. Bosszantotta is
ez, mert hogy az ő neve lassan kikopik az
irodalomból, addig ez a féleszű ember hal
hatatlan lesz, holott csak egy verset írt a
flótás — Gazsi szerint — a márciusi ifjak
hoz, mely így kezdődött:
„E gy kis halál, nem tesz semmit,
Őseinknek szintúgy volt.”
Tisztaság és rend volt mindig a szállá
sán. Még a sarki boltos is azzal kedveske
dett, hogy egyenlő tüzelő darabokat válo
gatott össze neki, miket szalaggal kötve
össze küldött fel mindig. A nagy cinikus
ágya felett ez a kihímzett mondás volt ol
vasható: „Isten gondviselése az én bizo
dalmám” . Mindig mély megilletődéssel
nézte boldogult szülei képét, akiket Balogh
Zoltán, a fiatal író, az ő leíró elbeszélése
után festett meg. íg y festett az ő lakása,
hol még a hetvenes években is lúdtollal
írta bohóságait.
Különben mindig példás gavallér vplt.
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Tudta, hogy mikor kell zsínóros attila, mi
kor németes frakk. Nyakkendője mindig
szépen csokrozott. Őszülő haját kis korig
feketére festette, hogy így becsapja a ha
lált; de később abbahagyta, nehogy valaki
azt mondhassa róla, hogy Ő „Schwarz“ .
Induljunk el vele már otthonról. Egyik
kezében a pár évtizedes esernyő, a másik
ban a pipa. Ép akkor ér a Váci-utca sar
kára, mikor egy mecklenburgi táltosoktól
vont terhes kocsi jön. Megállást jelezve fel
emeli esernyőjét, áttipeg az utcán s a nép
bámulatára csak ennyit mond: „Szeren
cséje, hogy megállóit, mert elgázoltam
volna.” Télidőn is kimegy a Dunapartra.
A köd se bántja, mert legalább nem látja
a sárga-fekete lobogót a váron. Máskor
meg él az alkalommal s a vastag ködből
kétrend téli ruhát csináltat. Nyaranta,
míg édesanyja élt, el-eltűnt a tiszai vidék
re, honnan csodás újságokat hozott, mert
egyszer annyi volt a szúnyog, hogy ő pár
téglát tett a kert végébe s azok reggelre
kétemeletes házzá dagadtak; más szeriben
meg oly nagy volt a sár, hogy a gazdák
ölben hordták ki a kutyákat ugatni.
Életének öt főelve volt: 100 aranyat
Ígért annak, aki öt valaha sietni, nevetni,
fizetni, hízelegni, vagy gorombáskodni
látta. Csodaszép lassan tudott járni. Egy
este, 10 után már, ment a Nemzeti Szín
ház felé, valaki megkérdezi, hogy hováhová? — „A színházba” . — „Hiszen már
11 óra is van.” -— „Nem is a mai előadásra
megyek, de a holnapira* *, — ezzel tovább
ballagott. Táncolni soha se próbált, pedig
a csárdást szerette nézni. A 30-as évekten
ő is írt vágy hat darabot. Akad még öreg
füstös, ki el tudja játszani: Az Alföldön
halászlegény vagyok én . . . vagy a mási
kat : Sötét felhők kerekednek az égen . . .
Atyai öröksége volt a zene iránti szeretete.
A csodás magyar muzsikusról, Lavottáról
írta legszebb és legértékesebb munkáját.
Képét és írásait sokáig őrizte. Majd a Nem

—

zeti Zenedének adta el s az érette kapott
pénzt egy nagy borítékban félretette e
felirattal: Temetésemre. Ebből is temették
el. Mit is csinált Gazsi egész nap? Volt
neki dolga elég az íráson kívül, mit Petricsevich-Horváth Lázár bíztatására a Hon
derűben kezdett meg — és Jókai Üstökösé
ben fejezett be. A vidéki asszonyságok
komisszi ókkal még levélben is megkeres
ték; ezek mellett unatkozni nem lehetett.
Ebédre az Arany Sas-ba járt, hol szabad
étkezése volt, mert személye sok kedves
vendéget vonzott oda. Itt fecsegett azután
sokat feleségéről, a szamarkandi püspök
ről, meg jó barátjáról: Rothschildról. Ez
utóbbi sose hagyta békén. Akárhányszor
annyi aranyat küldött neki, hogy reápenészedett s kénytelen volt csűrt bérelni, hol
időnként kiterigette. Megmutatta egyszer,
hogy őt jobban tisztelik még a tőzsdén is
Rothschildnál. Egy nap ugyanis felment a
pénzkúfárok e gyülhelyére s bemutatko
zott, mint Bernáth Gáspár. Szívesen fogad
ták és elmagyaráztak neki mindenfélét.
Máskor meg felmenve, Rothschildnak adta
ki magát, hát kidobták. Ebből egyenesen
következtetett arra, hogy mennyivel jobb
az ő neve a pénzügyi körökben, mint a
nagy bécsi bankáré.
Jó hely volt ez az Arany Sas, mert ide
nem járt spion s Gazsi szerint itt még
1852-ben sem tudták, hogy már vége van
a forradalomnak. Mikor Jókai „És mégis
mozog a fö ld ” című regényét írta, itt mesélgette el neki Bernáth Gáspár, hogy mi
lyen volt a régi Pest. Azt nem szerette,
ha más nagyított előtte. Egy asszonyság
valami hihetetlen lopást beszélt el, ami a
Nemzeti Színházban történt volna, mire
megjegyezte, hogy azért ne menjen el a
gyapjúutcai német színházba, mert viszont
ott az ő lábáról úgy lopták le á harisnyát,
hogy a cipőjéhez nem is nyúltak. A hihe
tetlen találmányok hallatára meg azt
mondta el, hogy találkozott egy amerikai
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orvossal, ki oly ügyesen tud mű-tyúkszeme
ket csinálni, hogy azok épúgy fájnak, mint
az igaziak. Ha valaki ilyenkor megje
gyezte: „Gazsi, Gazsi, bolond vagy te ..
csak ennyit mondott: „H jah barátom, én
elhasználtam az eszemet, nem úgy, mint
te.”
Politikában különösen a német nagyzolást nem szerette. Egyszer figyelmeztették,
hogy a Pester Lloyd azt írta, hogy az or
szágnak a németség adta a nemzetfentartó
elemet. „Igazuk van — bólintott rá — tő
lük tanultuk el a hosentrágert ” .. Egyszer
benézett az országházába is. Meg is udva
rolta az egyik nagyképű honatyát azzal,
hogy „Hallottam én Deákot, Kossuthot is
beszélni, de mint Te . . . úgy egyik sem
izzadott ” . . .
Esténként a Kis Pipába járt, hol oly jó
bort mértek, hogy egy megyei diurnista
két meszely után magát alispánnak kép
zelte. Ide hordogatta a színházi híreket az
öreg Hubay Józsefnek. Egyszer is nagy
komolyan beszéli, hogy Hollósy Kornélia
az Éjszak Csillagában oly csodás vékony
hangon énekelt, hogy egy szabó legény a
kakasülőn tűbe fűzte s nadrágot varrt vele.
Ezt ő maga látta, mert az előadásból nem
láthatott semmit, ugyanis egy szép delnőt
akart megnézni az egyik páholyban, hát
annyian jöttek be ezalatt az állóhelyre,
hogy már nem bírt visszafordulni.
íg y esténként nem vette rossz néven, ha
a vidéki urak előfizettek soha meg nem je

lenő verseire, miknek fűzött példánya 1
frt, díszkötésü példánya két forint lesz,
de előre kell fizetni. Egy este nehezen be
szélt. Kérdezgették, hogy mi baja van.
„Sem m i. . . csak a nyelvemet törtem ki a
reggelinél, mert kiakartam mondani Tracavanoprop ucsota tovszky Szaniszló, lengyel
követnek a nevét.“
A kávéházakba nem igen járt, mert félt,
hogy a nagy füstbe odatapad a csizmája.
De hát elmúlik minden, Gazsi is megöre
gedett. A kolerát még megélte. El is hí
vatta a kerület főorvosát és rendeltetett
szereket a betegség ellen, de kijelentette,
hogy ő bizony be nem veszi. „Hát akkor
minek hivatott?” — „Mert tudtam, hogy
most ingyen jár.” . . . A halál gondolatá
val is kezdett megbarátkozni. Egy őszi dél
után a kerepesi temetőben sétálgatott Lisznyay Kálmánnal. „Látod, Kálmán, ha éltet
a jó Isten, eljutunk még ide is.” Halálos
ágyán francia pezsgőt itattak vele. „Tud
tam, hogy megöl az átkozott francia” —
hörögte végül. Legbecsesebb kincsét: Pe
tőfi két levelét semmi kincsért el nem adta,
mert becsületes embernek többet ér az két
országnál. Halála előtt kevéssel Teleky
Sándor grófnak küldötte el. Nem létező
többi vagyonát végrendeletileg a lipótvá
rosi bazilikára hagyta. A világháború
utáni nagy devalváció elnyelte, úgylátszik,
ezt a nemes alapítványt is, mert nyomát
sehol se találjuk.
Oravecz Ödön

A hídépítők.
Magamféle poétáskodó ember, aki nem
szavakban, hanem képekben gondolkodik,
a Krisztust váró, ádventi időszakot hídnak
látja. A túlsó vége a mennyekben, az in
nenső a földön van. Messziről, tipegve,
ajándékokkal megrakodva jő egy kis gyer
mek. Kicsi, fehér zászló lebeg feje fölött.
—

Rajta a felírás: „Dicsőség a magasságos
mennyekben az Istennek, e földön békes
ség és az emberekhez jóakarat!”
A szabadságot váró Széchenyi korszak
nak, a negyvennyolcat megelőző huszonöt
éves nemzeti ádventnek is híd a jelképe.
Rajta nem gyermek tipeg, hanem harag
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tói és lelkesedéstől villogó szemű óriás dü
börög felénk. Egyik kezében kard, a má
sikban zászló. Ezt a zászlót majd golyó
lyukgatja át és vihar tépi meg. Rajta szent
jelszavak: Egyenlőség, Szabadság, Test
vériség.
De nézzük meg csak jó l: ez nem képze
letbeli liíd. Ez a Lánchíd. Ez a SzéehenyiLánchíd.
Ez a gyönyörű híd, mely könnyed, mint
ha csipkéből volna szőve és erős, mint aki
nek acélból vannak az idegei. Ez a híd
magyar ember szemei előtt nem élettelen
tárgy. Ennek lelke van, ez élő egyéniség.
Már a színpadra is feljutott, Herceg Fe
renc hatalmas drámájának láthatatlanul is
szívet megrázó erővel címszerepet játszó
hőse a „H íd“ , a „Széchenyi— Lánchíd".
Illetőleg az eszméje. Mert a darab leg
nagyobb részében éppen ennek a hídnak a
megépítése az események, a harcok közép
pontja. Éppen azért én, mint történetíró,
annak a műnek a rövidebb, színlapra in
kább való címét megnyujtom és „A híd
építők ’ ’-re változtatom.
Hídépítők annak a főszereplői. Még pe
dig nemzeti és egyházi, vallási tekintetben
egyaránt.
*

Széchenyi a nagy nemzeti hídépítő.
Ilyen hangulatkép, mint az enyém, nem
annyira tanít, mint inkább érzést ébreszt,
gondolatokat kelt, elhatározásokra buzdít.
Ezért csak utalok arra: olvassuk el Szé
chenyi harmadik főmunkáját, a Stádiumot.
Abban megállapítja, mi legyen a tizenkét
pillére az építendő nemzeti hídnak. Jogegyenlőség, közteherviselés, a jobbágyság
felszabadítása, népképviselet a leghatal
masabbak ezek között a pillérek között.
.Maga a Lánchíd, melyen a nemes embert
is vámfizetésre kötelezték a Régi Magyarországból az Üj-Magvarországba átvezető
eszmei híd. De hidat kívánt ő építeni az
uralkodóház és a nemzet között. Százados
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félreértéseket eloszlató,
kiengesztelődést
hirdető, összefogó munkára buzdító szere
pet töltött be. Sorsa az lett, ami általában
az eszmei hídépítőké, akiket elsodor a po
litikai harag hulláma, halálra sebez a po
litikai szenvedélyek jégzajlása.
Ellentétbe jutott Kossuthtal, a másik
nagy hídépítővel: Nem a hídépítés eszméje,
hanem annak módja, egymásutánja, népi
esen mondva, tempója miatt.
És a félreértések gyanúsítások prometheuszi kínjait kellett elszenvednie. Úgy
hogy a legnagyobb magyar egyúttal a leg
boldogtalanabb magyar is.
Hídépítő Herczeg Ferenc darabjának
harmadik főszereplője, József nádor is.
Hidat építgetett soha nem lankadó buzga
lommal, láthatatlan és sokszor szizifusi
munkával az uralkodóház és a nemzet kö
zött.
Ő az uralkodóház magyar ágának meg
alapítója. Köztünk élt, Budán és Alcsuthon. Budán van családi sírboltja. A szent
sírok és az alcsuthi föld áldott rögei őt, a
történelem „új földesurát” , épúgy mint
Jókai képzeletének szülöttjét,
Ankerschmidt lovagot, ivadékaival örökre hoz
zánk kapcsolják.
Neki is az volt a sorsa, ami a hídépítőké.
Mind a két partról gyanakodva nézték.
Bécsben kurucnak, „dér neue Ragoszi” nak csúfolták. Itthon azzal gyanúsították,
hogy nádori, alkotmány védő szerepét cser
benhagyta. Pedig a tárgyilagos történetírás megmutatja, hogy ő, aki magyarul is
megtanult, nemzetünk jó barátja volt. És
mint ilyen, az uralkodóház érdekeit is job
ban szolgálta, mint a dinasztia érzésfolya
mának túlsó partján álló Lajos főherceg
és társai. Ha a végzet el nem rabolja tő
lünk, ki tudja elsodorta volna-e az 1848—•
49-es idők vérfolyama azt az eszmei hidat
uralkodóház és nemzet között, amit, majd
a későbbi kor áldott hídépítői, Deák Ferenc
és társai Erzsébet királyné buzgó imádsá
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gával támogatva olyan
tudtak helyreállítani.

nagy

munkával

Erzsébet királynénak, a bajor hercegnő
nek neve felidézi lelkünk elé Mária Do
rottyának, a württembergi hercegnőnek,
József nádor feleségének képét. De kár,
hogy Herczeg Ferenc őt kihagyta darabja
hídépítőinek sorából. Mert ő is építgette a
női szív finom tapintatával és gyöngédsé
gével azt az aranyhidat.
Tizenkilencéves volt, mikor gyönyörű
hazájából, Melanchton és Schiller szülő
földjéről, a legkedvesebb, legkedélyessbb
német törzsnek, a sváb törzsnek földjéről,
a Duna forrásvidékéről közibénk hozta
nemzetünk géniusza. A nemesszívü nő
őszintén megszerette nemzetünket. Megta
nulta nyelvünket. Tanítója egyházunk fia,
a pesti evangélikus gimnázium alapítója,
Schedius Lajos volt. Milyen lelkesedéssel
üdvözölték Mária Dorottyát 1826-ban, mi
kor az országgyűlés küldöttségének üdvöz
lésére magyarul válaszolt. Hídépítő volt
társadalmilag. A magyar főúri családokat
látogatta, őket a nádori udvarba vonta.
Széchenyit nagyrabecsülte. Családi ebé
dekre is meghívta. Egyik oldalon ő maga,
másik oldalon leánya, Henrietté, későbbi
belga királyné ült mellette, József nádor,
feleségével tréfálkozva, Széchenyit gyak
ran „Dein Széchenyi ” -nek nevezgette.
A polgári köröket is felkereste a demo
krata érzésű, Schiller eszményiségétől át
hatott, nemcsak rangjában, hanem érzésé
ben is királyi asszony. Gyakori vendége
volt a pesti deáktéri evangélikus gyüleke
zet egyik legkiválóbb oszlopemberének, a
köztiszteletben álló kereskedőnek, Liedemann Sámuelnek.
Hidat épített a gazdagok és a szegények
szíve közé is. A „királyi diakonissza” , a
jótékonyság csodája volt. És pedig nem
hideg közönnyel cselekedte a jót, hanem
nyájas tekintete, szíves szava mindig volt
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szegényeivel, még a börtönben felkeresett
boldogtalan rabokkal szemben is.
Ezt a hídépítő lelkét gyermekeibe is be
oltotta. Mostohafia, István, a későbbi ná
dor, édesfia, József, a későbbi honvédfő
parancsnok az alcsuthi parasztgyermekek
kel együtt játszadoztak. Sokszor bekiabál
tak ezek a park rácsos kapuján: „Palatínus
Pista, gyere játszani!”
A budai várkertben a nádorfiúk együtt
kugliztak meghívott budai gimnázistákkal.
És a leereszkedést nem éreztető kedvesség
nek ma is eleven példaképei az evangéli
kus nagy asszony ivadékai: József és Jó
zsef Ágost főhercegek és övéik.
Bizony Mária Dorottya sorsa is az lett,
ami olyan sok hídépítőé. A meg nem értés.
Nem a magyar partról. Innen csak áldás
hangzott feléje. Hanem Bécsben gyana
kodva nézték áldott szereplését. Mikor
férje meghalt, rákényszerítették, hogy el
költözzék, szeretett fogadott hazájából.
Azokat a gyönyörű szavakat, amiket
Herczeg Ferenc Seilern Kreszcenciának,
Széchenyi későbbi feleségének ajkaira ád
— elmondathatta volna Mária Dorottyával
is. Mert ez a két igazán íölséges asszony,
aki németnek született, önként magyarrá
lett. Meghódította őket a leghatalmasabb
hídépítő, a mi olyan sokat szenvedett nem
zetünknek hozzájuk édes-bús hangon szóló
géniusza.
#

Hídépítők Herczeg Ferenc színművé
nek főszereplői azért is, mert a vallásfele
kezetek korlátái fölé emelkedő szeretet
apostolai.
Maga Kossuth is a protestáns uniónak
volt egyik leglelkesebb munkáló ja és val
lási tekintetben is a legszabadelvűbb felfo
gásnak a híve. És ő a főépítője annak a
hatalmas hídnak: az 1848. X X . törvény
cikknek, mely a tökéletes vallásszabadság
és vallásegyenlőség gyönyörű elvével egye
sítette a haza minden vallású polgárait.
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És azt a hidat, amit az evangélikus Kos
suth az egyik partról megkezdett, építette
.a katolikus Széchenyi a másik partról.
Aki elolvassa Széchenyi naplóit, vagy
l ’ayr Sándornak, legnagyobb evangélikus
egyháztörténetírónknak könyvét Széchenyi
vallásos világnézetéről, az látja, hogy Széehenyi nagyon buzgó katolikus ember volt.
Igazi fia volt nagy nemzetségének, mely
két érseket adott a magyar katolikus egy
háznak. És nyomdokaiban járt édesapjá
nak, a rajongóan hívő katolikus embernek.
De mind a kettőnek, apának és fiúnak,
nemes lelke felemelkedett a vallásfeleke
zetek korlátái fölé, a vallási türelemnek,
helyesebben mondva, a vallásfelekezeti
különbséget nem ismerő szeretetnek tisz
tább légkörébe. Széchenyi István szeretett
és megértett bennünket. Tisztában volt
Luther világtörténeti nagyságával. Ismerte
az „Erős várunk ” -at. Idézett a Bibliából
Luther fordítása szerint. Megírta, hogy a
protestantizmusnak sorsdöntő szerepe volt
nemzetünk fenmaradásában.
Szerette a magyar protestántizmust,
szerette a magyar protestánsokat. Legbi
zalmasabb barátja a református Wesse
lényi Miklós, legkedvesebb költője, a mi
Berzsenyink volt. Ennek verseit, férje
gyönyörűségére Seilern Kreszcencia gyak
ran szavalgatta. A legnagyobb magyar
Kis Jánost egyszerű soproni lelkész laká
sában sokszor felkereste. A soproni líceumi
magyar társaság ülésein szívesen megje
lent. A Tudós Társaság dolgaiban Döbrentei (tábornak, a nagyszőllősi evangélikus
pap fiának tanácsával élt. A legnagyobb
hódolattal viseltetett a legelső evangélikus
magyar nagyasszony, Mária Dorottya
iránt. Megjelent a Mária Dorottya és Szé
kács által alapított budai gyülekezet temp
lomának felavatásán „ezen az igazi luthe
ránus ünnepen” , mint naplójában írta.
Hídépítő volt József nádor is. Érdekes
alakja ez a vallásilag szabadelvű ember
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annak a vakbuzgóan katolikus Habsburgdinasztiának. Döntő része volt abban, hogy
a szabadelvű vallási törvények nem szen
vedtek hajótörést az ultramontán bécsi kö
rök titkos ellenállásán. Vallásos elfogulat
lanságának jele az is, hogy mind a három
ízben vegyes házasságot kötött. Képzelhetetlenül nagy dolog volt ez a Habsburgcsaládban. Első felesége görögkeleti orosz
nagyhercegnő, a második anhalti reformá
tus és a harmadik, a mi Mária Dorottyánk
lutheránus württembergi királyi hercegnő
volt. És mind a három házassága eszményi
vegyesházasság volt. Mindannyiszor tisz
teletben tartotta felesége vallásos meggyő
ződését.
És hídépítő volt Mária Dorottya is. Igen
buzgó evangélikus lélek volt. Híve a pietista-iránynak, melynek hite az imádság
virágát és a jó cselekedetek gyümölcsét
termi.
Buzgón látogatta a pesti deáktéri temp
lomot, majd főrésze volt, Székács József
által támogatva, a budai „hegyen épített
egyház” megalapításába. Egymaga többet
áldozott erre, mint a budai hívek összes
sége. De hitvédője, apostola is volt vallásá
nak. Egy katolikus főpap támadó írásával
szemben olyan hatalmas védő munkát írt,
hogy ahhoz a nagy tudományú Székácsnak
sem volt hozzátenni valója.
Egyúttal, mint eszményi hídépítő, a re
formátusok és evangélikusok szolidárításának, összetartozandóságának volt a gé
niusza. Erre hivatottá tette származása is.
A nagy evangélikus uralkodóház sarjadé
kának anyai őse Orániai Vilmos volt, a
legnagyobb református hős.
Nagyon szerette a magyar református
egyház legnagyobb papját, Török Pált, a
pesti papot. Úgynevezett „Bibéi- und Betstunde” -kre összehívta Székácsot, Törököt,
Bauhofert, kedves budai papját és még né
hány rokonleiket. Udvarhölgyének, Forray
grófnénak, az első magyar kisdedóvóda

107

—

megalapítja, Brunswik Terézia grófnő
testvérének lakosztályában gyűltek össze,
uzsonnával megszakított vallásos elmélke
désre. Együtt imádkoztak és együtt olvas
ták a Bibliát Luther fordítása szerint.
Mert a főhercegnő annyira még sem tudott
magyarul, hogy a Római Levél filozófiai
mélységeit Károlyi Gáspár fordításában
megérthette volna. Egy alkalommal Szé
chenyi éppen ilyen bibliai óra idején
akart Forray grófnénál tisztelegni. A fő
hercegnő behívatta Széchenyit, Bibliát
adott kezébe. És a nagy katolikus ember
ebben a neki is szeretetre- és tiszteletre
méltó protestáns társaságban együtt épült

a Luther-féle Biblia-fordítás szövegén és
együtt emelkedtek fel a hű katolikus és
protestáns szívek az áhitat szárnyain az
örök harmónia kútfejéhez, Istenhez.
Az együtt Bibliát olvasó és együtt imád
kozó katolikus és protestáns hídépítők pél
dája minket is buzdít és kötelez.
Legyünk olyan buzgó hívei vallásunk
nak, amilyen lelkes híve volt a legnagyobb
magyar a saját katolikus hitének. De be
csüljük meg a máshitüeket úgy, ahogyan
Széchenyi megbecsülte. — És a magunk
kicsi körében mi is építgessünk a szeretet
aranyhídját a különböző hitnek hódoló ma
gyar szívek között.
Szzgethy Lajos

Édes anyánk könnyei.
Irta: Palóc.
Marci bácsi a legjobb ember a világon.
Tudta ezt Bandi meg Pali is, ezért várták
olyan nagyon. Nagy barna utazótáskájá
ból sok minden előkerült, ami a falusi bol
tocskákban nem kapható. Egy rúd sza
lámi, kandírozott gyümölcs, valami ú j
fajta társasjáték, szép nyakbavaló sál, fut
ball, végül egy régi évfolyamú Ifjú Évek.
Legalább is ez alkalommal ilyen tartalma
volt a nagy táskának, amely ilyenformán
egészen kiürült.
Igaz, hogy két hét múlva, mikor haza
felé megy Marci bácsi, tele lesz a táskája
mindenféle falusi jóval. Juliska mama
főzte szilvalekvárral, füstölt kolbásszal,
sonkával s ha ősz vagy legalább is nyár
volna (nem pedig május), mennyi piros
alma, illatos körte hallgatna benne. De
egyelőre nincs sok kilátás jó gyümölcster
mésre, mert most van az a bizonyos negye
dik esztendő, amikor csőstül jön a csere
bogár-áldás. Még nappal szép ép leveleket
látunk a fán. Estére megszállják a szár
nyas gonosztévők s reggelre rostává rágott

-

levelek, levélcsonkok fityegnek a fán. A fa
legyengül, a bimbók lehullanak. Oda a.
termés! Hanem hát ha korán kél a gazda
és amikor még a hajnali hideg megdermesztve tartja a kis gonoszokat, vigyázva
megrázza a fát, lepotyognak. Forró vízbe
fojtja őket és részletekben kacsa, disznó
megeszi.
Erről folyt a szó vacsora után. A vad
szőlős verandán ült a társaság. Már mint
Juliska néni, Marci bácsi, aki a testvérbátyja neki, meg aztán Bandi és Palkó
Jóllakhattak, mert a paprikáscsirkének
még a zúzája is megmaradt a tálon. De
még a befőtt sem fogyott el.
A fiúk nógatták Marci bácsit, hogy mu
tassa már meg, hogyan kell játszani azt az.
új társasjátékot, amit hozott.
Mindenki húzott egy város nevet s az
előtte lévő Magyarország térképébe bele
kellett illeszteni. Ha Csonka-Magvarország
városa volt, akkor kis köralakú papirosra
volt írva, de ha megszállott területhez tar
tozott, akkor vérző piros szívek kerültek
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elő. Olyan szép játék volt ez, hogy Juliska
néni sírvafakadt, mikor meglátta. Amúgy
is olyan lágyszívű, könnyen rívó özvegy
asszonyka volt.
Úgy kilenc óra felé már ásítozni kezdett
mindenki. Faluhelyen ez így van! Annak
a jó öreg petróleumlámpának a duruzsolása, amelyet a kis szárnyas lepkék csap
kodása kísér, a falu nagy csendje, a távoli
kenderáztatókból a békabrekegés, — mind
olyan andalító, ringató bölcsődal, hogy
Marci bácsinak is lekókadt a feje.
— Ejnye no — és nagyot csapott a szék
karjára — , ez a hosszú út Pesttől hogy elfárasztott! Gyerünk, húgom, aludni.
Juliska néni beleegyezőleg bólintott.
-— Bizony, tegyük el magunkat hol
napra. Csak még a kovászt beverem, mert
holnap kenyérsütés lesz.
— El ne felejtsem, Bandi, P a li; holnap
négy órakor kelünk fel, fiaim, mert le kell
rázni a cserebogarakat. Láttam, hogy a
Yilmos-körtét mennyire megszállták, pedig
Marci bácsi azt szereti legjobban. Nem ma
rad rajta levél reggelig.
Bandi mogorván hümmögött:
— Én ma is korán keltem gereblyézni,
hát én aludni akarok holnap. Majd le
rázza Pali a cserebogarakat az udvaros
Ferkóval.
Pali mérgesen felelt:
— Ugy-e, mikor osztozni kell valamin,
akkor az öregebb kapja a nagyobb dara
bot, most meg a fiatalabb dolgozzon az
erősebb helyett is. Majd ha fagy, hó lesz
nagy.
Már szaladt is a szobájuk felé, csak egy
futólagos „jó éjszakát*' és „kezét csóko
lom* ‘ hangzott utána. Bandi sem gondol
kozott sokat. Hasonlóképpen vágtatott
utána. Juliska néni szomorúan nézett a
bátyjára.
— Látod, Marci, mennyire hiányzik az
édesapjuk! Kisiklottak a kezem alól. Nem
tudok nekik parancsolni!
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— Gyenge vagy hozzájuk, Juliska bú
gom. Nagyon gyenge..„
— De hát mikor annyira örülök, ha úgy
egy-két napra hazajönnek a városi iskolá
ból, hogy nem tudok hozzájuk szigorú
lenni, pedig tudom, hogy a fejemre nőnek.
Most még csak 15— 16 évesek. Mi lesz, ha
megnőnek?! Szegény öregem, de rosszul
tetted, hogy itt hagytál.
Már sírt is, de azért hozzátette:
— Pedig hidd el, Marcikám, nem olyan
rossz gyerekek ezek. Még csak meg sem
buktak félévkor és olyan, de olyan jószívűek, hogy még az utolsó . . .
Megint nem tudta tovább folytatni,
mert a lágy szíve teljesen cseppfolyóssá
vált s most már keservesen zokogott. Marci
bácsi dörmögött valamit az ősz bajúsza
alatt és dühösen járt fel s alá a verandán.
Hirtelen megtorpant. Az arca kiderült és
mosolyogva szólt volna Juliska nénihez, ha
az már nem lett volna a konyhában s nem
verte volna bánatosan, de teljes erejéből a
kenyérnek való kovászt. Marci bácsi egy
percre beosont a neki szánt szobába, vala
mit kivett a táskájából és óvatosan benyi
tott a fiúkhoz.
— Fiúk, alusztok már? — kérdé sut
togva, de olyan hangon, hogy a fiúk cin
kostársnak sejthették.
— Igen is, Marci bácsi, már alszunk —
susogta vissza Bandi.
Pali abban a percben pukkadozva dugta
ki borzas fejét a takaró alól.
— Én is alszom, ha cserebogarakat kell
szedni.
— Alusztok? No hát akkor csak aludja
tok, pedig meg akartam beszélni veletek,
hogy ezzel a messzelátóval (benyújt a sötétes szobába egy csövet) mit figyelhet
nénk meg holnap?
— Messzelátó! — kiáltották a fiúk egy
szerre és már ugrottak is az ágyból.
De Marci bácsi behúzta az ajtót és ki
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jelentette, hogy csak akkor tárgyal velük,
ha visszabujnak. Megtették.
— No hát tudjátok, mi a tervem! — su
sogta állhatatosan az ajtóból a bácsi. —
Holnap reggel megnézzük a napkeltét. Fel
megyünk a Rákóczi-dombra s onnan figyel
jük meg. De jó melegen öltözzetek, mert
hűvös van s a harmat is száll ilyenkor.
Diadalüvöltés volt a felelet. A két fiú
az ágy végét taktusra rugdalta s valami
vad indulót fújtak hozzá olyan torkukszakadtából, hogy az édesanyjuk ijedten
szaladt elő azon lisztesen, hogy mi bajuk
van drágalátos csemetéinek. Marci bácsi
szájára tette az ujját és halkan mondta:
— Nevelem a fiaidat, Juliskám. Azt hi
szem, ez az egy pirula, amit holnap kap
nak, egy jó időre elég lesz.

— Ez — mondta nagyon komolyan
Marci bácsi.
— De hiszen ez egy termosz üveg, ebbe
forró teát vagy kávét kell tölteni.
— Becsapási kaland — kezdett viccelni
Bandi — , a te kezedben változott át a
messzelátó termosz üveggé.
Marci bácsi ellenben ünnepélyes komo
lyan, egy kicsit szomorúan is, leültette a
két fiút az asztal mellé és ő is leült velük
szemben.

— Hát, édes fiaim, egyiktek 15, másiktok 16 éves, már lehet veletek, komolyan
beszélni. Tegnap este édesanyátok azt
mondta, hogy keljetek fel jókor, 4 órakor,
mert munka volna a kertben. S a két fiú
ahelyett, hogy azt mondta volna: Megyek,
drága jó édesanyám, hiszen annyit fárad,
Juliska néni sóhajtott és hitetlenül né
dolgozik értünk éjjel-nappal. Apánk he
zett a bácsira, azzal visszament lábasai, fa 
lyett, is gondoskodik rólunk, pedig éppen
zekai és ragyogó rézüstjei közé.
elég özvegyi sorsát s a gazdaság sok ügy étMásnap reggel félháromkor ijesztően baját férfi nélkül intézni. Elég nagyok
lármázott az ébresztőóra Marci bácsi szo vagyunk már mi arra, hogy használjon fel
bájában és félórára rá már felöltözve várt bennünket s ne érezze magát támasz nél
Bandi meg Pali a verandán. Kacagva kül valónak. Ehelyett az én két öcsém egy
szökdécseltek a tegnap esti induló üte mással civakodva megtagadta az engedel
meire. Az öreg gulyás nem tudott hová mességet. No és mi történik azután! Jön
lenni, mikor meglátta őket. A tyúkok a a nagybácsi, aki — igaz — iparkodik kis
vén ‘eperfán ijedt pittyenéssel repültek becseinek kellemes perceket szerezni, de őt
egy ággal feljebb. Bodri hűséges kutya az anyátok iránt őrzendő hálának az ez
szeme azt fejezte ki, hogy ez után a csoda redrésze sem illeti még. Hát ez a nagy
után már csak a világ vége jöhet.
bácsi gondol egyet, bemutatja az ajtón a
— Marci bácsi, én viszem a messzelátót! — termosz üveget és kiadja azt messze— kiáltott harsányan Palkó.
látónak. S a két öcskös nem álmos és nem
— Nem igaz, én viszem, én vagyok az . fáradt többé, hanem 4 óra helyett már félöregebb! — dörrentett bele Bandi és már háromkor fölkelnek s jókedvvel indulná
rohant is a eső után, amely nyugodtan hú nak a Rákóczi-dombra napkeltét nézni —
zódott meg a Marci bácsi szekrénye tete a messzelátóvá előléptetett termosz üvegen
keresztül. Azt hiszem, magatok is érzitek,
jén.
milyen
nevetségesekké váltatok! Most már
Dulakodás után mégis Palkó lett a
azt
kérdem
tőletek, mit gondoltok, mi a
nyertes, mert ő volt a magasabb. De mi
teendőtök
ezek
után!
kor a kezében érezte, csodálkozva nézett
hol Bandira, hol Marci bácsira.
A fiúk lesütött szemmel hallgatták a jó 
— Ez az a messzelátó!
ságos szavakat. Egy darabig szólni sem

—
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tudtak. Végül Palkó a meghatottságtól re
kedten mondta:
— Megyünk édesanyánktól bocsánatot
kérni.
Már indult is.
— Hóha, hó! Éppen az kell, hogy fel
keltsed! ü g y sem aludt el egyhamar az
este, annyit sírt miattatok.
Bandi csendesen felállt és azt mondta
Palinak:
— Gyere, Palkó, rázzuk le a csereboga
rakat !
— Ez már beszéd, fiam! De még egyet
szeretnék én veletek megfogadtatni, édes
öcséim!
— Megfogadjuk — mondták egyszerre
és ünnepélyesen a fiúk s nagyobb nyoma
ték kedvéért mindketten felálltak.
— Becsüljétek meg az édesanyátok könynyeit, gyermekeim! . . . Sohase sírjon miat
tatok, — legfeljebb örömében.
A két fiú nagyon elérzékenyedett, mert
végeredményben csakugyan jószívű gyer
mekek voltak, csak nekik az sohasem jutott
az eszükbe, hogy talán nem cselekesznek
egészen helyesen a negyedik parancsolat
értelmében. . .
Mire készen lettek a cserebogarászással
— Marci bácsi mindenben segítségükre

volt — , éppen hét óra lett és megsült a
friss lángos a kemencében. Juliska néni
hozta a csupaföl-kávé mellé. Akkorák vol
tak a lángosok, mint egy kinyitott Kogutovitz-féle térkép két lapján Nagy-Magyarország hegy- és vízrajzi térképe.
A két fiú boldogan és fülig zsíros-maszatosan végezte be a reggelijét. Bodri is
jóllakott s most a hátán fekve, vígan hem
pereg a porban; négy lába az égnek.
Marci bácsi büszkén tekintett végig a
csoporton, mint a festő teszi egy jól sike
rült képe előtt. A fiúk felfogták és meg
értették a tekintetet.
— Fiacskáim — szólt most Juliska néni
szeretettel — , feküdjetek vissza még egy
kicsit. Megigazítottam az ágyatokat is. Á l
mosak lesztek egész n a p !
— Nem, édesanyám —- tiltakozott Bandi
— , mi ezentúl' a vakációkban szeretnénk
mindennap megnézni a napkeltét, úgy
mint ma. De édesanyánkat nem engedjük
többé annyit dolgozni s olyan korán kelni.
Ráfér már a pihenés!
Juliska néni csak nézett, nézett, addig
nézett, amíg jóságos szürke szemét el nem
lepték a könnyek.
Örömkönnyek! Lassan hullottak le fehér
kötőjére. Szólni nem tudott, csak csende
sen megszorította Marci bácsi kezét.

Az ifjúkor adósságai.
A diákévek legünnepélyesebb aktusa
azon a válaszponton, amikor a kis diák a
nagy diák lehetőségek tornáca előtt áll: a
konfirmáció. Akár az egyházi bölcseség és
szükségesség, akár az iskolai berendezés,
akár az egyéni élet kívánságai rendezték
ezt így be, egyformán nagyon jól van ez
így. Ebben a tényben éreznie kell a kis
diáknak azt, hogy ahoz, hogy nagy diák
legyen, az is szükséges, hogy először meg
kell konfirmálkodnia.
—
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Hányán érzik azonban ezt így meg? Há
nyán látják a zálogát a nagy diákságnak
ebben a vallásos élményben? A legjobb
diákoknál azt látja az ember, hogy a kon
firmációi előkészítés komoly hatásai alatt
akkor veszik kezükbe áhitattal a Bibliát,
akkor indul meg az ifjú i lelkekben az az
érdekes gyermekes problémákat keresés és
vallásos kérdések alapos
megvitatása.
Ilyenkor nagyon sok ifjú életének legelhatározóbb megállapításait teszi s olyan elő-
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nyös lelki változásokon megy át, amelynek •levonható tapasztalat, az élményszerü vég
áldásait egész életén át megérzi. Egyik eredmény nem lehet más, csak az, hogy
egyházi és politikai kiválóságunk, amikor Isten szentséges színe előtt is bizony
magas egyházi méltóságába beiktattatott, sággá lesz az, aminek az ember szívében
beköszöntő beszédében mondta el, hogy mindig kell élni: a kettő egyenlő az Isten
evangéliumi hitét a konfirmációja alkal tiszteletében és a kettőnek az egész életen
mával szerette meg, azt az igét, amit akkor át egy problémája van: a nemes verseny
kedves lelkésze mondott, azóta sem felej abban és azért, hogy Isten előtti megállása
tette el s ahoz mérte egész életfolyását. melyiknek szilárdabb,
megingathatatlaAnnak köszönheti, hogy férfi lett s az élet nabb és állandóan vallásosan egyensúlyoküzdelmeiben sikeresen tudta megállani zottabb? A két nem kérdésének ez az igazi
helyét.
problémája s így a konfirmáció oldja meg
A nagy átlag azonban hallomásból tudo ezt a kérdést s teszi vallásos emberek szá
másul vett dolgok alapján tudja, hogy erre mára feleslegessé az irodalmi hasonló kér
a szép ünnepségre ünneplő új fekete, vagy dések erkölcstelen megoldásainak még a
fehér ruhát kap szüleitől ajándékba s egy megismerni akarását is. Ez egy életre szóló
napon ő lesz a gyülekezeti élet központjá bölcsesség megtanulását jelentheti s aki
ban s ezzel részére az ünnepség élményei ebben a tekintetben sikeres vizsgát tett,
ki is merültek. Ettől az ifjúságtól távol az az életben egy bekövetkezhető súlyos
áll az a gondolat, hogy ebben az egyházi adósság rémétől szabadult meg. íg y látja
cselekményben a legszentségesebb esemény ezt a kérdést egyházunk is, ha erről nem is
történik vele. Pedig az történik vele ebben beszél s a gyermeki lélek, vagy a fejlődő
a szertartásban, ami a vad fával történik ifjúi lélek őszinte önmegfigyeléseire appela megnemesítés előtt. Ha az utóbbit oltás lálva, ilyenné akarja tenni ezt az igazán
útján megnemesítjük, az a jövőben szép és fontos kérdést. Az első közös úrvacsora
kellemes gyümölcsöket terem s ugyanilyen azután kiszélesíti ezt a megfigyelést s meg
hatásokat vár a konfirmáció nemesítő ha érteti most még csak öntudatlanul a tiszta
tása által az egyház, az iskola, a szülők.
ifjúság szükségességét.
Ennyire komolynak és szentségesnek
A tiszta ifjúlélek értelmi megállapítá
kell felfogni a konfirmációt s mert ez a saival teszi magáévá ezeket az igazságokat
szigorú előfeltétel hiányzik ifjúságunk
és a tiszta leánylélek érzelmi és kedélyvilánagy részéből, itt is súlyos adósságot csi gának oltárára helyezheti ezeket az érzése
nál a maga kárára az ifjúság. Ez a köny- ket.
nyelmüség azután olyan, mint a bibliai
A konfirmáció befejezése és az ünnep
eleven szén hasonlata.
ség hatása abban a lutheri mondásban csú
Nevelési jelentősége is sok van a konfir csosodik és foglalható össze: tartsd meg,
mációi szertartásnak. A konfirmációra
amid v a n ! Olyan jelentőségű ez a patriárvaló készülés közben láthatja az ifjú, hogy chális intés, mint a legkomolyabb eskü.
Isten előtt a férfi és a nő teljesen egyfor Elkötelező jelentősége van. A megtartás
ma. Mindkettőnek egyformán kell hinni,
és a megmaradás pedig a jellem kérdése
egyformán kell hűséges, egyházias és val lesz.
lásos életet élni. Ebben a szertartásban
Így láthatjuk, hogy méreteiben és tar
olyan közel kerül egymáshoz a két külön talmában tényleg az egész életre kiható
böző lélek, olyan észrevételeik lehetnek esemény ez a szentséges cselekmény. Amint
egymásról, mint más alkalommal soha és a az írás azt írja, hogy minden bűn meg-
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bocsátható, csak a Szent Lélek elleni bűn
nem, ugyanúgy minden evangélikus ifjú 
nak tudnia kell, hogy a konfirmáció elleni
lázadás és a késői korban az ellene elkö-

vetett hűtlenség a legsúlyosabb adósság.
Ifjú testvéreim, csak a konfirmáció után
ne verjétek magatokat adósságba!
H. Gaudy László

A könyv története.
A könyv történetéről szólva, 5000 évre
kell visszatekintenünk. Azonban ennek az
időnek első harmadából csak igen kevés
adatunk van. Amint a görög „byblos” és
a latin „liber” szókból gyanítható, a könyv
első anyaga a faháncs volt.
A könyv őstörténetét az egyiptomiaknál
kezdhetjük. Az egyiptomiak a Nílus del
tájának mocsaraiban bőségesen termő pa
pirusz-cserje szárának hosszában felszele
telt és összeragasztott beléből csinálták a
papírost, amelyre meghegyezett náddal,
calamus-szal írtak. A legrégibb papirusztekercs kb. Kr. e. 2400-ból való.
Kínában Kr. e. 3000 körül már nagy
könyvkultúra volt. Laotse, a kiváló böl
cselő, aki Kr. e. 500 körül élt, a császár
levéltárosa volt. A könyv anyaga abban az
időben vékony deszkalap volt.
Az asszir-babiloni népek a cserepet hasz
nálták feljegyzéseikhez. 1850-ben két angol
tudós, Layard és Itassam, kiásták Ninivében Asurbanipál (Szardanapál) király
könyvtárát. Mintegy 2200 táblából áll és
a Krisztus előtti 7. századból való.
Görögországba a Krisztus előtti 7. szá
zadban vonult be a papirusz és használata
az 5. században vált általánossá. A legré
gibb görög papiruszok a Krisztus előtti 4.
századból valók. A II. Ptolemaeus által lé
tesített alexandriai könyvtár több, mint
500.000 tekercsből állott. Mikor Kr. e. 47ben Caesar elfoglalta Alexandriát, elpusz
tult a könyvtárnak tetemes része, amely
nek fejében azonban Antonius állítólag
200.000 tekercset adott Kleopátra király
nőnek a pergamoni könyvtárból. A könyv

—

iár teljesen valószínűleg csak Kr. u. 291ben pusztult el, amikor az első keresztyé
nek Theophilus, antiochiai érsek alatt a
Serapis-templomot lerombolták.
A bőrt csak a Kr. előtti 3. században
kezdték könyvanyagul használni. A „per
gamen” szó Pergamon kisázsiai várostól
veszi eredetét, ahol először dolgozták fel
különleges eljárással írás céljaira az állat
bőröket.
Síma lapokat a mai könyv alakjában csak
a Krisztus utáni időben kezdtek használni.
Ezeket codez-eknek nevezték. A 2. század
ból maradtak fenn számunkra lapok egy
Euripides-codexből. A codexeket azután
védő táblába is bekötötték.
Rómában is a görögök terjesztették el a
könyveket, amit a bibliopola szó is igazol.
Az első könyvtárat Rómába a Libertastemplomban Kr. e. 39-ben létesítette Asinius Pollio. 370 körül Kr. u. Rómában már
28 nyilvános könyvtár volt.
A középkorban vallásos iratokat gyűjtöt
tek és másoltak. Az újtestámentom legré
gibb codexe, a Codex Sinaiticus a 4. szá
zadból való és Tischendorf János fedezte
fel a 19. század közepén.
A papírgyártást az arabok hozták ma
gukkal Európába (Spanyolország) a 12.
században, s az első papírmalom 1276-ban
létesült Olaszországban. A 14. században
kezdtek elterjedni a papíroson írt kézira
tok.
Petrarca, akit „az első modern ember
nek szoktak nevezni, nagy könyvbarát volt,
aki utazásai alkalmával sok könyvet vásá
rolt és sok könyvet másoltatott, sőt le is
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fordíttatott. A reneszánsz korábah Velence
és Firenze lettek a könyvkultúra gócpont
jai. Különösen az utóbbi város lendült fel
e tekintetben, a Medici-ek fáradhatatlan
buzgósága következtében. Mátyás kirá
lyunk Medici Lorenzóval állott közvetlen
összeköttetésben s értékes könyvtára, a
Corvina, 50.000 kötetre rúgott.
A könyvkultúra fejlődésében a legki
magaslóbb határkő azonban a könyvnyom
tatás feltalálása. Az első nyomtatott köny
vek Mainzból, Gutenberg könyvnyomtató
műhelyéből 1445-ben és a rákövetkező évek
ben kerültek ki. 1445-ből való a Gutenbergféle latin nyelvű biblia.
Magyországon
Angliával
egyidőben
1471-ben létesült az első könyvnyomda.
Kárai László budai prépost állíttatta fel

a Kómából elhívott Hess András által. E
budai műhely első munkája volt a Chronicon Budense. Híres volt még a Telegdy
Miklós által alapított nyomda 1582-ből. A
16. században már 23 nyomda volt Magyarországon.
A nyomtatásban megjelent könyvek
száma Gutenberg óta megközelíti a 10
milliót. Ez a szám újabban évenként
200.000 müvei szaporodik.
Ma a legnagyobb könyvtárak a párisi
Nemzeti Könyvtár és a londoni British
Museum könyvtára, amelyekben egyenként
kb. 3,500.000 kötet van.
Becsüljük meg a könyveket, mert ezek
a tudomány legfőbb terjesztői. A tudás
pedig hatalom.

P. F.

Dita álma.
Hulló hópelyhekkel játszik odakünn a
decemberi szél. El-elkapja őket,majd vissza
dobja a levegőbe s szállva-keringve, a
földre hullanak.
Bent a szobában vígan pattog a tűz s
a kandalló előtt kényelmes hintaszékében
ül Dita, az ábrándos leány. Haja mint
sötét korona övezi homlokát s a barna
tömegből még jobban kiragyog nefelejcs
kék szeme. Álmodozva nézi a hulló hó
pelyheket s a lelke messzejár, a gom olygó
fellegek között. Üresnek érzi lelkét, sze
génynek a szivét s úgy vágyik valami után,
ami közelebb vinné Istenhez. Álom száll
szemére, pillái lecsukódnak s Dita egy
szép rózsaszínű világban jár.
Egy kicsi hópehely leszáll az ablakra,
utána szállnak a többi testvérkéi s berö
pülnek az ablakon, körülszállingózzák az
alvó leányt s amint a földre érnek, pici tün
dérekké változnak. Lassan telik a kis szoba
s a sötétben sok-sok aranyos szárnyacska
csillog, amint a tűz fel-fellobbanó lángja
-
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rajuk világit. Dita nézi-nézi csodálkozz
nagy szemeivel a sok kis tündért s így
szól hozzájuk.
— Mit kerestek itt nálam, télnek pici
tündérei ?
— Mi mindannyian egy-egy üzenetet
hoztunk számodra, leányka! — felelték a
kicsi tündérek. Majd az egyik megrebbenti
szárnyát s halk zengő hangon szól — Az
én nevem Jóság s fogadd tőlem e pici
csillagot. Légy jó, engedelm es, az Isten
és emberek szeretni fognak érte s vigyázz
ajándékomra. Egy kis rebbenés, egy szárnyacska csillogása s megszólal a máso
dik tündér.
— Nevem Békesség, ültesd a lelkedmélyébe e kicsi virágot s meglásd, ennek
termése cak boldogítani fog téged. — Szól'
a harmadik tündér:
— Én, a Szerénység, kertemnek legszebb
virágát hoztam el néked, ültesd szivedbe,,
lelkedbe s szeretni fognak a nemesek.
— Halk rebbenés s szól a negyedik tündér:
—

— En, a Kitartás, egy szikrát adok
erőmből s ha gyengének érzed magad, ha
kétségek gyötörnek, ez új erőt ad neked
küzdelmedben.
— Kedves leányka, — szól az ötödik tün
dér, — én, az Ártatlanság, csak pár szót
adok neked, azonban ne feledd el. Légy
ártatlan, mint a liliom, egész életedben!
Csillognak a pici szárnyacskák s újabb
és újabb tündérke áll Dita ölében aján
dékával. Halkan szólal meg a hetedik
tündér:
— Én, a Szeretet, e gyémánt szivet hoz
tam neked. Tanulj meg ettől szeretni s meg
lásd, szived nem lesz üres, nem lesz
egyedül, elhagyatott.
— Én a zöld ágat adom neked, — mondá
a nyolcadik tündér. — A nevem Remény. Ha
tekinteted e zöld ágra veted, új hitet fakaszt
az elpusztult helyébe.
— E kis nefelejcset fogadd szívesen
tőlem, — zengi halkan a kilencedik tündér.
— Az én nevem, sohase feledd e l : Hűség.

Az utolsó szárnyrebbenés s az utolsó tün
dér, a Boldogság áll ajándékával Dita
ölében.
— Fogadd tőlem e fényes csillagot s
őrizd meg ezt. Amíg ez reád ragyog, bol
dogtalan soha nem leszel.
Megmozdul a kis szoba, csillognak az
apró arany szárnyacskák s kirepülnek
egyenként a homályos szobából. Kint
elvegyülnek a szálló hópelyhek közé s
tovább mennek utukon.
Ditának még annyi ideje sincsen, hogy
az ajándékokat megköszönje a tündérek
nek. Eltűntek mind.
Tekintete körüljár a kis szobában, de
az üres. Az aranyszárnyú tündérek nincse
nek sehol. Álom volt csupán az egész,
álom, melyet azonban Dita sohasem fog
elfelejteni s már nem érzi üresnek szivét,,
szegénynek lelkét. A tündérek gazdag
ajándékait s üzeneteit, mint az élet leg
drágább kincseit, őrizni fogja örökké.
Szilágyi Erzsébet.

Hitem ..,
Éltem szomorú őszi napjain
Ködös, sáros, göröngyös utain
Ha járok s már elcsüggedt a szivem,
Vigasszal vár s felemel a hitem.

Ha éltem tövisei közt járok
S a telkemre gyógyírt nem találok,
Ha nincs, ki bekösse vérző sebem,
Hű orvosom meggyógyít: a hitem.

Ha telkemre a bánat köde ül
S két szemembe ragyogó könnycsepp gyűl,
Ha érzem, nincs már sehol sem helyem,
Mindenkor megvéd s befogad hitem.

Ha láthatatlan előttem az út
S fülembe a csábító sátán súg,
Nem hagy elveszni, fogja két kezem
S a bűnből kivezet tiszta hitem.

Ha majd szemem örökre lezárul
S a sötét sir előttem kitárul,
Fehér szárnyon égbe száll a lelkem
S az Úr elé teszem le a hitem!
Szilágyi Erzsébet

—
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Hazádnak rendületlenül . . .
• Ünnepi

játék.

Irta: Szeberényi Zoltán ev. lelkész.
J
Sándor:
Szegény Hungária, mit akarsz hát velem?
Nem eszem földeden többé a kenyerem.
Dalodat nem zengem, könnyem nincsen
[érted:
Az örömet nekem szűk marokkal mérted.
Gyöngyöző borodba sem fojtom a búmat,
Boldogabb föld felé veszem én az útat!
Hungária (Szánakozva):
Botor! Ha itt hagyod a hazai rögöt,
Minden lépésedet könnyekkel öntözöd.
Keserűvé válik szádban minden falat,
Amit nem fogyasztasz a magyar ég alatt.
H idd e l: édesebb itt a fekete kenyér,
Mint idegen földön a puha, hófehér.
„ A nagy világon e kívül nincsen számodra
[hely,
Áldjon, vagy verjen sors keze: itt élned s
[halnod kell!
(szemrehányóan)
S ez a szegény haza — mondd — mit vé[tett neked,
Hogy most megtagadod, szívedből kiveted?
Amíg nagy volt, erős, hatalmas és boldog,
Míg ki nem fosztották, amíg jól ment dol[god:
Addig nem volt nehéz a hazát szeretni;
Addig nem akartad szívedből kivetni.
S most, hogy szegény, csonka, most, hogy
nem tud adni,
Most fogod elhagyni? Most kell meg
ragadni ?
Most, most van szüksége minden erős karra,
Hogy boldogabb jövő szálljon a m agyarra!
Sándor (Hungária szavai alatt meggör
nyed. Reménytelen hangon) :
Szebb jövőről beszélsz? — Bilincsben a ke[zed!
Sorsod előbb-utóbb pusztulásba vezet.
Csonka-bonka tested agyon van gyötörve,

—

. .
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(Folytatás.)
Köntösöd megtépve, — kardod összetörve!
Ellankadt karodba új erőt hol vehetsz?
Boldogabb jövőnkért ily bénán mit tehetsz ?
Hungária:
Szerte a hazában szítom a szent lángot,
Űj harcra buzdítom e fásult országot.
A síró szemekből könnyeket letörlök,
Csüggedő szívekbe újra reményt öntök.
Sándor (Űj reményre k apva):
Mutass hát nékem is egy reménysugarat:
Ezer éves hazánk, hogy tovább megmarad.
Hogy nincs veszve minden, hogy még
[remélhetünk,
Hogy kikéi sírjából letiport nemzetünk!
Hogy a szenvedésnek vége szakad végre
S boldog jövő vár ránk újabb ezer évre!
Hungária:
Nagyon kis hitű vagy! Nohát add a kezed,
Szellemem a múltba s jövődbe elvezet.
(Sándort a szín egyik felére vonja)
Mért csügged itt a szív? Miért lankad
[a kar?
Nem egy vihart, — százat állt ki már a
[magyar!
S ha vállaira gond, szenvedés, baj szakadt,
Szemében könny, ajkán panaszos jaj
[fakadt:
Bújában vele volt az ezredéves múlt
S tört reményi romján újra remény viru lt!
Száz vihar zúghatott pusztítón felette:
Megásott sírjába egy sem temethette!
Most se féltsd a magyart azért, mert
gyötri gyász,
Nagy-Magyarországra maga Hadúr vigyáz!
A hősök véréből újra reménység nő.
(az apródok címerére mutat)
Nézd! Bontja már szárnyát a szebb ma[gyar jövő!
(Az apródok tartotta címer kettényílik
s közepében ott áll mosolygó, szőkehajú,
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magyar-ruhás kislány képében a kiagyar
Jövő.)
Hungária:
Űj erőre kapunk, bilincsünk lerázzuk,
(letépi a bilincseit s földre dobja)
S nemzet-tipró gazok szem közé vágjuk!
Amikor a kürtök riadóra szólnak,
Jeltelen sírjukból kikelnek a holtak
És kigyul a szent tűz minden magyar
[arcra,
Úgy indulunk újra a nagy, a szent harcra!
Sándor (Hungária szavai alatt mintegy
lángra gyűl) :
Élek! Újra élek! Szívem újra dobban!
Érzem, honszerelitiem hogy újra fellobban!
Hazám! Legyen sorsod kegyetlen, mostoha,
Érted élek s halok, — nem hagylak el soha!

Hungária:
Gyászos éjszakánkra dicső hajnal derül,
Csak hazádnak híve légy rendületlenül!
(A fenék-függöny fölszalad s mögötte ott
látszik egész Magyarország lehetőleg
kivilágított térképe, ezzel a felírással:
„Íg y volt! Így lesz!” A térképet két
angyal tartja. Sándor, az öreg juhász és
Gyurka féltérdre ereszkedve, átszellemülten nézik. A színfalak mögött fel
csendül a Szózat, vagy a Magyar-Hi
szekegy, melynek utolsó akkordjainál
lassan összemegy a függöny.)
J e g y z őt : Az előadás joga megszerezhető
Szeberényi Zoltán ev. lelkésztől. Pót, Pest
megye.

Ephialtesek.
Az elrabolt Felsőmagyarország tanítói
nak hivatalos lapját lapozgattam. Ünnepi
szám v o lt: az u. n. Szlovenskó magyar
tanítói a csehszlovák köztársaság alapítá
sának tíz éves fordulóját ünnepelték. El
szomorító önmagában is. De itt még meg
tudtam nyugtatni lelkem háborgását azzal,
hogy a lap szerkesztője kényszerhelyzet
ben volt. Renitencia neki és tanítótársainak
kenyerébe kerülhet. De aztán olvastam egy
mondatot egy elnöki megnyitóban:
„E nép (a tótokat érti) a testvérnépeivel

Egy másik magyar ember meg egyene
sen örömrivalgásban tör ki egy ódában,
melyet a cseh állam alapításának tíz
éves fordulójára írt. Ez a költemény,
mint poéma, silány, aljas hízelgésével
pedig minden magyar ember arcába ker
geti a vért. Nem írom ide az egészet,
kár volna a nyomdafestékért, csak néhány
sorával igazolom kritikámat. így kezdi:

együtt tíz év óta ismét ura saját sorsának
egy szabad, önálló és független Csehszlovák
Köztársaságban, amely ebben az évben

Valóra vált az édes honfiálom:

eléri fennállásának első tíz esztendejét."
Ezt nem cseh, nem is tót ember mondja,
hanem a „K osice" zsupai tanító-egyesület
elnöke, magyar ember. Magyar ember je
lenti ki, hogy a tót nép tiz év óta ura

Tiz év kicsinység népek életében,

csak a saját sorsának, sőt a felvidéki
magyarság is csak tiz év óta boldog, mert
a szabad, önálló és független cseh állam
kötelékébe tartozhat.
—

Örömrivalgás szálljon szerteszéjjel
Ma szép hazánknak minden szent helyén!

Népek nyakán nincs már rabszolgajárom.

De kezdet, mely fényes jövőt igér.
Köztársaság az állam s megmarad

A népiül választott bölcs vezér alatt.
Cseh- és Szlovák-, német- s magyarnak ajka
Ma békét kér s igazságos haszont,

Nem a múltak sötét árnyékál hajtja:
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Nem azt kívánja: döntsön újra front;
Föl hát a zászlót két s három színével
S előre mind, ki e honban lakik.
A kutyák dala ez, kérem. Hogy is mondja
Petőfi ?
S harag múltán urunk
Ismét magához int
S mi nyaljuk boldogan
Kegyelmes lábait.
Minden szeretetem és minden fájdalmam
elszakított magyar testvéreimé. Életük
gyűlölt rabszolgasors: hallgatás és enge
delmeskedés. Tegyék! Szégyenpírban égő

homlokukra a Krisztus töviskoronájának
glóriája fonódik.
De azon magyarokra, akik nem hallgat
nak, hanem aljas hízelgéssel nyalják uruk
kegyelmes lábait, akik népek elnyomásá
nak nevezik az ezeréves magyar múltat
és nem akarnak erre a „sötét" múltra
gondolni sem, akik saját példájukkal hir
detik, hogy magyar ember becstelenné is
válhat: szálljon annak a millió és millió
magyarnak átka, akik ezer év alatt ezért
a hazáért meghaltak s akiknek szellőse
perte porát ilyen becstelen magyarok is
tapossák.

Jánossy István.

Indulás a táborba.

Cserkészet.
Nem kerülheti el figyelmünket hazánk
egyik legnagyobb ifjúsági mozgalma, a
cserkészet. Az egész országban számos
evangélikus csapat működik és még hány
evang. fiú van más iskolai, egyesületi stb.
csapatokban szerteszórva.
Az evang. cserkészek között óhajtjuk a
kapcsolatot megteremteni és működésünket
azokkal is megismertetni, akik nem cserké

—

szek, amikor lapunkban cserkész-rovatot
indítunk.
Mindenekelőtt a néhány évenként is
métlődő
cserkész-összejövetelekről
szól
junk.
Igaz, hogy messze van még annak az
ideje, ha az elvégzendő munkát és a szük
séges sok előkészületet tekintjük, még
sincs olyan nagyon messze az az idő, hogy
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megint cserkészvilág — jamborée (zsembori) — lesz, úgy mint volt 1924-ben Kopenhágában.
Érdekel ez minden magyar cserkészt és
minden magyar fiút, ha nem is cserkész,
de mert magyar.
Azt tudjátok mindnyájan, úgy-e, hogy
Kopenhágában a magyar cserkészek nagy
dicsőséget szereztek szegény hazánknak,
hoztunk is haza nagy díjakat, ott mindenki
szeretettel bánt velünk.
A legnagyobb elismerést, nemzetközi di
cséretet mivel nyertük, mivel érdemeltük
ki, mit gondoltok? Úszás, kötélhúzás stb.?
Nem, kedves testvéreim, a legnagyobb ha
tást a mi erkölcsi és vallásos fellépésünk
keltette, bár ez nem is volt versenyszám.
Egyszóval mi cserkészek nagy örömmel és
elégtétellel gondolunk kopenhágai nap

jainkra és így csak természetes, hogy
egyéb teendőink, tanulmányaink és mun
káink között mégis csak gyakran oda for
dul lelkiszemünk Londonra, ahol az 1929.
évi jamborée-t fogjuk megtartani, mert
nagy feladat vár ott megint ránk a magyar
cserkészekre, magyar fiúkra.
Erkölcsi és testi erőnkről kell majd szá
mot adnunk az egész világ cserkészei
előtt.
Sok szó lesz erről még mindenütt, min
dig több és több, amint halad az idő, talán
még az ország házában is fognak erről ta
nácskozni.
Tudjatok ti is mindnyájan erről, gon
dolkozzatok róla és ha érdekel titeket, fo 
gok majd a kérdésről és egyáltalán a cser
készetről többször is, többet is mondani
nektek.

A cserkész lelkiélete.*)
Az evangélikus cserkész próbázása
a vallásból.
hetőleg csak egy Bibliaverset olvasnak fel,
A cserkész vallásanyagból csakúgy próamellyel alátámasztják valamelyik cser
bázik (vizsgát tesz), mint a többi cserkésztörvényt. Semmiféle összejövetelről az
készpróbapontokból. A cserkész vallásos
ima nem maradhat el. Kirándulások alkal
lelkületének ismertető jele, hogy Bibliás
mával, ha a templomi istentiszteletet nél
ember, aki mindennap olvas a Bibliából
(legalább egy verset). A cserkész reggel, külözni kénytelen az őrs, raj, vagy csapat,
délben és este imádkozik, lehetőleg szaba a vezetők tartanak egyházi énekekből,
Bibliaolvasásból és imából álló áhítatot.
don a szíve sugallata szerint és nem beta
Az öntudatos lelkiélethez — még csak kez
nult imákat mond megszokásból. A Midő cserkészeink számára — nagyon jó szol
atyánk-ot minden alkalommal imádkozni
kell, de nem gépiesen elhadarva, hanem gálatot tesznek a Bibliai szakaszos nap
tárak, ahol az év minden napjára van egy
lassan, minden mondata felett gondolkod
va. Egyetlen istentiszteletet nem szabad Ige, magyarázattal és példával. A Biblia
tanulmányozásánál a párhuzamos verseket
mulasztania, ha kötelességeit híven akarja
teljesíteni. Az örsi raj- és csapatösszejöve mindig olvasni kell.
Gaál József
teleket mindig Bibliaolvasással kezdik, le
l
*)

Hozzászólást eliez s a következő cikkekhez nagyon szívesen vennénk.
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A cserői pap.
Megkondul a harang. Csengő szava
templomba szólítja a hivőket. . . Kendős,
töpörödött öreg anyókák jönnek, meg fia
tal menyecskék vegyesen. Közbe csizmás,
nehézjárású férfiak — ünneplőben. Nem
igen szólnak egymáshoz, nem beszélnek
egymással, de annál jobban s annál többet
beszélnek helyettük azok a barázdák, me
lyeket az élet ekéje szántott homlokukon.
Beszélnek az elmúlt esztendőkről, bé
zséinek az elmúlt félévtizedről. . .
Lehorgasztott fejek,
bánat ül rajtuk.

nyomasztó

gond,

Odabenn felbúg az öreg orgona és fél
ezer ember énekli az ősi zsolozsmát: „Tebenned bíztunk eleitől fogva." Tömött
padsorok; mert jámbor lutheránusok a
cserői hívők.
Az orgona dörgő akkordjai elhalkulnak,
Kovács Lajos délceg, fekete, tősgyökeres
magyar alakja feltűnik a szószéken: „K e
gyelem néktek és békesség!"
Az ima, a prédikáció elhangzott, az or
gona ismét felsír, újból felcsendül a zsol
tár és Kovács Lajos komor, méltóságos
léptekkel lefelé indul a szószékről; már az
oltár előtt halad el, amikor vad ordítozás,
lárma zavarja meg a jámbor hívők áhí
tatát.
Valami szokatlan dolog történt.
Bakancsos, sárga lábszárvédős, sportnadrágos férfiak bőrbekecsben tódulnak a
templomba, bőrből készült autósapka a fe
jükön, a nyakuk köré sál van csavarva és
mint az állatok, bőgnek: Minden a mienk!
Egyesek közülük az oltárképet köpik le,
mások az ablakokat zúzzák be, itt egy a
feszületet csapja földhöz, ott ismét mások
a bakancsukat törlik meg az oltárterítővei,
négyen pedig a cserői gyülekezet lelkészét
ragadják meg, bilincsekbe verik, ütlegelik,
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arcul ütik, puskatussal hátbavágják
úgy viszik. . .
H ogy hová? Isten tudja.
*

és

Egy hét múlva a cserői határban két
ember valami sírfélét ásott. De mégsem
lehetett az sír, mert hisz egy koporsó szá
mára nem elég mély, de a hossza éppen
akkora volt, hogy egy ember beleférhetett
volna. Amikor a két ember elkészült a
munkával, az egyik valamit magyarázni
kezdett a másiknak:
— Elvtárs! A „lelkész" urat ide állí
tod a végébe és amint a lövés éri, beleesik
a gödörbe, amire tüstént földet szórsz rá,
akár él, akár nem. Megértetted?
— Igenis, elvtárs úr! — felelte a másik
— Itt jönnek, nézd csak, még dalolni is
van kedve.
Kovács Lajos mint a szálfa megállóit a
számára kijelölt helyen és énekelt:
„Krisztus, te vagy életem,
Nyereség hálálom,
Reményem beléd vetem,
A halál csak álom.“
E jelenet után a cserői bolsevisták ve
zére ki akarta adni a jelszót, h ogy: tü zelj!,
de hangja elcsuklott, szemeiből izmos
könnycseppek fakadtak elő, amelyek csak
hamar patakká dagadtak, odarohant Ko
vács Lajoshoz, átölelte, megcsókolta és per
cekig némán csüngött rajta, aztán meg zo
kogástól fuldokló hangon szólt hozzá:
— Főtisztelendő uram! Maga volt az,
aki engem, amikor súlyos sebet kaptam a
gorlicei áttörésnél, vigasztalt, hogy csak
semmi csüggedés, visszajutok én még fele
ségemhez, apró, kicsiny gyermekeimhez,
'mert Isten nem akarja, hogy feleségem öz
vegy, gyermekeim pedig árvák legyenek!
— Igen, én voltam az! — szólt halkan
a cserői pap.
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Es ezerkilencszáztizenkilenc október har
mincegyedikén a cserői templomban ismét
búgott az orgona és félezer ember éne
kelte: „Erős vár a mi Istenünk!" és K o
vács Lajos Máté evangélioma 24. részének
13. versszaka alapján hirdette az igét:

„Aki végig állhatatos marad, az üdvözül."
A zizegő, sárga falevelek pedig kinn a
cserői határban egy dombon akadtak meg,
amely alatt nyugtalan álmát aludta a
cserői bolsevisták vezére.
Berthelsen Béla.

ÉDESATYÁNK!
Látja minden lépted, tetted,

Hogyha néha úgy érezed,
Hogy mindenki elhagyott,

Olvas gondolatodban.

Fordulj ahoz, aki Atyád

Ov, ha lábad félrelépett,

S nála leled vigaszod.

Segít jó szándékodban.

Könnyeidet ö letörli

S ha tőle jő a fájdalom,

;

S meggyógyítja szivedet;

Csak megpróbáltatás az

Örülj, mert e próba által

S annál édesebb jutalma :

Öt jobban megismered.

A mély mennyei vigasz.

Atyád Ö, aki szeretett,

Isten l A ki Atyánk voltál,

Amikor még nem voltál,

Vagy és leszel mindenkor...

S aki mindég megbocsájtott,

Add, hogy téged dicsérhessünk

Mikor ellene szóltál.

Mindenben és mindenhol.

Végpercünkben megnyugodva,
Ily szavakat mondhassunk :
„H o zzá d megyünk, hazatérünk,
L égy kegyes hozzánk, Urunk! “
Eöri Szabó Edit.

Apróságok.
Minden középiskolás tanuló sokat hall
Kóma kultúrájáról, azokról az emlékekről,
melyeket az ásatások Itáliában feltártak.
Sajnos, látni nem könnyen lehet ilyen em
lékekeket. De megsúgom Nektek, kedves
olvasóim, hogy Budapest olyan szerencsés.
Aráros, ahol a modern házak mellett római
épületek is vannak. Nem Aquincumba kül
detek ki Óbuda határába, sokkal közelebb
is kaptok római képet. Menjetek a Rákó
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czi-út elejére s a régi Nemzeti Színház he
lyén álló „épületet" figyeljétek meg. Bol
tok felett valami oszlopcsarnokféle dísze
leg közmegbotránkoztatásra. A Kr. e. 79ben eltemetett Pompeji romjait kiássák a
lávatömeg a lól; a háború utáni technika
lehetővé tette, hogy nemcsak összeomlott
házak kerültek ki, hanem emeletek is. Egy
ilyen kép jutott kezembe, mely teljesen a
Rákóczi-úti oszlopos építményt ábrázolta.
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Nemcsak az én szemem vette ezt észre, ha
nem másoké is. íme, szerencsés magyar
ifjúság, szép városod közepén a Kr. u. X X .
században láthatsz Kr. előtti műemlékeket!
így gondoskodik rólad Budapest székesfő

város. S az egészben az az érdekes, hogy
ez valóság — mint azt mindenki megálla
píthatja a mellékelt képen, mely a pompejii legújabb ásatásokat mutatja be.

Ásatások Pompejiban.
A Pilvax-kávéházban egy jól elrejtett
emléktáblán ez olvasható: „Itt gyűltek
össze naponta . . . a forradalmi márciusi
ifjúság.“ Két hiba egy táblán; még jó,
hogy eldugták a kávéház belső rejtett fa
lára! A helyesírási hiba megbocsáthatat
lan s arra se hivatkozzék senki, hogy a
magyar nyelvben néha az állítmány érte
lem szerint egyezik az alannyal s így elő
fordulhat, hogy egyes számú, de gyüjtőnévalany mellett többesszámú állítmány
áll. Ez kivétel s inkább költőknél talál
ható s e tábla szövegezője költőnek ugyan
nem mondható. Ez olyan hiba, mint mikor
valaki Erdélyből jött fővárosunkba és „el
kell menjek" stb. kifejezéseket használ.
Ez irodalmi nyelven nem helyes, bár
mennyire magyar és használt is egyes vi
dékeken. Nálunk nem oly feltűnőek a
nyelvjárási különbségek s nem is voltak a
múltban sem oly kirívóak, mint Németor
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szágban. Ott színpadon gyakran előfor
dult, hogy osztrák, porosz, rajnai, észak
német stb. színészek beszéde következtében
egész bábeli nyelvzavar volt a színen.
Ezért alkottak ott egy ú. n. „Bühnenspraché1‘ -t, mely kizárólag irodalmi szem
pontokból összeállított szavak helyes kiej
tésén alapult. Luther bibliafordítása meg
teremtette a német irodalmi nyelvet, de
a színpad nyelve végre a mindennapi be
szédben is kiküszöbölte a kirívó nyelvjá
rási sajátságokat. S az a művelt ember, aki
a legtisztább irodalmi nyelven beszél. Ná
lunk még könnyebben lehetséges ez, hiszen
— mint tudjuk — kicsinyek a különbsé
gek. Ne fitogtassa senki tehát zamatos ma
gyar- nyelvét azzal, hogy nyelvjárási szó
kat használ s ne fitogtassuk nyelvtudásun
kat olyaténképpen sem, hogy szép magyar
nyelvünket teletűzdeljük idegen szók sal
langjaival.
B. D.
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SAKKOZZUNK
R ova tv ezető: DENDELY KÁROLY.

Mit tudtak a régi mesterek?
Az itt közölt három játszmát Philidor
egyszerre játszotta vakon

(tábla

H f8. 18. H e2, H g6

nélkül)

20. d4, F b6. 21. d 4 X e5, VXe5. 22. H d4,

1790-ben, 64 éves korában.

K d7. 23. B a l — el, h4. 24. V f2, F c7.
25. H e2,

*

27.

Világos: Sheldon. Sötét: Philidor.
1.

e4, e5. 2. F c4, c6. 3. H f3, d5.

4. e4Xd5, c6Xd5. 5. F b3, H c6. 6. d4,
10.

f3,

f5. 11. F

e3,

H

17.

VXe3,

c5.

16.

18.

V

H

e2,
b3,

H f4 + .

28.

K h l, BXh3_

29. B g l, B X h 2 + . 30. KXh2, B h8+ .
31.

H h5, B X h 5 + . 32. K g3, H h 3 + .
*

f6.

Világos: Conway. Sötét: Philidor.

12. H d2, F d6. 13. c4, 0 — 0. 14. F a4,
V c7. 15. f4, H g4.

HXg3,

h4X g3. 26. VXg3, V X g 3 -h

Világos feladta.

e4. 7. H e5, F e6. 8. 0— 0, f6. 9. H Xc6,
b7Xc6.

19. c3, B a8— g8.

1. e 4e 5. 2. F c4, c6.

3. H c3, F d6.

HXe3.

4. d3, F c7. 5 V f3, V e7. 6. F g5, H f6.

d5Xc4.

7. H g l — e2, d6. 8. h3, F e6. 9. F b3,

19. HXc5, FXc5. 20. d4Xc5, B a8— c8.

b5, 10. 0 — 0 — 0, h6. 11. FXf6. VXf6. 12.

21.

c6, B f8— d8. 22. B f l — dl , B

d3.

VXf6, g 7 X f6 .1 3 .d 4 ,a 5 . 14. f4,e5X d4. 15.

23.

BXd3,

FXb3.

BXd4, a4. 16. FXe6, f7Xe6. 17. B h l — d l ,

25.

a2Xb3,

V b6. 26. K f2, V X e 3 + .

K e7. 18. H g l, H d7. 19. H f3, h5. 20.

27.

KXe3,

BXc6. 28. BXa7,

e5, f6Xe5. 21. HXe5,

29.

K d2, e3-h 30. KXe3, d2. Világos

c4X d3. 24. F

b3,

B d6.

feladta.

HXe5. 22. f4X e5,

d5. 23. B e l, B a8— f8. 24. B d3, B f5.
25. b3, a4Xb3. 26. a2Xb3, BXe5. 27. B fi,

*

B g5. 28. g3, B h8— g8. 29.

H e2, e5.

Világos: Schmith. Sötét: Philidor.

30. B d3— f3, B g8— g7. 31. Bf6, F d6.

1. e4, e5. 2. F c4, H f6. 3. d3, c6.

32. B h6, B g7— g6. 33. BXg6, BXg6.

4. F g5, h6. 5. FXf6, VXf6. 6. H c3,

34.

b5. 7. F b3,

c5. 9. H f3,

H Xg3, BXg3. 37. K d2, K d6. 38. B h8,

11. FXe6, f7Xe6.

K c5. 39. c3, b4. 40. c3X b4, K d4. 41.

d6.

a5. 8. a3, F

10. V d2, F e6.

12. 0 — 0, g5. 13. h3, H d7.

14. H h2,

h5. 15. g3, K e7. 16. K g2, d5.

17. f3,
—

B f5,

e4.

35.

BXh5,

B h6, B g 2 + . 42. K c l ,

FXg3.

e3. 42.

B X c6,

B g l + . 44. K b2, e2. Világos feladta.

123

—

36.

Földünkről a hanghullám, ha légüres
tér nem akadályozná, 13 év és 9 hónap
alatt jutna a Naphoz.
A Wega-csillag 96 fényév távolságra
van a Földtől. (1 fényév = 9 5 billió
kilométer.)
A Hipparchos által készített első csillagkatalógusban 1080, az első távcső alkal
mazásával készült jegyzékben 2866, a leg
újabb Dávid
Gill-féle
csillagtérképen
40 millió csillag van kimutatva.
A Donati-féle üstökös 2000 év alatt, a
Halley-féle üstökös (talán az egykori bet
lehemi csillag) 75 év alatt, az Enke-féle
üstökös 37s év alatt futja be keringési
pályáját.
A természettudósok ez idő szerint 50
elektromos halat ismernek. Adanson,
francia tudós már 1751-ben fedezett fel
elektromos halat.
Az elefánt agyvelejének abszolút súlya
5443 g, az emberé 1431 g.
A zsiráf 5*/a m magasra is megnő.
Európa fái közül legtovább él a tiszafa.
Legidősebb példányait Angolországban
1500, sőt 2880 éveseknek tartják. A mexikói
taxodiumok évgyűrűi többezer esztendős
életkorról tanúskodnak.
A new-yorki természetrajzi múzeumban
van egy brontosaurus-csontváz, amely
31 méter hosszú.
—

A világ legnagyobb gyémántja a
Kbh-i-noor 10873 karát és értéke 600.000
dollár.
Egy angol cég most készítette el a világ
legnagyobb fényszóróját, amelynek át
mérője 7 láb és összesen 37a millió
gyertyafényű.
A Duna Budapest között egy év alatt
kb. 9000 köbméter iszapot visz el.
Egy német tudós (A. von Frisch) szilárd
szénsav
segítségével
baktériumokat
— 87’5° C-ra hűtött le és azt tapasztalta,
hogy a fagyasztás megszüntetése után a bak
tériumok továbbra is rendelkeznek mozgási
és szaporodási képességükkel.
A szőlővessző — 23° C-nál elpusztul.
Egy csésze kávéban kb. 0 5 g coffein
van. E mennyiség ötszöröse az embernél
gyakran szédülést, fejfájást, nyugtalanságot
vagy álmatlanságot okoz.

A saccharin 280-szor édesebb a cu
kornál. Egy g saccharin 70 liter vizet képes
érezhetően megédesíteni.
Az afrikai busmanok nem használnak
sót az ételekhez.
A délamerikai pampák lakói csak hús
ételen élnek, a növényi táplálékot, mint
állatnak valót, megvetik. A Húsvéti-szige
tek lakói viszont csak növényi táplálékon
élnek.
75 kg súlyú ember, ha 2000 m magas
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hegyet mászik meg, 150.000 kilogramméter
munkát teljesít. Ez a munka egészséges
ember számára még nem megerőltető.
8 órai munkaidő alatt megerőltetés nélkül

300 ezer kilogramméter munkát végezhet
az ember.
Az első ingaórát Huygheus hollandi
tudós készítette 1657-ben.

Egy kis statisztika.
A budapesti utcák autóforgalma — legalább is a mi szemünkben — kezd
óriási méreteket ölteni. Jól lehet a statisztika szerint Magyarországon alig tízezer autó
van forgalomban. Mi lehet azokban az országokban, ahol százezer, sőt milliószámra
használnak automobilt? Alábbi statisztika szerint van
Északamerikai Egyes. Államokban
Angliában
Kanadában
Franciaországban
Németországban
Olaszországban
Spanyolországban
Uj Zéélandban
Svédországban
Belgiumban
Indiában
Dániában
Hollandiában
Svájcban
Mexikóban
Japánban
Kubában
Csehországban
Oroszországban
Ausztriában
Kínában
Egyiptomban
Finnországban
Lengyelországban
Romániában
Magyarországon
Törökországban
Perzsiában
Bulgáriában
Afganisztánban
Libériában
Tibetben

26,500.000 autó és
1,880.000
n
1,000.000
ff
900.000
ff
360.000
»
150.000
ff
135.000
ff
125.000
ff
104.000
v>
98.000
n
82.000
n
80.000
»
74.000
n
52.000
ff
51.000
ff
46.000
ff
39.000
ff
27.000
ff
23.000
ff
21.000
ff
20.800
ff
18.700
ff
18 000
ff
18,000
ff
17.000
ff
13.000
ff
8.000
n
4.500
p
2.700
ff
165
ff
86
ff
—
ff

150.000 motorkerékpár
640.000
ff
90.000
ff
170.000
ff
180.000
ff
a
70.000
10.000
ff
35.000
ff
30.000
ff
31.000
ff
15.500
ff
22,000
ff
50.000
ff
23.000
ff
900
n
18.000
ff
300
ff
20.000
ff
8.500
ff
20.600
ff
2.000
ff
4.000
ff
4.600
ff
4.000
ff
1.000
ff
5.800
ff
700
ff
600
ff
200
ff
2
ff
2
ff
1
ff

K özli : My.
—
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Az elektromos izzólámpa 50 éves.
A jelenlegi japán császár, Hirohito,
1901-ben született. Három testvére van:
Yasuhito (1902), Nobuhito (1905)
és
Takahito (1915).
Buddhista felfogás szerint a másvilág
a Meru-hegyen van. A hegy alsó részében

van a pokol 136 osztálya, a hegy felett
van az istenek 26 ege.
A mai Betlehemben zsidók nem lak
hatnak, Lakosainak a számát 11.000-re
teszik; ebből 5300 rk., 4000 gkel.. 300
mohamedán, 250 örmény keresztyén, 150
protestáns, 50 kopt és Szíriái.

p. f.

HÍREINK
A bpesti ág. hitv. ev. főgimn. Arany
János Önképzőköre 1928. évi működését
december 15-iki ülésével fejezte be. Ezideig 11 rendes és 1 díszülést tartott. Az
utóbbi üléseken Makiári szabadelőadása,
Sasvári novellája, Szegő és Scholz szava
latai nyertek érdemkönyvi megörökítést.
A kör ezidén is hirdetett pályázatokat,
még pedig két tanulmányra, novellára,
műfordításra, vers vagy verssorozatra és
szavaló versenyre, melyet a közel jövőben
tart meg. Itt említjük meg, hogy decem
ber hó 20-án az iskola növendékei Földes
Im re: „Tüzek az éjszakában' ‘ c. irre
denta színmüvét tekintették meg az Uj
Színházban, délelőtti előadás keretében.
A Dal- és Zeneegyesület 1928. évi de
cember hó 22-én tartotta ezidei első hang
versenyét a gimn. dísztermében. A nagy
számú és előkelő közönség, melynek so
raiban ott láttuk egyházi és közéletünk
számos kiváló egyéniségét is, oly hang
versenynek volt szem- és fültanuja, mely
nemcsak, hogy a megszokott iskolai ní
vón mozgott, hanem amelyen úgy a zeneés énekkar, mint a magánszámokban sze
replő növendékek tudása a legszigorúbb
kritikát is elbírta. M ozart: „Figáró há
zassága” nyitánya után, melyet a zene
kar adott elő precíz betanulással, Oppel
Imre elnökkarnagy vezetésével, Győri A.

—

V ili. o. t. hegedűn Zsadányi: „Bóka ke
sergője"-t mutatta be muzikális felkészült
séggel. Az énekkar Beethoven: „Isten di
csősége” és M ozart: „Fenn a csillagok
f e l e t t . . . ” c. kardalait adta elő művészi
kéz által vezetve, majd Faragó L. VIII.
o. t. zongorán Liszt: „Guómde táncá” -t
és Heymann: „Tündérek játéká” -t ját
szotta el szorgalommal és zenei intelligen
ciával párosult művészi technikával, a
zenekar pedig kedves, könnyed előadás
ban Hainisch „Karácsonyi harangok” c.
darabját, majd Hándel egyik háromtéte
les művét mutatta be. Ágoston I. VII. o.
t., aki Kéler: „Puszták fia ” c. darabjá
val szerepelt, rutinos hegedűjátéka után
az énekkar Szögedi: „H ajók találkozá
s á é t és Dowland: „Madrigál ” -ját adta
elő szép sikerrel, majd Gerő Gy. VIII. o.
t. Beethoven egyik szonátáját játszotta
el zongorán, végül pedig Schubert: „H ő
sök indulója” zárta be a gazdag műsort.
A Diák Sport Kör minden szakosztá
lyában szorgalmas tréningek folynak,
részben még a tél folyamán, részben pe
dig a tavasszal rendezendő háziverse
nyekre, továbbá a KISOK és más egyesü
letek’ viadalaira.
A Benczúr Gyula Képzőművészeti Kör
ezidei Il-ik és Ill-ik vetítettképes előadá
sait 1928 december hó 4-én és 11-én tar-
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tóttá. December 4-én iskolánk volt tanít
ványa, a kör választott dísztagja, Ligeti
Pál műépítész úr tartott közvetlen han
gon előadást a különböző építészeti irá
nyok törvényszerű változásáról és a többi
művészettel v a ló . kapcsolatáról, különös
tekintettel a jelen törekvéseire. Érdekes
mondanivalóját oly színesen, szemléltetőleg adta elő, hogy a legfiatalabb növendé
kek is élvezték fejtegetéseit. Ligeti Pál
előadásába kapcsolódott bele Glatz Osz
kár, jeles festőművészünk, a k. főiskola
rektorának előadása. A kiváló előadó
előbb a kör jelentőségét, illetve a közép
iskolai képzőművészeti tanulmányok fon 
tosságát méltatta, majd a múlt század
festészeti törekvéseit ismertette, azután a
klasszicizmusról a romanticizmusra való
áttérést jellemezte, végül az impresszionizmus és naturalizmus vázolása után a
modern festészet problémáinak fejtegeté
sével fejezte be előadását.
A budapesti ág. hitv. ev. főgimn. SakkKöre a Kemény Zsigmond reál csapatá
val szemben 7 :3 arányban vereséget szen
vedett. (Győzött : Soós IV. b, Freund VI.
b, Berénvi VII. o. t.) Örvényi Béla +39
= 0 — 0 eredménnyel szimultánt tartott. A
középdöntőmérkőzések befejeződtek, meg
kezdődött a döntő Viadal és a vígaszdíj.
Berthelsen Béla V III. o. t.
a bpesti ág. hitv. ev. főgimn.
tudósítója.

Békéscsaba. A békéscsabai evangélikus
reálgimnáziumban két olyan egyesület
működik, mely az evangélikus ifjúságvallásos nevelését ismeri céljának. Az
egyik az ifjúsági gyámintézet, amelynek
az ifjúsági Luther-Szövetség megalaku
lása óta csak az a feladata, hogy meg
értesse az ifjúsággal az áldozatkészségszükségességét. Összegyűjti azokat a fil
léreket, amelyek talán haszontalan cé
lokra pazarlódnának el, de amelyek egy
összegben a testvéri segítésre nyújtanak
—

lehetőséget. Hiszen mi protestánsok csak
akkor alkothatunk valamit, ha adni meg
tanulunk.
A másik egyesület az Ifjúsági LutherSzövetség. Célja a lelkek vallásos érzel
mének felébresztése s ébrentartása. Két
csoportja van. Az egyik az alsó négy, a
másik a felső négy osztály ifjúságát fo g 
lalkoztatja. Ifjúsági elnök e tanévben
Domsitz László VIII. oszt. tanuló. A szö
vetség e tanévi összejövetelein feldolgoz
za Luther életét, Szigethy Lajos Luther
lelke című könyvét és foglalkozik Frank
lin Benjámin életével.
Azok a tanulók, akik már elhagyták a
középiskolát s főiskolai éveiket Buda
pesten, vagy más nagy városunkban töl
tik, a legutóbb megalakították az Ifj.
Luther-Szövetség Öreg Diákjainak Egye
sületét. Mikor hazamennek vakációkra,
összejöveteleket tartanak s így a nyolc
esztendő alatt szeretettel szövött kötelé
kek továbbra is összetartják őket a közös
hitnek végtelen nagy erejével. Ennek az
egyesülésnek díszélnöke Rell Lajos, a
reálgimnázium igazgatója.
Ezek az ifjúsági egyesületek részt vesz
nek az egyházban folyó közös építő mun
kában is. A leányegyesület és a nőegye
sület estéin legtöbbször ott látjuk a sze
replők között a gimnázium tanulóit is.
Mindhárom egyesületnek vezetője Kirner Gusztáv reálgimnáziumi vallástanár.
A Nagymama. Mint novemberi és de
cemberi számunkban már jeleztük, a bu
dapesti evangélikus leánykollégium 1928
december 19-én és 20-án a felső osztályok
növendékeivel előadta Csiky Gergely
Nagymama című színdarabját. Krempe
Éva, Trautmann Emília, Fecske Sári,
Trautmann Anna, Herramhof Amália,
Kendeh-Kirchknopf Sári, Németh Edith,
Németh Lili, Adler Edith, Liedemann
Éva, Gluzek Beatrix, Kováts Kató, Kuncl
Atala, Klaniczay Magda, Vas Ilona, Ka-
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chelmann Márta, Schippert Margit, (tera
Rózsi, Rákosi Lenke, Markó Leontine,
Kálmán Mária, Melichár Edith és Bélák
Margit szerepeltek szép sikerrel.
Ebben az intézetben minden esztendő
ben szokott lenni ilyen előadás, kettő is
s a növendékek nagy kedvvel és lelkese
déssel dolgoznak az előadások sikerén.
De meg is tapsolják őket, ha jó l szere
pelnek. Most pedig igazán nagyon szépen
játszottak.
Ez az előadás azért is fontos az Ifjú
Evek szempontjából, mert tiszta bevételé
ből szép összeget juttatott támogatásunk
ra az intézet jószívű igazgatója, Dr.
Bőhm Dezső, akinek most mondunk ezért
hálás köszönetét. De vele együtt köszö1
netet mondunk azoknak is, akik az elő
adásokon szerepeltek.
Ifjúsági vallásos est Aszódon. A bányai
egyházkerület aszódi leánynevelő inté
zete és Petőfi-reálgimnáziuma e téli má
sodik vallásos estéjét december 16-án
tartotta meg, melynek fény- és sark
pontja volt Dr. Szigefhy Lajos igazgató
felolvasása a Podmaniczkyakról — szé
pen rámutatva azoknak egyház és iskola
iránti egykori áldozatkészségükre. A
leánynevelő részéről Czigan Sára szavalt,
Kinzlgr Piroska zongorán adott elő, míg
az egyházi énekkar két szép dallal szere
pelt. A gimnázisták köréből zongorakí
séret mellett hegedű-kettőst adtak elő
Kamrák Béla és Telmányi József, Sréter
János pedig szavalt. Az ünnepély a leánynevelő-intézet freskókkal ékes dísztermé
ben volt.

A budapesti leánykollégium ünnepélye.
Az iskola alsó tagozatának önképzőköre
december 8-án és 9-én tartotta szokásos
ünnepélyét a Deák-téri díszteremben. Elő
adták Jeszenszkyné T. Irén Fonó-jelenetét és Endrődy Béla Porcellánbabák című

kis színdarabját. Szép szavalatok és ének
számok tették teljessé a műsort. A szerep
lők közül kiemelkedtek Kocher Klára I.,.
Pap Edith VI. és Árpád Erzsébet A', oszt.
tanulók.
A szép munkát végző „B a jtá rs'' egye
sület különösen ez ünnepély bevételéből
tartotta meg december 22-én a minden
karácsonykor ismétlődő széretetvendégségét, amelyen szegény gyermekek jó
vendégségben részesültek és mind kapott
ruhát, cipőt, könyvet, játékot, élelmi
szert s nem egy közülük pénzsegélyt is.
Az ilyen munka áldásos nemcsak azokra,
akik kapnak, de azokra is, akik adnak.

Cserkészavatás a Petőfi-reálgimnáziumban. A kormányzó névnapjának estéjén
tartotta az aszódi cserkészcsapat avatóés emlékünnepét. Az alkalmi beszédet
Kamrák Béla vallástanár tartotta, míg a
cserkészet országos vezetősége részéről az
avatást Vidóvszky Kálmán, a LutherOtthon igazgatója végezte. Az ünnepély
fényét emelte az iskola egykori növendé
kének, a kiváló lírikus Falu Tamásnak
szép felolvasása. A tanulók közül Molnár
Zoltán és Kausz László szavaltak, Tel
mányi József hegedült, többen pedig
Greskó Sándor alkalmi darabjában sze
repeltek. A vegyeskar Háberehrn-Skorka
cserkészin dűlő j át adta elő. Az ünnepélyt
Karádi János tanár, cserkészparancsnok
rendezte.

Az evangélikus KIÉ munka sorsa. A
KIÉ munka központja tudatja evangéli
kus olvasóinkkal, hogy az evangélikus
ifjúsági munka összes ügyeit ideiglenesen
Dr. Seholtz Oszkár ny. főtanácsos, az
evangélikus KIÉ ág elnöke intézi. Meg
hívások és minden egyéb megkeresés
hozzá intézendő. Budapest, IX . Üllői-út
29 II.
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Keresztrejtvény.
Feladja: KLEIN ZITA.

Vízszintes sorok:
2. Lelkész más szóval.
4. A láng teszi.
6. Ha kis gyermekek csodálkoznak, ezt
mondják.
7. Kötőszó.
8. Sportjáték.
9. Erősség névelővel.
H ; ». . kert, igen szomorú hely
12, Régi,
13. Ha a középső betűt „ é “ -vel cseréljük
fel, ilyen regények is vannak.
15. Mi, németül fonetikusan.

16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
25.
27.
29.
30.
33.

Ételeink ízesítésére szolgál.
Ezt minden diák csinálja.
Ilyen vad is van.
Összeomlott vár.
„Á bécé" első betűje.
Kérdőszó többesszáma.
Állat.
„F “-el uralkodó.
. . és mi vagy?
Cipész szerszám.
Varjú teszi.
Ami nem kevés.

Függőleges sorok:
1.
2.
3.
4.
5.

Kis leányok játéka.
Olasz folyó.
Ugyanaz, mint függőleges 2.
Baj, ha a csónak fenekén van.
Ha fordítva olvassuk, a szomorú ellen
téte.
6. Hivó szó.
8. Osztrák tartomány.
10. Korszakalkotó találmány.

11. Az, ami 11 vízszintes.
14. Kalácsba is teszik, vagy orvosságot
is készítenek belőle.
20. Ópium készül belőle.
22. Testrész.
26. Egér teszi.
28. Diák, te teszed a leckéddel.
31. Földműves teszi.
32. . . nélkül nincs okozat.

Az 1. számban közölt keresztrejtvény helyes megfejtése:

Vízszintes sorok: 1. ke. — 3. ráma. —
5. elem. — 6. Jolsva. — 8. ó-e? — 9.
oho. — II. Ada. — 13. kihirdet. — 16.
parafadugó. — 18. f. j. — 19. daru. —
20. kufu. — 21. mese. — 22. jobb. —
23. Jean. — 24. Ácsa. — 25 vy. — 26.
nem mestere. — 33. Anakreon. — 34. u.
é. k. — 35. elő. — 36. va. — 38. évődés. — 41. a rom. — 42. dőre. — 43. sa.
Függőleges sorok: 1. Kálló. — 2. Emese.
— 3. reo. — 4. a m v. — 6. jó hír. —
7. ardeu. — 9. oka. — 10. oha. — 11.
add. — 12. a t g. — 14. ifjú évek — 15.
Raffay Sr. — 16. párban. — 17. Óbecse.
— 21. ma. — 27. eau. — 28. mnémé. —
29. mák. — 30. tee. — 31. Eolus. —
32. rnő. — 36. vörös. — 37. adóra. —
39. vad. — 40. érne.

A 2. számban közölt kockarejtvények
értelme: I. Még nyílnak a völgyben á
kerti virágok. II. Aki mer, az nyer.
Helyesen fejtették meg; Czirkelbacl
Erzsi, Demeter Jolán, Fort László, Geigei
Sándor, Grieg Ede, Ruzicska Sándor, Trapf
István, Turay Zelma és Zachár Gyula. í
jutalomkönyvet Zachár Gyula (Csepel), felsí
kér. isk. tanuló nyerte.

Szeretettel buzdítjuk ifjú előfizetőinket,
küldjék be a megfejtéseket, mert nagyobb
számú megfejtők között örömmel adunk
több jutalomkönyvet is. A megfejtések
mindig a megjelenés utáni hó végéig kül
dendők a szerkesztőségbe.

Szerkesztői üzenetek:
Dr. M. K. Bpest: Bármennyire alkalmas is,
de én nem vagyok barátja annak, hogy egy-egy
megjelent könyvből ily nagy részleteket közöl
jek. — Dr. P. Béla, Nagykőrös: A néhányszor
elküldött lapjait mindég megkaptam, de levelet
nem írtam. Hiszen már jól ismer a rég múltból
s igy nem kell említenem, miért nem Írtam?
ö n már tudja. Ha valaki személye bármily kedves
is előttem, alkotásairól annál szigorúbb köte
lességem őszinte véleményt mondani, ha kérdez
nek. Kérdés nélkül azonban nem tolakodók fel
a bírálattal. Kedves bensőséges levele reávall
az Ifjú Évek régi gárdájára. Szétszóródtak s csak
itt-ott szedegetem majd öszze őket arra a rövid

időre, míg átadom a lapot ifjabb kezekbe.
Reményiem, most már nem kerüli el kis kasté
lyomat. — A nemzet. Mégis csak derék lovacska
volt az a hajdani Pegazus; bár már kissé elöre
gedett, de azért még most is nehéz megölni.
A próza könnyebben ment s azt valószínűleg;
közöljük is. — Varjú. Ez a képszerű kereszt-,
rejtvény helyes ötlet volt, csak a kidolgozása
gyenge. Már a számozás is nagyon össze-vissza
megy. — Z. Gyula, Budapest: Mindkét képrejt
vény ügyes, de egyelőre nem közölhetjük, mert
a klisé készíttetése költséges. — Dr. I. ístvánj
Bpest: A könyvismertetést a kővetkező számra
voltam kénytelen halasztani.
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