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Lapunk minden hó végén jelenik meg a tanév folyamán.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal helye: Budapest, VIII., Kisfaludy-utca 19, I. emelet 5. szám,
hova a lapra vonatkozó minden anyagi és szellemi közlés intézendő.

Szerkesztői üzenetek:
Iluska, Aszód : Az nem határoz, ha lapunk
nem is jár külön valakinek a címére, csak az a
fő, hogy előfizető legyen, aki jutalmat kap tőlünk.
Az Ifjú Évek eljárása a nyerőre nézve a következő:
a szerkesztő az összes megfejtők nevét egy kalapba
teszi és az ő aranyos, három éves kis fiacskája,
Misiké, egy cédulát kihúz; akinek a neve van
azon, az a nyertes. Ha netán a mi aszódi Iluskánk
céduláján akad meg Misiké keze a legközelebbi
alkalommal, nagyon fogunk örülni, de ha a kis
ujjacskák mást húznak ki, mi részrehajlás
nélkül, szeretettel adjuk át annak a másik
olvasónknak is a mi ajándékunkat. Ha már
bennünk nincs részrehajlás, akkor talán Misikét
is nehéz lenne megvesztegetni. — A. Pál, Oros
háza: Rendesen küldöm lapunk példányait! —
Aliquis, Bpest: Úgylátszik, nagyon el vagy fog
lalva, hogy híredet sem hallom! — Dr. T. I.
Bpest: Pistikém, mi lesz? Megártottak a nagy
hidegek lantja húrjainak ? — Egy magyar leány:
Az első költeményt szívesen közöljük majd, de

a másodikkal szemben sok rendbeli kifogásom
van. — A fekete macska humoreszkja eleven,
ötletes írói készségre vall, de tartalmilag nem
felel meg lapunk szellemének. A mi diákjaink az
itt előfordult eélra még 10 fillért sem adhatnak.
Evangélikus ifjú ne kacérkodjék a „szentek“-kel.
Ha tréfa, ne sértsük a mások felfogását; ha
komoly, úgy nagy sérelmet ejtünk a mi vallásos
világnézetünkön. Evangélikus ifjú az evangélium
útjáról hajszálnyira se térjen el. Mi ilyesmire
tért nem nyithatunk. — Keresztrejtvény. A febr.
10-én feladott rejtvényt kézhez vettem. Sok
kifogásom van a rejtvény felállítása, még több a
kidolgozással szemben. Javításom alapján esetleg
megjelenik. Egyébként nyomatékosan hívom fel
az ily rejtvények beküldőit, hogy rejtvényeiket
küldjék be olyan alakban, mint ahogyan az meg
jelenik ; egy kisérő lapon pedig a megfejtés
legyen. Aki eljárását egyszerűsíteni akarja, annak
még én is segítek az egyszerűsítésben, úgy hogy
végül sehol és senkisem találja meg.
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Böjti figyelmeztetés.
A Prédikátor könyvének 12. része ezzel a mondattal kezdődik: „Örvendezz ifjú
a te ifjúságodban és vidámítson meg téged a szived a te ifjúságodnak idejében és
járj a te szivednek utaiban és szemednek látásaiban: de megtudd, hogy az Isten téged
mindezekért ítéletre von!"
Ebben a mondatban örökérvényű élettörvény szól hozzánk. És ez az élettörvény
mindenkire nézve érvényes. De legjobban illik az ifjúságra.
Az ifjúság az élet tavasza. A tavasz pedig csak úgy szép, ha tele van virággal
és napsugárral. Ha a tavasz virágai öntudatos életet élnének és ki tudnák szavakban
fejezni és el tudnák dalban énekelni, amit gondolnak és éreznek, a világ legszebb
nyelvét és legfelségesebb himnuszát tanulhatnék meg tőlük.
Az ifjúság lelkének is ilyen virágosnak és napsugarasnak kell lennie. Ez a
természetes és ez a szép. Böjti figyelmeztetésünk nem a fejcsüggesztésre, nem a búslakodásra, nem a vezeklésre, nem a böjtölésre, hanem a józan örömre irányítja az
ifjúság figyelmét.
„Örvendezz ifjú a te ifjúságodban". A bánkódó és tépelődő ifjú olyan, mint a
lankadt virág, senki sem kívánja többé a keblére tűzni.
„Vidámítson meg téged a te szived a te ifjúságodban". A te szived, amely
telve van vágyakkal, álmokkal, jósággal, tisztasággal. Mikor ezeket vetegeted a jövendő
aratás édes reménységével, miért ne volnál vidám, te ifjú, a te ifjúságodban?
„Járj a te szived utaiban és szemed látásaiban". Mert a te szived álmokat
álmodik és a te szemed még mindenben csak jót keres és szépet lát. Ne is keressen
mást, ne is lásson meg mást soha és sehol!
„De megtudd, hogy az Isten téged mindezekért Ítéletre von!" Ez a böjti figyel
meztetés. Az az evangéliumi meggondolás, amely a földi ember életét meg tudja
tisztítani és meg tudja az Isten útján tartani, hogy az ember szakadatlanul és minden
cselekedetéért felelős.
Ezért nem tart testi böjtöt a mi egyházunk, mert a felelősség tudata az embert
egészben és minden időben az önmegtartóztatásra kötelezi.
Ezért nem űzi a pár órás, vagy pár napos lelki gyakorlatokat, mert az evangéliumi
ember élete soha meg nem szakítható, állandó lelki gyakorlat.
Ezért nem áldoz formák és megszabott idők keretei között, mert az egész lelkét
és az egész szivét odaadta az Istennek élő áldozatul.
Ezért korlátozza a jóravaló evangéliumi hívő böjt idején az örömét és a vidám
ságait is, mert tudja, hogy „ideje van az örvendezésnek és ideje van a búsúlásnak"
és mert az egész életet meghatározó böjti élettörvénye e z : „Megtudd, hogy az Isten
téged mindenért ítéletre von 1“
Dr. Raffay Sándor
—
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Báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő.

A Radvánszkyak nevével e sorok írójának
gimnazista korában volt első találkozása.
A lelkes históriatanár élénk előadásában
megelevenedtek a múltak alakjai és ese
ményei a tanulóifjúság előtt. Szinte látta

Báró Radvánszky Albert,
ev. egyetemes egyházi és iskolai felügyelő.

II. Rákóczi Ferenc oldalán a dicső
szabadságharcban bizalmasát és hűséges
kincstartóját, Radvánszky Jánost, majd
meg a szabadságharc leveretése után a
nagy apa méltó fiát, Radvánszky Györgyöt,
jószág- és fej vesztésre ítéltetve, elszántan,
félelem nélkül lépni Caraffa vérpadjára
Eperjes piacterén.
A magyar irodalomtörténet során is
említés tárgya volt a Radvánszky név.
—

Abban a vonatkozásban részesült meg
érdemelt méltatásban, hogy a radványi
kastély levéltárában a Radvánszkyak men
tették át a Balassa-nyelvemléket, mint
értékes kincset, századok pusztító viharain
a magyar nyelvkutatás számára.
Büszkén dobbant meg a római katholikus szerzetes-gimnázium akkor egyetlen
lutheránus diákjának a szíve, amikor az
egyháztörténelemben is összetalálkozott a
Radvánszkyak nevével és megtudta, hogy
a nagy Fejedelem hű embere, az eperjesi
vértanú és a magyar irodalom radványi
mecénásai nemcsak a magyar nemzet, de
a magyar evangéliumi egyház történel
mének is mindmegannyi jelese, hogy a
Radvánszkyak mindjárt a hitjavítás hajnalán
a lutheri reformációhoz csatlakoztak és
mindvégig a lutheri hit bajnokai maradtak.
Később megtudott többet is. Hallott báró
Radvánszky Antalról, a hazai evangélikus
egyház egyik legnagyobb fiáról, akire
nézve jellemző, amit önéletírásában m ond:
„Főfeladatomul tűztem ki magamnak a
nyilvános téren kiválólag az egyház érde
kében működni." Ez a kiváló férfiú a
maga elé tűzött feladatot példás oda
adással szolgálta. Zólyomvármegye életé
ben, amelynek később főispánja lett és
a magyar országgyűléseken bátorszavú
harcosa volt az evangéliumi egyház jogai
nak. Értékes szolgálatainak elismerése lett
a bizalom, amely őt az egyetemes felügyelői
székbe emelte. Megalkuvást nem tűrő
lutheri jellem volt és mélyen vallásos lélek,
aki a hazai evangélikus vallásos irodalmat
vallásos szellemet lehellő költeményekkel
gazdagította. Élete munkájának az egész
nemzet egyetemére kiható, nagy horderejét
mutatja az a körülmény, hogy a király való
ságos belső titkos tanácsossá nevezte ki és
keblét a Szent István renddel ékesítette
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A patinás történelmi név egyik ma élő
viselőjét, a család külső tekintélyének és
belső, lelki értékeinek örökösét, báró
Radvánszky Albert, jelenlegi egyetemes
felügyelőt, óhajtanám az alábbiakban az
ifjú Évek olvasótáborának bemutatni.
Bölcsője a Hatvan melletti PusztaÓ-varsányban ringott, ahol 1880. szep
tember 11-én született, mint néhai báró
Radvánszky János, zólyomvármegyei fő
ispán és báró Radvánszky Sarolta első
gyermeke. Atyja a család radványi, anyja
pedig sajókazai ágának a szülötte. Antal
nevű fivérével nevelkedett együtt előbb
Varsányban, később pedig Radványban, a
Radvánszkyak ősi kastélyában, amelynek
hatalmas kőtömbjeit még a Xlll. század
emberei rakták egymásra. Az ódon falak
nagy történelmi eseményeknek voltaktanúi.
A Rákóczi-terem a Fejedelmet látta egykor
vendégül, majd a szabadságharc zászlajá
nak lehanyatlása után a Fejedelem fiainak
szolgált menedékhelyül. Ez a terem sok
emlékével beszédes bizonysága annak a
szerepnek, amely a család nagy ősének
a Fejedelem szolgálatában jutott. Ugyan
ezek a régi falak rejtik a család ősrégi,
értékes levéltárát és könyvtárát.
A gondos szülők fiaik nevelésére nagy
figyelmet fordítottak. Különös gondjuk
volt vallásos lelkületűk kialakítására. E cél
érdekében lelkészképesítésű tanárt alkal
maztak melléjük nevelőnek. Ez készítette
elő őket magánvizsgáikra. Konfirmációi
oktatásukat Moczkovcsák János, beszterce
bányai lelkész, egykori zólyomi esperesre
bízták. Ö konfirmálta egyetemes felügye
lőnket a besztercebányai templomban.
A Radvánszky-családnak mindenkor egyik
főerénye volt a családi tradíciók tisztelete.
Egyetemes felügyelőnk nevelésében is
arra esett a fősúly, amiben a család hét
száz éves történetének folyamán különösen
kitűnt, a vallásosságon kívül főkép a
hazafias érzés ápolására és az általános
—

kultúra iránti érzék kiművelésére. Ez
utóbbi célt hatékonyan szolgálta az a
tény, hogy fiúknak a magyaron kívül a
német, francia és angol nyelvben is alapos
kiképzést nyújtottak, amelyek mindenike
társalgási nyelv a családban. A közép
iskola két utolsó osztályát egyetemes
felügyelőnk, mint a budapesti Barcsay-

Özv. Báró Radvánszky Jánosné,
egyetemes felügyelőnk édesanyja.

utcai főgimnázium rendes tanulója végezte,
s ezzel egyidőben a család téli lakását
Budapestre, az Üllői úton lévő palotájába
helyezte át.
Olyan családokban, ahol a gyermek a
gondot, nélkülözést, a szegénység minden
nyomorúságát hírből is alig ismeri, nehe
zebben fejlődik ki benne a szenvedők
iránti részvét, a szegényeken való segítés
készsége. Egyetemes felügyelőnkben azon
ban már gyermekkorában megnyilatkozott
az emberbaráti érzés. Ezirányban élénk

131

—

lom. Gyász köszöntött a családba. A csa
ládfő elhúnyt, magára hagyva hű hitvesét
három árvájával, a két fiún kívül bájos,
művészi készséggel is megáldott leányá
val, Carolával. Az alig tizenkilenc éves
ifjú ott áll hűséggel édesanyja oldalán,
támogatva őt azon kötelességek elvég
zésében, amelyeknek férfiváll a hivatott
hordozója.
Az érettségi vizsgálat után a budapesti

világot vet gyermek-lelkületére egy kis
történet. Történt egyszer, hogy amikor
kikocsiztak a radványi kastélyból, a
szomszédos cigánytanyáról egy csomó
rajkó futott a kocsi után, adományt kérve.
A kocsis hátracsapott az ostorral és egy
torzonborz, szurtos cigányfiút éppen arcon
talált. Az ifjú főúrnak megesett a szíve a
cigánygyereken és ezzel felragyogott Styevo
egén a szerencse napja. Nyomban meg

A varsányi kastély, egyetemes felügyelőnk szülőháza.

kapta fájdalomdíját és attól kezdve minden
hétnek egy napján bemenetele volt a kas
télyba, ahonnan megajándékozva távozott.
A híres radványi vásár alkalmából évrőlévre kijárt neki egy öltözet ruha, s tán
maga sem tartotta, tarthatta számon, hogy
a radványi park kerítésén mit és mennyit
adogatott ki neki kis patrónusa. És Styevo
megemberelte magát. Soha többé nem
futott a fogat után és soha többé nem
koldult a többi rajkóval. Tisztes távolból
köszöntötte jótevőjét.
A gondtalan éveknek, fájdalom, hamar
vége szakadt. Egyetemes felügyelőnknek
is meg kellett tanulnia, hogy mi a fájda
—

egyetem jogi karán találjuk őt, ahol
államtudományi államvizsgát tesz, majd a
magyaróvári gazdasági akadémián, amely
nek néhány szemeszteren át szorgalmas
hallgatója. Itt fejleszti kiváló jogi és gaz
dasági érzékét, amelynek további életében
fontos szerep jut.
Mint az egykori főrendiház örökös jogon
tagja, haszonnal érvényesíthette jogi felkészültségét annak bizottságaiban. Az
országgyűlés felsőházában egyetemes fel
ügyelői minőségében foglal helyet, buzgón
véve részt annak munkájában. Hazánk
közgazdasági életében is élénk tevékeny
séget fejt ki. Több pénzintézet és ipar-
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vállalat vezetőségében van fontos szerepe.
Emellett az emberbaráti munka egyik ked
ves foglalkozása. A háború alatt egy ideig
a Vörös Kereszt megbízottja volt az olasz
hadszíntéren. Később a Hadigondozó
miniszteri biztosa Besztercebányán. Jelen
leg is tagja a Vörös Kereszt és a Gyer
mekvédő Liga igazgatóságainak, hogy csak
a legfőbbeket említsem azoknak a szociális
intézményeknek a sorából, amelyeknek

tisztére őt hívja meg és az Egyetemes
Gyámintézet is őt választja meg elnökéül.
Végül 1923-ban a legnagyobb kitüntetés
éri, amely magyar evangélikus férfiúnak
osztályrésze lehet, a közbizalom a magyar
honi evangélikus egyetemes egyház élére
emeli, mint egyetemes egyházi és iskolai
felügyelőt. Egyházi tevékenységének, köz
életi súlyának, egyénisége kiválóságainak
klasszikus méltatását adta Kapi Béla püs

A Radvánszkyak ősi kastélya Radványban.

munkájában való részvételre időt és erőt
szívesen áldoz. Lovag-tagja a Johannitarendnek, amelynek magyar csoportjában a
kommendátor-helyettes szerepét tölti be.
Az egyházi életbe már ifjú éveiben
bekapcsolódott. Mint a családi tradíciók
őre és ápolója, már huszonhat éves korá
ban örömmel fogadta a galgagyörki egy
házközség részéről egyházközségi felügye
lővé történt megválasztatását. Ettől az idő
től kezdve az egyházi közélet különböző
terein szánt neki szerepet evangélikus hit
testvéreinek a bizalma. A pesti magyar
egyházközségnek másodfelügyelője, majd
a budapesti egyházmegye élén áll, mint
felügyelő. A Magyar Luther-Társaság elnöki
—

pök azon az értekezleten, amely az 1922.
évi egyetemes közgyűlés előestéjén egy
hangúlag őt jelölte erre a hazai egyházunk
ban legmagasabb szolgálatra.
1923. évi május hó 23-án végbement
ünnepélyes beiktatása óta az egyházegye
temnek osztatlan és változatlan bizalmától
környezve és támogatva végzi nehéz tiszté
nek minden munkáját. Jellemző, hogy
egyetemes felügyelői minőségében is viszi
a birtokával kapcsolatban reá nézve ille
tékes, néhány száz lelkes egyházasdengelegi anyaegyházközség, valamint az annak
kötelékébe tartozó, alig száz lelket szám
láló herédi fiókegyházközség felügyelői
tisztét. Nincsen e két gyülekezetnek, külö-
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nősen ez utóbbinak ügye, amelyre gondja
nem lenne, terve, amelynek keresztülvite
lében megértő támogatására bizton nem
számíthatna. A herédi gyülekezeten kívül
különösen a pesti magyar egyházközség
hitéletében vesz részt. A Deák-téri magyar
tstentiszteleteken rendszeresen megjelenik
és vallásos előadás is alig folyik le az ő
jelenléte nélkül. Közös protestáns egyház
társadalmi téren főkép a Bethlen-Szövetség kebelében tevékenykedik, amelyben
társelnöki tisztet tölt be.
Abban a beszédében, amellyel az egye
temes felügyelői széket elfoglalta, felölelte
az egyház minden életmegnyilvánulását és
általánosságban, de minden részletkérdés
ben is olyan programmot adott, amely
élénk visszhangra talált egész közegyhá
zunkban és megerősitett mindeneket abban
a meggyőződésben, hogy a legfőbb őrhelyre
valóban olyan férfiút állított benne a köz
bizalom, aki éles szemmel figyeli, mi tör
ténik a bástyákon belül, de a bástyákon
kivül is; és tudja, hol, mikor és mit kell
cselekednie. Erről tanúskodnak a minden
év őszén lefolyó egyetemes közgyűléseken
elhangzó megnyitóbeszédei és évi jelen
tései is. Érd.ekes tudni, hogy milyen témák
ról szólt eddig megnyitóbeszédeiben. Ide
iktatom 1923-tól 1928-ig valamennyit: a hit,
a háború következményei, a kötelesség
teljesítés, a gályarab-jubileum tanulságai,
a szeretet, a szeretetmunka. Már a beszé
dek témája is mutatja, hogy egyetemes
felügyelőnkben egy olyan egyéniséggel
állunk szemben, aki tipikus képviselője az
egyetemes papságnak. Egyházkormányzati
bölcsesége olyan lelkülettel párosul, amely
hivatásos lelkésznek is díszére válnék.
Ilyen tulajdonokkal lévén felékesítve,
csak természetes, hogy hivatását úgy
tölti be, hogy már eddig, működésének
rövid ideje alatt is szép eredményeket
biztosított a közegyház javára és további
munkájától is méltán vár újabb, értékes
—

vívmányokat az egyházi közvélemény.
Titeket, kedves, ifjú olvasóim, bizonnyá*
egyetemes iskolafelügyelői minőségében
érdekelhet ő leginkább. Méltán, mert
különös gondja van az iskolákra. Mindjárt
működésének első éveiben végiglátogatta
— egyházunk jelenlegi egyetlen főiskoláján
kezdve — az összes középfokú iskolákat,
sőt megtekintett több elemi iskolát is.
Hadd mondja el önmaga, hogy milyennek
akarja látni az evangélikus iskolát. Egyik
elnöki megnyitójában így szól tanintéze
teinkről : „Egy pillanatra sem szabad szem
elől téveszteniük azt, hogy nem csupán a
tudomány mívelésére, de az evangélium
terjesztésére is hivatottak." „Iskoláink a
múlt értelmezésében fokozott mértékben
legyenek necsak nevükben, de szellemük
ben is evangélikusokká", hadd biztosít
hassák „olyan evangélikus középosztálykitermelését, amelyre bízvást építhetjük fel
egyházunk jövőjének a reménységét."
Ebben a vonatkozásban reménységgel
tekint az Ifjú Évek működése elé is,
amelyről 1928. évi jelentésében meleg
hangon emlékezik meg.
De nemcsak az evangélikus iskolát,
hanem az evangélikus tanulóifjúságot is
szereti és iskolalátogatásai alkalmából
annak nemcsak szellemi munkája, de
nemes szórakozása iránt is mindenkor
érdeklődést tanúsít.
Ha most ennek tudatában és az elmon
dottak alapján ti is megszerettétek volna
őt és azt kívánnátok tőlem, hogy mondjak
el nektek egyet-mást egyéniségéről, sokat
mondhatnék, de a következőket, bárha
rövid akarnék is lenni, semmiképpen el
nem hallgathatnám.
Egyéniségét leginkább az evangéliumi
konzervativizmus jellemzi. Ez érvényesül
vallási felfogásában, politikai irányában,
minden életmegnyilvánulásában. Ennek a
szemüvegén át néz és bírál el mindent.
Ennek tudható be, hogy a szó nemes
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értelmében vett modern férfiú sohasem
esik a modern kor túlzásaiba, mindég
megáll az általa nagy tiszteletben tartott
családi tradíciók alapján és megmarad
túlzások felé sem jobbra, sem balra nem
hajló, önálló, öntudatos egyéniségnek.
Legértékesebb tulajdonai sorából való
nemes előkelősége. Sohasem esik ki a
finom magyar úr szerepéből, mert előkelő
sége nem magára öltött gúnya, hanem
öröklött lelki kincs, amelyet századok
kultúrája csiszolt ki, olyan, mint a gyé
mánt, amelynek nem mint a csiszolt
üvegnek, csak a formája, hanem az
anyaga adja meg a szépségét, értékét.
A kötelességtudás példaképe. Az életet
kötelességek sorozatának fogja fel. Amit
tőle helyzete kíván és amit önként vállal,
egyaránt kötelességnek tekinti, amelyet
rendkívüli pontossággal, el nem lankadó
buzgósággal, teljes odaadással végez. Az
ő egyéniségének számlalapján a teljesítet
len kötelezettségek rovata üres.
Megfontolt. Elhamarkodott beszédet vagy
cselekedetet nem ismer. Van határozott
céltözése kis és nagy dolgokban egyaránt.
A kitűzött célt sohasem téveszti szem elől,
arra irányozza minden törekvését.
Harmóniára törekvő. Minden ellentétet
kiegyenlíteni igyekszik. Harmonikus egyéni
ség, aki harmóniában él Istennel, a világ
gal és önmagával. Harmóniát terjeszt ön
magától, mint a fény világosságot.
Emberszerető. Mások öröme örömre
hangolja, bánata részvétre indítja, gondja,
ínsége segítésre készti.
A családi életben gyengéd, figyelmes.
Nem alapított családot, édesanyja háztar
tásában él korán elhúnyt Carola nővéré
nek két bájos, kedves árvájával, Saroltával
és Ellyvel együtt. Ennek a családi körnek
a varázsa hatalmába ejti az embert. Aki
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itt látta egyetemes felügyelőnket, az tanulja
meg igazán becsülni és szeretni. Milyen
gyengéd, szerető, jó fia az édesanyjának.
Ez az Édesanya az anyák ideálja. Letűnt
korok legendás Nagyasszonya. Mindenkivel
a maga nyelvén tud beszélni. Magyarul,
németül, angolul, franciául, ahogy tetszik.
Tudomány, művészet, zene, irodalom, nagy
problémák és apró, köznapi kérdések, a
nagy világ és a kicsinyke otthon, nincs,
amit széleskörű műveltsége fel nem ölelne,
nincs, ami érdeklődése körén kívülesnék.
Ezüst fürtök keretezte, finom arcáról, nyájas
tekintetéből jóság sugárzik arra, akire
ráveti mélynézésű szemeit. Tekintete sok
szor fürkészi a csillagos eget, amelyet
úgy ismer, mint egy kedves könyvet, ame
lyet szeret, amelyben gyakorta lapozgat,
amelyet szívesen olvas az ember. Szereti
az eget, mert rokon vele a lelke. Derűs,
tiszta, mosolygó. Az élet éjszakai idején
is világolnak erényei, mint a csillagok.
Ilyen Anyának a gyermeke egyetemes
felügyelőnk. Lelke születésnapi ajándék az
Édesanyjától.
Csak néhány jellemvonás az, amit fel
soroltam. Nem egészítem ki azokat, nem
dolgozom ki részletesen a képet, amit e
vonások összerakva mutatnak.
Ismeritek a kaleidoszkópot. Abban sin
csenek kirakva az alakok. Rendszer nélkül
vannak benne a színes alkatrészek, amelyek
különböző helyzetekben különböző képeket
mutatnak, mindég szépet, mindég gyönyörködtetőt.
A felsorolt jellemvonások is szépek, színe
sek. Az élet különböző helyzeteiben azt a
jellemképet mutatják, amely mindég finom,
szimpatikus és kedves, amely mindég köve
tésre méltó példakép: báró Radvánszky
Albert, egyetemes felügyelő, képe.
Gerlaky Márton

—

A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület aszódi Petőfireálgimnáziuma.
A magyar irodalomtörténetben nemzeti
etlen kornak nevezett időszakot (1711—
1772.) Benkő József a tudományok arany
századának mondotta. Valóban sok össze
foglaló tudós munkát termelt e néhány
évtized, de ezek nyelve a latin volt. Ez
volt akkor a művelt középosztály nyelve.
Még a jobb elemi iskolákba is bevitték

„schola Latina usque Syntaxím inclusíve."
Tíz év múlva Szontagh Sámuel, kit akkor
hívnak meg a Podmaniczky családnál való
nevelőségből kassai lelkésznek, ez az egész
életén át jókedvűn adakozó későbbi nagy
püspöke a tiszai kerületnek, a maga
pénzén megveszi az iskola feletti házát
tisztán az elemi oktatás céljaira s így a

Az aszódi Petőfi-reálgimnázium.

a latin tanítását. Ezért írja a Mária Terézia
uralmának iskolaügyét legjobban ismerő
Fináczy Ernő egyik levelében azt, hogy
„ebben az időben a protestánsok iskolái
ban az elemi és középfokú oktatás intéz
ményesen nem volt élesen elkülönítve.“
így volt ez az aszódi elemi iskolában is,
melynek nyomát már 1742-ben megtaláljuk,
mikor annak „rectora“ Besztercebányára
távozik kántornak.
A nagy királynő 1766-ban a helytartótanács kebelében Magyarország számára
is állított fel tanulmányi bizottságot. Az
ehhez küldött ez évi jelentésben úgy
szerepel már az aszódi iskola, mint
—

régi szalmafödeles ház megmarad latin
iskolának. Úgylátszik, hogy a tudósabb
tanító ennél az iskolánál marad, mert az
elemihez Linczény szabómester választatik
meg. Ki volt a „schola Latina" első tanára,
azt ma még biztosan nem tudjuk. Vájjon
volt-e más tanár lipcsei Fabricius János
előtt, aki 1778-ban Nagyszlabosról jön
Aszódra rectornak s innen 1784 tavaszán
távozik Hartára lelkésznek — ez még
megoldandó kérdés.
Fabricius Endre értékes családtörténeti
kutatásai alapján ma még első ismert
rectora az intézetnek így: Fabricius János.
Az ő működésének első évére vonatkozik
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Fináczy Ernő ama adata is, mely szerint
a budai főigazgató azt jelenti a helytartótanácsnak, hogy itt a tanulók száma: 30;
a tanítást pedig egy budai magister látja
el. A tantárgyak pedig ekkor a következők
valának: Lingua Latina, Arithmetica, compendium Geographiae, História Catechetica.
Az 1798. évi püspöki látogatás Kádassy
József rectort találja itt, aki „szelíd, ember
baráti érzésű, takarékos és a munkában
türelmes férfiú". Az ő utódja a földrajzban
tudós Chovan Sámuel. A negyedik rector

meg először lelkét az olthatatlan vágy a
színészet után. Ezért méltán mondhatta
Gyulai Pál 1888-ban felköszöntőjében e
nemes veretű szavakat: „Áldás az aszódi
algimnáziumra, mely Petőfinek megadta
az alapot, áldás azon buzgó és derék
hazafiak porára, akik ezelőtt száz évvel
ez iskolát alapítva, a vidéknek egy művelt
ségi központot teremtettek."
Évtizedek óta kegyelettel őrzi az iskola
azt a vezérkönyvet, miből Korén a leg
nagyobb magyar lírikust oktatta; az

Velten Armand festménye a gimnázium Petöfi-termében.

Scholtz József egyházi közgyűlés határozata
alapján a „profeszor" címet veszi fel.
A nyolcadik e sorban Wallaszky uram,
aki a lottérián 200.000 váltó forintot nyer
s hamarosan ott hagyja a tanári széket.
A rector-professzorok gárdájában tizedik
Korén István, kinek 23 esztendőig tartó
működésében (1833—56) világirodalmi
jelentőséggel bír Petőfi Sándornak három
tanévre terjedő
itteni diákoskodása.
(1835/6—1837/8) Maga írja az „Úti
Jegyzetekében, hogy itt írt először verset,
itt lobbant szive először lángra, itt fogta
—

érdemjegyeket tartalmazó anyakönyvet,
hol Petrovics Sándor neve után csupa
„eminens" van; azt a könyvtári jegyzéket,
mely a világ-genie első szellemi táplálékát
mutatja. Az iskolának akkor három osztálya
volt öt évfolyammal; mindezt pedig Korén
egyedül tanította.
A Bach-korszak az erősen magyarosodó
és magyarosító iskolától több tanárt és
német nyelvű tanítást követel, minek ele
get nem tehetvén — gimnáziumi jellegét
elveszti. Mikor Korén Szarvasra távozik,
a tanulók száma már 12-re apad le..
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Üdvözítőnknek is csak ennyi tanítványa
volt, az Ige mégis meghódítá az egész
világot. A leányzó itt se halt meg, csak
kissé elszunnyadt. Tíz évig tart az életért
való harc, mig végre a felső-elemiből újra
fejlődő gimnázium lesz 1863—64-ben.
Ebben az időben adományozza a második
tanszék megszervezésére báró Podmaniczky
Ármin az iskolának az aszódi vásárjog
%-részét. A polgárság java évenkénti
anyagi kötelezettséget vállal. Megalakul az
első rendes iskolai tanács (1865). A föld
szintes, nádfedeles kis házat megbővítik s
megnyílik a IV. osztály is (1865—66).
A kiegyezést követő idő itt is egy jobb
jövőbe vetett hitet ébreszt; egy szebb kor
szakot kezd meg.
Az eltávozó nemes lelkű Podmaniczky
Ármin mecénási szerepét a család többi
tagjai: Géza és Levente bárók, később
Gyula báró veszi át. Ott találjuk az ada
kozó áldozok sorában Prónay Dezső és
Gábor bárók, Ráday Gedeon gróf, a Degenfeld grófok, Rudnay József, báró Radvánszky Antal, Fáy Béla, Földváry Mihály,
Tahy István, Breznyik János nagy nevét.
Az egyház részéről teljes erővel támogatja
az iskolát, egyéni áldozást is hozva, Moravcsik Mihály, az érdemes lelkész. Az esperesség érdeklődése is megébred. így épül
fel a régi falakon az emeleti rész 1872-ben.
Alumneum is van már 1868-tól kezdve.
Sugaras ünnepség keretében leplezik le
1875-ben a Petőfi-emléktáblát, melyen
Csengey Gusztáv tiszta ércű párverse hir
deti hogy:
„Itt lobbant fel a láng, itt nyerte olympi
[tüzét a
Legszeretőbb költő, a haza Tyrteusa.
Szelleme bölcsőjét itt hű anya őrzi; szegény
[bár,
Kincse e lángemlék átragyog ifjaira."
Az újabb tanügyi követelményeknek azon
ban a szegény iskola alig tud eleget tenni.
—

Válságos éveket él át alma materünk. Ered
ménytelen a Podmaniczky-család közben
járása is, mert az 1883. évi törvény alapján
jogosan kért államsegélyt nem adják meg.
Országos hangulatkeltés céljából 1888ban megűlik — bár hibás dátummal —
az iskola százados ünnepét. Végre 1901-ben
megkapják az első állami segítséget, melyet
1907 március havában szerződésileg biz
tosítanak. Ez év Bállá Lajos igazgatósága
alatt arról is nevezetes, hogy végre fel
veszik a szerény kenyérért dolgozó tanári
kart a legalább öreg korukat biztosító
Országos Tanári Nyugdíjintézetbe. Ezzel
állandóbb képet kezd nyerni a tan
testület is.
Forduló pontot jelöl, históriai dátummá
lesz a gimn. sorsában az 1912. év, mely
ben Micsinay Ernő felügyelő és Szabó
Lajos igazgató nagy bátorsággal meg
teszik az első lépéseket az intézetnek tel
jes főgimnáziummá való kifejlesztésére.
Buzgó munkájukat a világháború zivatara
közt is teljes siker koronázza. Az első
rendes érettségi vizsgát 1916 június havá
ban tarlják meg.
Közvetlen a forradalom előtt igaz biza
lom hívja el a kerület élére Dr. Raffay
Sándor püspököt, kiben az iskola megmentőt talál a forradalmak és a tanácsköztársaság fergeteges idejét követő vál
ságos és végletes napokban. Petőfi szüle
tésének százados fordulóját minden erővel
igyekszik az iskola melletti érdeklődés
felkeltésére felhasználni; de a kifosztott és
megcsonkított ország, az önnyomorában
vergődő polgárság még képtelen volt áldo
zatos segítségre. Előzőleg azonban Gaal
Mózes kir. főig. jóságos támogatásával
1920-ban az iskola elnyeri a végleges
nyilvánossági és érettségi-tartás jogát.
A Petőfi-centenáriumot—a Petőfi Társa
ságtól támogatva — a lehetőség határain
belül, fényesen megüljük, mikor is dr.
Osváth Gedeon igazgató Petőfi aszódi
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életéről írt tanulmányával, a helyi kultusz
felébresztésével s a Petőfi-gyűjtemény kifej
lesztésével igyekszik buzgón széles körben
érdeklődést kelteni ügyünk iránt. A szaná
lás fenyegető zátonyát elkerülve, az ősi
schola Latina francia nyelvet tanító reálgimnáziummá változik át 1924/25-ben.
A földbirtok-reform kapcsán 41/* hold
építési telekhez jutunk. Mert új épületre
már égető szükség van, a növendékek
száma eléri a 400-at s a régi, 120 tanuló
befogadására való helyiségben kell a leg
nagyobb beosztási művészettel meghúzódni
továbbra is.
Az aszódi 1200 lelket számláló ev. egy
ház belátva azt, hogy anyagilag képtelen
új iskolai épület megteremtésére, 1926
szeptember havában az eddig oly sok
szeretettel ápolt intézményét felajánlja a
bányai ev. egyházkerületnek. Dr. Raffay
Sándor püspök céltudatos iskolapolitikája
a kérelmet elfogadhatóvá tette a kerület
előtt, mire nézve áldott emlékezetű támo
gatót találtunk elhúnyt kerületi felügyelőnk:
dr. Zsigmondy Jenő fennkölt személyében
is. Az átvétel jogi formáinak gyors leperdülése után kerületünk főpásztora minden
vonatkozásban megkezdte a jövőt biztositó
és kiépítő munkáját. Befolyásával szerzett
az OFB útján egy közel 100 holdas bir
tokot Dévaványán, a háború folyamán
hadi kölcsönökben elveszett iskolai alap
helyébe. Kieszközölt egy eddig évi 12.000
pengőt kitevő újabb állami segítséget,

minek növelésére biztos reménnyel bir.
A várva-várt új épület kérdését a leg
nagyobb energiával viszi a megoldás felé,
mert a már lefolyt tervpályázatok felett az
illetékes bizottság e napokban fog dön
teni. így az idei tavasz az iskola új életé
nek tavaszát is fogja már jelenteni.
Az iskola tanárai közül irodalmilag is
kiváltak: Csengey Gusztáv „A fogoly
lengyel" költője; a „Vadonban", a „Hullá
mok közt" egykor páratlanul népszerű
romantikus regények írója. Gyöngyössy
László, aki kiváló életrajzot írt Aranyról,
Mikszáthról és Gyöngyössy Istvánról;
önálló kutatásaival feltárta Petőfi család
jának aszódi vonatkozásait is. A tankönyv
irodalom terén ott találjuk Haits Samut és
Zalányi Jánost; míg Petry Gyula az iskola
történetének megírásával szerzett elmulhatlan érdemet.
A tanítványok sorából ki kell emelnünk
Petőfi glóriás nevén kívül három egyháznagyunkat: Sárkány Sámuel, Zelenka Pál
és Kiss István püspököket; Földváry
Mihály alispánt, Moravcsik Emil orvosprofesszort, Moravcsik Géza zeneakadémiai
tanárt, Czettler váci kanonokot, Darvai
természettudós főigazgatót, Dobák tábor
nok, nógrádi vitézi széktartót, Falu Tamás
írót. Csonka Magyarország evang. közép
iskolái között ősiségre nézve e második
helyen álló intézetnek jelenleg 380
növendéke van.
Oravecz Ödön.

A Podmaniczkyak.
Mikor még vitorlaszárnyon röpültek a
hajók, az angol hadiflotta kötélzetébe bele
fonva, ismertetőjelül vörös fonál húzódott
végig- Így láthatjuk vörös fonálként egyegy nemzetségben ősről utódra szállni
ugyanazokat a jellegzetes testi-lelki tulaj
donságokat. Oka a közös leszármazás
—

hatalmas természeti törvénye és a családi
hagyományok még hatalmasabb erkölcsi
ereje. Sokszor szinte azt gondoljuk, hogy
más és más korban, megváltozott viszonyok
között, egy és ugyanazon Zrínyivel, Thurzóval, Radvánszkyval, Podmaniczkyval talál
kozunk. Az apáról fiúra szálló ősi fegyver
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zetben annyira egyformán gondolkodik a
sisak alatt az agy, egyforma erővel lendíti
az öklelő kopját a kar és a pajzs alatt
egyforma bátorsággal dobog a szív.
Ha gondosan megfigyeljük a tipikus
Podmaniczkyt, megadhatjuk a jellemrajzát
és természetrajzát. Erős, daliás és szép.
Herakles és Apollo egy személyben. Bátor,
sőt vakmerő. Büszke, sőt dacos; szilaj
és erőszakos. Keresztültör minden aka
dályon. Elveihez ragaszkodik. Költői haj
lamai vannak, sőt nem egyszer költő.
Szereti a szépet a művészetben és az élet
ben. A szépet szerető lelke fényűzésbe,
sőt pazarlásba sodorja. De pazarol azért
is, mert jó szíve van. Mecénás a köz
ügyekben, bőkezű a szegényekhez. Nem
csak a pénzét, de a szívét is nekik adja,
mert népbarát, vagyis demokrata. Egy
házát, hazáját tettekkel szereti. Annyira
büszke egyéniség, hogy nem mindig alkal
mazkodik a szokáshoz, a divathoz. Külö
nösködőnek tartják. Ki is nevetnék, ha
nemes jelleme nem parancsolna tiszteletet
és az egész lényéből kisugárzó erő nem
volna szinte félelmetes.
Asszonya is értékes egyéniség. Pompázó,
szép, sőt bájos; szellemes és poétikus.
Egyik „kardos menyecske", a másiknak
édes hatalma előtt hódolnak meg önként
az emberek.
*

A nemzetség ősi fészke Podmanin, ez
a Maninhegy aljában fekvő trencsénvármegyei kicsiny falú Vágbeszterce közelében.
A legrégibb Podmaniczkyak a morva
végekre telepített határőrző székely lándzsások voltak.
Albert királytól jutalmul megkapták a
vágbesztercei uradalmat. Megérdemelték,
mert hűségesen helytálltak akkori két ellen
ségünk, a török és a cseh ellen. Podmaniczky Lászlót Mátyás király oklevele
mint Hunyady János vitéz fegyvertársát
emlegeti. Balázs pedig a cseh rablók, a
—

zsebrákok ellen védte meg hősiesen Nagy
szombat városát.
A nemzetség érdemeinek méltó meg
koronázása volt, hogy II. Ulászló János
főkamarásmestert az ország zászlósura*
közé vette fel. A történeti, vezető famíliák
sorába István nyitrai püspökkel emelkedtek
föl, aki résztvett a mohácsi csatában, de
szerencsésen megmenekült. A csata hősi
halottjai között is volt Podmaniczky:
Mihály.
István püspök koronázta meg Szapolyay
Jánost, majd I. Ferdinándot. Evangélikussá
lett, elvette a szintén evangélikus sziget
vári hős leányát, Zrínyi Katalint, aki egyike
a legbuzgóbb, lutheri lelkű nagyasszonyok
nak. Ezóta a Podmaniczkyak — csekély
kivétellel — evangélikusok maradtak: lelkes
hívei, sőt oszlopemberei egyházunknak.
Lelkesítették őket a Podmaniczky és Zrínyi
nemzetségek hősi hagyományai is. Nem
egy csatamezőn készségesen megfizették
a véradót hazájuknak. Utoljára a világ
háborúban is, melynek szintén volt Podma
niczky hősihalottja. A Buda elestét követő
zűrzavaros időkben szilaj vérük nemcsak
harcba, de mindenféle kalandozásba is
belesodorta őket; Podmaniczky Ráfáelt,
ezt a tipikus rablólovagot egyidőre törvé
nyen kivül helyezték.
Azután több mint egy évszázadig homály
borul a Podmaniczky-névre, úgyhogy a
család régi és újabb ága között a kapcsot
teljes pontossággal nem is lehet meg
állapítani.
Végre 1669-ből ott találjuk egy korponai
nemes úr fiának, Mihálynak nevét az
eperjesi kollégium egy iskolai drámájá
nak szinlapján. Együtt játszott nevezetes
iskolatársával, a későbbi szabadsághőssel,
Thököly Imrével.
A nemzetség III. Károly uralkodása
idejében újra hatalmasan felemelkedett
Jánossal, a daliás, szép, lovagias férfiúval,
aki feleségül vette a gazdag és szép

140

—

Osztroluczky Juditot, Aszódpuszta örökösét.
Aszód valaha a hatalmas Garayaknak,
a Hunyadyak ellenségeinek birtokában
virágzó és népes magyar mezőváros volt,
de a törők korszakban teljesen elpusztult.
János az új földesúr nyitravármegyei
evangélikus tót jobbágyokat telepített a sokezerholdas aszódi legelőterületre. A letele
pülő jobbágyok között voltak Petőfi Sándor
■ősei, a pozsonyvármegyei tősgyökeres, ma
gyar faluból, Kajáiról Nyitravármegyébe
átszármazott köznemes Petrovicsok, akik
mint szegény emberek, szívesen telepedtek
le jobbágytelekre.
A demokrata Petőfi nem igen emle
gette nemesi származását, de mi örömmel
jegyezhetjük fel, hogy nemesi címere
— kézben kivont kard — ugyanaz volt,
mint Arany Jánosé.
Podmaniczky János jóságos atyja volt
hitrokon jobbágyainak. Részükre templomot
építtetett; azt a Podmaniczky és Osztro
luczky címerrel ékesíttette. Mintha csak azt
jelezte volna: „Én és az én házam az
Urat akarjuk szolgálni". A földesúri család
halottjait a templom alatt fekvő sírboltba
temették. A gyülekezet papjai másfélszáz
év alatt negyvenöt Podmaniczky-gyermeket
kereszteltek meg.
A János uraság és tót jobbágyai között
való benső viszonynak bizonysága az is,
hogy három tót egyházi éneket irt és
kastélya felavatásakor az udvaron egybe
gyülekezett hívekkel ezeket énekeltette el.
Az új kastély is annak bizonysága, hogy
Podmaniczky János és felesége szerették
a szépet. De bizonysága arcképük is,
melyet a nagy Mányoki Ádámmal festettek
meg. A szép, daliás emberpár arcképe
legszebb dísze lett később a kiskartali
Podmaniczky-kastély képtárának.
A Podmaniczky-család Mária Teréziától
kapta a bárói rangot és a podmanini
mellé az aszódi előnevet. A két első báró,
János és Sándor választották ketté a
—
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kastélyt: az úgynevezett „Zöld kastélyára
és a nagyobbik részre, ahol most a leány
iskola van. Sándor báró építtette ehhez
a középső szárnyat. Az ebben lévő dísz
termet Krakker és Zách festőművészek
freskóival díszíttette, melyek a keíesztyénségnek a pogányság fölött való diadalát
ábrázolják. Kastélyrészét szép bútorokkal,
képekkel, fegyverekkel ékesítette.
Előkelő, vidám élet • folyt itt. Sándor
báró felesége, báró Jeszenák Zsuzsanna,
a tizenkét gyermek anyja, példája volt a
hatalmas nagyasszonyoknak, akik erős
akaratukkal, de egyúttal jóságukkal és
kedvességükkel uralkodnak környezetük
fölött.
Egy másik Sándor báró és felesége,
gróf Wartensleben Klára idejében a Zöld
kastély volt a vidám és fényes élet szín
helye. Az elragadó, szép és szellemes
asszonyról Podmaniczky Frigyes jegyezte
fel emlékezéseiben, hogy természetes ked
vessége, mint valami ellenállhatatlan édes
hatalom, „douca violence", minden szivet
meghódított.
A szépért rajongó, az irodalmat, művé
szetet kedvelő Podmaniczkyak közé tarto
zott József báró, aki csak annyiban ütött
el a többi Podmaniczkytól, hogy kis, vézna,
púpos emberke volt. De a szellemes,
nagytudományú, világlátott férfiút mégis
mindenki kedvelte. Egyik középpontja volt
a XIX. század első harmadában a pesti
és budai előkelő társaságnak. Némileg
munkatársa, illetőleg útegyengetője volt
Széchenyi Istvánnak, mert neki is van
része abban, hogy Budapest a társadalmi
élet középpontja lett. Rajongott a zenéért.
A hétéves Liszt Ferenc 1818-ban az ő sza
lonjában játszott először a magyar előkelő
ségeknek. József báró a vele együttérző
főurakkal a budai várszínházát magyar
nemzeti játékszínné akarta átalakítani.
Ennek ő lett volna első intendása. Kár,
hogy a napóleoni háborúk és az ezekkel
—

együtt járó súlyos gazdasági viszonyok
miatt sok más szép tervvel együtt az is
meghiúsult.
Mint igazi Podmaniczky, nagy demokrata
volt. A neki felajánlott magas királyi ki
tüntetésre nem emelt igényt. „Minek ez
nekem aszódi jobbágyaim között". A szépet
imádta haláláig. Utolsó perceiben az ablak
hoz vitette magát és az égi fényforrásban
gyönyörködött, míg lelke fel nem szállt
a világosság és az örök szépség Istenéhez.
Az eredeti és érdekes Podmaniczkyak
közé tartozott János báró is, aki 103
esztendőt ért és aki 68 éves korában állt
be 1848-as nemzetőrnek. Mint őrnagy
vitézül forgatta kardját és zászlóalja élén
daliásán megülte paripáját. Különben még
száz éves korában is lóháton járt látogatóba.
A daliás és szellemes, vidám öreg urat
— a fiatal gavallérokat mellőzve — körül
rajongták a nők és gyönyörködtek eredeti,
ötletektől sziporkázó társalgásában.
Kedves különössége volt, hogy pazarul
segített mindenkin. És ezt oly készsége
sen tette, mintha neki volna szerencse,
hogy segíthet. De aki neki köszönetét mert
mondani, azt jó magyarosan összeteremtettézte. Jó lutheránus ember volt, hatvan
egy évig viselte a rákoskeresztúri gyüle
kezet felügyelői tisztét.
Az ő leánya volt Zsuzsánna, gróf Vi
gyázó Sándorné, a jótékonyságban fárad
hatatlan nagyasszony, aki többek között
a Veress Pálné leánynevelőintézetnek volt
jóltevője. Ennek kertjében szép betegpavillont építtetett. Ugyanő a budapesti
evangélikus gimnáziumban nagy ösztöndíj
alapítvánnyal örökítette meg egyik korán
elhunyt fiának emlékezetét. A nagy édes
anyának lelke élt napjainkban tragikusan
elhunyt másik fiában, ifjabb Vigyázó Sán
dorban, aki fejedelmi alapítványt tett a
Tudományos Akadémia javára. Legelső
tudományos intézetünk legnagyobb jóltevőjének nevezhetjük.
—

De a jótékony Podmaniczky-nagyasszonyok között Zsuzsannánál is nevezetesebb
volt Mária, gróf Beleznay Miklós generális
özvegye, aki a türelmi rendelet korában a
pesti evangélikus gyülekezet tulajdonképeni
megalapítója.
Hogy a helytartótanácstól megnyerjék a
türelmi rendeletben kívánt száz családnál
jóval kevesebbet, csak negyven családot
számláló kis sereg részére a gyülekezetté
alakuláshoz szükséges engedélyt, a pesti
lutheránus előkelőségek évek során ma
gukra vállalták a gyülekezet fenntartásá
nak minden terhét. A nemesszívü grófné
évi 300 forintnyi, mai értékben legalább
6000 pengőnyi hozzájárulást vállalt.
A férfiakhoz visszatérve, érdekes ember
nek találjuk Mihály bárót, aki a XIX. szá
zad első felében élt. A daliás, szép, herkulesi termetű ember egész lényéből olyan
erő sugárzott, hogy mindenki félt tőle.
Még saját öccse, László báró is. Pedig er
se volt utolsó ember. Egész életében sohase
feküdt betegen. Mikor hetvenedik évében
halálának közeledését érezte, díványán ülve,
köréje sereglő övéinek úri nyugalommal
kijelentette, hogy egy negyed óra múlva
meghal. És egy Podmaniczky megtartja a
szavát. Vele még a halál se mert ellen
kezni. A kiszabott időre eljött érte, mint
engedelmes szolgája.
Érdekes ember volt mint gazda is. Jókai
Magyar Nábobjának példájára, ősi módon
gazdálkodott, tisztjeinek teljesen szabad
kezet, mondhatnánk szabad lopást engedett.
Neki is van része abban, hogy az ősi föld
lassan-lassan kicsúszott a Podmaniczkyak
lába alól. Különösködő ember volt. Har
minc év előtti párisi divat szerint öltöz
ködött, de senki se merte kinevetni.
Érdekes embernek találjuk fiának, Fri
gyesnek emlékiratai nyomán ennek édes
atyját, Károly bárót is. Ifjúkora a Martinovics-féle összeesküvés korára, a XVIII.
század végére esik. Ennek a mozgalomnak
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legkiválóbb vezére, az aszódi evangélikus
papnak fia, Hajnóczy József volt: egyike
a legnagyobb tudású és legmélyebbre látó
magyar államférfiaknak. Szerémvármegye
alispánja, Széchenyi Ferenc gróf nagyrabecsült bizalmas embere. Mint az össze
esküvés egyik vértanúja, halálával pecsé
telte meg elveit.
Ebbe a tragikus mozgalomba Károly báró
is belesodródott némileg, mert erősen
szabadelvű és demokrata gondolkodású
ember volt. Meg is maradt ezekben az elvek
ben igazi Podmaniczky-hűséggel haláláig.
A büszke és maradi mágnásokat manda
rinoknak csúfolta. Embertársai között kü
lönbséget nern ismert. A besnyői kapucinus
barátok szívesen látott vendégei voltak a
nagy lutheránus úrnak, a dunántúli egy
házkerület felügyelőjének.
A zsidókkal szemben, akkor szokatlan
módon, nyájas és közvetlen volt. Sok zsidó
lakodalom folyt le a kastély nyitott terraszán,
melyet most jó időben a kedves, vidám
leánynövendékek sürgése-forgása élénkít.
Károly bárónak és feleségének, Nordstein német költő leányának szüleikhez
méltó gyermekei, egyházunk és nemzetünk
büszkeségei voltak: a két legkedvesebb
Podmaniczky, Júlia és Frigyes.
1847 augusztus 25-én nevezetes esküvő
volt az aszódi evangélikus templomban:
báró Jósika Miklósnak, a nemzet egyik
legnagyobb és akkor legnépszerűbb regény
írójának esküvője báró Podmaniczky Júliá
val. Jósika első házassága boldogtalan volt,
fel is kellett ennek bomlania. Most, Júlia
nemes szívében, emelkedett lelkületében
megtalálta a földi mennyországot.
Nemsokára jött a nagy nemzeti össze
omlás. Jósikának, a Honvédelmi Bizott
mány, vagyis a nemzeti kormány egykori
tagjának menekülnie kellett. Áldott jó fele
sége a bújdosás keserves éveiben Brüsszel
ben, majd Dresdában valóságos őrangyala
volt. Mikor a férj előtt egy időre az iro
—

dalmi munkálkodás útja el volt zárva és
szinte ínséggel kellett volna küzdenie •—
az előkelő, finom úrinő Brüsszelben csip
késboltot nyitott és reggeltől estig dolgo
zott. Nem is annyira magáért, mint inkább
azért, akit olyan nemesen és önzetlenül
szeretett. Majd a jobb napokban, mikor
„Eszter szerzőjé“-nek, vagyis Jósikának
regényei a távol hazában olyan szíves fogad
tatásra találtak, akkor az áldott feleség
férjének múzsája, megihletője lett. Mint
maga is költő, tudta követni a költő lelké
nek fennen szárnyalását.
Férje halála után nem jött haza. Halá
láig (1893-ig), 28 éven át Drezdában
maradt, mint géniusza, hű gondozója
a szent sírnak. Jól esik tudnunk, hogy a
Jósika-család egy nemes tagja, hazahozatta
az áldott hamvakat. Most a fölséges ember
pár egymás mellett pihen a kolozsvári
gyönyörű temetőben, az annyira kedves,
most fájón szeretett országrész főváro
sában, melyet Jósika regényeiben roman
tikus fénnyel ragyogtat és közel hoz min
den igaz magyar ember szivéhez.
Júlia öccse, Frigyes egész hosszú éle
tében hűséges bajnoka volt a közügyek
nek. Már 23 éves korában, mint Pestvár
megye daliás, ifjú aljegyzője, lóháton,
cifraszűrben járta be a falukat és vezette
be a nemes atyafiakat Pestre a követ
választásra. Nagy része van abban, hogy
a szavazatok kétharmadnyi többségével
a „vezérvármegye“ egyik követének
Kossuth Lajost választották meg. Kossuth
azután néhány hónap múlva megindította
a nagy idők gépezetét, azzal a varázs
szavával : „Emelkedjünk fel a helyzet
színvonalára!“
Ekkor Frigyes báró, Kossuth egykori
lelkes kortese épen olyan lelkes és a vak
merőségig vitéz katonája, honvédhuszár
kapitánya lett. Huszárjai rajongtak érte.
A 24 éves életvidám kapitány úr pedig
testvérük volt, akinek nemcsak parancs
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szóra, hanem példáján lelkesedve, rajongó
szerétéiből engedelmeskedtek. A világosi
fegyverletétel előtt igazi „Podmaniczkygavallérsággal“ minden pénzét kiosztotta
századának legénysége között.
Az előkelő mágnás-huszártisztet közön
séges bakának sorozták be. Igyekeztek
megalázni, de ő büszkén hordozta ezt a
keresztjét is. Anekdoták keringtek rövid
„furvézereskedésé“-ről, vagyis szekerészközlegénysége tréfáiról. Hogy finom, fehér
glasszékesztyűben kente kulimásszal a
szekértengelyt. Hogy mágnás közlegény
pajtásaival a vendéglő nagy szobájában
pezsgőzött, míg a benyílóban a tiszturak
nak csak sörre tellett.
Ne keressük, mi igaz ezekből az anek
dotákból. Mindenesetre annak bizonyságai,
hogy szerették és érdekes embernek
tartották.
Később közel félszázadon át szünetlenül,
mint képviselő, jelentékeny szerepet vitt
a politikában. Évtizedekig elnöke volt a
szabadelvű Tiszapártnak. Igazi Podmaniczky-hűséggel ragaszkodott a két nagy
Tiszához, Kálmánhoz és Istvánhoz.
Mint iró is nevezetes. A regények
hosszú sorát alkotta meg. Ezek sem érték
telenek, de jelentősebbek és érdekesebbek
Naplótöredékek cím alatt kiadott emléke
zései. A művészetet is kedvelte, sőt a
művészet ügyét, mint a Nemzeti színház
és az Opera intendánsa, lelkesen és sike
resen szolgálta is. Hű volt szokásaihoz,
még ha feltűnőek voltak is. Mindig világos
cilinderben, kockás ruhában, gomblyuká
ban virággal, egyenes, szinte merev test
tartással, lépéseit aprózva járt. Még 83
éves korában is örömmel pihentette szemeit
a szép nőkön. Aki mindig a szépben
gyönyörködött az életben és a művészet
ben egyaránt — ebben a tekintetben is hű
maradt önmagához.
Hű volt szeretett hazája szép fővárosá
hoz. Nyáron se távozott innen. Az volt a
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felfogása, hogy Budapest a legkellemesebb
nyaralóhelye a világnak. Van hegye, erdeje,
Dunája, Margitszigete. Hű volt egyházához,
mint a békési egyházmegyének, majd a
bányai egyházkerületnek felügyelője.
A jelenkorig jutottunk el, mikor végül
a kiskartali földesúrról, Géza báróról szó
lunk. Erényekben, érdemekben, széptulaj
donságban kiváló alak volt ő maga és
felesége gróf Degenfeld Berta is, Tisza
Kálmánné nővére.
Géza báró az élet művésze volt, aki
közel nyolcvanéves korában is megőrizte
vidám életkedvét, teste-lelke üdeségét.
Nagy vadász volt. A kiskartali falkát az
egész országban emlegették. De voltak a
házaspárnak magasabb rendű életörömei
is. A kiskartali kastélyt könyvtára, művészi
kincsei, régiségei nemzeti értékké tették.
Csillagvizsgáló berendezésének országra
szóló jelentősége volt. Podmaniczky Gézáné
dicsősége, hogy 1866-ban felfedezte az
Andromeda-csillagot.
Örömmel emlékszem vissza, hogy nekem
is volt alkalmam a kiskartali kincsekben
gyönyörködnöm. De legdrágább kincsnek
láttam a tiszteletreméltó öreg házaspárt,
mely gyönyörűen egyesítette magában a
születés, a szellem, a jellem és gondol
kodás előkelőségét.
A Podmaniczkyak maradandólag beírták
nevüket hazánknak és még maradandób
ban egyházunknak történetébe. Az egyházi
önkormányzat minden fokán, a gyüle
kezettől fel az egyetemes egyházig, mint
felügyelők, vagy más méltóságok viselői
szolgálták a szent ügyet. Legmaradandób
ban Aszódon örökítették meg nevüket.
Ők a tulajdonképeni megalapítói a Bányai
egyházkerület mindakét aszódi iskolájának:
a Petőfi reálgimnáziumnak és a polgári
leányiskolának. Az elsőnek legfőbb jövödelmi forrása az aszódi vásárjog, mely
Podmaniczky-adomány.
És jórészben a Podmaniczky-nemzetség
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tagjainak és rokonainak adakozásából vette
meg az egyházkerület a Podmaniczkykastély időközben idegen kézre jutott
főszárnyát. Ma galambfészek, polgári leány
iskola és internátus a Podmaniczkyak
egykori sasfészke.
A másik szárny, az egykori zöldkastély
is idegen kézre került az utolsó Podmaniczky-tulajdonos halála után.
Beteljesedett amit a Podmaniczkykastély felirata hirdet: „Mortalibus hie

nisi hospitium, in coelo domus est“.
A halandóknak itt csak ideiglenes meg
szálló helyük, állandó házuk az égben van.
De ha a Podmaniczky-erények, a Podmaniczky-hibák és a sajnálatos körül
mények folytán földi kötelékek nem kapcsol
ják is többé ezt a nemes nemzetséget
Aszódhoz — méltó, hogy különösen itt, de
az egész országban is éljen örökké Petőfi
Sándor ősei egykori földesurainak és
utódaiknak áldott emlékezete.
Szigethy Lajos.

HÓVIRÁG.
A Jánoshegy sugárözönben áll,

Ezüst harangja ébredben cseng :

Fehér lánggal lobog a téli táj.

,, Testvérek fe l! Már jobb világ dereng!

A hegyvilágot hüs szél lengi át,

Futóban van a tél züllött hada,

De már felém köszönt a hóvirág.

Győztes tavasznak leng zöld zászlaja /'

Tavaszkirálynak bátor követe,

Virág! Tavaszt hirdetsz a tél ölén,

A hópáncélt átfú rta kis feje.

Nyíló virág szivemben a rem ény:

Hazámra bár a zord tél rászakadt,
U j élet ébredez a hó a la tt!

Dr. Szigethy Lajos.

ESTI ÉNEK.
Ha éj borul a tájra,

Estcsillag szende fénye

Nem bánt a félelem;

Jóságodból fakad,

Est csillag halk világa

Föltámadás reménye

Dereng ösvényemen.

Atyám, Te vagy magad.

Ha jő az éjek éje,

Leszólisz a zordon árnyba,

Nem rettent a halál,

Vezetsz ösvényeden —

Föltámadás reménye

S pályám végig bejárva,

Aicsi/lan fátyolán.

Hozzád emelkedem.

Dr. Szigethy Lajos.
—

145

—

CSERKÉSZET
Mit csinálnak télen a cserkészek?
„Azt még csak megértem, hogy nyáron síelni, talán nem csak a sport kedvéért!
A hosszú téli estéken az otthonban
elmentek kirándulni, táborozni, de hogy
télen abban a kutyahidegben mit csináltok, tartott összejövetelek nem kevésbbé kelle
mesek. Valahonnan csak elökotorunk egy
azt igazán nem tudom elképzelni
— hallani sokszor azoktól, akik a cser kis tűzifát, meg szenet, jó l befűtünk és
készetet nem ismerik, akik azt csak kívül melengetjük megdermedt tagjainkat. Elő
ről látják. Ha már a kirándulást, tábort jönnek a nóták, a mókák és alig lehet
említi a mi kritikusunk, hát elárulhatjuk, ilyenkor véget vetni az összejövetelnek.
De hát hol marad itt a nevelés, a fegyel
— ámbár nem ez a cserkészet lényege,
hogy mi nem ijedünk meg egy kis hideg mezés és egyéb oly fontosnak hirdetett
től, hanem felkötjük a síket, felcsomagol cserkész-célok? kérdi újra a mi kis kriti
ju k a szánkókat és nekivágunk a hó- kusunk. Hát kedves barátom, ebben van
mezőknek, erdőknek, hegyeknek.
éppen a vicc. Nem is vetted észre, sőt
Aki nem járt még télen az erdőben, aki maguk a cserkészek sem és a Parancsnok
nem nézett még le a hegytetőről a há már régen elvégezte mindezt, még pedig
borította szép völgyekbe, aki nem mosdott a legjobb eszközökkel és a jó Isten segít
még szép tiszta hóban, az nem tudja el ségével. Vagy talán az a véleményed, hogy
képzelni a téli kirándulások felséges szép a fegyelemről tartott sorozatos előadások
jobban fegyelmeznek egy jó meredek hegységeit, örömeit!
Csapataink ez idén is számos hazai és lejtőnél, ahol ha egy lépésed fegyelmezet
külföldi téli táboron vettek részt, amelyek len, akkorát bukfencezel, hogy egy fél
közül különösen a kenderstegi, évente óráig sem szeded össze lábaidat, kezeidet
ismétlődő nemzetközi cserkész-síverseny és az orrodat a hóból!
Vagy az egymás iránti szeretetet elméleti
nevezetes. Abban a kis swájci községben,
ahol egy cserkész-menedékház várja a téli úton jobban belénk tudod nevelni, mint a
sportolókat, már másodszor győztek a szívből jövő közös ének, közös kacagás és
közös imádság útján ?
magyar színek!
Ilyen a mi téli munkánk és téli szóra
A mi gyönyörű síterületeinket, a Tátrát,
Erdélyt elrabolták, de fogunk mi még ott kozásunk.

A cserkész lelki élete.
A III. osztályú próba vallási an yaga.

Jézus hegyi beszédéből: Az alamizsná
ról. Máté 6. 1—4. Az imáról. (Itt foglal
kozni kell a Miatyánk magyarázatával és
—

a szívből fakadó,
áldásával.) Máté
tásról. Máté 6 .
Máté 6. 16—18.
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szabadon mondott imák
6. 5—13. A megbocsá
14— 15. A lelkibőjtrői.
A lelkikincsekről. Máté

6 19—21. A két úrról. Máté 6. 24. Az
eledelről és öltözetről. Máté 6. 26—34.
Ezeket a bibliai tételeket nem a bibliai
versek szószerinti betanulásával kell meg
fejteni, hanem értelem szerinti tanulással.
A 111. osztályú próbánál tudni kell a
csapat legkedvesebb egyházi énekei közül
legalább tizet.
A III. osztályú próbánál egybe kell vetni
a tíz cserkésztörvényt és a tíz parancso
latot. Az I. cserkésztörvény így szól:
A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat
mond. Luther a II. parancsolat magyará
zatában mondja: „ne hazudjunk" ; a VIII.
parancsolat magyarázatában pedig ezt
mondja: „felebarátainkat hazugságba ne
keverjük“. Az I. cserkésztörvény és a VIII.
parancsolat lényegében ugyanezt fejezi ki :
hamis tanúságot nem m ond; feltétlenül
igazat mond a cserkész.
A II. cserkésztörvény: „A cserkész híven
teljesíti kötelességeit". Luther a X. paran
csolat magyarázatában mondja: felebará
taink személyzetét, cselédeit intsük, hogy
„teljesítsék kötelességüket".
A III. cserkésztörvény: „A cserkész, ahol
tud, segít". Luther az V. parancsolat magya
rázatában mondja: „felebarátunknak min
den testi szükségében segítségére legyünk".
A IX. parancsolat magyarázatában pedig
azt mondja: felebarátunk házát, örökségét
el ne tulajdonítsuk, „hanem inkább segít
ségére legyünk“. Kis kátéja végén, a „házi
táblá"-bán ezt mondja: „Mindenki, aki jót
cselekszik, veszi jutalm át az Úrtól".
A IV. cserkésztörvény: „A cserkész min
den cserkészt testvérének tekint"; Luther
kátéja végén, a „házi táblá"-bán mondja:
„szeresd felebarátodat, mint magadat". Ez
igékben foglaltatnak a többi parancsolatok.
Az V. cserkésztörvény: „A cserkész
magával szemben szigorú, másokkal szem
ben gyengéd". k z V. parancsolat így szól:
ne ölj; a VII. így szól: ne lopj. Luther

az V. parancsolat magyarázatában mondja:
„felebarátaink testében sérelmet ne okoz
zunk". A VIII. parancsolat magyarázatában
mondja: „felebarátaink felől gonoszul ne
szóljunk, ne kisebbítsük, hanem inkább
mentsük, jó véleménnyel legyünk iránta,
mindeneket jóra magyarázván".
A VI. cserkésztörvény: A cserkész szereti
a természetet; jó az állatokhoz és kíméli
a növényeket. A X. parancsolat tiltja, hogy
felebarátunk ökrét, vagy szamarát eltulajdo
nítsuk.
A VII. cserkésztörvény: A cserkész
feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen
engedelmeskedik. Luther a IV. parancsolat
magyarázatában erre int: „szüleinket és
urainkat meg ne vessük, se haragra ne
ingereljük, de tiszteljük, szolgáljuk és
engedelmeskedjünk nekik és nagyrabecsüljü k őket."
A VIII. cserkésztörvény: A cserkész
vidám és meggondolt. Közvetlen a kis
kátéban e törvényre nem találunk vonat
kozást — Pál apostolnak a Filippibeliekhez
írt levelében a IV. rész 4. versében olvas
suk: „Örüljetek az Úrban, mindenkor
örüljetek." Péter apostol I. levele IV.
részének 7. versében áll: „Legyetek mér
tékletesek és józanok, hogy imádkoz
hassatok".
A IX. cserkésztörvény: A cserkész taka
rékos. Luther a VII. parancsolat magyaráza
tában azt mondja: Azon legyünk, hogy
felebarátunk javai megtartassanak és gya
rapodjanak. A IX. parancsolat magyaráza
tában pedig ezt mondja: „felebarátaink
segítségére legyünk, hogy háza és örök
sége neki sérelem nélkül megtartassanak."
A X. cserkésztörvény: „A cserkész
testben és lélekben tiszta". A VI. parancso
lat: Ne légy parázna. Luther a magyará
zatában ezt mondja: „tiszták és szemérmetesek legyünk mind szavainkban, mind
cselekedeteinkben “.*)
Gaál József.

*) Kérnénk hozzászólásokat.
—
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Tavaszi munkaprogramm.
Kétségtelen, hogy ennek az esztendőnek
legkiemelkedőbb cserkészeseménye az ang
liai Jamboree. Alig hiszem, hogy volna va
lamirevaló csapat, amelyiknek munkáját
ne irányítaná, vagy legalább is meg ne za
varná ennek a nagy világösszejövetelnek a,
közeledése. Sőt cserkész is kevés akad, akit
ne foglalkoztatna igen-igen sokat a Jam 
boree gondolata. Hiszen ez természetes is.
A mi számunkra ez feltétlenül van olyan
esemény, mint a sportrajongók számára
az olimpiász. Azt pedig nem kell hangoz
tatnom, hogy mit jelentett a múlt évben
az olimpiász közeledte nemcsak a sport
egyesületekben, hanem minden iskola
tornatermében is. Aránylag kevesen vol
tak kint Stokholmban, de minden sport
szerető ember egész szeretetével, meleg
érdeklődésével kísérte ki az olimpikono
kat s lélekben velük volt már a tréning
idején is. Valahogy így kell ennek lennie
az idén a cserkészvilágban is.
Nem tudom, hogy hányán jönnek ki
Birkenheadbe az Ifjú Évek olvasói közül,
de azt hangsúlyozom, hogy minden ma
gyar cserkésznek készülnie kell a Jamboreera. Aki kijön, annak nem adok mun
kaprogramot, mert az úgyis pontosan
megkapja a Jamboree-bizottságtól tudni
valóinak sorrendjét. Tudom, hogy minden
cserkész — akit az a kitüntetés ér, hogy
a magyar mozgalmat a világ előtt kép
viselje — egész lelkesedésével, minden tu 
dásával igyekszik magát tökéletesíteni
nemcsak tudásban, hanem kiváltképpen
cserkészlélekben. Tudom, hogy egyetlen
evangéliumi alapon álló cserkésztestvé
rem sem fog szégyent hozni a magyar
színekre, hanem egész megjelenésével,
emelkedett lelkületével, evangélmmi gon
dolkozásával, tiszta szíve nemes derűjé
vel egy-egy büszkesége lesz a Jamboree—

csapatnak. Ezt el is várom az én evangé
likus cserkésztestvéreimtől.
De nemcsak azoktól várok komoly ké
szülést, akik kijönnek, hanem szeretnék
nagyon komoly munkát látni azoknak a
cserkészeknek életében is, akik itthon
maradnak. Hiszen a cserkészéletet nem a
külföldiek számára, hanem a magunk jól
felfogott érdekében éljük. Nyilvánvaló
tehát, hogy az itthoniaknak éppen olyan
komolyan kell felfogniok a maguk cser
készkötelességét, mint a külföldre utazók
nak. Mert nagyon szomorú volna, ha a
Jamboree-csapat olyan lenne, mint a gyümölcsöskofa kosarában a felül levő pijosló almák (alul csupa silány portéka van).
Az idén különösen mozgalmasnak, izigvérig cserkésznek kell lennie minden meg
mozdulásunknak, hogy a valóban kiváló,
jó híréhez méltó magyar cserkészetet kép
viselhesse az egész világ előtt 500 derék
testvérünk.
Ebbe a munkába kell neked is belekap
csolódnod kedves cserkésztestvérem, aki
most e sorokat olvasod! Ügy kell készül
nöd a nyárra, mintha rajtad fordulna
meg, hogy felragyog-e méltó dicsőségben
a magyar cserkészet becsülete. Mert ha
te, meg egy csomó társad csak ú. n. ruha
cserkészek lennétek, akkor az egész kül
földi képviseletünk hazug lenne. És ez
szörnyű volna!
Ezt te sem akarhatod. Sőt megfogod
akadályozni, hogy ez megtörténhessék.
Azért még ma hozzáfogsz (s az egész őr
söt bevonod ebbe a munkába) a tavaszi
program lelkiismeretes megvalósításához.
Úgyis szenvedett egy csomót a cserkészlélek a farsangi mulatságokban, meg a
nagyon is kiadós tél sok, egyébként pom
pás téli sportja közepette.
Mi legyen ez a program? Nem beszélek
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sokat róla, inkább néhány pontba fogla
lom a teendőket. Ti már tudjátok, hogy
mit jelentenek az egyes pontok: 1. For
dítsatok fokozott gondot vallásos köteles
ségeitek teljesítésére (böjti előadások,
bibliaórák, templom). 2. A tanulmányok
ban való esetleges elmaradást sürgősen és
alaposan pótoljátok. 3. írjátok különös
gonddal naplótokat, kiváltképpen azért,
hogy a magatok cserkészszínvonalát tüze
tes vizsgálat alá vehessétek. 4. Olvasgas
sátok a cserkészirodalomnak azt a részét,
amely most ép nektek való. A parancsnok
úr majd kijelöli, hogy mit. (Cserkész
könyv, Őrsvezetők könyve, Magyar Cser
kész és Vezetők Lapja kijelölt cikkei,
Vezetők Könyve stb.) 5. Az- őrsi órákat
tartsátok pontosan, gondosan, alaposan,
előkészített program szerint. 6. Az ez évre
szánt próbák szobában elvégezhető anya
gát feltétlenül el kell végeznetek mára.
végéig. 7. A műhelyben kezdett munkákat
be kell fejeznetek, hogy áprilistól kezdve
szüneteljen a műhelymunka, mert akkor
már a szabadban lesz dolog. 8. Állítsátok
gondosan össze a szabadban, kirándulá
sok alkalmával megtanulandó gyakorlati
programot. 9. Fokozott mértékben taka
rékoskodjatok a nyári munka számára.
10. Már most pontosan készítsétek el a

nyári táborozás tervét. Beszélgessetek
róla; térkép segítségével tanulmányozzá
tok alaposan a táborhelyet, a terepet; le
vél útján tájékozódjatok az ottani viszo
nyok felöl.
Folytathatnám még tovább is, de tu 
dom, hogyha a felsoroltakat lelkiismere
tesen veszítek, akkor magatoktól is rá
jöttök a többi rengeteg tennivalóra. . .
Meg ne ijedjetek a munkától!
Előttünk ez évben nagy feladat áll. El
kell végezni. De igazi jó munkát csak
egyesült erővel végezhetünk. Mert most
arról van szó, hogy becsületet szerezzünk
a magyar cserkésznévnek az egész világ
előtt. Kint pedig csak akkor lesz tiszta
lelkiismeretünk, ha tudjuk, hogy az itthonmaradottak épúgy talpig cserkészek,
mint a kint járó képviselők.
Testvér! Nem tudom, hol leszel? Birkenhaedben-e, a Balatonmentén, a Bükkben, vagy a M átrában-e?. . . talán otthon
a műhelyben dolgozol, vagy egy bukott
diák mellett instruktoroskodsz majd?
Mindegy. Mindenütt 100%-os cserkész
nek kell lenned. Mindenképpen számít
reád a magyar eserkészmozgalom. Hasz
náld fel hát jól a tavaszt! Büszke akarok
lenni reád — Ifjú Éveket olvasó cserkész
testvéremre.
Kálmán bácsi.

Az ifjúkor adósságai.
A boldog békeidők egyik legérdekesebb
kérdése az volt, hogy a nagy emberek
teremtik-e meg a nagy korszakokat, vagy
pedig a nagy korszakok kohójában szü
letnek meg a nagy emberek? A világhá
ború és az azt követő nagyjelentőségű
idők ezekre az örjjk kérdőjeles problé
mákra nem tudtak megnyugtató és kielé
gítő választ adni.
A magunk diákéletére vonatkoztatva,
-

egy hasonló kérdést lehetne feltenni. Ez
a kérdés így szólana: a speciálisan vallá
sos hangulatú idők vallásosabbá, egyháziasabbá teszik-e az ifjúságot? Mindenki
elgondolhatja azt is, hogy ezt a kérdést
nem lehet fordítva megtenni, mint az elő
zőt lehetett.
A böjti időszak vallásos hangulata ma
ga előtt találja azt az ifjút, aki egy fél
évi munkálkodás után megmérettetett és
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vagy könnyűnek, vagy megfelelően érté
kesnek találtatott, azonban ez az értéke
lés olyan tényezők által történik, akik
ítéleteiket sok jóakarattal hozzák meg.
Az eredmény nem is mindig reális. Min
den diák érzi itt is, hogy kevés érdemét
többnek számították be. Á böjti időszak
passiós hangulata, amikor templomaink
nak nemcsak a díszítése ünnepiesen ko
mor, hanem amikor az éneklésben, imád
ságban és az Isten jóságát tárgyaló be
szédekben is az alaphang mindig a fáj
dalmas és miérettünk való szenvedés di
csőítése, ilyenkor nemcsak a felnőttek
nek a lelke, hanem az ifjú lélek is meg
kérdezi azt: szüksége van-e az én lelkem
nek minderre a sok szomorúságra? Aki
rövid latolgatás után nemmel válaszol, a
lelkének adósságait növeli.
Aki belemerül ezeknek a böjti vasárna
poknak élményszerü hangulataiba és aki
elolvassa az evangéliumból azt a részt,
amikor Jézus a templomban van, amikor
mindenki ellene szegül és föllázad ellene,
csak a gyermekek nem és a gyermekek
ebbe a nagy viharban elkezdik dicsőíteni
Jézus Krisztust, az megérzi azt, hogy a
böjti időben az ifjúságnak sok köze van
Jézus Krisztushoz.
Az a szenvedő és miérettünk a legna
gyobb áldozatot meghozó Üdvözítő áll a
Passió kapujában, szemben a magyar
evangélikus ifjúsággal, aki szelíd arcával
és beszédes szemeivel a nevelőmester kér
déseit teszi föl ezekben az időkben. Ezek
a kérdések a következők: ifjú testvérem,
a kereszt útját megjárni kötelessségednek
érzed? A keresztyén bölcseletnek ez az
igazsága, amely ráirányítja még a leg
zsengébb korban is mindannyiunk figyel
mét arra, hogy minden ifjúi örömnek a
vége a befejezést jelentő kereszt, most
időszerű és sok lelki hasznothozó. Aki ezt
megérti, addig, amíg a kereszt közelébe
elérhet, haszontalan élvezetek után nem
—

jár s fölösleges örömeit azért csitítgatja
el, hogy ne legyen kiáltó ellentét életében
az örömök és a szenvedés között.
Ezt tanítják a mi templomaink ezekben
az időkben. Azt is kérdi az ifjútól a
Passió kapujában álló Mester: szívesen
jársz-e el az evangéliumnak ebbe a hajlé
kába? Erre a kérdésre minden diáknak
lelkén átrohan az a sok kötelező istentisz
telet és templombavezetés sokszor keserű
emléke. A kérdés hallatára pedig, amikor
minden ifjúhoz külön-külön szól a nagy
Tanítómester, nem lehet immel-ámmal vá
laszolni, hanem a szívnek böjti hangula
tával kell felelni. Az ifjúságnak szeretni
kell Azt, aki az igazságért mindent oda
adott és keresni kell minden alkalmat
arra, hogy az ideálizmus eme legnagyobb
hősével bőséges alkalma legyen a kedves
találkozásra.
Azt is kérdi a böjti templomi csendben
az ifjútól Jézus Krisztus: egész lelkedet
elhoztad-e ide énhozzám és őszintén meg
mutatod-e szíved minden rejtekhelyét?
Aki emlékezik a bűnös asszony drága ola
jára, amelyet mind odaadott a Jézus
Krisztus előtt való meghódolásban neki,
aki ismeri ezt a történetet, az tudja e kér
dés hallatára, hogy a böjti vasárnapokon
egész szívvel és egész lélekkel kell meg
jelenni Jézus Krisztus előtt.
Sok kérdése volna még a mi Megvál
tónknak. Ha erre gondolunk s eszünkbe
jut a múlt, amikor ezeket a kérdéseket
meg sem is hallottuk, akkor ez a böjti
időszak fájdalmas szomorúságában is ál
dott vigasztaló. Most hallhatjuk a kérdé
seket s most felelhetünk is ezekre a kér
désekre. Ezeket a feleleteket is megmé
rik, értékelik s az eredményről bizonyít
ványt is állítanak ki, amelyet azonban
most még nem adnak a mi kezünkbe.
Vagy adósságot csinál most az ifjú, vagy
megmenekül a legnagyobb adósság ré
métől.
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Ügy van az tényleg, hogy nem von
hatja ki magát az ember a vallásos idők
kedves hatásai alól. Könnyebb Jézushoz
közelebb eljutni a böjti időszakban, mint
máskor, amikor szívünknek együttérzését
kevésbé ébreszti fel talán a templomi han
gulat. Ezek a vallásos idők, amikor a hit
beli élmények egész raja él a templomi
levegőben, amikor mindenkinek szólóan
elegendő és a bezárkózott lelket is meg
mozgató sok-sok bibliai kép tárul föl, ki
válóan alkalmasak arra, hogy a templom,
az ifjú és Jézus Krisztus, ez a három

szellemi hatalom szövetséget kössön egy
mással. Az, aki legtöbbet ad és értékessé
teszi ezt a szövetséget, az Jézus Krisztus.
Az a hely, ahol ezt a szövetséget örökké
valóan meg lehet kötni, a böjti időszak
hangulatos és szép evangéliumi temploma.
Aki pedig ebben a szövetségben a legtöb
bet nyerhet, az az evangélikus ifjú, aki
leborul a keresztet vivő és vele elbukó
Jézus Krisztushoz s amikor megérzi azt,
hogy mire volt képes Ő szeretet által, ak
kor megtudja, hogy az életben mennyi
fölösleges adósságtól szabadult meg.
Gaudy László

You by first after my!
Amerikában, New-Yorkban hallottam
ezt a közmondást: you by first after my,
utánam lehetsz az első. — Amikor a 7
millión fölüli lakosú New-Yorkban meg
indul a gyárakból az emberlavina úgy
este 4-től 8 óráig s a földalatti villamos
11/2 millió embert röpít a lakásához a
down town-on, a szó szoros értelmében
mozogni is alig lehet. Az autók sok ezrei
s az emberek százezrei itt torlódnak meg
a vakító reklámtömegek sugárözönében.
Itt az utca egyik oldaláról a másikra át
jutni nem könnyű dolog. Amikor egy-egy
autó elől sikeresen elsurran az amerikai,
fogai között hátra dörmögi: you by first
after my.
Sokat elgondolkoztam az amerikai eme
kiszólásán. Egész történelme, hirtelen
gazdagsága,
fellépése,
gondolkozása,
mind-mind mintha azt kiáltaná felém:
utánam lehetsz az első. A Niagara zuhatag 4 milliós lóereje, a Woolworth 60
emeletes épületkolosszusáig, mind ezt
harsogja. Szinte beleszédül a szemlélő az
életáradat e rohamán s míg magába mélyedve szorong el a Paraumout kápráza
tos világszínháza előtt, a portás rákiált,
—

mit búsulsz? Sajnálod a 60 centet? Menj
be és felejtsd el a napi gondjaidat.
Különös világa ez az emberek milliói
nak. Mintha nemcsak más földrészen, de
más földgolyón bolyongna az emberegyén
porszeme. A méretek mellett eltörpül az
egyes, csak a sokak munkája, energiája,
acélemelő, sziklatörő gondolata rendezi,
varázsolja az európaira nézve ismeretlen
forgalmat.
A mérhetetlen forgalom s a roppant,
szinte kimeríthetetlen gazdagság, az ere
detiség, a gyakorlati gyorsaság érvénye
sülése vonzza a föld népeinek rengeteg
ellentéteit Amerikába. Megfordul és he
lyet keres itt magának a zulukafferektől
kezdve az eszkimókig és az új világ ol
vasztó kemencéje uniformizálni tudja az
angolt a négerrel, mert itt mindenki csak
munkamotor és amerikai. Lehet, hogy a
lelke ott kalandozik az őserdők vadonjá
ban, az irtások stepjein, de életfelfogása
az amerikai. Itt az élet mértéke a dollár.
A szabadság hordozója a munkán szerzett
gazdagodási lehetőség, melyet kisajátí
tani, privilegizálni lehetetlen. Itt a leg
utolsó rikkancsból is lehet máról-holnapra
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milliomos, ha van átfogó, életre való gon
dolata s ami fontos, érvényesíteni tudja.
Amerika még ma is a lehetőségek ha
zája a szerencsések számára. Azért életfelfogása is ennek megfelelő. Általános
ságban az egyes készültsége felületesnek
mondható. Hisz, ahol előzetes szakkép
zettség nélkül a részletmunkában keres
het valaki 26—40 dollárt hetenkint, ott
nem igen törik magukat az emberek a
szakiskolákban. Sőt egyes munkahelye
ken gépalkatrésszé süllyed az ember.
Amennyire büszke az amerikai társa
dalmi érintkezésében, annyira kicsiny,
sokszor csak egy szám .a foglalkozási he
lyén.
Ez a kevert felfogás tükröződik isko
láiban, ahol a fegyelem laza, az egyéniség
szabadon tobzódik s a tudás a legszük
ségesebbre zsugorodik. Úgy, hogy felfo
gásom szerint a nagy gondolatokat Euró
pa szállítja, csak a kivitel az már azután
grandiózusán amerikai. Ebben Amerika
utolérhetetlen. Próbáljon nálunk pl. a
rágógumi jövedelméből 40 emeletes házat
építeni valaki.
Amerika általában tömegigények ki
elégítésére törekszik s ehhez ért is. Nyo
mában jár a gyorsaság, reklamirozás és
a kényelemnek mindenki által való inegközelíthetése. Itt nincs előjog, itt csak
arravalóság és dollár van. Itt nem azt
kérdezik, van-e diplomád, hanem azt,
hogy értesz-e hozzá? Amerikában nem
osztályoznak, hanem demokratizálnak. Az
úr a dollár. A színházban pl. 40 centért
épúgy ülhetsz az első sorban, mint a
400-dik sorban.
Amerikát jellemzi továbbá az egyolda
lúság és túlhajtottság. Ez meg van a csa
ládi életében épúgy, mint szórakozásai
ban és mindennapi munkájában. Bizo
nyos gépiesség fejlődik ki még az örö
meiben is. Rádió, mozi és sport között
oszlik meg a szórakozása. Családjával el
_
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foglaltsága miatt keveset tud együtt
lenni, azért a gyermek nevelése nagyon
hiányos és így nincs meg az a meleg vi
szony szülők és gyermekek között, ami
nálunk megvan. Ezt pótolni az iskola és
az egyház volna hivatva, azonban az is
kola csak a nemzeti hazafias nevelésre
fordítja a fősúlyt s a lelki kapcsolatok
kiépítésével vajmi keveset törődik. Ame
rikaivá való nevelésben azonban utolér
hetetlenek. Üdvös volna nálunk is a nem
zeti zászlóval való imádkozást behozni az
iskolába a keresztvetés szemforgatása he
lyett s akkor a legendás hírű magyar nép
iélek jól megértené, mit jelent a z : utá
nam lehetsz az első. A vallásos neveléssel
viszont annyira nem törődik, hogy azt az
iskolában nem is tanítja. Mindenki úgy
hiszi az Istent, ahogy akarja. így érthető
meg, hogy Amerikában van vagy 167 fe
lekezet, ami a szekták dzsungelját teremti
meg. 14—18 éves gyermekek keresztelése
ott napirenden van. Amilyen rendszeres
a munka megszervezésében, oly rendszer
telen vallásos hovatartozásának a kiépí
tésében. Szabad állam, szabad egyház.
Patentirozott egyházpolitikát Amerika
nem tűr. Sematikus keretekből így rob
bantja ki az életet és érvényesülést, hogy
a konvencionális szokások alól mentesítse
a feltörekvő energia motorikus erejét.
Amerika így véli diadalútját megfutni,
amit már el is ért, hisz töménytelen kin
cseivel csaknem ő irányítja Európa bol
dogulását.
Mind emellett Amerikának van hite,
karakterisztikusan áldozatkész lelke, emberszeretete, hitvallása, amely borzadva
fordul el az inquiziciós egyházaktól. A
szélsőségek hazája így a maga sajátos
módszerével formálja fiainak lelkét és
állítja be céljainak szolgálatában, hogy
boldogul az egyén és izmosodik az állam.
Elvonult magányomban sok éjszakán '
át töprengek külföldi utazásaim után a
_

vén Európa s az új Amerika életberen
dezkedésén. Vájjon nem-e a formák ölik
meg a lelket, pusztítják az életet itt s
nem-e a teljes szabadság lendíti magasba
ott, ami hasznos és jó a testnek s ami üd
vös a léleknek. Ott őszintébbek az élet
ezernyi vonatkozásában és igazabbak a
szándékaikban. Az adott szónak ott több
a becsülete s a hitszegésre kevesebb az al
kalom. Burjánzik ott is a bűn amerikai
arányokban, de ott félvad népek szágul
danak motorjaikon s átmenet nélkül top
pannak be a végtelen sivatagokból, vagy

az irdatlan erdörengetegekből máról hol
napra a technika csodálatos világműhe
lyébe. Míg itt az évezredes kultúra primadonnáskodik, hogy kacérkodásával
züllessze le a lelki finomság végvárait.
Amerika izmos akarata, munkakedve ön
tudatos utakon állítja fel történelmének
mérföldköveit, míg a kimerült Európa
országai dicsőséges múltjának színes mú
zeuma lesz csupán, ha meg nem érti az
Őriás egyenesen kimondott célját: you by
first after my!
Dr. Szuchovszky Lajos

IMA HADÚRHOZ.
Magyarok Istene!
Hadár! Kérve-kérünk:
Szép magyar hazánkat
Add, add vissza nékiink!

Rajtunk most egyedül
Te segíthetsz A tyánk:
Add vissza, add vissza
A mi édes Hazánk!

Gaz csehek elvették
Kárpátok egy részét,
Ádáz román rablók
Erdély szép vidékét.

Engedd, hogy hegyein
Magyar dal hangozzon;
Engedd, hogy völgyiben
A magyar dolgozzon!

Ne nézd tovább, Hadúr,
Ne nézd tovább vesztünk,
Hogy öli, pusztítja
Délen, szerb, nemzetünk!

Engedd a föld alá
Csak a magyar menjen,
A bányákban ércet
Csak a magyar leljen!

Add vissza a földet,
Melyet mosott vérünk.
Add vissza Hazánkat,
Hadúr! Erre kérünk!
Lenkei Vilma

Könyvismertetés.
Sebess Dénes: Bethlen István gróf.
Történelmi korrajz. Egy kortárs feljegy
zései. K iadja: A Királyi Magyar Egye
temi Nyomda. Budapest, (1927). Nagy 8°
328 1. Egy arcképpel és számos, a szöveg
be nyomott képpel.
—

Élő közéleti férfiúról írni még akkor is
nehéz feladat, ha az illető már megfutotta
pályáját.
Működésének
értékeléséhez
hiányzik a történelmi események megíté
léséhez szükséges távlat.
Bethlen Istvánról írni még nehezebb
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feladat. Ő nemcsak hogy nem érkezett
még el pályája ívének lefelé hajló vég
pontjához, hanem még azt sem akarja
hinni nemzete, hogy áthaladt az ív delelőjén. A nemzet úgy érzi, hogy Bethlen
akkor fog állni pályája zenitjén, ha si
kerül neki a nemzet érdekeinek megfele
lően megoldania az ú. n. királykérdést és
sikerül a hatalmak lelkületének olyan at
moszféráját megteremtenie, amely többé
nem idegenkedik az ésszerű és lehető rcviziótól.
Az előttünk fekvő könyv megírása
mégsem volt felesleges és hiábavaló, mert
nem vállalkozott lehetetlen feladatra,
nem akart sem életrajzot, sem kortörté
neti monográfiát írni, csupán Bethlen há
ború előtti és háború utáni közéleti sze
replését ismertetni, megrajzolni Bethlen
viszonyát e nyugalmas idők eseményei
hez, problémáihoz, kiemelni bennük sze
repét.
A szerző, 1918 febr. igazságügyi állam
titkár, majd a Földhitelintézet igazga
tója, jeles birtokjogi szakember, a legille
tékesebb volt ismertetni oly kérdéseket,
amelyeknél sokszor Bethlennel együtt
dolgozott, amelyek megoldásánál tevé
kenysége nem egyízben párhuzamosan
haladt az övével.
A bevezetésben megismerkedünk Beth
len István családjának történetével. E r
dély legelterjedtebb s egyik legtekinté
lyesebb főúri családja. Belőle került ki a
tragikus sorsú Bethlen Miklós, az utolsó
erdélyi kancellár, aki 1687 után a Habs
burgokkal való egyezkedéssel igyekezett
megmenteni Erdély önállóságából, amit
lehetett. Mindkét félnek, a Habsburg-dinasztiának és Erdélynek te tt önzetlen
szolgálataiért jutalma emitt a félreértés
és népszerűtlenség, amott bécsi fogsága
lett. E család fia volt Bethlen Farkas, az
erdélyi Tacitus és Bethlen Gergely, a sza
badságharc hős honvédezredese.
-

Bethlen háború előtti politikai tevé
kenysége első sorban a magyar birtokpolitika területén mozog és ebben a cím
ben foglalható össze: harc Erdély földjé
ért. Ez arra kényszeríti, hogy az oláh
nemzetiségi problémával is behatóan fog
lalkozzék. Ismerve a romániai bankok
erdélyi birtokpolitikáját és a Liga Culturala nyugateurópai propagandáját, élesen
állást foglal Jászi Oszkár doktrinér nem
zetiségi politikájával szemben és hiábavaló
nak tartja Tisza egyezkedési kísérleteit az
oláh nemzetiségi párt vezérembereivel, Maniuval és Vajdával. Ezek politikai pro
gramja ekkor már régen kész: Erdély elszakítása és egyesítése Romániával. Beth
len politikája az erdélyi magyar földbirtok
védelme, jellege nemzeti konzervatív.
A Károlyi-korszak és a kommunizmus
idején a szegedi kormány képviselője Bécsben. Angol összeköttetéseit felhasználva,
fáradhatatlan a kommunistákkal és a meg
szálló oláhokkal szemben.
Gondviselésszerű szerepe 1920-ban kez
dődik. Sziklaszilárdan áll két ellentétes
áramlat közt. Levezeti a keresztyén nem
zeti reakció túlzásait, a másik oldalon pe
dig a szökevény radikális-kommunista ér
dekszövetkezet rágalomhadjárata és a győz
tes hatalmak és utódállamok lépten-nyomon érezhető rosszakarata ellen küzd. Az
egyik oldalon népszerűségét kockáztatva
inti türelemre és mérsékletre a területi in
tegritás türelmetlen követelőit, mert ő is
meri igazán a csonka ország kedvezőtlen
nemzetközi helyzetét, a hatalmak rosszaka
ratát, vagy legjobb esetben közönyét, a má
sik oldalon pedig figyel és megragad min
den kicsi alkalmat és tágít minden keskeny
rést, amely a gyűlölet és rosszakarat érc
gyűrűjén mutatkozik.
A kötet elején kimerítő tartalomjegyzék,
végén névmutató könnyíti meg a tájékozó
dást,
Dr. Jánossy István
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Óh, ezek a leányok!
Bohózat 1 felvonásban.
Irta : Ipolyi Böske.
Személyek:
Ambrus Viola, igazgatónő
Tarkeöy Jozefin, tanárnő
Lőrincz Pálné
Dénes Anna
Galambos Ella
Körmendy Laura
Lőrincz Klára
intézeti
Nagy Elvira
növendékek
Nemess Erzsi
Papp Juliska
Takács Rózsi
örzse, szobalány
Szín: Tanterem.
I. JELENET
Örzse, később a leányok.
Örzse (takarítás közben) : Most má meg
elégedett lehet Tarkeöy tanárnő az osztály lyal, olyan fényesre pucoltam. Így van az,
ha az embernek jó kedve van, mingyá job
ban mén a dóga is. Itt van a keblemben
a Józsi levele, amit tegnap hozott a postás;
azt írja benne a Józsim, hogy csak siessek
má haza, mert mingyá Pünkösd után meg
tartjuk a lakodalmat. Ahun e, má kész is
vagyok; most má jöhetnek a kisasszonykák.
(Elgondolkozva ül egy székre.) Istenem,
milyen jó dóguk van ezeknek az úri kis
asszonyoknak ; ezeknek libát se kell őrizni,
a malacok után szaladgálni, szénát gyűj
teni, marok-verőnek beállani, csak fú rt és
fúrt tanúni. De má én csak mégis szíve
sen maradok így, paraszti sorban, nem
kapnak ezek olyan leginyt, mint az én Jó
zsim; a Godra Józsi! (Feláll.) Helyre va
lóbb kővári menyecske leszek én Pünkösd
után, mint valaha ezek a szegény penész
virágok. (El.)
—

Dénes (bejön): Nini, még senki sincs
itt. Az sem igen szokott megtörténni, hogy
én legyek az első.
Papp és Galambos (egyszerre jönnek):
Jó reggelt, Nusika!
Dénes: Servustok! De jó, hogy jöttök.
Mutasd csak meg, Juliskám, a Maros ere
detét. Már mindenütt kerestem, de sem
Fiume közelében, sem a Magas Tátrában
nem találtam.
Papp (elneveti magát) : Öh, te szeren
csétlen, hiszen azt Debrecen és Nyíregy
háza közt kell keresni. (Galambos hango
san felkacag.) Mi az Elluei; mi jutott az
eszedbe ?
Galambos (még mindég nevetve) : No,
hiszen adna nektek Fini néni Maros ere
detét Debrecen és Nyíregyháza között!
Dénes: Űgy-e bár, Ellucikám, nekem
van igazam, hogy vagy Fiume közelében,
vagy pedig a Magas Tátrában kell ke
resni ?
Papp (komolyan) : Ugyan, kérlek, Nusi,
ne erőszakoskodj. Amint mondtam, úgy
van. A Maros eredete Debrecen és Nyír
egyháza közt van, a Kiskúnságon.
Galambos (újból hangosan felkacag és
sokáig nevet) : Maros eredete, Debrecen,
Nyíregyháza, Kiskúnság! Hahahaha!
Nemess (mosolyogva jön be) : Micsoda
kacagást visztek ti itt véghez?
Papp: Nusival keressük a Maros erede
tét, dé eltérők a nézeteink.
Nemess: Hiszen ezt is kellene tudni
mára. (Gondolkozva.) Én azt hiszem. . .
(Takács ekkor lép az osztályba.) . . . Rózsika, kérlek, te biztosan fogod tudni,
mondd csak meg, hol ered a Maros ? Tudod,
az a Maros, amelynek vize oly csendesen
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folyik. Megvallom, én többet nem igen tu 
dok a Marosról mondani.
Takács: Én is csak annyit tudok, mint
te, hanem hát miért nem kérdeztétek meg
osztályunk díszét, Ellust?
Galambos: Gyertek hát ide, majd meg
mutatom. (Az öt leány körbe ül.)
Lőrinc, Körmendi) és Nagy (énekelve és
táncolva jönnek be) :
Kis könyvünk a hónunk alatt,
Lábunk táncra perdül,
Míg a fejünk majd leroskad

szem! Persze, persze, Lőrincz Klára volt
az ének- és a táncmester!
Körmeny és Nagy (egyszerre, hebegve):
Nem, ne-em; én voltam!
Körmendy (sírva): Ne tessék hinni,
Fini néni; én voltam a bűnös. Én farag
tam azt a rossz verset.
Nagy (sírva) : Én bűnösebb vagyok, mert
a zenéjét én komponáltam.
Lőrincz (hidegen, mozdulatlanul): De a
táncot én tanítottam!
Jozefin: Azt gondoltam, de majd gon
doskodom más táncmesterről. Papp J u 
liska, hívja be Örzsét. (Papp el.) Mehet
nek helyre! (A három leány helyet foglal,
Jozefin pedig az asztalhoz ül és levelet ír.)

A tenger sok észtül.
Nosza, lányok, vigadjatok,
Vigadni sohsem á r t ;

Takács (halkan Nemesshez): Istenkém,
mi lesz most szegény Kláriékkal?

Mindjárt nyolcat üt az óra
S leszünk bezárt kis madár . ..
Madár, madár, madárkák!

Nemess: Mi lesz? Semmi! Hát mit tehet
nek egyebet, minthogy kiszidják és vége.

II. JELENET.
Előbbiek, Jozefine, később Örzse.
Jozefin (az ének és tánc vége felé be
lép, de meghökkenve, megáll a küszöbön;
sem a táncolok, sem a rajtuk mosolygó lá
nyok nem veszik őt észre; végül előlép) :
Leányok, mióta lett ez az osztály bálterem
mé? (A táncolok lába mintha gyökeret
verne, ijedten megállanak, a többi leány
is elrendezi a székeket s feláll; Jozefin a
tanári asztalhoz lép.) Dénes Anna, menjen
az igazgatói irodába, keresse fel az igaz
gatónő őnagyságát s mondja meg neki,
tarkövi Tarkeöy Jozefin, tanárnő kéreti,
kegyeskedjék a IV. osztályba lefáradni.
Dénes: Parancsára, kisasszony! (El; a
többi leány helyet foglal.)
Jozefin (a táncolókhoz) : Magok pedig,
ugráló és csicsergő kis madárkáim, azt hi
szem, nem sokáig lesznek ennek a szép
nevű intézetnek bezárt madárkái; majd
gondoskodom arról, hogy szabadon eresz
—

Jozefin (a levelet borítékba teszi és le
ragasztja) : így n i ! Ezt majd Örzse elviszi
Lőrinczné, méltóságos asszonynak. (A leá
nyok szörnyüködnek.)
Körmendy és Nagy (sírva): Látod, Klá
rika, milyen szomorúan végződött a három
a tánc!
Lőrincz (hidegen): Dehogy végződött!
(Papp bejön Örzsével.)
Örzse: Mit parancsol a kisasszony?
Jozefin: Vigye ezt a levelet Lőrincné,
méltóságos asszonynak és mondja meg,
hogy kéretem szépen, legyen szíves sürgős
ügyben idefáradni. Megértette?
Örzse: Igenis kisasszony! (Tekintete rá
esik Klárika és társnőire; félre.) No, Örzse,
a te aranyos Klárikáddal baj lehet. Hát
majd előszedem én azt a kővári kis eszemet.
Csak esne ki útközben ez az átkozott levél
a kötényemből! (A levelet zsebrevágja s
távozik.)
(Folytatása következik.)
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Az em beri testnek a nyersanyagai
egy angol tudós szerint alig érnek többet
2 angol fontnál, tehát kb. 60 pengőre rúg
az emberi testet alkotó anyagok kereske
delmi értéke.
Az em beri term et átlaga annál maga
sabb, minél északabbra haladunk. Ajapánok
átlagos testmagassága 153, a magyaroké
163 5, a skandinávoké 175 cm.
Az ember teste kerek számban 30 billió
sejtből áll. Ebből 22 billió a vérsejtek
száma.
Az ember testének több mint a fele víz.
Ez a víztartalom a korral csökken. Az új
szülött testének 69%-a, a 20 éves ember
testének 62%-a, az aggastyán testének
58%-a víz.
Az összes indiánok száma jelenleg
8— 10 millió.
Kolum busz előtt 11-szer jártak utazók
Amerikában. Legrégebben japánok vetődtek
oda. A 6. és 7. században írek virágzó
telepet is létesítettek Amerika földjén.
A világon 2796 élőn yelv van, még
pedig Európában 78, Amerikában 424,
Ausztráliában 650, Afrikában 766, Ázsiában
878.
Az Auer-ízzót 1886-ban állította először
elő feltalálója, Auer von Welsbach.
Az elektrom os ívfényt 1821-ben az
angol Davy találta fel. Az elektromos ív
lámpa végleges formáját pedig 1879-ben
nyerte a német Hefner-Altenecktől.
—

Szakértők becslése szerint a római Szt.
Péter-tem plom kincseivel együtt 22 milli
árd lírát ér.
Az első villanykörtét Grove német
fizikus 1840-ben állította elő. A technikailag
használható izzólámpák azonban 1854-ből
erednek a szintén német Goebel Henriktől.
Az em beri haj átmérője 0060 mm.,
a wolfram-lámpa izzószáláé 0'008 mm.,
a pókháló száláé 0 005 mm.
A legújabb adatok szerint az Egyesült
Államok területén 9,640.348 rád iók észü 
lék van magánosok kezében üzemben.
(Magyarországon 120.000)
A higanyhőm érőt csak —39 C°-ig
használhatjuk. Nagyobb hideg mérésére
az alkoholos hőmérőt alkalmazzák, amellyel
— 110 fokot is lehet mérni.
A legnagyobb ten geri m élységetTokiótól délkeletre 232 méterre, a Sárga tengerben
mérték, ahol a függőón 9888 métertmutatott.
A v ilág rizsterm ése megközelíti a 150
milliárd fontot, vagyis majdnem másfélmillió vagont.
A szőkehajú és kékszemű, u. n. „fehér
in d ián “-okat a Panama-csatorna és Ko
lumbia közötti földszoroson az amerikaiak
1924-ben fedezték fel.
Juan de la Cierva mérnök feltalálta az
autógiroszkópot, amelynek segítségével a
repülőgép állva maradhat a levegőben,
vagy függőlegesen szállhat le.
p. f.
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Internátusi levelek.
Kedves olvasók!
Első levelemből megismerhettétek a ,
Budapesti Evangélikus Internátus törté
netét, külsejét és részben a berendezését.
Azért mondom, hogy csak részben, mert
ehhez a „berendezéshez” tartozunk mi is,
a diáksereg. Ez aztán csak az érdekes csa
pat. Megérdemli, hogy bővebben foglal
kozzunk vele. Igyekszem következő so
raimat úgy megírni, hogy abból megis
merjétek őket.
Tavaly 20-an találtunk szerető gondo
zást az Internátusbán. Az idén már har
mincra szaporodott a nyugodt tanulási
lehetőséget keresők száma. Ha bejönnétek
hozzánk, a mi kedves Internátusunkba
(magunk között csak „Intern ”-nek mond
juk), akkor itt együtt látnátok NagyMagyarország minden fiát. Van itt kép
viselője az erdős Tátrának, ki magával
hozta szülőföldje erdeinek minden vará
zsát, titokzatosságát és fenségét. Mesél ő
nekünk elszakított testvéreinknek szo
morú, de mégis szép életéről. Elmondja,
hogy nincs az a „cselák” hatalom, mely
meg tudná ingatni, meg tudná törni a szí
vük mélyén rejtőző hitet Nagy-Magyarországban. Nem hiányzik közülünk Kin
cses Kolozsvár fia sem. Itt van ő is. Be
szél a vad oláhok beolvasztó törekvései
ről. Szól azokról az apró tűszúrásokról,
amelyeket el kell szenvednie minden igaz
magyarnak ott távol, szegény elszakított
Erdélyországban. De bíztat minket, ne
féljünk, ha eljön az óra, ők is velünk lesz
nek. Itt láthatnátok köztünk Csallóköz
gyermekét is, ki szíve mélyéből önti ki
fájdalmát előttünk. Itt él körünkben a
Rákócziak földjének lakója is. Mesél ő is
nekünk sokat a Nagy Labancverő hazájá
ról. Mi többiek, kik Csonka-Magyar—

ország különböző vidékeiről sereglettünk
össze, szomorú, elszorult szívvel hallgat
juk meséiket, amelyekre bizony ráillik a
költő mondása: „Nem mese ez, gyer
mek!” . De éppen ez a bánat, ez a fájda
lom indít minket arra az elhatározásra,
hogy mi, akik itt a kedves Internben ne
velkedünk, teljes erőnkből, tiszta szívünk
ből munkálkodjunk Nagy-Magyarország
eljövetelén. Jól tudjuk azonban, hogy eh
hez nagyon sok tényező szükséges. Első
sorban a rend, a fegyelem, az összetartás
megszokása. E célból van internátusunk
„Rendtartásának”
olyan
szervezete,
mely teljesen ebben a szellemben műkö
dik. Magatok is tudjátok, hogy milyen
nehéz a rakoncátlan, ifjú, vidám diákokat
rendben tartani. A harminc diákember
között hat, úgynevezett „szenior” van.
Ők az egyes szobák parancsnokai. Az ő
kötelességük, hogy a „társaságot” rend
re, fegyelemre és összetartásra intsék. E
szeniorok közül kettő magasabb rangban
áll. Az egyik a főszeniorhelyettes, aki a
csapat felének (tehát 15 embernek) pa
rancsolgat szigorú keménységgel, mint
valami altábornagy. Ő is felelősséggel ta r
tozik azonban az internátusi főhatalmas
ságnak, a „főszeniornak” , aki a csapat
másik felét és egyszermind mind a har
minc embert fegyelmezi drákói szigorral.
E vezetők feladata a rend, fegyelem és
összetartás fenntartása a fiúk között.
Nem illik azonban, hogy ily nagy sereg
ben csak a tisztekről emlékezzünk meg.
Talán akad a „közvitézek” között is fi
gyelemreméltó ifjú. Vagy, hogy pestiesen
szóljak, valami „jó alak” . Hát lássuk!
Először is megemlítem, hogy majdnem
minden fiúnak van bizonyos megkülön-
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böztető neve, vulgója, ami az internátusi
közéletben az illető rendes neve helyett
használatos. Erre az internátusi közéletre
jellemző, hogy a fiúk gúnyneveiket egy
részt a tudományok terén elért érdemeik
ért kapták, a másik rész neve meg a diák
ság klasszikus hagyományaira mutat. Az
érthetőség kedvéért mindjárt meg is em
lítek egy néhányat. L. Pista helyett pél
dául csak „Májbeteg viziló” , K. Bandi
helyett csak „Feminataurus” v. „Bika” ,
H. Ervin helyett meg „Pantojjos” járja.
E neveknek a tanulmányainkkal, meg a
klasszikus nyelvekkel való összefüggését
mindjárt fogjátok látni. Minden gúny
névnek meg van a maga története. Így
ezeknek is. A „Májbeteg Viziló” név on
nan van, hogy kedves Pista barátunk
(ünnepélyesen bocsánatot kérek tőle,
hogy magánügyeit szellőztetem) valamit
hallott egyszer úgy félfüllel (amikor ép
pen nem figyelt) a vízilovakról meg a
májbetegségről. Ezt aztán itthon úgy tá 
lalta fel, nagyon tudományos körítéssel,
hogy a vízilovak nagyrésze májbetegség
ben múlik ki ez árnyékos világból. A m á
sik, a „Feminataurus” , ez a latin-görög
klasszikus név onnan veszi eredetét, hogy
Bandi barátunk egy esti tudományos vi
tatkozás alatt hevesen kardoskodott amel
lett, miszerint nőstény bikák is szaladgál
nak a világon. Még hosszabb tudományos
előzménnyel járt a „Pantojjos” név kiala
kulása. Maga az eredeti név tulajdonkép
pen „Handlé” , amit a fiúk Ervin bará
tunk vezeték nevéből készítettek. Egyik
barátunknak ez a banális, hétköznapi név,
amit minden pesti udvarban naponként
hallgathatunk, úgylátszik nem tetszett.
Ezért elhatározta, hogy klasszikus nyelv
re, görögre fogja fordítani. Egyik nap be
is jelentette, hogy rengeteg fáradtsággal
járó műfordításával hosszas munka után
végre elkészült. Az eredmény a „Pantoj
jo s” szó volt. Utánajárván a dolognak,
—

rájöttünk, hogy e nyelvész barátunk ala
posan becsapott minket, mert ez a görög
szó mindent mást jelent, csak éppen há
zalót nem. (Jelentése, ha jól emlékszem:
mindenféle.) Ez, úgyebár ti is látjátok,
nem fedi az eredeti „magyar” szónak, a
„Handlé ” -nak a jelentését. De a klasszi
kus név mégis rajtaszáradt Ervinen. Ezt
már az a bizonyos sokat emlegetett szen
teltvíz sem mossa le róla.
E három fiatalemberen kívül természe
tesen van még több szembeötlő egyéniség
idebent. Éppen a „szembeötlőről” jut
eszembe V. Laci társunk, ki hatalmas,
igazán szembeötlő, hájas termetével mél
tán viseli az „internátus súlypontja” ne
vet. (Ezt az elnevezést egyébként a köz
tünk megalakult „Első Magyar Felelős
Diákminisztérium” oklevéllel is jóvá
hagyta és megerősítette.) Egy másik —
mondhatnám — gyászos alak, H. Béla
barátunk, kit reggel csak nagy fáradság
gal lehet zuhany alá kényszeríteni. (E tu 
lajdonságát az E. M. F. D. szintén okle
véllel és a szappanrend rószaszín nagy
gombjával jutalmazta.) Van egy bajno
kunk is a társaságban. Ö páratlan a maga
nemében. Ilyen bajnokságot senki sem
nyert még. (Azt hiszem egyhamar nem is
fog nyerni.) Sz. Imre u. i. az internben
„a hőmérőieldörzsölés ” egyedülálló, ki
váló tehetségű rekordere. Egyszer u. i.
megtörtént, hogy valami „latin betegség”
irányában egy kis lázt akarván előállí
tani, oly hevesen és buzgósággal tette azt,
hogy a hőmérő higanya, mely tudvalevő
leg a dörzsölésnek nem nagy barátja, me
legében 42 Celsiusra szökött, .(tovább u.
i. hely hiányában már nem szökhetett.)
Ez az eredmény az eddigi „tantárgybeteg
ségeknél” a legnagyobb teljesítmény
(Celsiusban!). Ezért Imre barátunkat is
az E. M. F. D. oklevéllel és a hőmérőrend
nagykeresztjével jutalmazta.
Látjátok, mennyi hatóság, intézmény
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van az internben. Az EMFD is ilyen. Ez
az intézmény a Mikulás-esti „m uri” alkal
mából alakult meg nagyon alkotmányos
módon. Máshol vigalmi bizottságnak ne
veznék, mert ő rendezte a Mikulás-estét.
Nálunk ez igen fontos esemény. Egybe
esik az intőkiosztással. Az öreg Mikulás
apó ilyenkor egy hosszú-hosszú listáról
felolvassa a fiúk neveit, a Krampusz meg
a nyirfavirgáccsal annyit üt az illető há
tára, ahány intőt kapott. A jó tanulókat
a Mikulás a nagy kosárból megjutal
mazza. Mert ez is kell Nagy-Magyarország fiainak. Nemcsak a rend, fegyelem

és összetartás, hanem szívós kötelesség
tudás, szorgalom, stb. Erre a kötelesség
tudásra, szorgalomra figyelmezteti az
öreg Mikulás az ifjakat, a rosszak elpáholásával és a jók megjutalmazásával. Így
válik nálunk EMPD erkölcsi fontosságú
intézménnyé.
Azt hiszem azonban, hogy már eleget
írtam nektek egy szuszra. Ha nem, leg
közelebb majd kipótolom, és — még hoszszabban írok. Addig is várjatok türelem
mel. Szívesen üdvözöl mindnyájatokat
Kürti Laci
•az evang. intem, főszeniora.

HÍREINK
A bpesti á g . hitv. ev. főgim názium
Arany János Ö nképzőköre január havá

ban két ülést tartott. A XII. ülés (jan. 12)
legkiemelkedőbb számai Sasvári Gy. VII.
o. t. „Fiatalok11 c. novellája és Pál L.
Tamásnak Vl/b o. t. tanulmánya a magyar
folyóiratok fejlődéséről voltak. A novellát
Krajnyák G. VII. o. t., a tanulmányt pedig
Boross I. VIII. o. t. bírálta. Azonkívül Koricsánszky Á. Vl/a o. t. Maupassant „A
vadludak“ c. költeményét szavalta el. —
A jan. 26-án tartott XIII. rendes ülésen
Scholz L. VIII. o. t. három versét olvasta
fel, melyeket Stux L. Vili. o. t. bírálta;
Gábor F. VII. o. t. Ady-verseket szavalt,
Makláry T. VII. o. t. pedig Dávid L.
„István vitéz“ c. költeményét. — A kör
hagyományos évi szavalóversenyét február
9-én tartotta meg.
A Dal- és Z en eegyesület március hó
14-én este 7 órakor a főgimnázium dísz
termében „Magyar Est“-et rendez.
A Diák Sport Kör síszakosztályának

tagjai közül a KISOK bajnokságán Vajda
P. Vl/b o. t. a III. k. o. slalom versenyé
ben 2-ik, Nötel R. VII. o. t. a IV. k. o.
slalom versenyében 7-ik, a IV. k. o. össze
tett bajnoki versenyében pedig 10-ik lett.
Vizipólócsapatunk, a téli kupamérkőzések
során, a Kölcsey rg. csapatát győzte le
5:3 (3:0) arányban. Hokkizóink szorgal
masan treníroznak a hokki-tornára, vívóink
pedig a tavasszal tartandó bajnokságra;
az atléták is megkezdték már a mezei
tréninget.
A Sakk Kör tagjai közül a december
23-án kezdődött középiskolai sakkverse
nyen Pukánszky B. V. o. t. bekerült a
döntőbe, ahol már 3 pontot ért el, de
sajnos megbetegedett és így csak a 10-ik
helyre számíthat. Az iskolabajnokságért
folyó döntőmérkőzések 14 résztvevővel
megkezdődtek, valamint a vígaszdíjért
folyó küzdelmek is.
Berthelsen Béla VIII. o. t.
a bpesti ág. hitv. ev. főgimn. tudósítója.

Ifj. Kellner Ernő, Budapest, V., Csáky-utca 10. szám. — 70000

Édes anyám.
(Gersdorf Gyula, után németből)
Itt a rideg messzeségben
Vágyó lelkem szirnyrakét
S gyermekkorom édenébe
Képzeletben visszatér.
Szülőföldem szép határa
Meg se látlak soha tán,
Bárcsak újra ölelhetne
H ű karod, én jó anyám.
*

Fakaszthat itt szebb virágot
Csókjával a napsugár,
De százszorszebb rózsa terem
A z otthoni rózsafán.

Csak még egyszer mosolyogna
A z a régi rózsa rám,
Bárcsak újra ölelhetne
Hű karod, én jó anyám.
*

Jönnek majd a nehéz órák
És te ott lész egyedül,
Bánatodnak harmatába
Részvét könnye nem vegyül.
Bár lehetnék napsugárod
Élted bús alkonyán,
Bárcsak újra ölelhetne
Hű karod, én jó anyám.

Szigethy Lajos.

Adomák.
rossz. A késmárki

Mikor az egér

lyceumnak volt egy kedves tanára, Klein
Pál, aki az ifjúságot is, a humort is
kedvelte. Egyszer a fizikai órán be akarta
mutatni, hogy az üvegbura alá tett egérre
mily hatással van a levegő kiszivaltyúzása.
Szivattyúzza, szivattyúzza a jó öreg a leve
gőt, de az egér egyfoma vígan, vagy talán
ijedten, szaladgált. Mikor látja, hogy
semmire se megy, elmosolyodik a bajusza
alatt s azt mondja: — Látják, ez az egér
rossz!
*

Újholdkor. Nem jól érti meg a kis

diák a tanár magyarázatát a holdfény
változatairól s naivul kérdezi: — De hát,
tanár úr kérem, ha annyiszor fogy el és telik
meg újra a hold, melyik égi testbe mennek
és jönnek onnan vissza a hold hegyei?

C serkészek a szállodában. Ha a
cserkész vidékre rándul, a szállodákat ne
igen keresse fel, mert pórúljár s késő a
logikus gondolkozás. Ezt Miska és Bandi
is magukon tapasztalták. Fiatalok, jó alvók
voltak, de reggelre kelve, igen összecsipkedetteknek érezték magokat. Kérdezi
Bandi: — Mondd csak, Misikém, téged is
úgy csíptek össze, mint engem? Az öregebb
Misi rendszeres logikával feleli: — A választ
csak egybehasonlítás után adhatom!
*

D rág a ta n d íj. Nagyon méltatlankodik
az atya, hogy mennyibe kerül kedves fia
taníttatása s hogy ezért a sok pénzért
mennyit kell a mai szegény diákoknak
tanulni. Megnyugtatja őt drága fiacskája: —
Sohse búsuljon édes apám. Dacára a nagy
tandíjnak én igen keveset tanulok.

Keresztrejtvény.
Feladja: FÁTH JAKAB felső keresk. isk. tanuló.

Vízszintes sorok:
1. „Adok" latinul.
3. Állatlak.
4. Lengyel folyó; nagy harcok színhelye
volt (visszafelé olvasandó).
6. „Ért" latinul.
7. Dél-francia börtön 1 f-fel.
9. A bor istene a görögöknél.
12. Nők nem szeretik bevallani (névelővel).
14. Nem fő.
15. Lettország fővárosa.
18. Tanyai alkalmazott.
19. Kiváló magyar zeneszerző.
20. Mássalhangzó fonetikusan.
21. Rag.
23. Azonos magánhangzók.
24. Pályázó.
27. Kis patak.
28. Személyes névmás.
29. Kicsinyítő képző.

Függőleges
1.
2.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
16.
17.
21.
22.
25.
26.
28.

sorok:

Jóslóhely volt Görögországban.
Női név becézve.
Visszafelé olvasva a falon fttg.
Szerb város.
Athén kikötője.
Nyáron így süt a nap.
Becézett leánynév,
Olasz névmás.
Ilyen télen a járda.
„Tól-től“ latinul.
Visszafelé: dísz.
„Rege" fele.
Nem fő.
Mutató szócska.
Küzdőtér.
Görög betű.
Cipész-szerszám.
Egyszerű gép.
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