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T rianon.
Nem akartuk a háborút és amikor idegen

hatalmi

érdekek mégis belekény-

szerítettek, mi becsületesen, férfiasán helyt álltunk. Nemcsak, hanem minden veszé
lyes ponton a magyar katona tartotta oda meztelen mellét és ontotta vérét. A doberdói haláltornác, a Piave mocsarai és a limanovói csatatér a magyar vitézség
örök dicsőségét zengi. Hasztalan volt minden. Amikor Károlyi és Kún Béla pat
kányai megfúrták a hajót, a szomszéd kis éhesek alkalmasnak látták a pillanatot,
hogy nemzetünk szívére törjenek. Amit a királygyilkos agyak ki tudtak eszelni, amit
a föltartott kéz lovagjai összehazudtak és Zalatna „dicsőséges” utódai összehordtak,
mindezen kapva-kapott a párizsi rosszindulat és ezeréves egységet, történelmi jogo
kat, néprajzi szempontokat elvetve a győzelem esztelen tébolyában húzták a vonala
kat és szabdalták testünket. És hogy ez a dicső munka teljes legyen, még annak az
Ausztriának is vetettek egy koncot, amely négyszáz év óta minden nemzeti szeren
csétlenségünk okozója. És ezt az okmányt, amely

ezt a világcsalást

hitelesítendő

volt, Íratták alá velünk a nyers erőszak alkalmazásával 10 évvel ezelőtt Trianonban.
Miért nem akadt egy férfiú, aki ezt a szerződést rongyoki’a tépve odavetette
volna azoknak az uraknak és elsősorban a békeszerződések rossz lelkének, a „tig
ris ” -nek lábai elé? Mi történt volna? Talán

szétdaraboltak volna

inkább fölébredt volna a világ alvó lelkiismerete,

annál

egészen. Annál

gyorsabban

következett

volna be a feltámadás.
A második Mohácsra emlékezve belekiáltom a telketekbe népem ifjúsága: Lesz
feltámadás! Hogy most a megalázottság vermében fekszünk? Az Isten akarata az
éppen úgy, mint Jób szenvedése. Ha nem hiszünk feltámadásunkban, nem hiszünk
az isteni igazságban sem.
Mi, akik vérrel, könnyel elterültünk a nehéz harcon, itt vagyunk még és ernyedetlenül dolgozunk azon, hogy a jobb jövőnek alapot vessünk. Egészen remény
telen volna a munkánk, ha nem bíznánk abban, hogy ezeken az alapokon ti fogtok
tovább építeni. „Most roppannak a roppant eresztékek” ,

amelyekkel

tenyérnyire

zsugorítottak minket. Iszonyú erőfeszítéssel tágítjuk, lazítjuk, amíg szét nem hulla
nak. Szét kell hullámok és azután jöjjön a ti munkátok, zengő magyar élettel tölt
sétek be majd a szabad hazát a Kárpátoktól az Adriáig, Dévénytől a brassói Czenkhegyig. Megérjük-e mi még ezt az időt nem tudom, de tudom, hogy porladó csont
jaink is megmozdulnak majd, ha győzelmes, szűzi, szent magyar erővel dübörögtök
el hantjaink fölött.

(tó t.)
—

-
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Egy szomorú századnegyed története.
(Folytatás.)
A reformáció egymással küzdő táborai
még
egyszer
összefognak.
Komáromi
György és Pósaházi János együtt támad
nak írásban Bársony György pöspökre,
ki könyvet ír a nagyszombati zsinat hatá
rozatairól s fennen hirdeti annak érvé
nyességét s a hatalom is elfogadja vezető
elvét, hogy a protestánsok kiirtandók s
velők szemben minden fegyver jogos.
Alkalmat szolgáltat erre a Wesselényi összeesküvés vérbefojtása. Ez a mozgalom,
mit egyes kath. történetírók — így Csánky
Dezső is — a kath. főurak nemzeti ellen
állásának nevez büszkén, az árát a mi hit
testvéreinkkel fizetteti meg. Lipót hadve
zére Montecucoli legjobb akarata ellené
re is győzött Szentgotthárdnál, a török
óriási vereséget szenvedett. A
győztes
mégis lealázó békét kötött, a török pedig
pusztította tovább hazánkat, népünket, hi
szen csak a rákövetkező évben Trencsén,
Pozsony és Nyitra megyéből 45.000 fog
lyot hurcol el a hét-torony aljába s a
sztamuli rabszolgavásárra.
A vasvári béke ellen joggal emel óvást
a pozsonyi káptalan előtt Wesselényi, mert
látja, hogy a német nem hogy nem tudná,
de nem akarja felszabadítani hazánkat a
török iga alól. Az aranybulla záradéka
alapján ellenállásra készül és összeesküvést
sző. Részt vesz ebben Lippay prímás is,
ki még Lipótot megkoronázó kezét is meg
átkozza, a két Zrínyin, Nádasdyn és Frangepánon kívül ott van ifjú első Rákóczi
Ferenc is, meg számosán a protestáns köz
nemesség gárdájából Yitnyédy Istvánnal,
Szepesi Pállal és Szuhay Mátyással az
élükön.
A vezetők közül elhal azonban az ön
zetlen Wesselényi és Zrínyi Miklós,
az
öreg Lippay közvetlen halála előtt a bíbo
ros süvegért és évi 6000 tallérért leszerel,
—

a protestánsokat előbb üldöző Nádasdy,
csak azért áll oda, hogy biztosítsa magá
nak a nádor-választó protestánsok szavaza
tát, az ingadozó Zrínyi Péter pedig magamagát jelenti fel.
Vérpad lesz a sorsa Zrínyinek, Nádas
dy na k és Frangepánnak. Az ifjú Rákóczi
Ferencnek anyja Báthory Zsófia 400.000
forintért megszerzi a kegyelmet a bécsi
jezsuiták útján, de Lórántffy Zsuzsanna
nemes örökét, a sárospataki kollégiumot,
minden kincsével át kell adni a jezsuiták
nak s a régi tanárok, Pósaházy János és
Buzinkay Mihály vándorbotot véve elő
ször Gyulafehérvárott, majd Gönczön tart
ják fel továbbra a pataki iskolát.
Az összeesküvés egész ódiumát az evan
gélikusokra zúdítják.
Ezért írja Széchenyi György kalocsai
érsek, „hogy csak most tehessük a hurkot
a nyakukra, nem is lesz a hazában többé
evangélikus vallás.”
Lippay után Szelepcsényi lett a prí
más. Egy részeges, kegyetlen, jellemtelen
ember. A buzgó katholikus Nádasdy mon
dotta róla: „Nincs oly igazság, mely nála
pénzért nem árus.” Hidvéghyt a fogság
ból 1000 aranyért szabadítja ki, a reni
tens rozsnyóiaknak csak akkor bocsát meg,
mikor egy aranyos kelyhet nyújtanak át
neki, mely Körmöcz nektárjával volt szí
nig megtöltve. Morvaországi birtokaira
protestáns jobbágyokat fogadott, mert
azok jobban dolgoztak, itthon meg üldözte
őket.
Mellette mint főhadsegéd Kolonies Li
pót bácsi püspök szerepel. A vörös katona
felszentelés nélkül lett püspökké. Katonái
egyszer meg akarták mérgezni, de kike
rülte szerencsésen. Ennek örömére cse
rélte fel a csákót a püspöki süveggel Ma-gyarország nagy szomorúságára.
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Szomorú időket jelentett e két ember.
Jellemzőn üzente annak a kornak Barkóczy Istvánja Kende Gábornak, hogy
jobb lesz a kath. hitre térni, mert baj
lesz . . . És jöttek a tények!!
Széchenyi püspök 1672-ben 80 lelkészt
üz el az Űr oltára mellől.
Szegedi Ferenc egri püspök legna
gyobbrészt álruhás jezsuitából álló 1000
főnyi csapattal jár s vizitáció örve alatt
a protestáns egyházakat látogatja s bár
■egy helyen a nép dühe elől csak Kermann
Dániel evang. pap menti meg éle
tét, mégis keresztyéni hálából az örök bújdosásba kergeti.
Szelepcsényi Nagyszombatba rendelve
a pozsonyi lelkészeinket, mind az ötöt az
országból száműzeti.
Ekkor veszti el templomait a beszter
cebányai egyház is.
A kassai kamara elnökévé megteszik a
butaságáról Bécsben is közmondásos Valkra grófot, kinek lopásairól szóló akták ma
is többet nyomnak egy mázsánál. Ennek
főtanácsosa és belső bizalmasa Draheim
Vilmos lett, ki azelőtt városi sintér volt.
Ezek 1673 márciusában az egri püspöktől
és jezsuitáktól kísérve, éjjel fáklyák mel
lett megrohanják az eperjesi kollégiumot,
a tanárokat és lelkészeket száműzik és es
küt vesznek tőlük, hogy Magyarországba
többé be nem teszik lábukat; elköltözésre
mindössze két napot adnak nekik.
A reformáció egyik végvára leomlott,
pedig hogy mennyien tanultak itt, -— mu
tatja a két évvel élőbbről maradt ifjúsági
színlap, melyen 82 nemes és 58 polgár ifjú
neve szerepelt.
A pozsonyi iskolát még 1672-ben ren
des megvívással veszik el, a sopronit 2
évvel rá szerződéssel csikarja el a fiskus.
A pápai főiskoláról hajdúival vetteti ki a
tanárokat és a tanulókat az új birtokos,
Eszterházy Pál.
Az iskolákat megdöntötték, most már
—

a falusi egyházakat kellett megtiporni.
Sorra fosztják meg lelkészeiktől. Máskép
nem dicsekednék Kelemen pápának Sze
lepcsényi, hogy 63.000, Bársony, hogy 7600
lelket nyert meg. A jezsuita térítések évi
átlaga 15.000 volt.
Kolonics mondá, hogy Magyarországot
először rabbá, azután koldussá, végül
katholikussá teszi. Ezt akarták most meg
valósítani. Vádat emelnek a protestánsok
ellen a Wesselényi összeesküvésből kifo
lyólag. Szelepcsényi írja meg Lobkovitznak a vádat, mely szerint azt mondották,
hogy „sakramentische Papisten, majd meg
mutatjuk a császárjuknak, most a kezünk
be kerülnek.” Alapították ezt a vádat két
hamisított levélre, az egyik a közben meg
halt eperjesi Keczer Ambrushoz, a másik
Vitnyéditől
Bethlen
Miklósnak
szólt
volna. Hiába esküdött Bethlen, hogy a véle
haragos Vitnyédy neki nem írhatott — az
csak hamisítvány lehet. Mire azt felelték
a magasabb körök, hogy ha hamisítottak
volna, erősebbet hamisítalak vala.
Össze is ült az igazságos bíróság. Köz
tük 7 pap, kikből 3 jezsuita s a többi
katholikus főúr. Ott vannak Széchenyi,
Kolonics, Klobusiczky püspökök, Pálffy
kanonok s többen. Túróé, Liptó, Zólyom
megyéből 33 papot idéztek meg. A vád pe
dig volt: Szűz Mária szidalmazása, 9 kath.
pap megölése, szövetkezés a budai basával
a katholikusok gyilkolására. Ha védekezni
akartak — a királyi ügyész oroszlánként
ordított rájuk, hogy ne beszéljenek. Egy
Illésházynak, ki a protestáns hitet el
hagyta, ama fenyegetésére, hogy négy tár
sukat már kínozzák — aláírták kivándor
lási térít vényüket. Csak egy ingott meg
közülök s vallott hamisan költött dolgokat:
Suhajda, kinek nevéből a köztudat „Ah,
Júdás!” anagrammát csinálta.
Az első merénylet az alkotmány
és
vallásszabadság ellen tehát sikerült, kö
vetkező évben jött a második. Beidéznek
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730 prédikátort és tanítót, meg is jelenik
336. Ott van köztük Steller Tamás, a
besztercebányai tanár is, kit később Lipótvárott többször véresre vernek. E ljő
könnyező híveitől kísérve az agg Czeglédy
György is, de pribékjei még inni se adnak
neki, mire halálba roskad a pozsonyi kő
kút megpillantására.
A térítvények aláírását 92-en tagadják
meg, kik közül 41 börtönbe kerül, a többi
ment a gályákra. Azok közül, akik nem
pusztultak el az úton, 30-at eladtak fejen
ként 50 piaszterért, hogy idegen hajókon
láncra verten vonják az evezőlapátot és
énekeljék a vértanuk dalát.
A protestantizmussal együtt agyon
akarják nyomorítani az egész országot is.
A lélekrablás után a pénztolvajlás jön.
Minden kapura kivetnek 20 frt adót, min
den forint után 12 dénárt. Tönkre megy
a városok iparűző polgársága, kereskedő
lakossága. Ekkor jut tönk szélére a ma
gyar marhával kereskedő hazafias tőzsérség. Az országból kifelé minden vámmen
tes, befelé meg szedik a mindenféle magas
vámot. Az utolsó években hej, de sok szo
morú adatot kutatott ki ezekről a kath.
p a p : dr. Takáts Sándor.
Az alkotmányt is felfüggesztik. Kor
mányzónak Ampringen Gáspárt nevezik
ki, ki jolob leikével tiltakozik a vallási erő

szak ellen. Kolonics mondása már kezd
teljesülni. Magyarország már koldus, rab
ságon él, protestáns hitünk veszendőben.
A hazafias nemesek: Kendék, Szuhayak,
Wesselényiek, Szepesi Pálok, Forgách
Miklósok Erdélybe menekülnek.
Lipótnak már magának is kétségei
vannak, hogy nem szegte-e meg esküjét.
Megkérdezi a helyette a túlvilágon felelni
tartozó papságot, tanácsosait. Bársony
püspök gyors feleletet á d : nem szegte meg,
mert Magyarország a Wesselényi össze
esküvéssel és a protestantizmussal — sze
rinte — függetlenségi jogát örökre el
játszotta.
Iszonyú hallgatás ül köröskörül. Már a
jaj szó se hallik. A temető csendje ez. El
némul a tanítás, a vita. Csak az éjszakák
csöndjét szeli át egy-egy mély sóhaj,
mintha a sötét börtönökből fakadna fel.
De ím, egyszerre Erdély felől tárogató
hallatszik, a bihari hegyek között ágyúk
lobbannak, kibomlanak a zászlók: pro li
bertate et iustitia —- Királyhágón kuruc
paripák körme csattog, jő a kurucok ki
rálya, Thököly Imre, a szabadság baj
noka.
Sötét éjszakára derengő sugár, mi
ről Isten kegyelmével talán máskor szól
hatunk.
Oravecz Ödön.

Andersen János Keresztély.
(1805— 1875.)
Kopenhágában, a történelmi nevezetes
ségű Rosenborg-kastély kertjében, a kopenhágai gyermekek kedvelt játszóhelyén,
van a nagy dán meseíró Andersen érc
szobra. Ott ül nyugodtan a játszó gyer
meksereg közepette: balkezében könyvet
tart, jobbját az ő kis barátai felé nyújtja,
mintha hívná őket, hogy hallgassanak
szavára.
—

Andersen azonban nemcsak a gyerme
kek költője és barátja. Élénk képzelőtehet
sége, meleg kedélye, naiv közvetlensége,
egészséges humora megtalálja az utat a kis
és nagy gyermekek szívéhez egyaránt.
Hogy azzá lett, ami, a világirodalom egyik
legkedveltebb meseköltőjévé, akinek híre
szűk kis hazájának területén túl szárnyalt,
azt gazdag természetes adományain kívül
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szerencsés csillagzatának köszönheti, mely
a kedvezőtlen külső körülmények ellenére
is a siker útjára vezérli. Nem csupán külső
sikerekben gazdag az ő élete; az értéke
sebb, lelki sikerekben is van része: meg
találja boldogságát abban, hogy lelki ké
pességeit kifejtheti, hogy költő lehetett.
Azért mondhatja azt, hogy: „A z én életem
egy szép mese, oly gazdag és boldogságos. ”
Pedig volt része küzdelemben: nyomor
góit ; gyakran elcsüggedt, elkeseredett,
kétkedett saját magában, de mindezért
kárpótolta az, hogy költő lehetett.
Az odensei szegény cipészfiú családja
körében nem érzi a nyomorúságot, min
denki szereti és becézi. Tizennégyéves ko
rában nekiindul a világnak azzal az eltö
kélt szándékkal, hogy híres ember lesz.
Néhány tallérral a zsebében, iskolai kép
zettség nélkül, a tudatlanság boldog bizal
mával indul el világot hódítani. És azt
meg is hódítja! Jóbarátokban nincs fo
gyatékossága ; az élénk szellemű, tiszta
lelkű fiú minden szívet megnyer. Amikor
a „Hókirálynő” c. meséjében a kis Ger
dáról olvasunk, aki gyermek létérfe visszaszerzi a hatalmas, könyörtelen uralkodó
nőtől kedves játszótársát, akit ebben a
küzdelemben minden és mindenki, ember
és állat, egyaránt támogat, mert tiszta
gyermekszívében csodatévő talizmánt bír,
akkor önkénytelenül eszünkbe jut az ő
megható, hősi alakja, aki ismeretlen, nem
is sejtett veszélyek közt biztosan halad
célja felé. Pártfogói, jóbarátai nemcsak
anyagilag, de erkölcsileg is támogatják.
Tán inkább az a baj, hogy nagyon is sok
a barátja, és ezek különböző irányban be
folyásolják, útjából gyakran kitérítik. Pe
dig különben is elég küzdelmes az útja.
Abban a korban, amikor már lelke telve
van költői gondolátokkal, merész álmok
kal, kell neki alsófokú ismeretek elsajátí
tásával vesződnie, melyek nélkül nem
tudna boldogulni. K ijut neki a csodálat
—

ból, tömjénezésből és ez eltéríti a szüksé
ges iskolai munkától. Yan része enyhe gú
nyolódásban azok részéről, kik naív lelke
sedésén mulatnak, és az — bár szerencsére
nem mindig veszi észre — elcsüggeszti, el
kedvetleníti. Igazgatója, kinek házánál
egy ideig tanul, felismeri a veszélyt, mely
ben e kiváló szellemű fiú forog, hogy t. i.
kellő műveltségi alap nélkül koránérett
csenevész féltehetség lesz, de túlzott, gyak
ran kegyetlen szigorúságával elcsüggeszti,
kétségbeejti. Gyakran már az öngyilkos
ság határán jár. A lelki nyomorúság és
küzdelem emlékeit örökíti meg a „Rút kis
kacsa” meséjében, a halhatatlan lélekért
szenvedést a „Kistengeri lány” -ban, az
igaz szív diadalát az „Útitárs ” -ban, a ki
tartó szeretet önmegtagadó küzdelmét „A
vad hattyúk ” -ban.
Humora, egészséges realizmusa, sok
élettapasztalatából is lelki tőkét szerez,
melynek mesealakban megnyilvánulása
mosolyt és könnyet fakaszt. „A nagyra
vágyó kis fenyőfa” , aki haragszik a kö
rülötte játszó nyulakra, mert a többi fia
tal fát játék közben megkerülik, csak őt
ugorják át, életének egyik legbüszkébb
pillanatát éri meg, mikor egy nekiszaladó,
szemtelen nyuszi kénytelen őt is megke
rülni. Akár a köznapi emberi életből, akár
a természet köréből, vagy gazdag fantáziá
jából veszi tárgyát, ez a finom, gyöngéd
humor mindenütt megnyilvánul, néha
csak egy mellékes megjegyzésben, mikor
például a kacsamama tanítja kicsinyeit
az udvari etikettre, hogy lábukat szépen
befelé rakják, vagy a „Gallér” c. mesécskéjében, amint a mosásba került ruha
darabokat és egyéb tárgyakat, a pökhendi
gallért, a rátarti harisnyakötőt, a gúnyo
lódó vasalót stb. egy-egy szóval jellemzi.
Hát a kínai császárról szóló mese és a
szerencsét hozó sárcipő története1?
Az az isteni szikra, mely már a kicsi
gyermekben, félig tudatosan él, és szere
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tett otthonából kiragadja, a bizonytalan
jövőbe, fényes lángra lobban és nagy al
kotásokra képesíti. A vezércsillag pe
dig, mely megóvta az eltévelyedéstől, az
ő tiszta lelke és igaz vallásossága. Amikor
fázik, éhezik, utolsó fillérje is elfo g y ; ami
kor lelkileg össze van törve, a méltatlan

bánásmód következtében, akkor térdre
esik és Istentől kér segítséget és az a se
gítség valamilyen formában mindig el
érkezik. Élete története — mint ő maga
mondja — igazolja azt, hogy: „Van egy
szerető Isten, aki mindent jóra vezet.”
Dr. Láng Margit.

Széchenyi tanai.
Széchenyi, hogy reformeszméit megvaló
síthassa, meg kellett nyernie a főurakat is.
Emiatt már 1826-ban Pozsonyban lóverse
nyeket rendezett. Ugyancsak emiatt alapí
totta Pesten a Nemzeti Kaszinót, amely
lassankint valóságos politikai központtá
lett. A lóversenyek szükségessé tették a
gondos lótenyésztést. Meg is alakul az Á l
lattenyésztő társaság, amely csakhamar
Országos Gazdasági Egyesületté alakul át.
Célja a földmívelés és az állattenyésztés
felvirágoztatása volt.
Széchenyi Magyarországot ú jjá terem
teni, vagyis szellemileg és közgazdaságilag
fel akarta virágoztatni, hogy ezáltal meg
alapítsa a magyar nemzeti államot. Erre
azonban elő kellett készíteni a talajt. Mint
tette azt? Im i kezdett. Legelső munkája a
„Lovakról” c. alatt 1828-ban jelent meg.
Jeligéje híven jellemzi Széchenyinek a ma
gyar nemzetről hirdetett ítéletét s valósá
gos jövendőmondás. „A kisded makkból —így szól — ha nem romlott, idővel termő
tölgyfa lesz, csak senki el ne gázolja.” A
lótenyésztésről beszél ugyan ebben a kis
munkában, de tele van aranymondásokkal,
melyekkel olvasóit a nemsokára következő
nagy dolgokra akarja előkészíteni. Pl.
„Könnyebb ezer bolondságot a néppel elhi
tetni, mint az előítéletet legyőzni.” „E g y 
nek minden nehéz, soknak semmi sem lehe
tetlen. ’ ’ „Nagy érdeme van annak, áld előlmegyen. ” „Az, aki életében sok gyümölcs
fát nevelt, a föld alatt is csendesebben
nyugszik. ’ ’
—

Második müve (egyúttal az első nagyobb
szabású munkája) az 1830-ban kiadott
„H itel” c. terjedelmes könyv. Az ország
lelkes hölgyeinek ajánlotta ezt a munká
ját, tulajdonképpen azonban férfiaknak
írta, csak azért választotta az ajánlásnak
ezt a módját, hogy annál jobban reáirá
nyítsa a figyelmet.
A „H itel” megjelenését sokan a X IX .
század egyik legnagyobb eseményének tart
ják. Tagadhatatlan, hogy magyar könyv
nek sohasem volt oly rendkívüli hatása a
magyar nemzetre, mint Széchenyi Hitelé
nek. Egyforma érdeklődéssel olvasták azt
irodalmi körökben, a főúri palotákban és
az apró nemesi kúriákban, mert az ország
legfontosabb ügyeit tárgyalta. Föltárja az
ország szomorú állapotát, nyiltan rámutat
a sebekre, élesen boncolja a hátramaradás
okait és merészen kitűzi a feladatokat. A
múlt dicsőségén ábrándozó csüggedt lelke
ket, akik a nemzet jövője miatt kétségbe
estek, egy szebb jövő fényével és reményé
vel biztatja. „Nem vagyok én — írja —
annyit hátra, mint sok hazámfia, hanem
inkább előre; nincs annyi gondom tudni,
valaha mik voltunk, de inkább átnézni, idő
vel mik lehetünk és mik leendünk. A múlt
elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai
vagyunk. Ne bajlódjunk azért, hijába való
reminiscentiákkal, de bírjuk inkább el
szánt hazafiságunk s hív egyesülésünk ál
tal drága anyaföldünket szebb virradásra.
Sokan azt gondolják: Magyarország volt;
én azt szeretem hinni: lesz.”
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Kíméletlenül ostorozza a korszerű ha
ladást akadályozó elavult intézményeket,
amilyenek a hűbéres birtokrendszer, az
ősiség, az urbériség, a nemesi kiváltságok
és a törvény előtt való egyenlőtlenség.
Határozottan kimondja, hogy nem az ősi
rendi alkotmány, hanem „hazánknak átvarázsolása az emberhez illő népképvise
leti rendszerre emelheti virágzásra a nem
zetet.”
Széchenyi előre látta, hogy könyve a
nemesség nagy részének nem tetszik majd.
S így is történt. Az újítások ellenségei
átkot szórtak reá és a Hitelt több helyen
elégették. Széchenyi mindezzel nem törő
dött. Amit akart, elérte: fölkeltette a, köz
ügyek iránt az érdeklődést. A kaszinók
ban, a megye- és országgyűléseken meg
indult a harc a reformok vagy újítások
fölött. A reformpárt, főleg a fiatal nem
zedék, a Hitelt az újkor bibliájának tar
totta, mely a felvirágzás, a feltámadás
termékeny magvait hinti el.
Széchenyi a konzervatívok vezérének,
Dessewffy József grófnak a támadásaira
újra tollat ragadott, és 1831-ben kiadta a
„V ilá g ” c. könyvet. Két főrészre oszlik ez
a munka. Az első részben a Hitel eszméit
újabb érvekkel támasztja alá, egyúttal
megsemmisítőleg cáfolja Dessewffy okos
kodásait. A második részben a nemzeti
állam alapföltételeit tárgyalja. Sürgeti
elsősorban a magyar nyelvnek a nyilvá
nos élet minden ágábán való használatát,
a szellemi műveltségnek, az iparnak és
kereskedelemnek Pesten való központo
sítását és az egyesületi eszme általános
érvényesítését.
Széchenyi még ezzel sem elégedett meg.
Hogy még jobban felvilágosítsa nenizrtét
1833-ban kiadta negyedik könyvét, a „Stá
dium ” -ot. Ebben 12 törvényjavaslatot
sorol fel, amelyeknek megszavazását az
országgyűlés sürgős feladatának nyilvá
nítja. Ilyenek pl. a földbirtok szabadsága,
—

a nem nemesek birtokszerzése, a törvény
előtti egyenlőség, a jobbágyság felszaba
dítása, a nemesség és papság megadózta
tása, a dunai gőzhajózás megalapítása és
vasutak építése.
Az erős faj- és hazaszeretet Széchenyi
nek valóságos szenvedélye volt. Ez ural
kodott minden érzésén és túlélte más
nemű hajlamait és szenvedélyeit. Szerette a
magyar nemzetet, de tulajdonkép csak a
jövőben szerette s érezte, hogy ezzel a jö 
vővel földi pályája szoros kapcsolatban
marad. A jövőbeli magyar nemzetért ra
jongott, szégyelte jelenét, de bízott fejlődé
sében. Gyűlölt mindent, ami a magyar fe j
lődést gátolta és az átalakulás sikerét koc
káztatta.
Folyton hangoztatta, hogy a haza ja 
vára s a magunk hasznáért az ország ter
hének egy részét vállainkra kell venni, a
nép sorsát könnyíteni és méltóságát föl
emelni.
A gazda csak azon földön leli jutalmát,
amellyel szabadon rendelkezik és szaba
don gazdálkodik. Hazánknak nincs keres
kedelme, aminek o k a : kedvezőtlen föld
rajzi helyzetünk, folyórendszerünk és
közlekedő eszközeink tökéletlensége, pénzés tőkében való szegénységünk, belső és
nemzetközi vámrendszerünk célszerűtlen
volta — üzletviteli pontatlanságunk.
Széchenyi lassan a közéletre is rá
nyomta bélyegét. Neki nem vethették sze
mére, hogy egy vagyontalan demagóg tá
madja a nemesi előjogokat, a feudális al
kotmány sarkköveit, hiszen gazdag főúr
volt.
Nem gúnyolhatták elméleteken
csüngő ábrándozónak, hiszen minden vál
lalatát siker koronázta, melyeket társa
dalmi téren megindított. Mindamellett re
formeszméi nem terjedtek volna el olyan
gyorsan, ha nem varázsolja át egyszers
mind a nemzeti újjászületés eszméivé.
A magyar Széchenyi föllépéséig csak a
múlt dicsőségében találta vigaszát, a je 
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dett a jövő reményéig. Széchenyi önérze
tet, önbizalmat, hitet lehelt a nemzetbe.
Jósigéje, hogy Magyarország nem volt,
hanem lesz, mint az ajk, szív és tett jel
szava hangzott mindenfelé. Széchenyi a
költők ihletét pótolta, sőt ihletet lehelt
beléjük és fölharsant Vörösmarty Szózata
az új Magyarország himnuszaként.
Dr. Horváth Károly.

lent sivárnak érezte s nem remélt jöv ő
jében. A nemzeti érzés leghőbb kifejezői,
a költők is csak a múlt és jelen ellentétét
érezték, a hanyatló, az elfajuló magyart
siratták. Berzsenyi, a Kisfaludyak, Köl
csey írásaiban a mélabú, a fájdalom
hangja rezdült meg, vagy a kétségbeesés
jajkiáltása viharzott. Egyik sem emelke

Rogate!
— I. Thessz. 5. 17. —

Az Istennek az emberekhez való sze
mélyes viszonya a vallás lényege. Ahol ez
nincs meg, ott nem vallásról, legfeljebb
babonáról lehet szó. Az Atya viszonya ez
a gyermekekhez, ez a szent kapcsolat,
amely a családi életet a földön is megara
nyozza ; mert az Istenben és az Isten által
az emberiség egy óriási család, amelyet az
Isten lelke kapcsol össze. Régen az embe
rek a rabszolga iszonyával és rettegésével
borultak le istenségeik előtt. Jézus meg
szüntette ezt a rettegést és közvetlenné
tette a viszonyt Isten és emberek között.
Az ember az Istennel az imádság által
érintkezik.
Ettől az imádságtól, amely közvetlen
szellemi érintkezés, ölelkezés, összeolvadás
az egyedül igaz világgal, messze vannak
—

azok, akik imáiknak közvetítőket keresnek,
akik azt hiszik, hogy közbenjárókra, védő
ügyvédekre van szükségük ama legmaga
sabb bíró előtt, hogy meghallgattatásra
találjanak. Ez tulajdonképen protekció
keresés, az Isten megvesztegetése akar
lenni. Akik nagy számmal úgynevezett
„fölösleges érdemeket” szereznek a földön,
ezekből kerülnek ki azok, akiket szentekké
szoktak avatni. (Lásd magyar vonatkozás
ban Szent Imre jubileum!) És ezeknek tu
lajdonítanak oly hatalmat, hogy érdemeik
kel mások bűneit levásárolhatják. Mintha
bizony volna valaki az élők között, aki fö
lösleges érdemeket szerezhetne. Mintha a
legnagyobb jócselekedet is nem volna csak
egyezrede annak a súlynak, amely a bűn
miatt a másik oldalon a mélységbe von.
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Ugyanígy lehetetlen az is, hogy embe
rekhez forduljunk, akiknek csodatévő ha
talmat tulajdonítunk, hogy szorult hely
zeteinkben imádságaikkal, ráolvasásokkal
segítsenek rajtunk. Sem az a kép, amely
nek csodatévő hatalmat tulajdonítanak,
sem az a szobor, amelyről hirdetik, hogy
közelében a sánták járni, a vakok látni, a
némák beszélni kezdenek, sem semmiféle
emberi lény csodákat tenni nem képes.
Akinek valami peres ügye van az Éggel
— és kinek ne volna — az ne keressen
védőügyvédeket, hanem forduljon magá
hoz a legfőbb bíróhoz, aki előtt cselekede
teiért mindenki személyesen felelős. Perük
csak az imádkozás útján intézhető el.
Ifjú és öreg a kísértések örvénye
fölött szédeleg, amíg Isten kezét, Isten lel
két az imádságban meg nem ragadja. A
pacsirta dalolva emelkedik ég felé. De ha
megszűnik szárnyait mozgatni, tehetetle
nül esik vissza a földre. Ugyanígy van az
emberrel is, ha nem imádkozik. Az imád
ság a lélek szárnya. Ha mozgásban van,
fölfelé ragadja lelkünket; ha nem mozog,
a kívánások és érzéki vágyak földjére zu
hanunk vissza.

Az imádság nem azt jelenti, hogy szün
telenül térden állj, hogy a rajongástól el
feledd, hogy hivatásod van a földön.
Imádkozzál!
De legyen imádság az is,
amit akkor végzel, ha az eke szarvát fo 
god, vagy az iskola padjaiban ülsz. Le
gyen imádság abban az üzletkötésben, amit
végzel, hogy társadat meg ne csald; ab
ban a toliban, amely végigserceg a papiron, hogy gondolataiddal mételyt ne hints;
abban a kimondott szóban, hogy meg ne
mérgezze a füleket, lelkeket. A becsületes
élet maga imádság és aki istenesen él, bi
zonyos vonatkozásokban szüntelenül imád
kozik.
Egy kegyes énekköltő azt mondotta:
„Két öröklétért könyörgöm az Istenhez.
Az egyikben Isten szeretetét akarom ki
fürkészni, a másikban végtelen szeretetéért akarok köszönetét mondani. Aki Isten
szeretetéről fogalmat tud magának al
kotni, az térdre kényszerül, annak élete
eleven imádsággá lesz. Az belekiáltja a vi
lágba kérőn, sürgetőn: Rogate ! Imádkoz
zatok !

(

—

tó t.)
—

Néhány szó a művészetről.
A művészethez vezető utat mindenkinek
saját leikéből kell megtalálnia. Hogy mi a
művészet, mi a szép, mi az, ami tetszik,
azt nem lehet megmagyarázni. Itt sem le
het más célunk, mint kissé tisztázni a mű
vészi, a szép fogalmait, hogy azután meg
magyarázhassuk önmagunknak, hogy mi
ért tetszik, vagy nem tetszik valami.
Első kérdésünk természetesen: mi a
művészet? De definiálni éppen nem lehet.
Művészet az a többlet, az a haszon és cél
nélküli valami, amit megkívánunk há
zainktól, bútorainktól, mindennapi eszkö
zeinktől azon felül, hogy minél jobban
szolgálják céljaikat. Művészet az a meg
—

magyarázhatatlan élet, ami benne él, a
műalkotásokban és éterrezgésként hatol
lelkűnkbe. A művészet élő kapocs a lát
ható, kézzelfogható valóság és A Mindenség Élő Akarata közt. Ez a művész zse
nijén, a műalkotás formáin át lelkűnkbe
hull és jóra, magasztosra vezeti azt. És
éppen, mert cél és haszonnélküli, kultú
ránk legnemesebb tulajdona.
De valóban céltalan-e a művészet?
Nem célja-e, hogy szépet alkosson ,jót hir
dessen? Amikor a művészben az alkotás
vágya, az ihletés perce él, nem ismer más
célt, mint azt, hogy megalkossa müvét. És
az igazi művésznek ez marad egyetlen
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célja, amíg be nem fejezi alkotását, Az
igazi, a tiszta művészetnek nem lehet bele
szorított esztétikai, vagy etikai célzata,
mint a plakátnak, magyarázó ábrának slb.
De célja bent van az ihletésben, a zseni
ben. A zsenialitás is Istennek rendkívüli

landóan tökéletesíteni kell felvevőkészülé
keinket, úgy fejlődtek, tökéletesedtek a
zsenikben, festőkben és építészekben, szob
rászokban, zenészekben és költőkben hoz
zánk szóló Istenige fölfogására alkalmas
eszközeink, a művészetek. De mi volt az

Faust. Valér Erik fametszete.

ajándéka s így a zseni alkotásában Isten
nek akarata és célja él. S ezért az igazi
műalkotás mindig fölemelő, tisztító, ma
gasztos hatású. Ha nyitott lélekkel lépünk
valamely műalkotás elé, Isten igéjét szív
juk abból. S ez több, mintha csak szép
vagy erkölcsös volna.
A művészet némileg hasonló a rádió
hoz. Aminthogy föl kellett fedezni és ál
—

első fölfedezés? Hogyan születtek meg a
művészetek? A történelem nem tudja.
Amikor az első híreket kapjuk őselődeink
ről, már ugyanúgy van művészetük, ahogy
nyelvük, harcmodoruk van. De há vissza
repülünk a logika szárnyain az őskorba,
elképzelhetjük ezt a folyamatot.
A művészet eredete a vallásban van. A
vallást a vihartól, égiháborútól, földren
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géstől való félelem szülte. Közelfekvő volt
a dübörgő ég és a haragvó ember hason
lata: ebből a hasonlóságból keletkezett a
•dühében villámokat szóró láthatatlan, ha
talmas Valaki, akinek haragját meg kell
engesztelni, akit meg kell vesztegetni. Ez
a megvesztegetés áldozatokkal történt. De
hogy figyelmessé tegyék az áldozatra,
nagy lármát csapnak és körülugrálták az
oltárt, a tüzet. És amikor először érezték
meg, hogy jólesik, ha a dalolás, csörrenés
és az ugrálás egyszerre, szabályos idő
közökben történik, megszületett a ritmus
és vele a zene és a tánc művészete.
Mennyi ideig tartott, míg a képzőmű
vészetek követték őket? Évtizedekig? Év
ezredekig? Nem tudjuk, de hosszú fejlő
désen kellett átmennie az embernek köz
ben. Ritmusérzékük az állatoknak is van,
de az ábrázolás sokkal magasabbrendű és
komplikáltabb folyamat. Minden fázisa, a
meglátás, megjegyzés és lejegyzés szellemi
munka, mely bennünk egy pillanat alatt
végbemegy, de valamikor csak hosszú fe j
lődés után keletkezett. Hogy mennyi kü
lönbség van meglátás és látás között, azt
tapasztalhatjuk, ha egy tehetséges és egy
gyakorlatlan rajzoló kezd rajzolni egy
tárgyat. A tehetséges — és amióta művé
szet van és a jövők végtelenjéig tehetségek
viszik előre a művészetet, ■
—■ lényeges,
nagy formákat, a dolgok karakterét, felismerhetőségét adó vonalakat, színeket
látja meg, fejében utána mintázni és áb
rázolni tudja őket, miközben a másik csak
vonalak, színek összevisszaságát látja. El
sem lehet mondani, hogy milyen kompli
kált és nehéz folyamat voltaképen a leg
egyszerűbb tárgy lerajzolása. Az ősember
nek ezer és ezer bölényt, kecskét kellett
látnia, hogy bevéshesse azoknak körvona
lait, formáit a barlang falára, vagy bal
tája nyelébe. De amikor ezt először meg
tette, megszületett a valódi, tiszta művé
szet, mert cél és haszonnélküli volt,
—

Még sokkal később indult meg az épí
tészet fejlődése. Építés ugyan már sokkal
előbb létezett minden más művészetnél, de
éppen az, hogy ős idők óta csak gyakor
lati célokat szolgált, késleltette azt a föl
fedezést, hogy művészetet is lehet bele
vinni. De késleltette a vándorélet is, a
munkamegosztás hiánya stb. Művészetté
akkor lett csak, amikor a vallás szolgála
tába állították. Mert ezzel kimondták,
hogy magasztos és áhitatos gondolatok kel
tésére alkalmas. Mikor volt ez, azt nem
tudjuk. De a „művészetek anyja” minden
esetre fiatalabb gyermekeinél.
Mindezek a művészetek akkor a legtö
kéletesebbek, ha csakis önmagukat adják.
Vagyis, ha a szobrászat nem festői, vagy
építészi hatásokra törekszik, hanem lénye
gének határai közt marad. Nézzük, mik
ezen művészetek lényegei és mik határai.
Az építészet téralakító művészet, tehát
mind a három dimenzióban kell egységest
alkotnia. Elsősorban célszerű művészet,
ezért társulnia kell a józan ésszel és a tu
dománnyal, de célszerűsége is lehet mű
vészi. Művészetét nem a ráaggatott díszek
adják, hanem a térképzésnek, az épí
tészet hármas feladatának legszebb meg
oldásai. Az építészet első feladata, hogy
az elébe állított problémákat tökéletesen
megoldja. Ezek a problémák évezredek
óta változnak. Ma a legfontosabb problé
ma a szép, egészséges lakás; valamikor mi
nél szebb és nagyszerűbb templomot, mi
nél gazdagabb palotát, fürdőt, cirkuszt
kellett alkotnia. Ugyanígy változnak az
építészet gyakorlati problémái és a meg
oldások módja: a nehézségi erő leküzdése,
a boltozás, az anyagok felhasználása stb.
A gyár vagy raktárépület ezen probléma
megoldása után kész. De az építőművészet
tulajdonképen most kezdődik csak. A má
sodik feladat az egyes részek funkcióinak
kiemelése. Ahogy a kalapálást egy kala
páló, az olvasást egy olvasó emberrel jel
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képezzük, úgy kell jelképeznünk az épület
részein, hogy mit dolgoznak. Az oszlop
azzal jelképezi a falak tartását, hogy öszszenyomódott kissé. Ezzel megsejtjük,
hogy erők vannak benne, amik ellen
súlyozzák a reá nehezedő terheket. Ugyan
így a teret nemcsak ki kell használni, ha
nem mutatni is kell, hogy kihasználjuk,
ki-beszögellésekkel, tagolásokkal., Ez ad az
épületnek harmonikus,
egyensúlyozott,
szép jelleget. A harmadik fázis a dekorá
lás. Semmi dekoráció néha a legszebb dísz.
De üresnek, unalmasnak sem szabad hat
nia soha az épületnek. Ezt a három fázist
mint egy épület, mint egy kor építészetén
tapasztalhatjuk. A dekoráció túltengése
mindig az építészet hanyatlását jelenti.
Mai építészetünk egy fejlődés kezdetén
van. A problémákat még nem oldotta meg,
a fejlődés művészi része, az új stílus ki
alakulása még a jövő feladata.
A szobrászat is háromdimenziós művé
szet, de ennél a domborodó, plasztikus
forma a lényeges. Szerepe eleinte csak dí
szítő volt és részben ma is az. Itt nagyobb
szerepe jut a művész egyéniségének, de
ennek a művészetnek is szűk határai van
nak. A szobrászat csak igazi, tiszta for
mát, tömör anyagot, magában álló tár
gyat, alakot vagy csoportot tud ábrázolni.
Szűk korlátot szab neki az anyag i s ; már
ványban, bronzban nem valósítható meg
mindaz, amit a művész képzelete elgondol.
Lényege, hogy domború és bemélyedő for
mákat alkot, látható és tapintható tömege
ket. Fontos itt is a tértagolás, szobornak
nem szabad domborműnek, domborműnek
nem szabad képnek látszania. Hogy milyen
magasra emelkedhetik e korlátok és ha
tárok ellenére is, azt a görög szobrászat
vagy Michelangelo művészete bizonyítja a
legfényesebben.
A legszabadabb, legtágabb körű a
képzőművészetek között a két dimenzióban
ábrázoló festészet és grafika. A kettő kö
—

zött a különbség inkább csak az eszközök
ben és anyagokban van; a festészet puha,
keverhető színekkel dolgozik, míg a gra
fika inkább kemény anyagokkal fény- és
árnyékhatásokra törekszik. Alapjában véve
egyenlő feladatokat oldanak meg, csak
a megoldások módját határozzák meg a
különböző technikák. Hármas problémája
van a festészetnek is: Első a látott vagy
elképzelt háromdimenziós tárgyaknak két
dimenzión való ábrázolása vonalak segít
ségével. A vonal, ez az absztrakt, halott fo 
galom rajzoló értelemmel felruházva a
legcsodálatosabb ábrázolásokra képes. De
a festészetben a vonal nemcsak a tárgyak
kontúrjait jelöli, hanem a tárgyak és ala
kok gerincét, mozgását, ritmusát is.
A
festmények kompozíciójában nagy szere
pük van az egyszerű, nagy vonalaknak.
Ha a kép vonalban meg van oldva, kö
vetkezik a színek problémája. A vonalak
kal a tárgyakból csak a lényegest hámoz
tuk ki, a színekkel a rajzot újból az ere
detihez hasonlóvá tesszük. A szinek ütkö
zése, kölcsönhatása, egybefolyása a leg
szebb, legváltozatosabb hatásokat hozzák
létre. Tiziano, Raffael, Velasquez a színek
nek halhatatlan mesterei. De ha a szinek
is meg vannak már festve, következik a
legnagyobb: a fény és árnyék problémája.
Ennek megoldása tetőzi be mindenkor a
festményt. Ez ad testet, teret, igazi életet
a képnek. E probléma első meglátó ja és
megoldója, Leonardo da Vinci jelenti a
festőművészet fénykorának kezdetét. S a
festészet legnagyobb mesterei egyúttal a
fénynek is legnagyobb mesterei: Rem
brandt, Tintoretto, Correggio. Vonallal,
színnel, fénnyel mindent lehet ábrázolni,
a harmadik dimenziót, mozgást s ezzel az
időt, a negyedik dimenziót is. De kettővel
is e három közül. A festészet néha nem
használja a vonalat, a grafika nem hasz
nálja a színeket. Fekete-fehérrel is, réz
karccal, fametszettel, toll-, kréta-, ceruza
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rajzzal a legnagyszerűbb műveket lehet al
kotni. Főképen pedig a festészet legszaba
dabb technikájával, az olajfestéssel.
Ezzel nagyon röviden átfutottunk a
szemmel fölfogható művészeteken. A többiekről majd máskor más szól. Ezeknél
tisztáztuk kissé azokat a határokat, ame
lyeket semmiesetre sem szabad átlépniök
az egyes művészeteknek. Mert ugyanúgy,
ahogy az epikus dráma, vagy a lírai epika
nem műfajok, úgy nincs műfaja a festői

szobrászatnak, vagy dekorációs építészet
nek. Minden művészet csak akkor tud tö
kéletest alkotni, ha teljesen önmagát adja.
És a tökéletesség felé emelkednek mind a
művészetek, kiegészítve egymást, állandóan
bővítve az ember látókörét és fölfogó
képességét. Tökéletes pedig akkor lesz a
művészet, ha teljesen ki tudja mondani
azt, ami mondanivalója. De addig még
nagyon hosszú az út.
Valér Erik.

Halálos csönd.
VII. FEJEZET.
ESZTIKE.
Az ember életsorsát sokszor a véletle
nek irányítják. Illetőleg talán véletlennek
mondjuk, ha az Isten váratlanul és látha
tatlanul új irányt szab életfutásunknak.
Erőss Károly munkaterhelt, de lelki zök
kenésektől mentes életébe nyugtalanságot,
változást hozott a palicsi találkozás. Mi
lyen régen volt, hogy az a kisleány először
jelent meg életében. El is felejtette. És
most elevenen előtte állt az az első óra.
Különös érzések szorongatták. Ő, aki maga
volt a kötelességteljesítés, gyakran kapta
magát azon, hogy a legegyszerűbb össze
adásokba hibákat csúsztatott. Olyankor el
keseredetten háromszor is végigfutotta a
számoszlopokat és valósággal beleizzadt a
munkába, amíg a hibát megtalálta. Az
-esti órák pedig? Kinek volna kedve ilyen
hangulatban a római jogot, vagy az alkot
mánytörténetet böngészni? Károly a meg
testesült próza volt és most lírai versekkel
próbálkozott. Szóval elhatalmasodott a lel
kén az az érzés, amelyet a költők a május
sal kapcsolatban száz és ezer formában
énekeltek meg.
Szenvedélyes sportember volt. Nagyobb
mérkőzés hogy mehetett volna végbe nél
küle ! És az egyik vasárnap délután kép s
—

volt a Sand— Kinizsi-mérkőzést feláldozni,
mert szíve a Mándokv-szállásra húzta. El
is indult. Űtközben százszor is megállt.
— De ostoba vagyok — gondolta, —
most bekopogtatok jóformán ismeretlen
emberek házába, mit is mondok csak?
Hopp, megvan!
— A szerelem leleményes, ha kell, a ha
jánál fogva ráncigálja elő az okot. Eszébe
jutott, hogy még meg se köszönte Mándokyék tíz év előtti szívességét. Hogy erre
eddig nem gondolt. Terringettét, hogy is
lehet az ember ilyen hálátlan és feledé
keny, — bíztatta és bátorította magát.
Mándokyék természetesen magyaros
szívességgel
fogadták.
Mándoky néni
ugyan meg nem ismerte volna (megjegy
zendő, vadonatúj fekete zakóját vette föl
erre az alkalomra), de annál nagyobb
volt az öröme, amikor a kis szökevény le
vetette inkognitóját. Károlynak volt, mit
mesélnie és a néni nem győzte könnyeit
törülni, amikor az ' azóta néhaivá vált
Hector hűségéről beszélt.
Károly határozottan meggyűlölte a
sportot és e naptól kezdve a vasárnap dél
utánokat itt töltötte. És egy ilyen vasár
napi alkonyon nyílt meg teljesen a szíve,
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amikor Esztikével kettesben bolyongott a
hímes, vadregényes réten. Esztike sejtette,
hogy milyen érzések dúlnak Károlyban és
idegesen tépdeste a kezében lévő marga
réta virág szirmait.
— Maga most ugyanazt műveli Esz
tike, mint Margit a Faustban. E r liebt
mich von Herzen, mit Schmerzen . . .
— Ugyan, miket beszél, nem is gondo
lok semmire.
— Csak azt szeretném tudni, mit vé
tett ez a szegény virág, hogy ilyen kegyet
lenül végzi ki és ki lehet az a boldog. . .
— Ugyan, hallgasson már . . .
— Miért hallgatnék? Nem maradhat
néma a száj, amikor a szív csordultig telik
meg érzésekkel.
— Beszéljen hát, de én nem hall
gatom.
És Károly beszélt bús árvasága első
esztendeiről, küzdelmes gyermekkoráról,
kettős életéről, özvegy anyja könnyeiről
és Esztike hallgatta, hogyne hallgatta
volna, habár ez az egész élettörténet isme
rős volt előtte. Mert ha Károly küzdelmei
között el is felejtette a csitrit, Esztike az
első találkozó óta sohasem szűnt meg ér
deklődni a fiú után. Barcza elég gyakran
fordult meg náluk és ösztönös női furfanggal mindig Károlyra tudta terelni a
szót. Melyik fiatal leánynak nincsen álom
lovagja? Esztikének az álmait egy évtizede
Károly foglalta le. És most itt van . . .
ez a pillanat . . . Jaj, de szeretett volna
menekülni. Nem lehetett. Károly éppen
most ért a döntő szóhoz.
— És eljöttem, hogy tízéves ígérete-

met beváltsam. Ha maga is úgy akarja,
Esztike.
Semmi hatalom se tarthatta volna to
vább a leányt. Futott, rohant lihegve,
mint a megriadt őzike a tarlókon át és
mire Károly a tanyára ért, már ott zoko
gott anyja kebelén.
— Csúnya fiú, mit művelt ezzel a
leánnyal ?
Károly nagy zavarában ötölt-hatolt, de
a végén mégis csak kinyögte, hogy leány
kérőben volna és ha Mándoky néniék és
Esztike nem kifogásolnák . . .
— Adta, szedtevette gézengúzai, hát
így állunk? No hiszen én sejtettem, hogy
ide jutunk. Magam vagyok az oka. Túl
ságosan bíztam bennetek. De gondolhat
tam volna. Semmi se lesz belőle. Kosarat
kap az úrfi. Űgy-e, Esztike?
A leány szeme olyan alázatosan könyörgött.
— Vagy úgy? Hát akkor miért nem
szóltál és mit pityeregsz? Igaz, hogy vala
mikor én is dézsaszámra öntöttem a könynyeket, de az más világ volt. A mai fiatal
ság sokkal könnyebben veszi az ilyesmit.
No, majd eligazítom a dolgot apátokkal.
A fiatalok ügye ezzel el volt döntve,
mert Mándoky ék házatáján mindenki
tudta, hogy az asszony viseli a nadrágot
és végzései ellen nincs fölebbezési fórum.
Három hét múlva tartották a kézfogót
és a vezérigazgató hatalmas beszédben gra
tulált Mándokyéknak a derék ifjúhoz. De
minden szónál többet mondott, amikor Ká
rolyt személyi titkárának nevezte ki.
_________________ (V ége .)_________________

A gyémánt — tudvalevőleg — a legkemé
nyebb anyag. A 10-ik keménységi fokban egye
dül áll. Keménységben legközelebb áll hozzá a
Widia, amely Wolfram-karbid és kobalt-érc öszszetétele. Ennek a keménységi foka: 9.8. A
technikusok most az irányban folytatnak kísér
leteket, hogy elérjék a 11. és 12. keménységi
fokot. Ezzel megdöntenék a gyémánt trónusát.
Egy köbcentiméter hydrogéniumban 27 trillió

molekula van. Minden egyes molekula két hydrogéniumatómból áll. A hydrogéniumatómban
pedig a pozitív mag körül egy elektron kering.
Néwyorkban a Broad Streeten, a börze köze
lében, legközelebb megkezdik egy hetvenhárom
emeletes felhőkarcoló építését. Az új felhőkar
coló 12 emelettel magasabb lesz, mint a Chryslerépület, amely eddig a legmagasabb felhőkarcoló
volt Néwyorkban.
P. F.

—
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A z érettségiző ifjúsághoz.
Az Űr igazgassa a ti
szíveteket az Isten iránt
való szeretetre és Krisztus
iránt való állhatatosságra.
I. Tess. 3.5.

Az érettségiző ifjúság emlékezteit sér e
Sámuel prófétának szavait veszem ajkam
ra: „Mindeddig segítségül volt nekünk az
Ű r !” A próféta akkor mondta e bizony
ságtevő szavait, mikor minden akadályt
elgördített népe boldogságának útjából és
egy emlékkövet helyezett el, melyet elne
vezett Eben-Haézernek: segítségkövének.
8 diákévnek legszebb emlékei és élményei
cikáznak egy pillanatra szíveteken át. Le
győzve az eddigi nehézségek, kis gyerme
kekből ifjakká és hajadonokká váltatok.
Jöjjetek Istenhez, hogy mint öregdiákok
éltetek ezidő szerinti legnagyobb forduló
pontja : az érettségi vizsga előtt hálát ad
jatok, hogy mindeddig segítségül volt nek
tek az Űr és esedezve kérjétek a zsoltár
íróval : „Uram,
figyelmezz szavaimra;
értsd meg az én sóhajtásomat.”
Idézett e szentigében Istentől ezt kéri
az Ő szolgája az érettségiző ifjúság szá
mára: „Az Űr igazgassa a ti sziveteket az
Isten iránt való szeretetre... Igen szeresd
az Istent teljes szívedből, szeresd felebará
todat, mint magadat, mondja a két nagy
parancsolat. Életed keresztútjánál állasz.
Az első magas hegytetőre vezet, sok ne
hézség közt, csupa meredek lejtőn, keskeny
hegyi úton. Ziháló mellel, verejtékes ka
paszkodással tudsz csak feljutni a célhoz.
Ha él szívedben az Isten szeretete, minden
fáradozásod édes lesz. Talán a szülői ház
is, talán az iskola is már erre nevelt, de
erre az útra állít, egyedül csak erre az
útra, az egyedüli csalhatatlan zsinórmér
ték a Biblia. A lelked kertjét az erény vi
rágaival ültette tele, szívedet a tiszta re
mények szivárvány színeivel hintette meg.
—

Ezen az úton, mikor meghallod a távoli
harangszót: kis Bibliád után keresgél a
kezed, megszólal ajkadon a lelkiismeret,
mintha csak az Isten csókja érintene: imád
koztál-e, az újtestamentumi sáfár száma
dásra kötelezett alakja int: nem mulasz
tottad-e el az Isten szent templomába já
rást? Ezek a tiszta istenes gondolatok fog
lalják le egész gondolatvilágodat, ha ezen
a hegyi úton jársz s minél közelebb érsz a
hegy csúcsához, annál tökéletesebb leszel.
Nem bánt irigység. Nincs benned rosszakarat, örülsz az örülőkkel.,Jó ember vagy,
aki senkinek nem árt, hanem csak segít és
használ.
A keresztút másik ága ellenkező irányba
vezet. Széles út, amelyen nincs semmi aka
dály. Nem felfelé vezet, inkább lefelé lejt.
Sokan is járnak rajta. Rajta járnak a Lu
ciferek. Az ördög kifestett és krakéler kö
vetei. Ledér ruhában, mézes-mázos szavak
kal csalogatnak. Minden ravaszsággal tőr
be akarnak csalni, hogy letarolják lelked
virágos kertjét, megöljék lelked minden
édes és boldog hitét, amelyet magaddal
vittél a családból és iskolából, le akarják
dönteni lelked szent oltárképét: egyházad
hűséges szeretetét, el akarják rabolni be
csületedet, hogy azután mindenekből ki
fosztva, mint nyomorult koldust hagyja
nak egy útszélen pusztulni és viháneoljanak, mint károgó varjak feletted.
Melyiket választod a két út közül? Az
első út a magasra törő, az Isten felé köze
ledő imádságos ember útja, a másik a földi
élvezeteket hajszoló jellemtelen, erkölcs
telen ember útja. Az Isten útját járó em
ber élete boldogság, öröm és békesség már
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itt e földön s egykor a mennyben, az ördög
útjain járó, istentelen ember élete csupa
kín és nyomorúság. Az igazi boldogságot
sohasem tudja megismerni, egész élete
csupa hánykódás az élet viharzó tengerén
és soha békés, nyugodt révparthoz nem tud
elérni.
A •szentigében az az üzenet is hangzik
ma felétek: „A z Űr igazgassa a ti szíve-,
teket a Krisztus iránt való állhatatos
ságra.” Tudod: mi az állhatatos hűség?
A boldogság fundamentuma. Tudod: mi a
hűtlenség? A júdások legrútabb bűne. Mi
mindnyájan a mennyei vőlegénynek: Jé
zusnak vagyunk eljegyezve. Iránta hűsé
gesnek lenni egyet jelent a boldogsággal.
Tedd szívedre kezedet: valld meg: hát ké
pes volnál Őt megtagadni? Hisz Neki kö
szönhetsz minden jó t: érted jött, megmu
tatta a boldogság útját, meghalt mennyei
boldogságodért.
Az őskeresztyén egyháztörténetéből egy
példát akarok elétek tárni. Egyik római
császár remeképületet emeltetett: a Koloszszeumot. A mű befejezése után nagy ava
tási ünnepet óhajtott rendezni az építő
mester tiszteletére. A császár a Koloszszeumba vezettette a keresztyéneket: férfia

kat, nőket és gyermekeket, kinyittatta az
éhező vadállatok ketreceit. Az összegyűlt
csőcselék bódultán tombolt a keresztyén
mártírok szétmarcangolásakor. De mi tör
tént? Felállt egy férfi, aki ezt kiáltotta:
„É n is keresztyén vagyok.” Az építő
mester volt. Nagy csodálat, majd iszonyú
düh fogta el a csőcseléket, megragadta és
a vadállatok közé dobta. Az építőmester
kér. hitéért ott halt meg bátor vértanúként
az általa épített Kolosszeumban és a tisz
teletére rendezett avatási ünnepélyen.
Ilyen szeretet legyen bennetek Isten
iránt és ilyen hűség Krisztus iránt — Ér
jen kitüntetés, érjen gyalázat, ne tagadjá
tok meg a hitet. Nem is akarom még a
gondolatát sem feltételezni annak, hogy
közöttetek valaha is akadjon egy hitvány
júdás és áruló. Az a hitem, hogy mikor mi
mindnyájan az Isten ítélőszéke elé állunk,
nyugodt lelkiismerettel merünk egymás
szemébe nézni. Az érettségi legyen egy
második konfirmáció és vallj átok a kuruc
ev. fejedelemmel, Tökölyvel: A mi vallá
sunk: az evangelica religio a legelső. Az
Űr maga mondja : „Légy hű mindhalálig
és néked adom az életnek koronáját.”
Gaál József.

Pályaválasztás.
Irta: Laki Tibor,
az Evangélikus Internátus nevelője.

Így tanévzáráskor rémként visszatérő
kérdés, ami sok gondot és fejtörést okoz a
szülőknek és először kényszeríti önálló gon
dolkozásra az iskolából kikerült fiatalsá
got. Nagy dolog ez, mert csak kevés ifjú 
ban érlelődött meg, alakult ki határozott
formában diákkorában az az életpálya,
melyen végig küzdeni akar. Legföljebb ar
ról lehet halványan kirajzolódott képe,
hogy középiskolai tanulmányai alatt belé—

hullott ismeretek közül, melyeket hallotta
szívesebben, melyeket asszociálta könnyeb
ben. Ennek az alapján kell elindulni a sa
ját akaratával gondolkozni kezdő ifjúnak.
Végig kell gondolni az összes életpályákat,
foglalkozásokat és keresni kell azt a pályát,
amelynek tárgyköre leginkább rokon azzal
az ismeretanyaggal, mit tanuló korában
legszívesebben gyűjtött magába.
A szülőknek kell erre gyermeküket ss-
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gíteni, de mindig óvakodva attól, nehogy
az esetleg határozott formában adott ta
nács szuggerálólag hasson a még önállóan
gondolkodni nem tudó ifjúra.
Legnehezebb lépése ez az életbe sodródó
ifjúnak. Tapasztalatlansága és határozat
lansága miatt sok veszély fenyegeti, mert
egész életét megronthatja igazi énjével
nem harmonizáló pálya választása által.
Az első veszély a szülőknél kezdődik. A
szeretet vakságával ajánlanak gyermekeik
nek olyan választást, amit azok a szülői
tekintély mesmerizáló* hatása alatt fogad
nak csak el. Ismerek egy urat, aki törté
nelemtanárt akart fiából faragni, mert
diákkorában a történelem volt kedvenc
tantárgya, pedig a fia — állatorvos sze
retne lenni. — Egy másik apa teológiára
adta kedve ellenére fiát. Harmadéves teoló
gus korában aztán a fiú átment titokban
katonának, így állítva befejezett tény elé
a meglepett, de végül is fia igazát belátó
apát.
A másik veszély, mikor a fiú maga sem
tudja, hogy mihez van kedve, vagy téve
sen hivatást érez valamilyen pályára, pe
dig talán csak egy egészen mellékes külső
momentum (mint pl. a csillogó egyenruha;
a remélt nyilvános siker hiúsága stb.) hi
teti ezt vele.
A harmadik és legnagyobb baj, mikor
anyagi okok miatt nem léphet az ifjú arra
a pályára, melyen tudását kifejthetné.
Erre sok szomorú példát lehetne felhozni.
Bizonyára van mindenkinek olyan isme
* Mesmerizáló =

szuggerálő,

rőse, akit — különösen a háborús évek és
forradalmak embernyomorító viszonyai
kényszerítettek lemondásra arról a pályá
ról, mely hivatását, ifjúkori álmainak be
teljesülését, énjének méltó szerepkörhöz
jutását jelentette volna. — A viszonyok
már mindinkább rendeződnek, úgyhogy a
különböző segítő egyesületek és ösztöndí
jak a kitartó szorgalomnak már ezen aka
dályok legyőzését is lehetővé teszik.
Még egy újabban divatozó szokásra hív
hatom fel a pályaválasztók figyelmét. Fe
lelős állásban lévő férfiak, köztiszteletnek
örvendő nagyemberek — a napilapok kör
kérdéseire felelve — ú. n. jó pályákat,
hasznos, keresett foglalkozásokat ajánla
nak. Erre boldog-boldogtalan az ajánlott
pályára készül, ott zsúfoltság áll elő (mint
pl. néhány évvel ezelőtt az orvosoknál, és
a szabad pályáknál), úgyhogy rostálni kell
az anyagot. És ha egyszer válogatni kell,
bizonyosan azok esnek ki legelőször, akik
nem tudnak oly odaadó lelkesedéssel és ki
tartással dolgozni, mint akiknél ez a vá
lasztás életük értelmét jelenti.
Mielőtt tehát határozna valaki jövője
felől, igyekezzék megszabadulni minden
kívülről jövő rábeszéléstől, célzástól, aján
lástól és vizsgálva természetét, figyelve
magábavonult gondolatainak kedvenc téma
körét, kövesse figyelmét leggyakrabban le
kötő tárgyak irányító ösztönzését és vá
lassza azt a pályát, mellyel szeretettel fog
lalkozva leginkább érez erőt az élet végigküzdéséhez.

kényszerrel ható.

—
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Új Képes Biblia.
Új Képes Biblia jelent meg Német
országban a múlt esztendő őszén. A Privilegierte Württembergische Bibelanstait
adta ki Schafer Rudolf képeivel.
Művészettörténeti szempontból azt je
lenti ez, hogy eggyel növekedett azoknak
a művészi vállalkozásoknak a száma, ame
lyek a Szentírást akarják képekben a szem
elé tárni. A mű jelentőségét azonban csak
akkor látjuk meg teljesen, ha meggondol
juk, hogy itt olyan képes Biblia van előt
tünk, amelynek a képei mind ugyanegy
művésztől valók. Ez a tény egyrészt a tel
jesítmény nagyságát mutatja, — hiszen
350 a képek száma — , másrészt pedig meg
becsülhetetlen előnyöket biztosít.
Így
ugyanis nem kell félni attól, hogy külön
böző korból való, különböző felfogású mű
vek kerülnek elénk, vagyis, hogy a közön
séges ízlésű szemlélő kíváncsisága kielégülhet ugyan, de a művészi élvezést éppen a
harmónia hiánya gátolja. S így attól sem
kell félni, hogy a képes Szentírást csak
képgyűjteménynek tekintsük, mert hiszen
így a kíváncsiságunk megerőltetés nélkül
átalakulhat azzá a tiszteletté, amely a
Szentírás forgatásánál mindenkor kívána
tos, sőt szükséges. Ha, ugyanabban a Bibli
ában egymásután különböző művészek ké
pei állanak, akkor a felfogás, kidolgozás
iránti érdeklődésem minden képnél meg
újul, tehát a tárgytól, a tartalomtól elte
reli a figyelmemet a kifejező forma. En
nek a veszedelemnek a lehetőségét küszö
böli ki ez az új Képes Biblia azáltal, hogy
egy művész rajzait adja.
Mindez máris indokolttá tenné, hogy
erről a műről Németország határain túl is
tudomást vegyenek. Művészeti érték előtt
nincsen országhatár.
Schafer munkája azonban az evangéli
kus keresztyénség szempontjából is igen
nagy jelentőségű. Van olyan méltatója,
—

aki megjelenését egyenesen egyháztörté
neti eseménynek mondja.
A bibliai tárgyú képeknél ugyanis nem
elégedhetünk meg azzal, hogy azok a mű
vészeti elvek szempontjából megfelelőek,
hanem szükséges, hogy valóban hűséges
kifejezői legyenek annak a tárgynak,
amelyre vonatkoznak. Más elbírálás alá
esik tehát egy „vallásos” tárgyú kép,
amely — mondjuk — a művész vallásos
élményét vetíti ki, és ismét más alá egy
olyan mű, amely a Szentírás valamely
részletének akar szemléltetése lenni. Az
utóbbi esetben éppen akkor végzi a mű
vész jól a feladatát, ha egyéni élmények
és benyomások helyett csupán a Szent
írásnak áll szolgálatában.
Mi a kívánatos azonban akkor, amikor
nem egyes képekről, hanem az egész Biblia
szemléltetéséről van szó? Az, hogy a mű
vészt ne egyes, kiszakított jelenetek és rész
lethangulatok foglalkoztassák, hanem le
gyen a művész valóságos kapcsolatban a
Szentírás igazi tartalmával s lényegével,
t. i. Isten kijelentésével. Németországban
például nagyon elterjedt volt a Schnorr
von Carolsfeld-féle Képes Biblia, de eb
ben alig találunk olyan képet, amely nem
fűződik valamilyen eseményhez, a többi
mind a bibliai elbeszélések jeleneteit szem
lélteti. Ha az ótestamentomi képeket néz
zük á t: amíg a történeti könyveket a képek
tömege ékesíti, addig a prófétai könyvek
mostohasorsra jutnak, holott az Isten ne
vében szóló próféták beszéde ugyancsak az
az anyag, amely méltó és alkalmas a szem
léltetésre.
Schafer Rudolf ezzel szemben a kellő
alázatossággal és a szükséges lelki kapcso
lattal végezte művészi feladatát. Rajzainál
nem kell az alkotó lelke, a művész élményei
és benyomásai iránt kérdezősködni, de
igenis úgy érezzük, hogy közelebb jutot-
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tünk a szemléltetett szöveg és az egész
Biblia megértéséhez. És az ő Képes Szent
írásában előttünk van az Isten kijelenté
sének belső története is. Ragaszkodik a
szöveghez, de ugyanakkor nem a betű szent
előtte, hanem az Ige. A Szentírás számára
nem olyan könyv, mely régmúlt korok dol
gairól beszél, hanem olyan, amely ma is

tőek. S ezt a szöveghez alkalmazkodó vál
tozást igen érdekes a hit szemléltetésén
megfigyelni, mert hiszen az csak termé
szetes, hogy az Isten kegyelmét megragadó,
az érettünk szenvedő Jézusban bízó hit
igen sokszor ihlette nrankára a művészt.
Amennyi sajátsága van aztán a hitnek,
annyiféleképpen szemlélteti is Scháfer:

Scháfer Rudolf képe a zsidókhoz írt levél 11. részéhez.
A hit tekintete. Hogy mi a hit, azt ebből a fejezetből, a hit hőseinek dicső
sorából kell megtanulnunk. Ez a rész „a reménylett dolgok valóságáról, a nem
látott dolgokról való meggyőződésről" szóló gyönyörű igével kezdődik; igy a mi
szemünknek is szabad felemelkednie, hogy sejtelmesen beletekintsen a Láthatatlannak
a birodalmába. Ezt teszi itt a magános magasságban a zarándok, akit hegyen,
patakon és erdötetőn túl a csendes esti ég csillaga köszönt. Számára a hit erős bottá
lesz, az Isten igéje pedig meg nem rendülő sziklává. Az ilyen már a földön a boldog
mennybe néz és a lelke tele van békességgel.
(K. M.)

Isten igéjét közli — s éppen velünk közli,
a mi szabadulásunkra.
Ehhez képest természetes, hogy a képek
sorában a mű elejétől végéig méltóan ki
emelkedik a megváltás Ígérete s ténye,
Jézus Krisztus alakja. Az elkárhozott em
ber szabadulása az Isten fia által: a bű
nös ember gyötrelme, Isten szeretető, a
golgothai kereszt, a megváltott ember üdvösséges, békességes élete . . . , az evangeliomnak ez a tartalma vetődött papírra
Scháfer képein! Innen van, hogy ezek
korántsem mindig szelídhangulatúak, ha
nem igen sokszor zordak és megdöbben—

gyermeki bizalom, daeolás kísértéssel, ret
tenthetetlenség gond s baj között, erő és
bátorság, bizonyosság az örök életben . . .
Scháfer művészete így mutatkozik itt is
az evangélikus keresztyénség talaján álló
nak, amint más műveiben is. (Szemléltette
többek közt Gerhardt Pál énekeit, Luther
Kis Kátéját.) S ez az oka annak, hogy ezt
a Képes Bibliát mi is örömmel üdvözöljük.
Amikor azt kell tapasztalnunk, hogy a val
lásos tárgyú művészi alkotások a legtöbb
ször felekezeti törekvéseket szolgálnak,
vagy pedig valamilyen rajongó, szektás
vallásosságnak kifejezői, akkor különös há-
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Iával veszünk tudomást egy olyan műről,
amely a keresztyén Egyház szellemében
jött létre, az üdvösségre elhívott lélek se
gítésére. Ha aztán Scháfer éppen az evan
gélikus keresztyénségben találja meg az
alapot, amelyen kegyességével és művésze
tével megállhat, akkor ez csak azt mutatja,
hogy a lutheri egyház javítás mennyire az
Isten igéjének értelmében történt.

ben mindennap használható könyvvé. De
kár volna, hogyha teljesen ismeretlen ma
radna előttünk. Ha illik ismerni az el
múlt századok kiváló művészi kincseit, mi
ért hagynánk észrevétlenül a magunk ko
rának értékes alkotásait? Schafer e müvét
pedig azért is jó megismerni, mert tisztul
általa ízlésünk, nemesedik kegyességünk,
növekszik az Isten igéje iránti tiszteletünk
és boldogok vagyunk, hogy egyházunk élet
fája ilyen nemes gyümölcsöt termett.

Sajnos, a német szöveg s a művész né
metségével összefüggő sajátságok miatt ez
az új Képes Szentírás nem lehet kezünk

Sólyom Jenő.

A júniusi esőzések.
Hazánknak kontinentális (szárazföldi)
éghajlati viszonyai alatt az évi átlagos csa
padékmennyiség 600 mm. Ennek az igen
csekély esömennyiségnek nagy része a jú 
nius hónapra esik, amely az év legesősebb
hónapja. Vizsgáljuk meg, vájjon mi ennek
az oka?
Ügy a déli, mint az északi félgömb fe
lett — tehát Európa felett is — az északi
és a déli szélesség 40 fokáig általában a
nyugati légáramlás az uralkodó. Ennek
állandó mozgási irányát a meteorológusok
a legmagasabban úszó cirrus-felhők (bá
rányfelhők, 10— 12.000 m magasság) vo
nulási irányából figyelték meg. De ma
gunk is láthat juk ezt: nálunk mindig nyu
gat, illetve délnyugati irányból jönnek a
felhők, a nyári zivatarok. Azért van az,
hogy a magyar paraszt megfigyelve az ég
tájnak azt a részét, ahonnét a zivatarok
rendszerint (nyugatról) jönnek, „rothadt
sarok ” -nak nevezte el a horizontnak ezt a
táját.
Ez az említett nyugati légáramlat,
amely az északi félgömbön a 40. szélességi
foktól felfelé általában uralkodónak mond
ható, hozza Magyarországra is az esőt.
Hozza az Atlanti-Óceán páradús levegőjét.
Mivel azonban az évi közepes csapadék
—

mennyiség nyugat felől Kelet-Európa felé
állandóan csökken: Magyarországon a kon
tinentális éghajlat hátrányai (esőtlen,
forró nyár — száraz hideg tél) általános
ságban érezhetők. Még inkább érezhetők
azok Oroszország nagy síkságain. Nálunk
a nyár általában száraz, kiváltképpen a
gabonatermő Alföldön.
Kivétel azonban Hazánkban a legesősebb
hónap: a. június. Ebben a hónapban esik
le a hosszú évek gondos megfigyelése alap
ján a legtöbb eső. A megfigyelésnek ez az
eredménye természetesen nem minden esz
tendőben egyforma. A tény azonban az,
hogy csapadékmennyiségben a leggazda
gabb hónap a június. Ez az első pillanatra
érthetetlen, mert úgylátszik, mintha vala
melyik téli, vagy őszi hónap „sárosabb”
volna. Tekintetbe veendő azonban nemcsak
az, hogy május végén, június első felében
nálunk a növényzet a legdúsabb, a vízfogyasztás ilyenkor a legtetemesebb, de
tudnunk kell azt is, hogy a júniusi esők
, általában gyorsak, hamar lefolynak, külö
nösen ha a föld már nem bírja beszívni a
sok vizet.
A májusvégi, június eleji nagy esőzések
oka abban keresendő, hogy Európa geo
gráfiái értelemben összefügg a nagy Ázsia-
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val. Május végére úgy felmelegszenek már
Ázsia hatalmas pusztaságai, hogy ott a
meleg levegő óriási tömegekben emelkedik
fel a cirrus-felhők régiójáig. E nagy szá
raz légtömegek fent a magasban kitódul
nak Kelet-Ázsia felé: Japán, a Kínai part
vidékek, Hátsó- és Elő-India felett. He
lyére a tenger hűvösebb, páradús levegője
tódul be a felszín felett, lent. Behatol egé
szen a Himalaya déli lábáig s ott felemel
kedni kényszerülvén a felsőbb légrétegek
ben lehűl és ilyenkor óriási mennyiségű
eső öntözi a Pendsab és a Hindosztáni A l
föld, valamint a Kínai tengerpart vidékeit.
Ez a jelenség a nyári monsun kitörése,
amely egész felhőzuhatagokat hoz Ázsia ke
leti és déli partvidékeire. Kitörését (bursting of the monsoon) a szemtanuk impo
zánsnak, katasztrofálisnak mondják, a vele
járó tűrhetetlen melegben minden rothad,
rovarok milliárdjai élednek fel utána és a
különböző betegségeket terjesztő miazmák
töltik meg a levegőt (a pestis hazája). Ez
a terület a Földkerekség legesősebb helye:
Hátsó-India nyugati partjain Cserrapundsi, ahol az évi közepes csapadék 33 évi át
lag szerint 11.789 mm óriási vízmennyi
ség. (Magyarországon évi 600— 650 mm).

cirrus-felhők régiójában. Helyébe tódul az
Atlanti-Óceán páradús levegője. Ezáltal
magával ragadja, megerősíti azt a nyugati
légáramlatot, amely Európa felett amúgy
is állandóan uralkodik. Ennek vízpárája
lecsapódva éppen május végén, június első
felében — amikor az ázsiai monsun kitör
— bőséges, zivataros, hosszú esőzésekkel
öntözi Európát.
Ezt a megfigyelést a magyar nép fia is
magáévá teszi, mert azt tartja, hogyha jú 
nius 6-án, azaz „Medárdus napján esik,
akkor 40 napon át folyton esik” — va
gyis, amíg a sebességében megnövekedett
uralkodó nyugati légáramlás eredeti sebes
ségét ismét fel nem veszi.
Az erős csapadékkiválás miatt a hőmér
séklet is csökken nálunk júniusban, sőt
az erős esőzés miatt nem is emelkedik fel
oly magasra, mint egyébként. Azért van
az, hogy a mi nyarunk átlag kb. egy fok
kal hidegebb, mint az évnek többi része.
Csak amikor az ázsiai monsun megszűnik,
akkor köszöntenek be nyár végén, szeptem
ber közepén derült, szélcsendes napok,
amikor a hőmérséklet egy-két napra szo
katlanul felmelegszik, hogy eredeti nívóját
elfoglalja. (Vénasszonyok nyara.) #

Ez az euráziai monsunjelenség az, amely
nálunk Európában is érezteti a hatását a
következőképpen:
A nagy ázsiai felmelegedés folytán óriási
meleg levegőtömeg emelkedik fel és vonul
Európa felett nyugat felé, a tenger felé a

Dr. Czirbusz Endre.
*
Bővebben: Tudományos Földrajz kézi
könyvei. Cholnoky Jenő: A levegő fizikai föld
rajza.

Filmművészet és beszélő film.
Irta: Laki Tibor,
az Evangélikus Internátus nevelője.

A beszélő filmek nagy divatja idején
talán nem lesz érdektelen, ha pár sorban
megvilágítom a néma és a beszélő film
egymáshoz való viszonyát.
A filmművészet és a beszélő film kö
—

zött lényegbevágó különbség van, azért
használom is a megkülönböztető elneve
zést, mert szerintem a filmművészetet,
mint olyat, mint új művészeti ágat, a
néma film képviseli. A filmművészet el
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nevezés tehát csak a néma filmet illeti
meg. Ennek magyarázásához alapul ve
szem a színművészetet. A színészet a be
széd és a mimika közös művészete. A szí
nész nemcsak elmondja szavakkal, amit
közönségével közölni akar, hanem meg is
játsza. A szavakat mozgással és arcjátékkal
kíséri, sőt a maszkírozást is segítségül
hívja.
A X X . század a színművészetet két
részre bontotta és kaptuk a rádióelöadást
és a filmművészetet.
A rádióelőadás az igazi, a százszázalé
kos beszédművészet. Ott csak a hangot
kapjuk. Ott mindent a szavakkal, a hang
színnel kell kifejezni, nem úgy, mint a
pódiumon való előadásnál, mely szintén
mellőzi ugyan a maszkírozást és a nagyobb
gesztusokat, de igen is igénybe veszi a
mimikát, a szemek csillogását és egy-egy
diszkrét, finom gesztust, aminek kiszámít
hatatlan hatáskeltő erejét -— azt hiszem
— nem kell bővebben magyaráznom.
A filmművészet viszont elveti teljesen
a beszédet és csupán a mozdulat és arc
játék beszédességét, kifejező erejét hasz
nálja fel mondanivalójának tolmácsolá
sára. Minthogy így leVeti a nyelviség meg
kötő vonását, intemacionális művészet
lesz, mint a zene, vagy a tánc, amellyel
rokonságban is van. Ennek köszönhette
páratlan fejlődését is, mert míg egyrészt
művészeit minden nemzet legjobbjaiból vá
logathatta össze és így a művészi fejlődés
korlátlan lehetősége állt előtte, másrészt
produktumait is egyformán helyezhette el
minden országban, ami viszont a nagy jö 
vedelem révén a technikai fejlődés aka
dályait hárította el.
Ha már most a beszélő filmet nézzük,
azt látjuk, hogy az — színművészet. Az
csak színjátszás. Ezzel nem akarom leki
csinyelni, csupán azt aláhúzni, hogy nem
hozott újat. A beszélő film csak technikai
fejlődés. Művészeti szempontból vissza—

kanyarodás oda, ahonnan kisarjadt, ki
szakadt. A beszélő film, mint technikum
jelent fejlődést, ahogy a mozgókép a fény
képhez viszonyítva az. A beszélő filmnél
épen úgy nem lehet művészeti szempont
ból továbbfejlődésről beszélni, mint ahogy
senki sem tekintette az operaéneklésnél
fejlődésnek azt, mikor gramofon-leme
zekre vették fel az operaénekesek hangját.
A beszélő film nem egyéb, mint a színművészet fotografálása, megrögzítése. Azért
nem lehet beszélő-filmművészetről beszélni,
mert az színművészet. Filmművészet csak
egyféle van, a néma filmművészet. Ezt
bizonyítja az is, hogy most, amikor
a
nagy filmvállalatok áttértek a beszélő fil
mek gyártására, egymásután bocsátották
el a régi színészeket, akik talán kitűnőek
voltak, mint filmszínészek, de mint beszélő
filmszínészek, vagyis, mint színészek nem
válnak be. Sőt — ezt nem merem hatá
rozottan állítani, de én úgy érzem, —
hogy a kettő kizárja egymást. A kettő kö
zött alaptermészetben rejlő különbség van.
A filmművész befelé élő, passzív termé
szet, a színészben pedig sok aktivitásnak
kell lenni. Ezt — mondom — nem me
rem tényként leszögezni, de ez a szubjek
tív sejtésem.
A beszélő film, mint általános fejlő
dési jelenség érdemel figyelmet, még pedig
igen nagy figyelmet, mert halhatatlanná
teszi a színjátszást. Örök időkre megrög
zíthet, megörökíthet, olyan színészi mun
kát, aminek értéke örök, de ami eddig a
pillanattal együtt elmúlt és a művészi él
vezésnek csak azok lehettek részesei, akik
épen jelen voltak az ihletés színész mű
vészi alkotásánál. Most már átadhatjuk a
színjátszás remekeit is az utókornak, akár
a festészet, vagy szobrászat alkotásait. A
X X . század embere a rádió és a beszélő
film útján legyőzte az emberi beszéd tér
beli és időbeli megkötöttségét.
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ZSENGÉK.
Primitívség.

Szép vázába nem vagy ott,
Árva vagy te s elhagyott.
Gunda Béla.

Virágok közt nevelkedtem,
Búzavirág volt mellettem . . .
Bús életem minden fokán.

Szfinx.

Hegyet jártam, völgyet, síkot,
Láttam kígyót, ürgét, gyíkot,
Cirógattam kis nyulakat.

A rengetegnagy kőalak.
Még büszkemagasan torpan
hatalmas kőarca szótalansiket.

Jártam sűrű nádasokat,
Tojást szedtem jaj; de sokat,
Beszélgettem a bíbiccel.

Szinte nyomtalanul suhant el felette
a habszárnyú percek milliója.
Nyomtalanul az ólmosszámyú
évezredek felejttető fövénye.

Gém és gólya volt barátom,
Némelyiket most is látom,
Kőfalak közt, szűk ketrecben.

Csak itt-ott a derekát,
— amelyet hiába tördelt
számtalan gőg-számum —
kezdte ki az alattomos maró homok.
De még áll a kőalak
büszkén.
És magábazárja komoran
az évezredek avasodó
örökkemény titkát.
Őrzi kevélyen, mint a
fukar a pénzét.
Bz az utolsó kincse.
Hisz már csodálója is alig akad.
S azok a látszatra jelentéktelen
apró repedéssebek derekán
marják, rágják észrevétlen,
gyógylthatatlanul.

Tanított vén csősz és kanász,
Magyarázott híres vadász
Cseresznyefák árnyékában.
Cirógatott virágkehely,
Hullott reám madárpehely
Az illatos árokparton.
Istent láttam bősz viharban,
Madárfészkes vén iharban,
Tó tükrében, felhők csücskén.
Szántóföldek éhes tücskén.
— Isten szólt a zenéjében . . .
Kőrös-parton, csendes éjben. —
Gunda Béla.

Az árvalányhaj.

A tekintete sem olyan
büszke-kihívó,
már csak elmosódott,
kevés-álmú és nem tud
olyigazán gyönyörködni
homokbirodalmában.
És már többé nem vágyik,
csak álmodik a régi
fáraós időkről.

Árvalányhaj! csöpp virág,
Nem tekint rád a világ.
Kertben nem vagy. Kerted rét,
Onnan nézzél szerteszét.
Nincs ki téged öntözzön,
Kis karóhoz kötözzön . . .
A jó Isten ügyel rád,
Ő zúdít langyos esőt rád.

És várja nyugodtan
a sújtó villámot,
s azt az eljövő holnapok
barnamélyű ölén sejtelmesen
búgó, halálát hozó
számumot, hogy odaomolhasson
az örökebb, hatalmasabb úr elé:
az Idő elé!
Oláh Zoltán József.

Illatod nincs. Minek az?
Ügyis csak elillan az.
Szirmod napot nem köszönt,
Sugarat rád úgyis önt.
Színed halvány, mégis szép,
Pajkos gyerek le nem tép.
Szél és eső meg nem árt,
Vígan nézed a határt.

—
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A z angliai Jamboree naplója.
AUGUSZTUS 5— 13.
A megnyitási és különféle fogadtatási
ünnepségek is elmúltak már. Megindult a
nemzetek bemutatása a nagy arénában.
Mindennap egy-egy nagy nemzet, vagy
pedig több kisebb nemzet cserkészei mu
tatták be tudásukat. A magyar csapatnak
ezekre a napokra is külön programja volt.
A közelben lévő nagy és történelmi jelen
tőséggel bíró városokat látogattuk. Első
nek Birkenhead-del szemben fekvő Liverpool-t tekintettük meg. Égbenyúló és tö
mött épületsoraival már megérkezésünk
pillanatától felhívta magára érdeklődé
sünket. Végre, meg is tekintettük. Liver
pool a Mersey folyó jobb partján fekszik,
közel a tengerhez. A folyó alatt vezető vas
úttal csakhamar megérkeztünk a túlsó
partra. Már a táborban jelentkezett vá
rosok kalauzolására egy Angliában lakó
magyar kereskedő. Így az ő vezetése mel
lett elindultunk a város megtekintésére.
Szebbnél-szebb épületek mellett elhaladva
megérkeztünk a tőzsdepalotához, mely
egyike a világ legforgalmasabb tőzsdéinek.
Űtközben alkalmunk volt egy épülő házóriást látnunk. Mindnyájunk figyelmét
megragadta, hogy először megépítik a ház
vasállványát teljesen, majd, miután ez el
készült, felülről kezdve lefelé a falakat is
beépítik és teljesen kicsinosítják az épüle
tet. A tőzsdepalotától kimentünk a tenger
—

partra, mely egyike Liverpool nevezetes
ségeinek. A Eremen mellett eltörpülő, de
a mi szemünkben mégis oly óriás hajók
nak egész sorát láthattuk, sőt alkalmunk
volt egy 27.000 tonnás hajóról annyi be
pillantást nyernünk, amennyi 3 óra alatt
éppen lehetséges. Ez az idő szinte pilla
nat volt. Megelevenedtek mindazok, amiket
olvastunk, vagy hallottunk. Minden ké
nyelemmel berendezett kabinok, szebbnélszebb közöstermek, és még egész tömege
az eddig csak hírből ismert fogalmaknak.
A legszebb, a legmegkapóbb azonban a
gépház volt. Egy bálteremnél is nagyobb
helység tele géppel, melyet egy ember
akarata tud kormányozni és szabályozni.
Azonban ennek az élvezetünknek is hamar
vége szakadt. Innen a város közepén fekvő
székesegyház
megtekintésére
mentünk.
Csakhamar ott voltunk. A templom szép
sége mindnyájunkra nagy hatással volt.
Sajnos, csak mintegy felét tudtuk meg
nézni — a fő- és mellékhajót, a kis
kápolnát — mert a templomot jelenleg
éppen renoválták és így éppen az érdeke
sebb részek megtekintésétől elestünk. Kétórai szemlélés után nemcsak a székesegy
ház impozáns épületét, de magát a várost
is el kellett hagynunk.
Második kirándulásunk a történelmi
nevezetességű Chester városkába volt. Régi
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emlékekben gazdag városka a X . század
ból, és becses római emlékeket is őriz.
Első helyen székesegyháza áll, melyben
egyház- és nemzettörténeti emlékek szép
számmal vannak. A főhajón kívül a temp
lom számtalan kis kápolna-termekre osz
lik, melyek közül mindegyik valamelyik
nagynevű királynak, vagy neves egyházi
atyának van szentelve. Mindnyájunkra
nagy hatást tett az, hogy ilyen magas ki
tüntetésben a cserkészet is részesült, mert
a cserkészlányok és fiúk részére is volt egy
kis ilyen kápolna berendezve. Innen a tör
ténelmű nevezetességű
Hadrianus-falon
mentünk végig, a Cronwel-bástyáig. Ez a
nagy fal Hadrianus idejéből való. Itt a
bástyában sok régi emléket láttunk. Majd
nem messze egy egészen jókarban lévő, ró
mai időből származó fürdőmedencét lehe
tett látni. Délelőtt a polgármester úr ebéd
del fogadott. A városkában mindenkinek
délután szabad séta állt rendelkezésére. A l
kalmam volt akkor megtekintenem azt az
utcát, ahol a régi házakban emeletes üzlet
utcák vonulnak végig, melyek a háborúk
idejében mint lövészárkok szolgáltak. Há
lánk és köszönetünk jeléül rögtönzött tér
zenét adott a cserkészzenekar, melyet nagy
ovációval fogadtak. Hatalmas tömeg kísért
ki bennünket az állomásra, ahonnan különvonatunkkal csakhamar megérkeztünk Birkenhaedre.
Utolsó kirándulásunk Port-Sunlightonba
és New-Brigthonba vezetett. Port-Sunlight
Angliának világhírű szappangyára, mely
az egész világot, még Magyarországot is
különféle gyártmányaival látja el. Ez a
gyár egész külön falut foglalkoztat, mely
nek megtekintésére 3 óra állt csak rendel
kezésünkre. Többek között ott gyártják a
Yim-et, a Lux-ot, a Persil-t és a legkülön
bözőbb mosdó- és borotva-szappanokat. A
birkenheadi kikötőből hajón indultunk a
Merseyen a tenger mellett fekvő NewBrigthonba. Hajóútunk elég viharos volt,
—

mert a szembejövő dagály hatalmas hullá
mokat keltett, mely kis hajónkat ugyan
alaposan megdobálta. Azonban ennek a
keserves, másokra nézve tengeri betegség
gel járó útnak csakhamar vége szakadt.
Boldogok voltunk, hogy szilárd, nem
mozgó talajon járhatunk. Ennek a kirán
dulásnak csak egyetlen haszna volt, hogy
a tenger partján gyönyörködhetett az em
ber. Egyébként a város maga kicsiny és
minden nevezetesség nélküli. A visszauta
zás már sokkal kellemesebb volt, mint a
jövetel.
A magyar csapat ma tetőzte be mind
azt a munkáját, amit eddig tett, amivel
hírt és nevet szerzett magának és hazájá
nak. Ma ránk került a sor a bemutatásra.
A délelőtt folytonos gyakorlatozással és
előkészületekkel telt el. Végre két órakor
az egész tábor sorban állt és megindult
az egész együttes csapat a nagy néparéna
felé, ahol már ezrekre menő tömeg várja
türelmetlenül a magyar csapatot. A fel
vonulás mint egy bomba-kép csapott le a
közönségre. A katonai fegyelem, a jó begyakoroltság megtette a maga hatását. Ez
után valóságos élő játékká, gyakorlati és
népművészeti kiállítássá alakult át a nagy
tér. Itt a vizeseink pár pillanat alatt egész
csónakrajt állítottak össze, amott egy
egész tábor épült fel, torna, játék, tánc és
még számtalan érdekes dolog kötötte le a
közönség figyelmét. Amint minden jónak
és szépnek vége szokott lenni, úgy nem
csak a bemutatásnak, de a tábornak is a
mi bemutatásunk a végét jelentette. Este
az egész jamboree-tábor közös tábor-tüzre
gyűlt össze. Itt is megtiszteltetés érte a
magyar csapatot, mert a kilenc szám kö
zül három a magyaroknak jutott, ami a
legnagyobb szám volt, amit egy nemzet
bemutathatott. A tábortűz végén gyönyörű
tűzijáték volt. Az általános búcsú után,
egy felejthetetlen est eltöltése után min
denki hazavonult táborába.
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Az utolsó estére a hold is kisütött,
mintha búcsúzni szeretett volna a világ
cserkészeitől. Már csend volt mindenütt,
Az egész tábor pihent. Egyszer csak va
lami fénypontok tűntek fel messziről,
hosszú csigasorban kanyarodva, és közben
halk ének hallatszott. Mindig közelebb, kö
zelebb ért a fény, mindig erősbödött a
nóta, Majd kivehetővé vált, hogy: „Ballag
már a vén diák . . . Isten veletek, cimbo
rák . . . ” Magyarok voltak. Az öregek, a
meglett férfiak, a parancsnokok, a tisztek,
kezükben egy-egy lampionnal. Ballagtak.
Énekük belevegyült a csendes, holdas éjbe.
Búcsúztak. Búcsúztak a maguk és a fia
talabbak nevében attól a kedves földtől,
melyen megmutatta az a 850 pirospozsgás
magyar fiú a magyar nemzet tudását, mű
veltségét, értékét és hivátottságát, de be
bizonyította azt is, hogy a Trianonban
ránk tukmált béke csak rongy, csak papír,
melynek pontjait nem a józan ész, hanem
a gyűlölet szülte. És a halk nóta mellett
felújultak a szerzett emlékek, a felejthe
tetlen események, visszatért még egyszer

az egész tábor képe és ráborult az utolsó
néma éjszaka a pihenő táborra . . .
Ami már másnap reggel következett, a
legfájóbb volt. Amilyen gyorsan épült fel,
épp olyan hamar el is tűnt az Arrowe
Park zöld gyepéről a tábor. Az össze
csomagolás után összegyűlt a magyar tá
bor és Teleki Pál tb. főcserkész úr és Temesi Győző táborparancsnok úr a tábort
befejezettnek nyilvánították. A Himnusz
hangja után az egész tábor salamanderben
végigvonult minden sátorhelyen, elől Te
leki Pál tb. főcserkész úrral, a végén pe
dig a kedves skótokkal és finn testvé
reinkkel.
Végre elindult a tábor. Utoljára meg
remegett a föld a léptek alatt, mikor el
vonult a csapat a jamboree-tábor parancs
noksága előtt. Ezzel végleg befejeződött a
magyar csapat szereplése, de csak Birkenheadben, mert nemsokára két különvonat
röpítette a magyar csapatot London felé,
ahol Rothermere lord várta a győztes csa
patot.
Kendeh-K. György.

FÚRJUNK— FARAGJUNK.
Rovatvezető: MICS1NAY PÉTER.

Anódteíepek készítése.
A száraz anódtelepekkel dolgozó ama
tőrt legérzékenyebben érinti, mikor az új
telep beszerzésétől számított két hónap
múlva, mélyen zsebébe kell nyúlnia, hogy
új telepet vehessen magának. Bizonyára
sokaknak eszébe jutott, hogy nem lehet
ne-e a régi eldobott telepből újat csinálni,
vagy legalább is hasznosítani belőle vala
mit. Hát lehet, sőt egy olyan anódtelepet
lehet belőle csinálni, amit akkor sem kell
—

eldobni, ha kimerült, hanem egyszerűen
csak néhány alkatrészét kell kicserélni és
újból könnyedén üzembe helyezhetjük.
Előveszünk egy régi száraz anódtelepet
és szétbontjuk. Belül sok cinklemezbe
burkolt hengerkét találunk, annyi hen
gert választunk ki, ahány voltot akarunk
nyerni az anódtelepből. Ha 60 volt anódfeszültséget akarunk kapni, 60 ilyen hen
gerkére lesz szükségünk. A feszültség
ugyan a jelen esetben több lesz mint 60
volt, mert egy ilyen kis elem 1.3— 1.5 vol
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tót ad, de így legalább biztonsággal kap
juk meg a kívánt feszültséget.
A hengerkékről óvatosan lefejtitek a
horganylemezt, de úgy, hogy alatta a vá
szon meg ne sérüljön. A horganylemezt
eldobjuk, mert nem tudjuk felhasználni.
A belül levő vászonzacskóban barna kő
porba ágyazott szénrúd van. Ez teljesen
azt a szerepet tölti be, mint a Leclancheelemnél (lásd idei évfolyam 1. szám) az
agyaghenger. Az elkészítendő telep is tu
lajdonképpen sok ilyen kisméretű Leclanche-elemből fog állani. A szénzacskó
kat forró vízbe dobjuk, s időnként kö
röm- vagy sárkefével megkefélgetjük,
hogy a rászáradt szalmiáksó letisztuljon
róla, közben vigyázzunk, hogy a vászon
ne sérüljön meg. Szerzünk 0.5 mm vastag
horganylemezt (zink), abból az első ábra
szerinti méretben annyi lemezkét nyírunk
ki, ahány szénzacskónk van.

Üvegedénynek vagy bőszájú orvosságos
fiolák, vagy kis pálinkás poharak jól
megfelelnek. Rádiókereskedésekben, e cél
ra előállított üveghengerkéket is kapha
tunk. Ha ezeken átestünk, a zinklemezt
hengeralakúra formáljuk, s a kivezetésre
szánt nyúlványát meghajlítjuk, beleteszszük az üvegedénybe, belehelyezzük a
szénzacskót, s megtölt jük szalmiáksónak víz
ben feloldott oldatával. Az oldatot úgy
—

állítjuk elő, hogy egy nagyobb edényben
szalmiáksót oldotok fel annyit, amennyit
a víz csak feloldani képes. íg y koncent
rált oldatot kapunk, amelynek a fenekén
még fel nem oldott só lesz. Most az olda
tot átöntitek egy másik edénybe, de úgy,
hogy a fel nem oldott só ne kerüljön át.
Az így nyert oldat egy literjéhez 1.5 deci
liter vizet öntünk, mert így elkerüljük,
hogy az oldat könnyen kikristályosodjék.
E gy ilyen összeállított telepet ábrázol a
2. ábra.

Az elemeknek valami ügyes ládikát ké
szítünk úgy, hogy mondjuk 20— 25 mm
vastagságú deszkába központ fúróval akdora lyukat fúrunk, amibe az üveg bele
fér, s alája, hogy az edénykék ki ne es
senek, egy másik deszkát szegezünk,
vagy valami más módon. Fő az, hogy az
elemek ne borulhassanak fel, s lehetőleg
portól is védve legyenek.
Az összekapcsolást úgy végzitek el,
hogy az első elemecske zinklemezére for
rasztott drótot a dobozra elhelyezett szorítóhoz kötitek (ez lesz — sarok) a szén
rúd sapkájára forrasztott drótot hozzá
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vezetitek a második elem zinklemezéhez.
A második elem szénrúdját a harmadik
elem zinklemezéhez stb.
Az utolsó elem szénrúdja lesz a telep +

sarka. Ha nemcsak egyféle feszültségre
van szükségünk, hanem pl. a 60 volt mel
lett még 30 voltos leágazás kellene (az
audioncső számára), akkor a 30 és 31
elemecskét összekötő rézdróthoz egy hosz-

szú rézdrótot forrasztunk, azt szigetelő
csőbe bújtatva egy, a ládán elhelyezett
szorítócsavarhoz vezetjük. Ilymódon több
féle leágazást is készíthetünk.
Használatbavétel előtt a sóoldatból ki
álló fémrészeket vonjuk be vazelinnal,
vagy zsírral, mert így a kikristályosodást
elkerüljük. Ajánlatos még az üvegedény
kék felső peremét is kb. 1 cm magasság
ban bekenni a fentemlített anyagok vala
melyikével. A telep gondozása teljesen
azonos az idei első számban elmondottak
kal.
A telep közepes használat mellett két
hónapig „vígan ” eltart, s nagyon hálás,
mert egy-két zinklemezt kicserélve, s új
oldatot öntve az edénykékbe, újból hasz
nálhatóvá válik.
Micsinay Péter.

HÍREINK
Budapesti Leánykollégium. Az Ifjúsági
Gyámintézet már szeptemberben elkészítette
évi műsorát. Ekkor elhatározta, hogy májusban
ünnepet fog rendezni az édesanyák tiszteletére.
Ezt május 22-én tartotta meg. Dr. Böhm Dezső
igazgató meleg hangon üdvözölte a megjelent
édesanyákat. Majd Vidovszky Kálmán vezető
tanár imája után az énekkar Mendelsohn: „A
könny” c. dalt énelekte el.
Eimár Ibolya
Sárit ha K. „Édesanyánk” c. versét szavalta.
Farkas Edith mondott ünnepi beszédet. Kachelmann Márta Reinhold: Impromtu c. művét zongorázta. Mécs László: „K irályfi három bánata”
c.- költeményét
szavalta
Liedemann
Éva.
Krempe Éva felolvasta dolgozatát „Az anya a
magyar népköltészetben.”
Trautmann Emmi:
Buttykay „Bölcsödal” -át, s három magyar dalt
énekelt. Győry Vilmos: „Csokonay édesanyja”
c. versét szavalta Werner Sári. Egy bölcsődalt
játszott: Schippcrt G., Sehindler L., Klein I. és
Muszlák I. hegedűn, zongorán kísérte: Török E.
A kicsinyek minden édesanyának egy szál virá
got adtak, mint szeretetünk s hálánk jelképét.
Végül zárószót mondott Gera Bózsi.

—

SZARVASI HÍREK.
A szarvasi ág. h. ev. gimnázium „Ifjúsági
Luther Szövetsége” május 11-én tartotta év
záró ülését. Az ülés „Erős vár a mi Istenünk”
c. egyházi énekkel kezdődött, majd Korim Kál
mán tanár-elnök úr imádsága következett. Kelló
Gusztáv ifj. elnök magasszárnyalású beszédben
méltatta az ifj. „Ifjúsági Luther Szövetség”
érdemeit, azután beszámolt a kör munkájáról,
mely szerint az „Ifjúsági Luther Szövetség”
17 rendes ülést és 3 nyilvános ünnepélyt ren
dezett. Beszédében elbúcsúzott a szövetség tag
jaitól, majd osztálytársaihoz fordulva így Szólt:
„Titeket pedig, kedves osztálytársaim, arra kér
lek, hogyha kikerültök az egyetemek városaiba,
ne szakadjatok el a Luther Szövetségtől. Min
den egyetemen megtalálható az Ifjúsági Luther
Szövetség, lépjetek be oda, legyetek tagjaivá
és váljatok az evangélikus egyház védőivé. Hi
szen olyan kevesen vagyunk és ha mi sem tar
tunk össze, legyőz a nagyobb egyház jobban
szervezett ifjúsága. Ne feledjétek, hogy az ev.
egyház mától fogva harcos egyház, amely fenn-
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maradásáért küzd. Sohse feledjétek, hogy evan
gélikus ifjak vagytok!”
Kelló Gusztáv be
szédét a laptáros és a pénztáros beszámolója
követte. A záró ülés a: „Ne csüggedj el, ki
csiny sereg” c. ének eléneklésével ért véget.

és Mautner György V ili. o. t., Sándor Jenő,
Szelényi László, Szlovák Elemér, Tóth Pál és.
Tusják György VII. o. t., Brózik Márton VI. o,
t. és Gurisán Eerenc.

#

A gyorsírókor három tagot küldött fel a.
pesti versenyre, névszerint Lustyik László VIII.
o. t., Kozák János és Markovits János VII. o. t,

Az ifjúság hagyományos tavaszi ünnepélye,
majálisa május 31-én lesz, mely egyúttal ünnepe
az öregdiákoknak is, mert ekkor fogják lelep
lezni Hoitsy Pál volt szarvasi diák emléktáblá
ját. A majálisra a fővárosból és vidékről szá
mos öregdiák fog megérkezni. A majális nap
ján tartják meg az egyes találkozókat is.

#
A 180. sz. Kárpát cserkész cs. nyáron a
Bükkbe megy táborozni, Lillafüred környékére.

Gimnáziumunk 180. sz. „Kárpát” cs. csa
pata április 6-án magas színvonalon álló ünne
pélyt rendezett. Tornacsarnokunk megtelt
a
lelkes nézőközönség seregével, akik a sikerült
számokat hosszantartó tapssal jutalmazták. Az
ünnepély sikerében nagy része volt Szokol Ká
roly, valamint Korim Kálmán parancsnok urak
nak, továbbá Lestyán János cserkésztisztnek.
A műsort a következő számok tették változa
tossá: Szavalatok, zeneszámok, énekszámok, bű
vészmutatvány, krinolin, szabó-különpróba és a
„Hét Arabus” cs. színmű. A szereplők: Blásy
László, Bohus Samu, Kiss István, Klein László

#

*
180. sz. „Kárpát” cserkész csapatunkból
két cserkész vett részt a Budapesten megtar
tott őrsvezetői táboron, Ruzicska Sándor és
Sándor Jenő VII. o. t.
Ruzicska Sándor.
Sajtóhibák. Múlt számunkban a Katona
Józsefről szóló megemlékezésben több nyomdai
hiba maradt benne, melyek közül a jelentőseb
beket e helyen igazítjuk meg. 230. o. I. hasá
bon „fényes csalatós” helyett „fényes csalatás ” — „e hatalom ’ ’ helyett „a hatalom ’ ’ —
II. hasábon: „panasszal súgja Petur” helyett
„panasszal zúgja Petur” — a 231. oldal I. ha
sábján: „A szent öreg királynak” helyett „A
szent öreg Virágnak” — a II. hasábon: „úgy
képzelt külföldieskedő és piperkedő ’ ’ helyett
„úgy kipécézett külföldieskedő és pipeskedő” ;
„Jupiternek” helyett „Jupiternél” , — a 232.
oldal I. hasábján
„Thein
András” helyett
Thaisz András ’ ’, — „Klimins Miklós ’ ’ helyett
„Ivlimius Miklós ’ ’ olvasandó.

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. Oravecz Ödön,
Pap Ferenc, Dr. Remport Elek, Dr. Szigethy Lajos, 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.
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