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Vízszintes sorok: 1. Bibliai mondás (Jelenések
könyvéből. Egy betű betoldásával). 17. Ékezettel
a villanykörte. 18. Ez hallatszik júliusban a határ
ban. 19. . . . m ars! 20. Római császár. 22. b
nélkül birka, b-vel kis híd. 23. Visszafelé női
becéző név. 24. Keleti nagy úr. 25. Csúszó
mászó. 27. Hercegprímás. 30. Az egri hős veze
tékneve és keresztnevének kezdőbetűje (vissza
felé). 31. Női név (Dugonics regénye). 33. A
költészet egyik ága. 34. Visszafelé: Katonabanda
játsza. 35. Azonos mássalhangzók. 37. Véd. 38.
Ausztriai fürdőhely fonetikusan. 39. Téli sport
eszköz. 41. Dalol. 42. Visszafelé: Férfinév. 44. Előd.
45. Kettős mássalhangzó. 46. Pihentetett föld. 47.
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él). 49. Férfinév becézve. 50. Kérdőnévmás. 52
Ilyen levél is van. 53. Gyümölcs. 55. Visszafelé:
Ürmérték rövidítése. 57. Mikes faluja. 60. Vissza
felé : A káposztában is és Bácskában is van. 62.
ilyen gazda is van. 65. A keréknek is, a puskának
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Férfinév. 69. Ovidius egyik neve. 70. DYA. 71.
Aki nem hisz Istenben. 75. Visszafelé: ruha. 76.
Egyik hitvallásunk latin neve.

Függőleges sorok: 1. Petőfi költemény 2.
Kisebb tenger Európa déli részén (tenger = t.).
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22. Vízszintest. 6. Bolygó. 7. Visszafelé: A hóhér
az elitéit fejét . . . 8. Visszafelé: Fém. 9. DK.
10. Népies hangszer névelővel. 11. . . . sarc. 12.
Török név. 13. Visszafélé: Rangjelző. 14. Görög
betű neve. 15. Trója. 16. Nagy Sándor vágta ketté.
21. Olaj idegen nyelven (íráshiba!). 24. EOU.
26. Budapesti tér. 28. Folyó spanyolul. 29. Bizo
nyíték. 30. Ami illik. 32. Lovasroham. 34. Ha az
oszlik nem lenne ikes ige, akkor ilyen lenne az
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az nyer. 51. Edényt csinálnak belőle. 53. Nagy
német gyárváros. 54. Júlia lovagja. 56. Vissza
felé: fésű is készül belőle. 58. Kerekes puska.
59. OA. 60. Magas latinul. 61. a-val a végén
dunántúli megye. 63. KN. 64. Mindenkinek vannak.
66. Ág németül. 68. Vallásrövidítés. 71.Ugyanaz>
mint 40. Függőleges. 72. Felkiáltószócska. 73.
Törvénycikk rövidítése. 74. Tiltó szócska.
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Megfejtéseket május 25-ig kell beküldeni.

IFJÚ ÉVEK
VIII. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM.

BUDAPEST, 1930, MÁJUS 15.

Levél a Konfirmandusokhoz.
Kedves Gyermekeim!
Lassan őszbe hajlik a fejem. De meleg szeretettel és nagy lelkesedéssel gondolok
még- mindig arra a pillanatra, amikor szabad volt először az Űr oltárához lépnem,
amikor ismeretekkel bővült hitem szárnyain először léphettem öntudattal az Úr elér
Hiszek benned Isten! Amikor erről az én hitemről először volt szabad tanúbizony
ságot tennem az emberek előtt, Milyen alázat és milyen büszkeség volt akkor bennem.
En akkor szövetségre léptem a Krisztussal.
Azóta, — bűnbánóan akarom beismerni, — gyakran lettem hűtlen ehhez a szö
vetséghez. Az élet ezer gondja elsodort a Krisztus közeléből. A harc, a küzdés az
előbbrejutásért, az érvényesülésért feledtette azt, ami legelőbbre való és kikergette
lelkemből azt az alázatosságot, amely nélkül Krisztus követés, keresztyénség nincsen.
Jaj, milyen bűnbánat is van bennem, amikor a szeretetlenségre gondolok, amellyel
még saját hitem cselédeit is eltaszítottam magamtól, az irigységre, amellyel test
véreim sikerét kísértem, a haragra, amelynek szavára hallgattam mindig, amikor
megenyhülnöm és békülnöm kellett volna. Száz bűnöm és ezer gyöngeségem jut
eszembe, amikor az ünnepi öröm előízében, előérzetében kipirult orcátokat nézem, lehetséges-e, hogy ezeket a ragyogó szemeket is elhomályosítsa, ezt a piruló, síma orcát
is eltorzítsa egykor a bűn?
Azért írom hozzátok e bűnbánó sorokat, hogy az én és millió felnőtt és bűnben
megőszült társam példájából tanuljatok. Ti ma az Isten gyermekei, az Isten báránykái vagytok. Es remegve gondolok arra, hogy egykor a sátán cimboráivá lehettek, ha
kitörölhetetlenül lelketekbe nem vésitek azokat a momentumokat, amelyeket a konfir
máció, a hitben való megerősítés pillanata nyújt, Ti ma még a . Krisztuséi vagytok,
mint hűséges pásztor legeltet benneteket szelleme dús legelőin és ti most készültök
a vele való szövetséget megerősíteni. De látom már a gond, a bánat, a nélkülözés ho
gyan járnak tábort körülöttetek. Óh vájjon elég erősek lesztek-e a Krisztus kezét
megragadni és el nem engedni, a Krisztus szárnyai alá bújni, mint ahogyan vihar
támadáskor a madáríiak bújnak meg anyjuk szárnya alatt?
Hiszen van példátok elegendő. Nézzetek ránk sok gyarlósággal és gyöngeséggel
megvert, de itt-ott egy-egy erénnyel is kitüntetett öregekre és tanuljatok hibáinkból,
erényeinkből egyaránt. Tanuljátok meg hibáinkból a vétket kerülni, erényeinkből hű
ségesen a Krisztus mellett kitartani. De tanuljatok főleg a történelem ama hőseitől,
akiknek erényei, akiknek hűsége örök időkig ragyog. Tanuljatok Luther Mártontól, a
reformátorok reformátorától hithűséget, és áldozatkészséget mindhalálig. Tanuljatok
a magyar prédikátor gályaraboktól halálig való alázatosságot, A példáknak, a nagy
Krisztus-követőknek valóságos légiója vesz körül benneteket. Ragadjátok meg az éle
tükben és cselekedeteikben megnyilvánuló példaadást és nem fogtok megtántorodni.
És a konfirmáció nem lesz hiábavaló. És Isten báránykái és Krisztus hűséges
vitézei maradtok majd mindvégig. Aki pedig mindvégig állhatatos marad, az üd
vözöl.
Öreg barátotok.
—
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Egy szomorú századnegyed története.
A múltakat borító fátyolt kissé lebbentsük fel. Az a negyedszázad, melyről szó
lam akarunk, a magyar protestantizmus
leggyászosabb időszaka.
Miért térünk mégis ide vissza?
Minek kínozzuk lelkünket, mint a ke
leti vallások őrjöngős rajongói — fájó
emlékekkel, szenvedő érzésekkel?
Azért, mert ott a múltban a fájdalom
könnyén remény csillogott, az elhaló só
hajból élő hit kélt s a magyar protestan
tizmus az érette kiömlött vértől szent keresztséget nyert.
Lipót uralkodásának első negyedszáza
dáról kívánunk szólani. Sötét szakadék
ez. Feneke mocsárral, mérges növényzet
tel, sötét árnyékokkal, lehidlottak ja já 
val tele. — Oldala sikos, érdes kövek seb
zik a mélyből feltörő kezét, homokjára tok vesztik el lába alól a talajt.
Hogy áttudjunk siklani e szakadék fe
lett gondolatban, menjünk vissza egy ki
csinység a történelem mezőjén. A refor
mátusok egyháztörténetírója, Tóth Sá
muel püspök — s a kath. egyház nagy
műtörténésze, Ipolyi Arnold, a beszterce
bányai püspök egyaránt elismerik azt,
hogy a reformáció első-diadalmas évtize
deit három fegyverrel küzdötte ki s e hár
mas fegyver a szószék, az iskola s a sajtó
volt. Ezt ragadta fel ellenünk Pázmány
Péter is — és elég diadalmasan.
Hiszen az ez idétt katholikussá áttérő
Vörösmarthy Mihály azt írja önéletrajzá
ban, hogy gyermekül katholikus embert
egész Tolna— Baranyában nem látott s
azt hitte, azok már külsőben is egészen
máskép néznek ki.
Pázmány nevelője s áttérítő mestere
Arator Szántó István meg azt jegyzi fel,
hogy a 17. század elején már csak 3 fő 
rangú család maradt meg az ősi catholica
confessió mellett. Pázmány maga pana
—

szolja, hogy érseki egyházmegyéjében,
hol a mohácsi gyásznap előtt közel 1000
pap prédikált és tanított — fellépésének
idején már alig van 100, az is nagyrészt
tudatlan. De már előbb Telegdi Miklós
érsek szinte a kétségbeesés hangján .jajdnl fel, hogy már Nagyszombatban is fel
lépett az új hit s már a katholikusok hímneve is elvész.
Az ország magasabb iskoláinak száma
ez időben 164, miből már csak 30 van az
ó-hitüek kezén.
Nyomtató műhelyük meg sok ideig
nincs is Róma gyermekeinek.
Íme ily hatalomban fényeskedett az
első száz évet még meg se élt protestan
tizmus.
Ámde jött Pázmány s jött vele a je 
zsuiták hada. Mint a nádasok futozó tüze
terjed e veszedelem szerteszét az ország
ban. M eggyujtja a protestáns templomok
mennyezetét, az iskolák szemöldökfáját,
a nyomtató műhelyek mestergerendáját.
Ott van ez a had mindenhol, mint a
kort rajzoló Széchy Károly írja. Szózatos
ajakkal a szószéken, ügyes tanítással az
iskolai dobogón, izzó és gyilkoló tollal az
íróasztal mellett, ravaszkodással a királyi
udvarban, nagy befolyással a gyóntató
széken, szemforgató képmutatással a vi
gaszra szoruló özvegyek környezetében,
— hol az adományozást és végrendelke
zést látatlanul is irányítják.
Már II. Ferdinánd azt akarja, hogy or
szága inkább legyen a sivatagi vadak or
dító tanyája, mintsem eretnekek lakja
nak benne. Nem sokkal jobb III. Ferdi
nánd szíve se a megreformált hit irányá
ban.
Ezekután lép trónra 1657-ben a je 
zsuiták neveltje: I. lápot. Mivel atyja a
pássáui püspökségre szánta, 19 éves ko
ráig tisztán a Jézus nevében vitézkedő
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rend hatása alatt áll. Bátyja halála nyit
utat neki ki a kolostorból és fel a trónra.
A francia követ jelentése szerint olyan
a mozdulása, mint a sakkfiguráé, szeme
kék, aja ka lelógó, mosolya annyira ál
landó, hogy még a haragot is eltitkolja.
Járásában imbolyog. Pontosan tesz min
dent, mint egy óramű. A kis dolgokban
borzasztó lelkiismeretes,
a nagyokkal
azonban nem törődik. Spanyol ruhát hord.
olaszul beszél s németérzelmű, de minde
nek felett katholikus, ki előtt a gyóntató
szék intelme a legfőbb zsinórmérték.
A protestánsokat nemcsak gyűlöli, de
kezdettől fogva lenézi. Mikor 1658-ban
az első protestáns pappal beszél, a nürn
bergi könyvtár igazgatójával, csodálkozik
annak ismeretein, „mert — úgymond ■
—
ő azt hitte, hogy a lutheránusok mind bu
tá k .”
Tanácsosai nélkül semmit se tesz. Eb
ben sajátos felfogása van. Nem akarja
túlvilági üdvét kockáztatni. Már pedig az
nincs kizárva, hogy valami károst, átkost
rendel el — hadd égjenek akkor tanácso
sai a másvilág tüzében. Bár e vallási té
tele ellen maga a pápa is tiltakozott, de
Lipót megmaradt mellette.
De lássuk ezeket a tanácsosokat!
Porcia herceg az első, ki a pármai kö
vet jelentése szerint tunya, munkakerülő,
légvárakat építő naplopó.
A pénzt kezelő Linzendorfnak hiva
talba lépésekor, noha csak 20.000 tallér
vagyona volt, de annyit lopott, hogy mi
kor már tovább nem nézhette az udvar —
másfél millió tallért játszva fizetett viszsza.
Eobkovitz herceg, Lipót legnagyobb
ellenségének, a francia X IV . Lajosnak tit
kos bérence, miért is cselszövése kiderül
vén rangját veszti.
Hasonló bűnbe esik Auersperg herceg
is, aki különben családos, vén és hiú kü
lönc. Megharagszik uralkodójára, mert a
—

bíbornoki kalapot nem tudja neki meg
szerezni, holott a herceg azt hiszi vala,
hogy az igen jól illenék fejére.
Mi jót lehetett ettől a társaságtól várni
a magyar alkotmányra és vallásszabad
ságra ?
Jót semmit, de rosszat annál többet!
Pedig rossz csillagok jártak már akkor
egyházunkra.
Már 1655-ben Pázmány munkája után
csak 4 főúri család tart ki a protestáns
hit mellett.
Mikor 1660-ban meghal a protestáns II.
Rákóezy György — Csáky István Bethlen
özvegyének kegyence a teljes szenthárom
ság nevében rebeg hálát.
Mire 1661-ben az özveggyé tett Báthory
Zsófia fiával a 17 éves Rákóezy Ferenccel
katholizál és 120 □ mértíöldnyi birtoká
ról kitiltja a protestáns prédikátorokat és
tanítókat. Nem is hiába hívják Bécsben
aranyból való asszonynak.
Eszterházy Pál gróf, a későbbi herceg,
egy pápai nősülési engedélyért űzi el a
pápai protestáns jobbágyait.
Hasonlókép tesz Ferenc testvére is bir
tokain.
Nádasdy Ferenc, az országbíró, egy se
reg evangélikus templomot vesz el. Miaván egy papja erőszakkal akar egy öreg
földmívest egy szín alatt megáldoztatni.
Elűzi Pilárik Istvánt is, a becskói papot.
Könyveit a csejtei vár udvarán égeti el.
Lobog a máglya. Örvendve nézi a gőgös
főúr. Egy égett levelet hozzá sodor a szél.
Sápadva — mint Belizár — olvassa róla
ez igéket: „Megszárad a fü, a virág el
hull, de a mi Istenünk beszéde megmarad
mindörökké.” (Ézsaiás 40. 8.) És megma
radt a magyar protestantizmus is, pedig
de nagyon ásták már a sírját.
Lippai György a nagyon kapzsi eszter
gomi érsek még 1658-ra nemzeti zsinatot
hivott össze Nagyszombatba, melyen ki
mondották, hogy a bécsi és linzi béke nem
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érvényes — mert az uralkodó akkor
kényszerhelyzetben volt, a főpapok amúgy
se írták alá, a protestánsok vallása meg
azóta meg is változott.
Annyira megy elbizakodottságában az
ú. n. nemzeti zsinat, hogy egyenesen azt
vágja oda testvéreink szemébe: „Nincs
már többé Bocskaytok, nincs Bethlenetek,
Erdélyre nem támaszkodhattok, azt teszszük veletek, amit akarunk.”
Ez időben írja Osztrosicsné Révai Kata
az urának, hogy anyja temetésére az ud
varjáró rokonokat nem meri meghívni,
mert azok a protestánsokat a legalábbvalóknak tartják.
Sztankovics jezsuita imákban esdekel,
legyen végre itt egy nyelv és egy vallás.
A pozsonyi egyház elöljáróságát és 70
hívő polgárát elcsukják Bécsben, mert
tornyot mertek építeni s harangokat sze
reztek bele.
Hasztalan emelnek panaszt a protestán
sok az 1659. országgyűlésen azért, hogy
24 megyében ötvennél több főúr és főpap
versenyezve szedték el templomaikat.
Hasztalan ismétlik panaszukat az 1662.
évi diétán, el se fogadják beadványukat,
mert még rendeknek se ismerik el őket,
mire 13 északkeleti vármegye követei el
hagyják a törvényhozást. Búcsúzásul fel
keresik a két liberális államférfiút: W es
selényi Ferenc nádort, ki a krónikás sze
rint sohasem adta magát lélekfogásra —
és Zrinyi Miklóst a hőst, a költőt, kinek
írásaiban és tetteiben igazán a nemzet
lelke szólalt meg századában. Zrinyi ki is
jelentette a távozó követnek: „Én másArallású vagyok de a kegyelmetek szabad
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sága, az én szabadságom; a kegyelmete
ken ejtett sérelem, én rajtam ejtett sére
lem. Volna bár 100 ezer pápista mellett
100 ezer lutheránus és 100 ezer kálvinista
vitéze a fejedelemnek, ők megmentenék
együtt a hazát.”
Fehér holló volt a Wesselényihez, Zrí
nyihez hasonló ember ebben a korban. Né
mileg ilyen volt még Forgách Ádám, ki
azt m ondá: „V agyok olyan jó keresztényt
mint a római pápa minden papjaival.” —
de azért négy birtokára beengedte a pro
testáns prédikátorokat.
Részben így tettek még a Homonnayak,
Perényiek és Csákyak, de a többieknél
nem volt kegyelem. A paraszt, a jobbágy
kénytelen Amit felvenni ura hitét. Ezt az
erőszakot jogosnak hirdette Pázmány ta
nítványa, a véresszájú Sámbár Mátyás s
eljött az az idő, mikor a töröknél is job 
ban gyűlölték a protestáns magyart.
Hasztalan írja Sámbár ellenébe Pósaházy János: „Ne legyen áldott az a val
lás, ne legyenek áldottak azok az embe
rek, kik a vallások különböző tekintete
alól a hazafiak közt visszavonást, gyülölséget, háborgást keltenek.”
Pusztába kiáltott szó, homokba Írott
ige lett a jámbor lelkész sóhaja.
E ljött az az idő, midőn a magyarban
nem a protestánst, de a protestánsban is.
a magyart gyűlölték és üldözték.
És e gyászos időknek még szomorúi >b
ténye az, hogy a két protestáns egyház is;
viszálykodik egymás között. Turáni átok,,
de sokszor megújultál azóta!
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A nyíregyházi ág. hítv. ev. Kossuth Lajos reál
gimnázium rövid története.
A nyíregyházi ág. hitv. ev. egyház lé
pést akarván tartani a nagyobb protes
táns egyházakkal, elég korán gondosko
dott arról, hogy alapját vesse egy oly is
kolának, melyben az ifjúság tiszta, józan,
protestáns szellemben nevelve, magasabb
kiképeztetést is nyerjen. Az egyházközség
1806. évi aug. hó 20-án hozta a határoza

Az iskola 1854-ben megszűnt, miután
az egyház a kormány rendszabályainak
nem tudott eleget tenni. De a városi ha
tóság csakhamar kifejezést adott azon
óhajának, hogy egy felsőbb iskola létesül
jön. íg y a régi iskola pár évi szünetelés
után 1861. évi szept. hóban újonnan szer
vezve a kor, a magasabb műveltség és ne

tot s egyházunk hívei e napon 3500 frt-ot
írtak alá egy négyosztályú grammatikai
iskola felállítására s így a protestáns buzgóság és áldozatkészség megteremtette
Nyíregyházán az első középtanodát, mely
csakhamar saját hajlékot is nyert. Az első
professzornak kötelességévé tétetett külö
nösképpen, hogy az ifjúságot az ev. vallás
ismeretére s az erkölcsi szépre oktassa, a
többi tudományban pedig úgy fordítson
gondot, amint azt az idők .szelleme és
bölcs belátása fogja javallani, de a honi
nyelv gyakorlását és tanítását mindenek
felett kívánják. Az első tanerők sűrűn
váltakoznak, mert tanári állásukat inkább
.a lelkészi állással cserélik fel.

velés igényeinek megfelelően újra meg
kezdte működését.
Ev. egyházunknak segítségére sietett a
város, mely- iskolánk javára 100.000 frtnyi alapítványt tett s így megnyílt az I.
osztály s egymásután a II. III. és IV. osz
tály is. 1863-ban a tiszai ev. egyházkerü
let gimnáziumunkat a kerületben lévő in
tézetek sorába kebelezte be.
1867-ben a vallás- és közoktatásügyi
miniszter úr gimnáziumunkat nyilvánossági joggal ruházta fel s az iskolánk által
kiállított bizonyítványokat államérvénye
seknek mondta ki.
Az 1872— 73-ik évben megnyílik az V.
osztály, de a szűk pénzviszonyok miatt
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VI. osztály csak 1875— 76-ban nyílhatott
meg. Azután megindult a mozgalom Sza
bolcs vármegye közönsége által a hatosz
tályú gimnáziumnak a kor igényeinek
minden tekintetben megfelelő nyolcosz
tályú főgimnáziummá való kifejlesztésére.
Amit Szabolcs vármegye és Nyíregyháza
városának közönsége a legmelegebben
óhajtott és aminek érdekében a megye és
a város annyit felírt s küldöttségeket me
nesztett a kormányhoz, az ténnyé v á lt: 6
osztályú gimnáziumunk államsegéllyel
1886-ban teljes gimnáziummá fejlődött s
az 1887— 88-iki tanévben tartottirk az első
érettségi vizsgálatot. Ebben az évben már
új épületben működik az iskola. 1861. óta
az ág. hitv. ev. egyházegyetem által ki
adott tanterv volt irányadó, de az 1897—
98. tanévben a vall. és közokt.-ügyi mi
nisztériummal kötött szerződés az állami
tantervnek követését tette az iskola köte
lességévé. Főgimnáziumunk az 1924— 25.
tanév óta reálgimnáziummá fejlődött a
francia nyelvnek, mint második modern
nyelvnek a felvételével.
Intézetünk felügyelőinek a száma mostanig 8. Jelenleg Dr. Bencs Kálmán, m. kir.
kormányfőtanácsos, Nyíregyháza polgár
mestere tölti be az állást.
Intézetünk a debreceni tankerülethez
tartozik s főigazgatónk ma A dy Lajos.
Az igazgatók száma 5 volt s jelenleg
Teltsch Kornél áll az intézet élén.
A tanárok száma volt mostanig 70.
Iskolánk kezdete óta különös figyelem
ben részesül a helyi társadalom részéről,
mely adományokkal, segélyekkel és ala
pítványokkal támogatja.
Sajnos, az alapítványi tőkék értéke a
világháború óta nagyon megcsappant, mi
vel ezeket hazafias érzésünket követve, liadikölcsönbe fektettük, illetőleg pénzünk de
valvációja következtében teljesen elérték
telenedtek. Felhívásunk a még életben
lévő alapítványozókhoz vagy azok'utódai
—

hoz csak némileg járt eredménnyel s -még
sokaktól várjuk, hogy áldozatkészségük
kel a régi értékére emeljék fel alapítványu
kat. Célunk a nehéz gazdasági helyzet da
cára is iskolánkat folytonosan fejleszteni,
hogy el ne maradjunk a kor színvonalától
és hogy szép múltú iskolánk megtart
hassa versenyképességét. E célból az is
kolai évben internátust is létesítettünk,
melyben családias jellegű otthont nyernek
a tanulók s összes szellemi, erkölcsi és testi
szükségleteiknek a kielégítéséről gondosko
dunk. Az internátusba elsősorban protes
táns tanulókat, üresedés esetében azonban
másvallású tanulókat is veszünk fel. Az
internátus 45 tanuló befogadására szolgál
s az ellátási díj havonkint 80 P.
A tanártestület hivatásának és felelőssé
gének tudatában felhasznál minden eszközt
a haladás biztosítására, hogy növendékeink
necsak a szellemi javak megszerzésében
állják meg a helyüket, hanem vallásos lel
kületűkkel, tiszta erkölcsi felfogásukkal,
hazafias érzésükkel derék polgárai legye
nek ennek a mi sok megpróbáltatáson át
ment, megcsonkított hazánknak.
Iskolánk fel van szerelve gazdag tanári
és ifjúsági könyvtárral, hogy a tanárok és
tanítványok egyaránt képezhessék magu
kat, különböző köreinkben az önmívelésre
irányuló törekvésekben tehetnek eleget, jól
felszerelt tornacsarnokunk, tágas udva
runkon és szép játszóterünkön testüket
képezhetik, szóval minden nemes igényük
iskolánk intézményeiben nyer kielégülést.
S hogy a tanári kar buzgósága és lelkiismeretes fáradozása nem az út szélére
vetett mag, erről minden alkalommal, jólesően meggyőződhetünk tanítványaink
ragaszkodása által, akik az iskola által
rendezett ünnepélyeken, a különböző ta
lálkozókon ide sietnek, hogy a régi alma
mater s ennek tanárai iránt lerójják a
hála és szeretet adóját.
Iskolánk is megérzi a súlyos gazdasági
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helyzetet s erkölcsi s anyagi erőre kell
szert tennie, hogy a fejlődésnek további
útján megállhassa helyét. Minden téren
látunk tömörüléseket, mert az egyesülés
ben rejlik az igazi erő. Azért szerveztük
meg mi is 1929. évi július 7-én az Öreg
Diákok Szövetségét, melybe mostanig kö
rülbelül 360 öreg diák lépett be. Ez a Szö
vetség maradandóbbá és bensőbbé kí
vánja tenni azt a jó viszonyt, mely isko
lánk volt növendékeinek ezreit az igaz
baráti érzelem minden egyébnél önzetle
nebb testvériségének közösségébe fűzi.
intézetünknek jelenleg 422 rendes és 9
magántanulója van, úgyhogy az intézet
népesnek mondható. A múlt iskolai évben
41 jeles és jó előmenetelü, szegénysorsú
tanítványunk kapott fél vagy egész tan
díjelengedést 1767 P összegben, míg ösz
töndíjban, pénzjutalomban 2343 P-t osz
tottunk ki, ezenkívül több tanítványunk
könyvjutalomban is részesült.
Tanítványaink közül többen önálló

munkásságot fejtettek ki s igen szép ered
ményt értek el a Kossuth Lajos és Petőfi
pályázaton, a Magyar Nemzeti Szövetség
pályázatán és a Debreceni Kereskedelmi
és Iparkamara által a „M agyaf H ét” al
kalmából kiírt pályázaton.
Főcélunk mindenkor komoly munkára,
a kötelességek hű teljesítésére nevelni
ifjúságunkat s a valláserkölcsi nevelés
mellett nagy súlyt fektettünk a hazafias
érzés ápolására is, hogy tanítványaink
önzetlenül az önfeláldozásig szeressék
szegény, megcsonkított, ezer sebből vérző
magyar hazánkat, melynek feltámasztá
sán minden magyar embernek vállvetve
kell dolgoznia.
E gondolatot, ez érzést igyekszünk erőssé
tenni az ifjúság lelkében nemcsak az
egyes tanítási órákon, hanem az iskola
által rendezett különböző ünnepélyeken
s hisszük, hogy a magyar igazság előbbutóbb diadalt fog ülni.

A honfoglaláskori magyarság lakása.
A magyarság alapelemét adó, finn-ugor
eredetű, vadászóhalászó népet, amely az
lTral hegységtől keletre levő őshazájából
délre vetődött, ogur nevű, töröki'ajú nomád
nép igázta le valahol a Káspi tótól nyu
gatra eső területeken. A történelem leg
újabb kutatásainak tanúsága szerint, a meg
hódított nép összeolvadt a lcigázott néppel.
Így alakult ki a magyar nemzet, amely ré
szint vérében és nyelvében, de szokásaiban,
életmódjában majdnem teljesen törökös
jellegűvé és külsejűvé lett.
így lett az új nép: az ősmagyarság is
nomád pásztornép, felhagyva a vadászó
halászó népek szokásaival. Életmódja nagy
jában a következő: Életfeltételét teljesen
az állatok (szarvasmarha, juh) száma adja
és szabja meg. Nagy területeken legelteti
—

ezeket az állatokat, ahol a beláthatatlan,
gyéren füves, sztyepes területen közleke
dési eszközül a lovat használja. Nyáron a
hidegebb hegyekbe, télen a síkságra költöz
ködik. Állandóan lovon ül békében, harc
ban egyaránt. Azért jó lovas. Már VI.
Bölcs Leó görög császár is megemlíti Tak
tika c. könyvében állatainak töménytelen
számát: „Követi őket a barmok, mének és
kancáknak sokasága, részint élelem és tej
nyerése végett, részint, hogy sokaknak
tartsák őket.” (51. p.) Ugyancsak más he
lyen ezt mondja: „Nem kitartók gyalog
állni meg helyöket, mint akik lóháton nö
vekedtek fel.” (62. p.) Földet csak oly
mértékben művelnek, amennyi termény
feltétlenül kell nekik. Kölest, lisztet inkább
cseréltek, mert eledéül inkább a tej és tej-
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termékek, mintsem a kenyér. Húst nem
igen ettek, mint gondolnék, mert az állat
szolgáltatta élelmüket, ruházatukat, még
lakásuk anyagát is, azért sajnálták elpusz
títani. Csak ünnepélyek alkalmával éltek
hússal. Ha a legelő nem volt már haszna
vehető, felpakkolództak s jobb vidékre
mentek.
Ez az életmód szabta meg lakásuk alak
ját és anyagát is. Olyan lakásra volt szük
ségük, amelyet adott esetben könnyen fel
lehetett szedni.

A kész sátor.

Ezért lakóhelyük a sátor. Az összes né
pesség — előkelők és a fejedelem egyaránt
— sátorlakó volt a törökfajú népek szokása
szerint. Földbevájt, putriszerű házakban
csak szláv eredetű rabszolgáik laktak. Ko
rántsem szabad azonban a mai cserkészsátrakra gondolnunk. Sátraiknak, amelyek
a mai kara-kírgizek jurta-Wioz, kibitka-ihoz
hasonlóak, könnyen szétszedhető favázuk
volt. Alajtja egy kihúzás vagy összetolás
által bővíthető vagy szűkíthető lugasszerü,
függőleges, embermagasságú farács. Ennek
a felső peremére volt felerősítve a tetőzet,
amely hajlítható, hosszú farudakból áll.
Ezeknek alsó vége a farács két lécének ta
—

lálkozási helyén fúrt lyukakba volt bele
erősítve vagy odakötve. E farudak fent a
sátor tetőzetén sugaras alakban jönnek öszsze. A rudakat fent egy fafedélgyürűvel
(kb. 1 m átm.) rögzítették. Ez a fedélgyűrű a sátor alapjától kb. 4— 5 méter ma
gasságban : volt a sátor legmagasabb pontja
is. Alapjának átmérője 3— 10 m között vál
takozik. Ezt a favázat, amely a sátor fő
része, a férifak készítették el és állították
fel.
A sátor másik részét, vagyis a vastag
nemezlapokból* álló tetőzet és az oldalbur
kolást az asszonyok készítették és rakták
fel. Ök szőtték a nagy, vastag nemezlaxtokat, amelyekkel a tetőzet rudazatának kö
zeit beborították. Volt elég anyaguk a vas
tag nemezlapok elkészítésére, mert a ló,
szarvasmarha, juh szőrét és gyapját a
nagyszámú állat bőven szolgáltatta. A sá
tor oldalait hasonlóképpen vagy nemezla
pokkal, vagy gyékénnyel takarták be. A fa
vázon előzőleg oldalt, elől nyílást hagytak,
amelyre fából, vagy nemezből tettek ajtót.
A sátor teteje a fagyürün belül nyitott
volt, mert erre rendes körülmények között
nem tettek borítást. Ezen a nyíláson át
kapta a sátor állandóan a friss levegőt,
s itt ment ki a füst is. Esős időjáráskor
erre a nyílásra zsineggel mozgatható ne
meztakarót húztak rá. A kész sátrat a rajta
keresztülvetett erős kötelekkel erősítették
meg, amelyekének végeit lecövekelték.
A sátrak belseje igen díszes volt. A fa
lakra állati bőröket, drága prémeket, sely
met, aranyszövetet akasztották, úgy az al
jára, mint az oldalára szép keleti szőnye
gek kerültek. A szőnyegeket nagy becsben
tartották, azoktól nehezen váltak meg. Pol
cokon foglaltak helyet az arany és ezüst
edények. Azokat a tárgyakat, amelyek nem
* A nemez a szarvasmarha, vagy juh szőréből
készült durva, vastag posztó. Nálunk idegen szó
val, németesen inkább filznek mondják. Hasonló
a daráéhoz.
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fértek el kívül, szépen festett és faragott
ládákba helyezték el (a tulipános láda őse).
-V ládák közül egy nagyobbat asztalnak
használtak, körülötte néhány lóea volt,
amelyet ők szék-nek neveztek. Szerették a
pompát, a fényűzést, amely már lakásuk
belsején is meglátszik, mert annak belső
berendezése az előkelőknél még a legkénye
sebb keleti ízlést is kielégítette. Méltán
mondja reájuk Leó császár, hogy „pompa
kedvelők” , vagy a perzsa (íurdézi,. hogy
„ruházatjuk színes selyemből készült, fegy
verzetük ezüsttel bevont s fénytkedvelők” .
Sátraik anyaga tehát a fa és a nemez.
Ezt a könnyű anyagot gyorsan felszedhet
t é l a lapokat és a fát ló vagy ökör hátára,
esetleg az őshazában tevehátra rakták, s
alkalmas helyen ismét, igen gyorsan fel
verhették. (Ősi, e korból fennmaradt kife

jezés: „felszedem a sátorfámat.” ) A ne
mezlap nem ázott be, mert mindig olyan
pusztai vidéken laktak, ahol nem sok eső
volt, a sátrat beázástól nem kellett félteni.
A nemez ilyen helyre igen alkalmas, mert
meleget tart, nyáron meg hűvös.
Ezek a sátrak csakis oly nép számára fe
lelnek meg, akik nomád életmódot folytat
nak. Ezért van az, hogy később, amikor
már itt, e hazában felhagynak a nomadizáló életmóddal, s földet kezdenek művelni,
Árpádházi királyainknak külön rendele
tekkel kell őket arra kényszeríteni, hogy a
pusztai sátrak alól állandó házaikba, a
templom köré telepedjenek, annyira a vé
rükké vált a sátorban lakás. Így váltja fel
a sátrakat az állandó ház, így alakul ki a
helyhez kötött földmívelő életmód felvéte
lével az állandó tele]): a falu.
J)r. Czirhusz Endre.

Elszakított értekeink.

Lévai várrom
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Kemény beszédek — szent igazságok.
János ev. (!. (50— (5,).

Vegyétek kezetekbe a Bibliát és lapoz
zátok fel János evangéliumának 6. részét.
Olvassátok el ezt az egész részt, mert
csak így találjátok meg az összefüggést,
mely az egyes gondolatokat átfogja. Leg
elsőim is szó van az 5000 ember megvendégeléséröl, majd következik a tengerenjárás csodája. Ezután következik Jézus
beszéde, melyet a kenyércsodához kap
csol s amelynek a főgondolata ezekben a
mondatokban lelhető fe l: „A ki énbennem
hisz, örök élete van annak. Én vagyok az
élet kenyere.” Mindez előzmény a 60.
verstől a 69.-ig tartó lüktető események
bevezetésére.
Nagy tömeg követte Jézust. Hiszen az
imént még 5000 ember evett a megáldott
kenyérből. Ezt a nagy tömeget azonban
nem a meggyőződés, nem a biztos hit,
nem a hiánytalan odaadás hevítette és
hangolta ragaszkodásra, hanem nagyrészt
a kíváncsiság, az ujságvágy, csodák látá
sának ritka alkalma, vagy ha ezeknél
jobb, hát legfölebb az a reménykedés,
hogy a názáreti próféta valami kényelmes
és mindenkinek megfelelő vallást fog te 
remteni, amelyben nem lesz a törvény
rabszolgatartó kényúr s amely nem fogja
terhelni a lelkeket Isten mélységének és
—

magasságának kikutathatatlan dolgaival.
Ez a tömeg csodákat látott és tudott álmélkodni, szépséges tanításokat hallott és
tudott gyönyörködni, de nem látott bele
a Krisztus lelkének valóságos tartalmába,,
nem ismerte meg benne a Megváltót, az
élő Istennek egyszülött fiát. Ez a tömeg*
el tudta fogadni prófétának a sok pró
féta között, aki követte Illést, Jeremiást
meg a többieket, de nem tudta meglátni
benne az egyetlen-e gyet,. a legnagyobbat,
akihez foghatót sem azelőtt, sem azután
nem láthatott a világ. Ez a tömeg nem
ismerte meg Jézust, nem forrt össze vele
lélekben; ragaszkodása csak külsőség,
hite felületesség volt: mint a köves föld
re hullott magból kelt vetés, mely elszá
rad az első napsütésre.
Ez volt az oka annak, hogy Jézusnak
néhány nagy komolyságéi szavára mint
megrettentett madársereg úgy rebbent
szét a tömeg. Itt is, ott is felhangzott a
meglepetés szava : „Kemény beszéd e z !
Ki hallgathatja Ő t?”
Kemény beszéd, mely mint éles kés, úgy
vágta széjjel egyszerre azokat a gyenge
szálakat, amelyek Jézushoz kötötték a tö
meg nagy részét. Kemény beszéd, mely
mint hegyes tőr, úgy járta át a szíveket,
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fi mint jéghideg víz oldotta el a hitnek
pislákoló mécseseit. És ettől fogva sokan
visszavonultak az ő tanítványai közül és
nem jártak többé ővele.
Kedves Olvasóm! Hát érted-e, amit ol
vasol? Látod-e a félhit veszedelmét, a
Krisztushoz való külsőséges ragaszkodás
szomorú eredményét? Hiszen tudom jól,
éppen a te lelkedben is sokszor támad ez
a keserű kiáltás, amikor a vallásos élet
útjain kétkedve és megtámadt hittel bo
torkálsz: kemény beszéd ez! Ki hallgat
hatja őt? És te is sokszor úgy érzed, hogy
visszavonulsz örökre Jézustól és nem jársz
többé ővele, mert nem bírod hallgatni ke
mény beszédeit.
De elgondolkoztál-e már azon, hogy mi
az oka kételkedésednek és mi az orvos
sága? íme, itt a jó alkalom meggyőződni
arról, hogy minden kételkedésnek és a hit
minden
megtorpanásának az az oka,
hogy nem ismerjük egészen azt, akiben
hinnünk kell.
Az a szomorú kép, amelyen a kemény
beszédek miatt Jézust elhagyó tömeget
látjuk magunk előtt, nagy tanítást rejte
get magában. Mert ha tovább olvassuk az
igét, csakhamar meggyőződünk arról,
hogy nem mindenki hagyja el Jézust. Ott
áll az a kisebb csoport rendületlenül,
egész hittel. Feléjük hangzik most Jézus
kérdése: V ájjon ti is el akartok-e menni
tőlem? És felőlük hangzik most az a ha

talmas válasz: Uram, kihez mehetnénk?'
Örök életnek beszéde van tenálad! És mi
elhittük és megismertük, hogy te vagy a
Krisztus, az élő Istennek F ia !
Önkéntelenül vetődik fel most már a
kérdés: Mi az oka tehát annak, hogy
egyeseket elhidegített és elűzött, másokat
pedig a leggyönyörűbb vallomásra bírt
Jézus elhangzott beszéde? S a kérdésre
önként jön a válasz: Mindenki, aki teljes
egészében, hatalmában, szeretetében, em
beri és isteni lényében megismeri a Krisz
tust, kitart mellette tűrhetetlenül; de aki
csak itt-ott találkozik vele, bizony hűtlen
lesz hozzá és elhagyja őt az első érthetet
len szavára.
Ha bántanak a kemény beszédek és ku
tató lelketek nem talál mindjárt meg
nyugvást szent vallásunk egy-egy magas
latán, ha mélyre von a hitetlenség há
borgó örvénye és elnyeléssel fenyeget: óh
ne tegyétek azt, hogy meggondolatlan
hűtlenséggel elhagyjátok a Krisztust,
mert talán sosem térhettek többé vissza
hozzá, hanem inkább álljatok mellé azzal
a szent elhatározással, hogy ettől kezdve
megismerjétek egészen, mert bizonyos,,
hogy eljön az idő, amikor a most tán ke
mény beszédek számotokra is igazságok
ká válnak, mert elhittétek és megismerté
tek, hogy aki hozzátok szól, az a Krisz
tus, az élő Istennek Fia.
K. M. Gy.

ZSENGÉK.
A z Adria mellett.
Ment, repült velünk a vonat a Dunántúl ál
modozó tájain keresztül az Adria felé. A hold
világos éjszakában a Mecsek nyúlványai tornyo
sulnak elénk., lapos területek felett úszó köd
fátylak kísérteties alakokká torzulva húzódnak

a vonat mellett. Átrobogunk a bolyongó kedvű
magyar költő: Csokonai városán: Csurgón s éj
féltájban elérjük az új magyar határt: Gyéké
nyest.'Itt már szert kalauz száll fel a vonatra;:
első hírnöke Jugoszláviának. A Dráva partja
mellett határőrök fényes szuronya döfi a sötét
séget.
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Éjfélután már Jugoszláviában járunk. Moz<lukitlanul alszanak a düledező horvát falvak.
— A vidék még mindig a hepc-hupás Dunán
túlra emlékeztet. — S csak jóval Zágráb elha
gyása után vesszük észre, hogy új vidékeket
■szel út vonatunk. Hideg hegyi levegő csapja

A régi városrész piszkos, szűk sikátoraival
tipikusan olasz jelenség. Itt-ott még ki lehet
venni a magyar nevet az átfestett cégtáblák
alatt.
Két emlékezetes epizód történt meg velünk.
Az egyik az olasz haditengerészet egyik csata
hajóján játszódott le, ahol az olasz tisztek meg
vendégeltek bennünket, éltetve Magyarországot
abban a hajóban, melynek ágyúi valamikor a
magyar névre vadásztak.
A másik Fiume egyik utcáján történt. Elébünk toppan egy nápolyi olasz és annak a bizo
nyítására, hogy mennyire szereti a magyarokat
szavalni kezd:
Ösztövér kútágas hórihorgas gémmel,
Mélyen néz a kútba s benne vizet kémlel.
Fiúméból átmentünk a szomszédos Busákra,
mely felett a Frangepánok ősi vára emelkedik.
Gyönyörű kilátás nyílik innen az Adriára és a
Fiumara folyó völgyébe.

Miramare. (Sallay László felv.)
meg arcunkat, a loque-i sziklák fenyőinek söré
nyét pajzánul cibálja a szél. Csodás szépségű
völgyek felett haladunk át, melyeket ezüst
-szalagként egy-egy búvópatak szóidéi. Az erdők
sűrűje felett a fürészmalmok füstje csendőrkalap kakastollaként lebeg. A komor sziklafalak
szűk hegyi utain keménynézésű, rongyos favá
gók kapaszkodnak. — Eszembe . jutnak az Al
fö ld parasztjai, az ő életük is ilyen kemény és
•szomorú.
Károlyváros és Ogulin házai gyanúsan nézik
.a vonat oldalára festett S. H. S. betűket, vala
mikor M. A. V. jelzést láttak ott.
Folyton zordonabb hegyek közé tör vona
tunk. a fenyők ritkulnak, a patakok játékát
megirigyelte a természet. A völgyek öle kihalt,
szomorú. A Karszt rémes sziklái között járunk,
itt gonosz várúrként a bóra szokott nyargalni.
A sziklák fehérek, ha néha-néha látni is néhány
lépésnyi hosszú földet, az kőfallal (bórafogóval) van bekerítve, így küzd az ember az általa
zordonná tett természettel.
Kanyargó szerpentiné,, közeledünk a Quarneró felé, Bacearnál pillantjuk meg először a
tengert, karcsú halászbárkák siklanak a vizen,
néha-néha gőzös füstjét sodorja a szél, háttér
ben Yeglia és Chersó szigete.
Első állomásunk Fiume, melyet a Fiumara
folyó választ el a Jugoszláv kikötőtől; Susaktól. A város aránylag kihalt, csak kisebb parti
hajók vannak a kikötőben.
—

Hajón végigjártuk Volosca, Abbazzia, Ica,
Icici és Lovrana nevű fürdőhelyeket, melyek fe
lett gőgösen emelkedik a Monté Maggióre fel
hős csúcsa.
Fiúméból San Pietro dél Carsón keresztül .
Triesztbe mentünk. Utunk havasokon vezetett
keresztül, itt-ott egy-egy higanykohó füstje len
gedezett.
Trieszt inkább osztrák város. Épületei, kikö
tője a régi Monarchia uralmát hirdeti. Kikötő
jének forgalma sokszorosan felülmúlja Fiuméjét.
Öeeánjárók lomha testét paskolják a hullámok.
— Esténként csodálatos látványt nyújt a he
gyen álló világítótorony. — Kikötőjét motor
csónakkal jártuk be, megnéztünk egy Alexandria
— Trieszt között közlekedő óceánjárót.
Tőié nem messze van Miramare, a Habsbur
gok volt nyaralója. A komor Tizian képtől
kezdve a legmfivésziesebb faragásokig össze van
itt halmozva mindenfajta terméke az emberi
szellemnek. Még a természet is csodálatos pom
pával vette körül ezt a helyet.
Triesztből hazafelé vezetett utunk az Alpesek nyúlványainak lábánál, az Adelsbergi csepp
kőbarlang mellett, Laibachon, . Csáktornyán—
Nagykanizsán keresztül.
Eredmény: a Quarneró és az Isztriai-félsziget
szépségeit, gazdasági életét tapasztalhattuk és
az olasz ételek mindenkinek ízlettek, de állító
lag egyesek gyomrában még mindig mozog a
Triesztben evett osztriga.
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Halálos csönd.
VI. FEJEZET.
ERŐSS KÁROLY MESTERSÉGE.
Erőss Károly jó sikerrel elvégezte a IV.
osztályt is. A 14 éves fiú agya eszméktől,
szíve nemes érzésektől duzzadozott. De
hiába! Édesanyja anyagiak híján nem
bírta az iramot. Mesterségre adták. A vas
úti lakatosműhelybe került. Magyar gyer
mek volt, tehát keserű kenyeret evett.
Míg a Délszerbiából és Montenegróból
odakerült írástudatlan és elvadult ina
sokkal megkülönböztetett előzékenység
gel bántak, neki és hasonló sorsú társai
nak a legpiszkosabb és legalantasabb
munkákat kellett végezniök. Velük súroltatták a hatalmas műhelyek padlóit és ők
voltak az előmunkások küldöncei, akiket
cigarettáért, kenyérért, pálinkáért szalasz
tottak. Károllyal meg különösen durván
bántak, mert tudták, hogy úr akart lenni
és hogy csak az anyagiakon múlt, hogy
közéjük kényszerült, összeszorított fogak
kal tűrt, mert égető szüksége volt arra a
napi tíz dinárra, amelyet így megkeresett.
Helyzete kétségbeejtő volt. Nagy tervek
kel a szívében egyelőre rozsdás, görbe sze^
geket egyenesített. Nem tudom, volta
tok-e már olyan helyzetben, hogy akara
totok és hajlamotok ellenére valami lélek
ölő, gépies munkát kellett végeznetek he
teken, hónapokon át. Károlyt kétségbeejtette az a gondolat, hogy esetleg egész
életét ilyen emberek között, ilyen környe
zetben kell leélnie. Nem a testi munkától
irtózott, hiszen fejlett értelme megsúgta
neki, hogy kalapáccsal is lehet Isten di
csőségét szolgálni, de ezek a gyűlölködő,
viszálykodó, kenyérirígy, pálinkás embe
rek rémítették meg. Elhatározta tehát,
hogy két életet fog élni, az egyiket a mű
helyben, a másikat a tanulószobában. És
míg nappal arca verejtékével kereste ke
—

nyerét, éjszaka könyvei fölé hajolt és ta
nult tovább bámulatraméltó energiával.
Titkolta ezt a kétéltűségét, ameddig
titkolhatta. Csak édesanyja tudott eleinte'
róla, aki sokszor csókolgatta könnyek kö
zött fiacskája sápadt, fáradt arcát. Uh,,
milyen gyakran nézegette, fél éjszakákon
át, amint a munkától ernyedten ólomsú
lyú álom nehezedett vonásaira.
Megtudta végül a féltve őrzött titkot
Barcza nagytiszteletű úr is. És egyelőre
segíteni képtelen volt. Kis városi gyüle
kezetében éppen csak a betévő falatot
tudta megkeresni maga és családja szá
mára. Meg azután nem is mert volna Ivárolynak anyagi segítséget fölkínálni. A
fiú önérzetes volt és a maga lábán akart
megállani. A lelkész legjobbnak látta te
hát csak messziről irányítani.
Károlynak ez a kétéltüsége négy esz' tendeig tartott. Ha nem írnánk igaz tör
ténetet, az olvasó a regényíró képzelete
szüleményének venné, hogy egy gyermek
ifjú 14. életévétől négy esztendőt szaka
datlan testi és lelki munkában tölt és
mialatt a műhelyben felszabadul és se
géddé lép elő, felküzdi magát az érettségi
vizsgáig és nagy bravúrral azt is leteszi.
Az érettségi bizonyítvánnyal kezében
Károlyt első útja a paphoz vezette.
— Itt vagyok, készen vagyok, most mi
tévő legyek?
Barcza Dénes akcióba lépett. Összeköt
tetései révén tizennyolc pályázó közül be
juttatta őt a város legnagyobb pénzinté
zetébe, próbaidős tisztviselőnek. Eleinte
nem nagy bizalommal fogadták a fiút,
mert gimnáziumi érettségijével a kereskedelmisták gyakorlati tudásával szemben
hátrányban volt. De a vasakarat mindent
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legyőzött. Alig félévi próbaidő után vég
legesítették és lelkipásztora nagy örömére
a legpontosabb és legmegbízhatóbb tiszt
viselők sorába iktatták és sokszor igen
nehéz és kényes feladatokat bíztak reá.
Régi, kipróbált tisztviselőknek járó ki
tüntetések érték. A bank egy alkalommal
egy külföldi pénzcsoporttal nagyobb üz
letet bonyolított le. Nagy összeg pénz sze
mélyes átadásáról volt szó. A vezérigaz
gató választása Károlyra esett és a gyer
mekifjú a vagyont jelentő összeget egy
aktatáskában Laibaehba szállította. 38
óráig tartott az út és Károly ez idő alatt
le nem húnyta a szemét .és a táskát egy
pillanatra sem tette le kezéből.
Hazaérve a vezérigazgató a tisztviselői
kar előtt meleg szavakkal üdvözölte és
azonnal a magasabb fizetési osztályba lép
tette elő.
Károly azonban annyira megszokta ket
tős életét, hogy a tisztviselősködés nem

tudta teljesen kitölteni lelkét. Beiratko
zott hát a jogi fakultásra.
Bross Károly egy langyos, tavaszi nap
alkonyán a palicsi tó partján sétált, amikar egy lánnyal találta magát szemközt,
akinek az arcvonásai ismerőseknek tet
szettek. A leány egyenesen hozzá lépett.
— Nem ismer, Károlyt
— Ismerni ismerem, de úgy hirtelen
nem tudnám . . .
— Ugyan, ugyan Károly? Nem emlék
szik? „Lehetek én pap is, orvos is, kapi
tány is, vagy generális. De akármi leszek,
eljövök hozzátok” . . .
A leány hirtelen elpirult és elhallgatott.
Károlyból pedig kitört a szó:
— Mándoky Esztike!
Hát ilyen gyönyörű leánnyá fejlődött
az a csitri?
Bross Károly ezen az éjszakán nagyon
nyugtalanul aludt.
(Folytatjuk.)

Kultúra 5 0 0 0 év előtt
Élt. hajdanában a Tigris és Eufrátes kö
zött, Délmezopotámia alsó részén egy igen
müveit n ép : a suníer. Zömök testű, hízásrahajló emberek voltak. A nyelvészek sze
rint az ural-altáji népek családjába tartóz
lak. Ennek a népnek már Krisztus előtt
3000 évvel nagy és virágzó városai voltak.
Az Eufrátes (sumerul: Burannu) régi tor
kolatának a jobboldalán feküdt Eridu, a
monda szerint az első ember, Adapa szülő
helye. Eridu-hoz közel volt TJr, az ószövet
ségi Ur-Kasdim, Ábrahám szülővárosa. A
mezopotámiai Noé, Ziuszudra Suruppúk
ban lakott. A mai Tello helyén, a régi Tig
ris (sumerul: fdiyna) csatornázott folyásá
nál feküdt Lugas városa, amelyet az a kö
rülmény tett a tudomány szempontjából
felette fontossá, hogy az itt végzett ásatá
sok hozták felszínre a sumér kultúra csodá
latos emlékeinek a legnagyobb részét,
—

A sumérok vallása sokisten-hívés volt.
Minden városnak megvolt a maga istene,
akit a többi isten mellett nagyobb tisztelet
tel tüntettek ki. A legfőbb istenek voltak:
Anu, az istenek atyja, Enlil, a levegő ura,
és Enki, a föld ura. Van azonban olyan ha
gyomány is, amely Jarduk-ot tartja a leg
főbb istennek. Az istenek templomait az
uralkodók palotáinak a formájára építet
ték és rendezték be. A király (pateszi) egy
szersmind országának a főpapja volt. Egy
ház és állam szoros egységet képezett.
A sumér törvények, amelyek 1000 évvel
régibbek, mint Hammurabi törvényei, ítél
kezés tekintetében különbséget tesznek az
előkelők (amelu), a polgárok (muskinu)
és a rabszolgák (ardu) között. Keveredés
a társadalmi osztályok között lehetséges
volt.
A földművelés, az állattenyésztés, ipar
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és kereskedelem egyformán magas fokon
állott Sumérföldön. A halászat fejlettsé
gére vonatkozólag elég lesz megemlítenünk
annyit, hogy több mint másfélszáz halnevet
tartalmazó jegyzék maradt ránk sumér
nyelven. A vadak elejtésében olyan ügyes
séget fejtettek ki, hogy uralkodóik valósá
gos állatkerteket rendeztek be kastélyaik
parkjában a maguk és híveik mulattatására.
A sumér templomok középpontjai voltak
a tudományoknak és művészeteknek. Az ál
taluk használt ékírás megtanulása ma is
sok gondot okoz a tudósoknak, s ők is sok
fáradsággal tanulták. De azért az írás is
merete meglehetősen el volt terjedve közöt
tük. Maradtak ránk nyelvtani és számtani
szabályokat tartalmazó táblák, s ez utóbbi
akon még a négyzet- és köbgyökvonás pél
dái is szerepelnek. Az. orvostudományban a

sebészet is elég tekintélyes helyet foglalt el.
A királyok sírjai tanúságot tesznek a su
mérok művészi készségéről is. A tőlük ránk
maradt egyik legrégibb relíf az Vr-nina csa
ládi képe. (Ur-nina Lagas város legelső
királya volt Krisztus előtt kb. 2900 évvel.)
A festészetben igen kevés színnel dolgoz
tak. Leggyakrabban előfordul képeiken a
kék és a sárga szín. A zöld szín igen ritkán
fordul elő náluk. A zenében leggyakrabban
a hárfát és a tamburát használták.
'A sémita nyelvcsaládhoz tartozó akkadok, amoriták és asszírok átvették a sumérkultúrát és vallást. A sumérok és a velük
egyesült akkadok függetlenségének Hammurabi (1955— 1913) babilóniai király ve
tett végett. Fia, Szamszu-iluna romokba
döntötte a sumérok fővárosát, Űrt is. A su
mér romokon épült tovább a babilóniai és
az asszír-kultúra.
Pap Ferenc.

A magyarok világkongresszusának állandó
fizervcSS irodája egy most megjelent, kiadványá
ban kimutatja, hogy a Földön összesen 12,617.381
magyar él. Ezek közül az elszakított részeken
2,563.047 magyar lakik. Nagyon sok magyar él
Amerikában, de számukról pontos adataink
nincsenek. Érdekes lesz tudnunk azt is, hogy
Becsben 10.920 magyar lakik.
Az 1929. évben Csonka-Magyarországon kö
zel 61 ezer teljes Biblia, Űjtestamentum és bib
liarész kelt el. Ebből 57 ezer a magyar nyelvű
fordítás, ezenkívül 32 más nyelvre fordított
Bibliát vásároltak tavaly magyar földön.
Egy évben 525.600 pere, vagy 31,536.000
másodperc van.
Szelim Hasszán, egyiptomi tudós, a Kairó
melletti piramis-sírok között ráakadt Tarso

Anakk egyiptomi papnak Krisztus előtt 5000-ből
származó sírjára. A szarkofágban sakktábla he
vert és ilyen módon megdől az a feltevés, hogy
a perzsák és a kínaiak találták fel a sakkjáté
kot. Találtak három szobrocskát, amelyek Tarsót mint gyermeket, felnőttet és aggastyánt áb
rázolják, továbbá a pap két leányát és felesé
gét, rövid ujjú, dekoltált ruhában.
Ságvárott a Nemzeti Múzeum megbízásából
magyar régészek ásatásokat végeztettek. Nyolc
tíz méter mélységből negyven-ötvenezer év előtt
élt ősemberek emlékei kerültek felszínre, ame
lyek Gaál István dr. egyetemi tanár szerint
megdöntik azt a hitet, hogy az ősember csak
barlangokban tanyázott volna.
Világűr-rakétát bocsát legközelebb útjára
Obertli tanár Horst mellett, a Keleti tenger

—
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partjáról. Oberth munkatársa, .‘Nebcl mérnök
előzetes számításai szerint legalább 20 kilométér távolságot fog elérni a lövedék. A rakétát

egy automatikusan nyíló ejtőernyőkészülék óvja,
kogy a visszazulianásirál a földön ne törjön össze,
p y

HÍREINK
Az ev. Leánykollégium Játékköre résztvett a
KISOK 1930 április hó 2(i-án rendezett játékés atlétikai versenyén. Eredmények a következők:
Triatlon-verseny (magasugrás,- kötélugrás, labda
dobás) 1. Dobó Katica felsőkereskedelmi 3 pont
tal. 2. Németbirodalmi reál A) csapata 7 ponttal.
3. Ev. Leánykollégium (Adler, Klein, Pap, Kund,
Kokály) 11 ponttal. Magasugrásban legjobb ered
mény 135 cm Kárpa Judit (Dobó Katica).. Az
iskola legjobb eredménye Kokály, Kund 120 cm.
Kötélugrás egyénileg legjobb eredménye: Tóth
Magda (Dobó Katica felsőkeresk.) 70. Iskolánk
legjobb eredménye Klein Ibolya 56 ugrással 20
másodperc alatt.
Játékverseny I. korosztály: krumpliszedés. 1.
Németbirodalmi reál. 2. Zrinyi Ilona leánylíceum.
Nem indultunk. II. korosztály: Alsó-felső .váltóverseny. 1. Zrinyi Ilona leánylíceum. 2. Ev. Leány
kollégium. III. korosztály: Véglabdaverseny. Előmérkőzések: 1. Németbirodalmi reál— Ev. Leány
kollégium A) csapat 7:4. 2. Dobó Katica felső
keresk.—Ev. Leánykollégium B)
csapat 13:4.
Döntőben győzött Dobó Katica felsőkereskedelmi
— Németbirodalmi reál 15:6. IV. korosztály.

Akadálystaféta: 1. Ev. Leánykollégium (Klaniczay, Csegeny, Krempe, Gera, Adler)
1
perc 32.5 mp. 2. Zrinyi Ilona leánylíceum 1 perc
41.2 mp. 3. Dobó Katica felsőkeresk. 1 perc 50
mp. 4. Németbirodalmi reál 1 perc 57.2 mp.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Este a Dunaparton. Ha így indulsz, picike
leány, még lesz valami belőled. Aki II. polgá
rista létére ilyen emelkedetten érez, az szegény
magyarok nagy Ígérete. Versed teljes egészében
még nem üti meg a mértéket, de buzdításul a
két első versszakot itt közöljük:
Egyedül sétálok künn a Dunaparton
S a zizegő habok zenéjét hallgatom.
Amint ott hallgatok — lámpafényben úszva,.
Eszembe jut szegény Magyarország sorsa.
Gondolatim erre ide s tova szállnak,
Gyászos sorsa felől a magyar hazának.
Istenem! sóhajtok összeszorult szívvel,
Hazám, mit vétettél? miért téptek széjjel?

IFJÚ ÉVEK. Ifjúsági folyóirat. Alapította : Algőver Andor.
Felelős szerkesztő és kiadó: RUTTKAY-MIKLIAN GYULA.
Főszerkesztő: SZÁNTÓ RÓBERT.
Szerkesztőbizottság: Dr. Böhm Dezső, Dendely Károly,

Gaál .József, Dr.

Gaudy

László, Geyer Zoltán, K im er Gusztáv, Korim Kálmán, Lamnek Vilmos, Lehoczky
Egyed, vitéz Magassy Sándor, Máczay Lajos, Micsinay Péter, Dr. Oraveez Ödön,.
Pap Ferenc, Dr. Remport Elek, Dr. Szigethy Irajos, Szlovák Miklós, Szuchovszky
Gyula, Dr. Szuchovszky Lajos, Dr. Zelenka Margit.
Lapunk minden hó közepén és végén jelenik meg a tanév folyamán.
Előfizetési ára egy évre

4 pengő, egyes szám ára 30 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Deák-tér 4, II. emelet.
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A 14. számban közölt keresztrejtvény helyes megfejtése.

Helyesen megfejtették huszonhármán.
A könyvjutalmat

Sikter László

(Rákospalota) nyerte.

-----------------------

Már több ízben
könyvet

még

nem

kértük

kapták

azokat,

meg,

akik a

nyeremény

szíveskedjenek

közölni

címüket és azt is, hogy hányadik számból értesültek a
nyerésről. Most ismét kérjük őket erre, annál is inkább,
mert közeledik az évvége s nyárra senkinek sem akarunk
adósai maradni.
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