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Keresztrejtvény.

V ízszintes sorok. 1. Egyik legnagyobb szabad'sághősünk. — 10. Ford.: Megszokott rövi
dítés. — 11. Jó, idegen nyelven. — 12. Névtelen személy jelzése. — 14. Férfinév. — 17. Személy
névmás. — 18. Német névelő (ékezethiba) — 20. Kereskedő nép. — 21. Latin személynévmás. —
22. Szokott munkáját elhagyva pihen. — 24. Kötőszó. — 25. Ford.: Nem kétkedő. — 26. Út,
latinul. — 28. Ford.: Ok. — 29. Egy megszállt és egy csonkaországi város. — 30. Száraz növény. —
31. Hangszer. — 32. Papagáj és férfinév. — 34. Főzelék. — 36. Irodalmi műfaj. — 38. Mezőgazdasági eszköz. — 39. Legfőbb bíróság. — 41. Vizi növény. — 42. Biztató szócska. — 43. Aki
előre akar haladni. — 45. Rag. — 46. Ige. — 47. Becézett női név. — 49. Temesvár védője a
a török ellen.
F ü ggőleges sorok. 1. A Szózat egyik szava, melyre Arany egy szép verset írt. — 2.
Megszokott rövidítés. — 3. Helyhatározószó (ékezethiba). — 4. Erdélyi megye. — 5. Aki a
babáját..........(népdal). — 6. Kedves házi állat. — 7. RUR. — 8. És, latinul.;^- 13. Vizi növény. —
15. A kávén is van, meg a sörön is. — 16. Időjelző segédszó. — 17. Nem földi. — 19. Virágot
tesznek a . . . — 21. Az idén. — 23. Költészeti ág megjelölése. — 25. Az arcomon van. — 27.
Az íjjal kapcsolatos ige.
28. A bűnösség állítása. — 33. Mindennek van . . . — 34. Miért,
latinul, fon. — 35. Folytonossági hiány. — 37. Eső után van. — 39. Német város. — 40. Madár,
latinul. Ford.: Keleti istennév. — 43. Ford.: Erdélyi folyó. — 44. Erdélyi folyó. — 46. Kertészeti
ige. — 48. Árkus.
,
A helyes megfejtéseket szeptember 30-ig kell beküldeni.
A helyes megfejtők közt szép könyvjutalmat sorsolunk ki.
Eltérőleg a múlt évi szokásunktól, a helyes megfejtők nevét minden alkalommal közölni
fogjuk rejtvényrovatunkban.
Küldjétek jó keresztrejtvényeket, de lehet másféléket i s !
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HISZEK EGY ISTENBEN,
HISZEK EGY HAZÁBAN,
HISZEK EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGBAN.
HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN ÁMEN.

SZERVUSZ, SZEPTEM BER!
Belekacagok az őszi szél fúvósába, amely mer
nekem elmúlásról beszélni, amikor erős vagyok, mint
a fiatal tölgy és nem tud megremegtetni még a viharok
viharja sem. Karom erős, keblemben csak úgy dong a
hatalom és odaállok a szél elé és azt hiszem, hogy én
vagyok a gránitszikla, amelynek a legvadabbul szá
guldó fergeteg is csak olyan, mintha hajnali zefír csó
kolgatná szerelmesen.
Rámosolygok a sárguló virágra, amely mer nekem
hervadásról beszélni, amikor az arcom csodapirosra
színesítette a nyári napsugár és nem halványíthatja el
megannyi lankadó virág sem. Szemem csillog s a szí
vem lázasan dobog fel s én mint egy zászlót meglen
getem reménységemnek fennen lobogó selymét, amelyen
ragyogó betűkkel van felírva e szó: diadal.
Fiatal vagyok s ez nekem éppen elég ok arra, hogy
még a durvajárású ősz lába nyomán zörgő falevelek
zenéjében is rügyek és bimbók felpattanását halljam.
Fiatal vagyok s előttem még a halálos őszi ködökön is
átdereng az ígéretes élet s a fáradtan omló napsugarak
megújulva verődnek yissza szemem tüköréből.
Szervusz, Szeptember! köszöntelek én régi jó paj
tásom, te öreg hegycsúcs ifjúi életem útján. Itt vagyok
újra előtted és felvágtatok magaslatodra, hogy ott megállván büszkére emelt fővel meghordozzam tekintete
met az előttem elterülő esztendő küzdőterén, ahogy
Árpád állt egyszer kacagányosan magyarjai élén, a
kárpáti ormon, beleszúrva tekintetét a megszerzendő
haza kéklő távolába.
És elindulok. A vakációt itt hagyom mögöttem és
itt hagyok egy évet a múlt avarja közt. Dolgozni, küz
deni, győzni akarok. Hátra keveset, előre sokat nézek.
Velem fiatalságom minden ereje, reménye, velem az
Isten, nem félek.
R. M. Gy.

Egy irodalmi pör száz év előtt.
Egy száz év előtti irodalmi porról aka
runk megemlékezni, melynek győztes har
cosa Bajza József volt, kiről Szigethy
Lajos azt írja, hogy benne a nemzeti lélek
mellett Luther lelke élt. Ha szabad szár
nyalást venni a képzeletnek és megkísér
tenék Bajza alakját, egyéniségét a 17. szá
zad világában megrajzolni, úgy bizonyára
arra a gondolatra jutnánk, hogy ő lett
volna Pázmány igazi polemikus ellenfele.
Akkor „a setét hajnalcsillag után bujdosó
Luteristáknak” nem kellett volna a Kalauz
ellen késő segítségért a wittembergai aka
démiához és Balduinus professzor uram
hoz fordulni. Igen is Luther lelke élt és
lobogott Bajza Józsefben, a vormsi hatal
mas megállás visszfényét látjuk abban az
igazságért vívott küzdelemben, melyet eb
ben az irodalmi pörben megharcolt.
Bajza ellenfele Döbrentei Gábor volt,
akit Kis János emlékezései szerint (414. o.)
az ő ajánlására Kazinczy emelt fel s ju tta
tott be a gróf Gyulay-liázhoz nevelőnek,
ahonnan jó összeköttetést és előkelő bará
tokat szerezve sikerül is neki irodalmi sike
rektől is kísérve a közélet, az irodalmi kö
rök vezető soraiba felvergődni.
Az irodalmai pör periratai közül első az
1830. év újév napján megjelenő előfizetési
felhívás, melyben egy a „Tudományok és
Mesterségek Közönséges T ára” (Conversations Lexikon) megjelenését hirdeti meg
XV kötetben Wigand Ottó pesti könyv
árus. Miután Döbrentei eddigi munkáit is
ő adta ki s különben maga Wigand magya
rul jól se tudott, az a sejtelem és helyes
következtetés támad, hogy ezt az elsőnek
tervezett magyar lexikont tulajdonképpen
Döbrentei szerkeszti.
Döbrenteire már akkor neheztelt Ka
—
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zinczy, mert az évtizedek munkájával, szíve
vérével és lelke verejtékével alkotott Sallustius fordítását gúnyosan bírálta meg.
De haragudtak rá kihívó és lenéző modo
ráért a már nagy beteg Kisfaludy körül
csoportosuló hívei az Aurórának is, kik
különben ez idétt maguk is gondoltak egy
lexikon megszerkesztésére.
Az akadémiai titkárság kérdése is bele
játszott a hangulatba. Széchy Károly sze
rint maga Kazinczy is szívesen vállalta
volna e szép tisztet, hiszen oly nehéz
anyagi helyzetben volt, Kisfaludy hívei
pedig már ekkor a külföldön tanulmány
úton lévő Tolay Ferencnek szánták ez ál
lást, amint Szűcsi József Bajza életrajzá
ban írja. De Döbrentei megnyerve a „leg
nagyobb magyar” bizalmát, már biztos ki
látással bírt a megtisztelő stadionra.
Bajza táborából Stettner (Zádor)
György, ki ebben az időben Fenyéry néven
ír, nyílt kérdést intéz a kiadóhoz, hogy kik
a munkatársak?
A felelet: Balogh Pál, Bartosságh Jó
zsef, Cserneczky József, gr. Dessewffy Jó
zsef, Döbrentei Gábor, Kis János, Kiss Ká
roly, Schedius Lajos, Szabó, gróf Széchenyi
István, Primócsi Szent-Miklósy Aloiz,
Thaisz András nevét idézi; s közöl mutat
ványt Balogh Páltól az „agyvelő ” -rőlr
Thaisz Andrástól a „constitutió” -ról, Cserneczkytől „Hunyady Mátyás” -ról. {Igazr
hogy Dessewffy hátrahagyott iratainak
tanúsága szerint nem bírt tudomással mun
katársi megbízásáról és nem is írt volna
semmit a lexikonba.)
Bajzáék részéről újra Zádor támad.
Miért titkolják az igazi szerkesztőt? Külön
ben is Wigand iránt bizalmatlan azért isr
mert eddig csak gyönge műveket adott kit
—

példákkal azt bizonyítja, hogy Döbrentei
mennyire hibásan ír.
Kazinczyt is felszólították annak idején,
hogy dolgozzék a lexikonba, de megta
gadta, mint maga írja levelében „kevélyebb
vagyok, minthogy azt tűrjem, hogy dolgo
zásaimon Gábor Deák corrigálhasson” . E
felfogás mellett érthető, hogy Bajza írá
sának olvasására így ír Fenyéryhez: „Na
gyobb dicsőséggel, mint Bajza a fesz és
pöf emberét, Apollón sem verte le az un
dok Pythont” .
Döbrentei válaszában felhívja Bajzát,
hogy a mások munkájának marcangolása
helyett alkosson maga valami nagy müvet.
Különben a pártoskodást olvassa rájuk,
minek szülőoka az, hogy maguk is akar
tak lexikont írni. Ezentúl el se olvassa a
Bajza írásait; írhatnak, amit akarnak, ne
kik már úgyis 1000-re szaporodott az elő
fizetőjük. Cserneczky ■ külön válaszában
szinte arra fogadkozik, hogy többet tőle is
írhat Bajza, amit akar. Thaisz pedig „Hús
véti piros tojások” c. replikájában a hit
vitázó kor Sámbár Mátyásának nyelvén
nyelveskedik és gorombaságokat vagdos
Bajza „kobakjához” , mely szerinte: korpa
vár, mitől a cinke is fél már.
Bajza rövidesen válaszol s müvében
„Drága Döbrentei Ű r!” -nak szólítja meg
egyenesen; nem mintha nem találna érde
mesebbeket a munkatársak között, de azért,
mert ő az ügyek főintézője. Felajánlja,
hogy keljenek versenyre akár regényírás
ban, akár műfordításban. A nyelvújítás
tévedéseit ráolvassa Döbrcnteire az ő mü
veiből. Ami a maga értékelését illeti, meg
engedi, hogy ő rossz író, de ez még nem je
lenti azt, hogy a lexikon viszont jó. Döb
rentei nem panaszkodhat a modor ellen,
mert nézzen oda saját hívére: Thaiszra.
Ami pedig azt illeti, hogy jövőben nem ol

E vágás Döbrenteinek szólott, akit Wigand
-egy újabb megnyilatkozásban, mint ifjú
sági írót égig dícsér s a magyar Campének
nevezi; egyben pedig elárulja a szerkesztő
személyét is, aki Cserneczky József.
Bajzáék Döbrentei dícséretét saját mü
vének tartották, mert hisz Wigand magya
rul írni se tudott. A szerkesztő Cserneczky,
meg egy 20 éves kezdő ifjonc volt. Elérke
zettnek látták tehát az időt, hogy kiugras
sák a bokorból Döbrenteit.
Ekkor lép fel Bajza Figyelmeztetésével
a lexikon ellen. Általában beszél a lexi
konok szükséges voltáról és hasznáról, de az
„ne felületes tudománnyal, himpellér ke
zek által” irattassék. Nem akarja hinni,
de ha valóban Cserneczky a szerkesztő, úgy
e mü csak gúnyj ára lesz az irodalomnak. A
közölt három mutatványon is végigtapos.
Hivatkozik, hogy Baloghnak az „agyvelő
rő l” írt cikkét már kivégezte Bugát (igaz,
hogy nem szerencsével.) ; Thaisz csak töre
déket közölt a constitutiókról; Cserneczky
meg nem Hunyady Mátyásról beszélt, ha
nem Lászlóról és Czillp-i Ulrikról. Isten
mentsen, hogy a külföldi lexikonok, majd
e magyar forrás után közöljenek rólunk
cikkeket. Kritikájának összegezése a terv
ről ez: „Belőlök fonák planum, félszeg tudo
mány. gondatlan munka, inconsequentiák,
grammatikai és stilisztikai tudatlanság,
visszás logika egymásra halmozva tűnnek
elő.”
E frontális támadás mellett viharzott el
Bugát említett attakja az agyvelő ügyében,
melyet már említettünk, de noha. a visszaigazítások során mások is segítettek neki,
itt mégse arattak Bugát nyelvészeti túlzá
sai miatt Bajzáék tiszta diadalt.
Súlyosabb sebeket ejt Fenyéry-Zádor
György „Egy szó Döbrenteiről ” c. írásra,
mely annak munkáiból vett idézetekkel és
—
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Nemcsak Kazinczy sajnálja, hogy Dessewffvt Döbrentei berántotta a dologba, dé
maga Bajza is, ki ezt írja róla: „Ö bár
gyönge író is, de tiszteletre méltó ember s
a haza gondjaiban őszült meg és sok cím
mel érdemli, hogy neve a publikum előtt
szenny nélkül maradjon. . . ”
Mégis meg kellett írnia Észrevételeit.
E válaszában kimutatja, hogy bármely
gyenge író is gróf Dessewffy, ellenfelei
közül még őt becsüli legtöbbre. Állításai
ellenébe felhozza, hogy igen nagy elmék
írtak már a tragikumról, de tragédiát'egyet
se írtak. A grófnak olvasottsága alapján
van emlékezőtehetsége, de ítélőképessége
még azért nincs. A lexikon életképtelensé
gét már szerinte az is mutatja, hogy a foly
tatása egyre késik. Hol vannak hát azok az.
A'zernyi előfizetők? A leghatalmasabb viszszavágása azonban ez a tétel, mely szó sze
rint így hangzik: „Megtanultam igenis a
társasági élet viszonyait tisztelni; tudom,
hogy ott herceg és gróf, báró és nemes, pol
gár és paraszt v an ; mivel tartozom min
denkinek, egyenként és együtt, értem, de
értem viszont azt is, s igen jól, hogy ezen
tartozás, ezen kötelékek csak a polgári kör
határáig nyúlnak s ott, hol az írói respub
lika kezdődik, hol a tudományok országába
léptünk, hol a társalkodási conventióknak
vége, ezek is megszakadtak. Itt nem szüle
tés, nem hivatal többé, egyedül okok, egye
dül ész adnak elsőséget; s én ezeknek szok
tam, ezeknek tudok térdet és fejet hajtani,
nem semmi actoritásnak, nem semmi grófi
méltóságnak. ’’
Döbrentei a csatát végleg elvesztette e
védelemmel. A védelmező grófot pedig1
annál inkább szíven találta e vágás,
mert hisz maga is még 1819-ben azt írta
Kazinczynak: „A tudományok és szép mes
terségek országa respublika, nem pedig

vassák el kritikáját, annak oka az lesz,
hogy úgy akarják feltüntetni majd a dol
got, mintha nem akarnának válaszolni,
pedig voltaképen nem tudnak.
Döbrentei leverve kerül ki a küzdelem
ből. Megtépett dicsőségével előkelő párt
fogójához gróf Dessewffy Józsefhez me
nekül. Kazinczy ennek hallatára megdöb
ben. Guzmics szerint is már túlzásba megy
a harc. Kölcsey is lélekzetfojtva nézi a
küzdelmet. Szemere örül s csak azt bánja,
hogy más végez Döbrenteivel. Fáy is mo
solyog a megcsúfolt szerkesztőn.
Kazinczy helyzete a legkényesebbé lesz,
mikor Dessewffy is beleszól a vitába. Maga
írja ekkor, hogy „ellene tenni soha semmit
sem fogok; s titkon még. inkább nem, mint
nyíltan. Én tehát pereteknek csak spectatora leszek . . . engemet a patvarba belé
ne vonjatok. . . ”
Dessewffy röpirata ezt a címet viselte:
„Az országszerte ösmeretes fiatal tudós
Zajbaj úrhoz, egy csupán józan eszű, ősz
hajú, békét szerető tudatlan.” A nemes
gróf Bajzát „Hazánk nagy pislogó mécsé ” nek szólítja meg s aztán megkezdi a kiok
tatást. Elítéli, hogy oly munkáról monda
nak ítéletet, mely még meg som jelent. Vé
delmezi Döbrentei nyelvészeti álláspontját.
A szerkesztő nem felelhet a cikkekért, mert
hisz oly nagy nevek is vannak az írók kö
zött, kik ezt el sem tűrnék. Ne kívánják
előre a munka tervét sem, kitetszik az majd
a megjelenő kötetek sorján.
Kritikájukat rút irigységtől fakadónak
tartja. Bajza már írt egy theoriát az epi
grammáról, noha epigrammát írni sem tud.
Jobb volna, lia- megírná a faragatlanság,
a Zajbajság tudományát, mert ahhoz
ugyancsak ért. Komolyan és komoran inti
ezután Bajzát és társait alázatosságra, ön
ismeretre és bűnbánatra.
—
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san s igazságosan érez — s azon férfiú ke
gyed.”
A Conversations Lexikon pedig kétség
kívül jobb lett, írói figyelmesebben írtak,
vigyáztak írásukra és állításaikra, mert hi
szen rájuk volt szegezve a legfélelmetesebb
magyar kritikusnak mindent meglátó két
szeme.
így mentette meg a hitújítás is egykor
az ó-egyház léteiét, mert azt legalább az
életét biztosító reformokra, javításokra
kényszerítette.
Oravecz Ódon.

monarchia, ezért nevezik a franciák: „la
Kepublique des lettres. . . ” Saját fegyvere
sebezte meg örökre gróf Dessewffyt.
A föharc ezzel eldőlt. A kisebb csata
mezőkön meg itt-ott később' is felcsattog
tak a fegyverek, de Bajza diadalát, elvei
győzelmét nem tagadhatta már többé senki.
Mikor Dessewfíy örök álomra hunyta
szemét, Bajza írta a legszebb méltatást
róla. Az özvegy az ismeretlen méltatóhoz a
hallgató lapokra célozva, ekkor írta e sza
vakat köszönő levelében: „Találkozott
mégis egy férfiú, egy barát, ki méltányo

Győri diákvilág.
„Nem szeretem Győr várának gyöngy várában laktomat,
.Mert a Duna, Rába, Rábca rákja rágja lábomat. ”
ság révén ismerkedtek meg a győriek a re
formáció tanításával — és mint szabad ki
rályi városi polgárok sok viszontagság után
— mert két templomukat is elvették — II.
József koráig meg tudtak maradni evan
gélikusoknak, sőt kicsi iskolájukat is, az
úgynevezett partikulát, fentartották.
A XVIII. században a protestáns iskolai
életben különbséget kell tennünk az anya
iskolák, alma materek és a hozzájuk kap
csolódó s tanítási rendjüket követő kis is
kolák, partikulák között. Alma materek
voltak Sopron, Pozsony és Eperjes, a refor
mátusoknál Pápa, Sárospatak, Debrecen és
Nagyenyed. A partikulák rendesen az
anyaiskolából kapták tanítóikat, akik gyak
ran, sikeres működés után vagy papokká
lettek, mint például Kiss János, akit Győr
ből Nagybarátira választottak papnak,
vagy visszakerültek az anyiskolába és an
nak professzoraivá váltak.
A győri iskola a soproni alma mater
partikulája volt. Amikor ott jártam, akkor
élte utolsó esztendeit és 1884-ben végkép-

Ez volt az első vers, amit győri diák
koromban megtanultam. Diáktársaim saj
tolták fejembe azon a helyen, ahol a Rábca
a Rábába beleszakad s ahonnan lehetett
látni az egyesült két folyónak a Kis Du
nába omlósét is. Ezzel a verssel köszöntöt
ték az újonnan érkezett nebulókat a győri
evangélikus algimnáziumban a győr-újvárosi lutheránus szigeten, amelyet a nagy
hajótörésből meg tudtak menteni.
Köztudomású dolog, hogy Győr, mint
régi erősség a Habsburg-uralom idején
jobbára német őrségre volt bízva. A német
őrségnek voltak Németországból hozott
papjai, akik között már akárhány akadt,
aki a reformáció szellemében hirdette Isten
igéjét, sőt Luther iratait is terjesztette a
katonák között. Győr városának polgársága
még akkor legnagyobbrészt német-ajkú
volt. Lassan, századok sorján magyaroso
déit meg. Hiszen a nyolcvanas évek első
felében, amikor még én ott diákoskodíam.
mint alumnista diák köteles voltam eljárni
énekelni a német istentiszteletre. A katona
—
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peu bezárta kapuit a tanuló ifjúság előtt.
Az iskolának összesen két rendes tanára
volt. Az I—II. osztályt egy teremben taní
totta Fadgyas Pál igazgató, ároni család
ból származott lelkes ember, maga is theológ'iát végzett tanár, ahogy általában régi
időkben szokás volt. A tanítást olyanfor
mán kell elképzelni, mint ma az osztatlan
elemi iskolákban. A III—IV. osztály me
gint együtt tanult. Ott már rajta kívül
Turcsányi Adolf nyugalmazott soproni ta 
nár is tanított. Emellett tanára volt még
az iskolának a mindenkori püspöki káplán,
aki a vallástant és a németet szokta ta
nítani, és még az egyik elemi iskolai tanító
is. Ha egy-egy tanár megbetegedett, akkor
akárhányszor maguk a lelkészek helyettesí
tették s így megtörtént — büszkeséggel
gondolok rá —, hogy egyszer Fadgyas Pál
helyett két hétig boldogult Karsay Sándor
püspök úr tanított bennünket ritka hiva
tásszeretettel.
Egy-egy osztálynak a lélekszáma termé
szetesen kicsiny volt. A harmadikba tizen
egyen, a negyedikbe már csak heten jár
tunk. így tehát megtanultunk mindent ala
posan, mert arra ugyan nem lehetett szá
mítani, hogy ma nem felelek. Különösen
híres volt a győri iskola -— s ezt Sopron
iján is elismerték — arról, hogy latin
nyelvben kiváló jártasságot tudott adni
tanítványainak s a győri iskolából Sop
ronba került ifjak a legtöbbször az első
sorba küzdötték fel magukat. Ilyenek vol
tak például: Hollós János mostani soproni
líceumi igazgató, Nagy György, a nem ré
gen meghalt koltai lelkész, Balogh István
esperes, Szigethy Lajos, Pálmai Lajos,
Hamvas József stb.
Az iskola a templom udvarában, a nagy
gyülekezeti konventház egyik szárnyában
volt, ahol most az elemi iskolák vannak.
-

Szünetben a víg diákság kiömlött a tágas
templomudvarra s vidám játékkal töltötte
idejét. Délutánonként azonban, különösen
a szabad délutánokon, a gyülekezeti telek
és a Rába folyó közötti füzesben ütöttünk
tanyát, ahol fényesen illusztráltuk az isko
lában tanult pun háborúkat rómaiakra és
punokra oszolván. Sőt a tengeri csatát is
megkíséreltük, a Rába-parton dereglyékbe
szálltunk és úgy küzdöttünk egymással,
aminek egyik szomorú eredménye lett, hogy
a dereglye elszabadult és csak a csónakház
nál tudták kifogni. Az utolsó összecsapás,!
ennek a pun háborúnak az iskolában ját
szódott le, Fadgyas Pál igazgató ítélőszéke
előtt. A rómaiak is, a punok is kikaptak.
A diákság nagyobb része győri, vagy
győrvidéki volt, hiszen az iskolát jórészt
azért tartották fönn, hogy a győri családok
ne legyenek kénytelenek messze vidékre
küldeni gyermekeiket s ez a kis iskola ak
kor a polgári iskolát pótolta. A környék
ben oly ragaszkodás élt a győri gyülekezet
hez és iskolájához, hogy szinte bűnnek tar
tották Sopronban diákoskodni, mielőtt va
laki a győri iskolát el nem végezte. Jöttek
azonban távolabb vidékekről is tanulók
Győrbe, akiknek az ellátásáról a győri gyü
lekezet gondoskodott. Ez a gondoskodás
kétféle volt. Voltak alumnisták, akik házról-házra jártak ebédelni a jobbmódú csa
ládokhoz. A várost öt kerületre osztották
fel és a konvent jelölte ki azokat a családo
kat, ahova a tanulók eljárhattak. Rende
sen párosával jártak s előző nap bejelentet
ték mindig, hogy jönni fognak. Oly szíve
sen fogadták őket, mint távolról jövő ven
dégeket és jövetelük bejelentése után akár
hányszor „aprómarhanyáj közt lön ször
nyű ítélet” . Annyi család jelentkezett az
alumnisták ebédeltetésére, hogy néha egye
seket mellőzni is kellett. A jótétemény esek
8
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második csoportját a konviktorok alkották.
Valaha volt bennlakás is Győrött (konviktus) és ennek emlékét őrizte meg ez a név.
cikkor már csak a jobb tanulóknak, körül
belül négynek-ötnek az ellátását fedezte a
konviktus alapja. Számukra a két egyház
finál fogadtak ebédet, s ha jól emlékszem
75 forintba került egy évi ebéd. Én hamar
konviktor-sorba kerültem és előbb Kováesics egyházfinál, majd Szabó György egy
házfinál kaptam ebédet, vasárnaponkint
bort is azzal az erős meghagyással azon
ban, hogy sehol vele el ne dicsekedjem.
Eeggelit, vacsorát a rendesen küldött ha
zaiból állítottuk elő. Akkor Győr oly vi
rágzó kereskedelmi központ volt, különösen
gabona- és fakereskedelme annyira híres,
hogy még Fejér megyéből is odahordták a búzát. Egy napi járóföldre esett
Győrtől és bizony a megelőző nap kora
hajnalán indultunk útnak kocsin Kisbéren,
Mezőőrsön, Peren át. Alig volt hét, hogy
egy velegi ember meg ne fordult volna
Győrött, vagy a szomszéd faluk rokonságá
ból meg ne látogatott volna valaki. És soha
sem jöttek üres kézzel. Nekem azonfelül
még az a kedvezés is jutott, hogy egy ki
lencven esztendős özvegy asszonynál,
özvegy Kőmives Mihálynénál, aki Zathureczki Sámuel volt győri „énekvezér
nek” a leánya volt (Énekes-könyvünkben
több ének őrzi emlékét) kaptam aprócseprő szolgálatokért, asztalterítésért, ideoda szaladgálásért, lakást, reggelit és va
csorát. Máig is kegyelettel és szeretettel
emlékszem az áldott jó lélekre, aki úgy
bánt velem, mint gyermekével és aki estén
ként színes és eleven elbeszélésekben ismer
tette meg velem Győr sorsát a francia meg
szállás alatt. Látta egyszer Napóleont,
magát is.
A győri gyülekezet gondoskodott tanulói
—

számára egy kis aprópénzről is. Temeté
sekre alumnistákból és konviktorokból válo
gatták össze az énekkart és nagyobb teme
téseken néha egy-egy forintot is kaptunk
fejenkint. Annyit mindenesetre megkere
sett kiki, hogy a szálláspénzét kifizethette
belőle.
Az akkori időknek a tanítási rendje sze
rint délelőtt és délután jártunk iskolába,
azonban túlterhelésről nem panaszkodhat
tunk. Inkább arra törekedtek, hogy azt a
keveset nagyon jól megtanuljuk. Hellyelközzel voltak iskolai ünnepélyek, úgyneve
zett próbatételek, ahol zsengéinket az
iskolaszéknek bemutathattuk és a jobb
szavalok szavaltak is. 1884-ben IV. osztá
lyos koromban, az iskola utolsó esztendejé
ben, engemet ért az a megtisztelés, hogy
a győri gyülekezet Luther-ünnepélyéről
írt dolgozatomat az egész gyülekezet színe
előtt felolvashattam. Ma is fülemben csen
genek az ősz főpásztor szavai, amikor elbú
csúztatott bennünket az iskolától: „Ne fe
lejtsétek el, hogy ti voltatok ennek az isko
lának utolsó diákjai s annál jobban igye
kezzetek, hogy ennek az iskolának híre tibennetek éljen tovább” . Az ősz főpásztor,
ha Győrből Sopronba érkezett és az isko
lákat meglátogatta, minden osztályban el
sősorban a győriek után érdeklődött és
látható öröm sugárzott arcáról, hogyha a
kedvelt győriek szépen feleltek és az isko
lának dicsőséget szereztek. Amikor már
mint II. éves theológus Sopronban megír
tam pályamunkának a Kiss János alapí
totta soproni Magyar Társaság történetét,
ami nyomtatásban is megjelent és egyik dí
szes kötésű példányát átnyújtottam a főpásztornak, ezekkel a szavakkal fogadta:
„Fiam, meglátszik, hogy győri diák vol
tá l!”
(Folyt, köv.)
Kovács Sá-ndoi'
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Nemes törekvések.
Máté 20. 20— 28.

„Akkor fiaival együtt odament hozzá
Zebedeus fiainak anyja, és leborulván,
kérni akart tőle valamit. Ö pedig mondó
neki: Mit kívánsz? Feleié neki: Rendeld
el, hogy ez az én két fiam üljön a te
országodban egyik a jobb-, másik a bal
kezed felöl. Jézus erre azt felelte: Nem
tudjátok, mit kértek! Ki tudjátok-e inni
azt a poharat, amelyet nekem kell kiinnom?
Vagy fel tudjátok-e venni azt a keresztséget, amellyel én niegkereszteltetem ? Mon
dának neki: Meg tudjuk tenni. És monda
nekik: Az én poharamat ugyan kiisszátok,
de hogy az én jobb-, vagy balkezem felől
üljetek, az nem éntölem függ, hanem azok
nak jut, akiknek az én Atyám elkészítette.
Mikor ezt a többi tíz tanítvány meg
hallotta, megütköztek a két testvéren. Jézus
azonban magához híván őket, mondá: Tud
játok, hogy a pogányok fejedelmei ural
kodnak azokon és nagyjaik leigázzák őket.
Közietek ne így legyen, hanem aki közöl
tetek nagy akar lenni, szolgáljon nektek és
aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti
szolgátok. Mint ahogyan az Emberfia sem
azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem,
hogy ő szolgáljon és életét adja oda vált
ságul sokakért.”

Bármit is mondanak erről a két fiúról,
egyet meg kell hagynunk: nemes törekvé
seik voltak. Ezért megérdemlik a szeretetünket. Ugyan hol vehették az álmukat ?
-

Az evangéliumban a két fiú előtt ott áll az
édesanyjuk és ő kér a nevükben. Ha bele
tekinthetnénk ezeknek a fiuknak az ottho
nába! Mert olyan megragadó ennek a kép
nek a kezdete. Gyönyörködik az ember
lelke annál a gondolatnál, hogy milyen
meghitt lehetett Zebedeusék otthona. Az az
otthon, amelyben a fiuk lelke annyira öszszeforrott az anya leikével. Ahol ilyen jóbarátok és bizalmasai egymásnak a gyer
mekek és a szülők. Ha valaki elmenőben
betekintett volna házuk ablakán, szegény
hálót foltozgató embereket látott volna, pe
dig ezek a szegény emberek gyönyörű jö
vendőről álmodtak.
Érted-e, m it olvasol ? Azt olvasod, hogy
az otthon szent hely ezen a földön. A ne
mes törekvések bölcsője. Áldott asszony az
az anya is, aki annyi szeretettel készítette
elő mostani utadat a vakációd egész ideje
alatt. Varrt, mosott, szeretve dolgozott a
keze és közben jóságos ajkáról folyt a szó,
ha visszaemlékezel beszédére, kicsillant ab
ból az anyád vágya, az, hogy neked nagy
gondolataid, nemes törekvéseid legyenek.
Az ő lelke irányított templomba, tanított
meg hazád szeretetére, a magyar szó meg
ragadó bájára, ő ébresztett benned fogé
konyságot a költészet szépsége iránt, meg10
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szerettette veled a természetet, a művé
szetet, érdeklődést kelt benned a virág és
állat iránt, megkért: légy jó minden em
berhez. Mert az anya kérelme Jézus előtt
ma is az, hogy gyermeke helyet találjon
Isten országában.
Azt is olvasod, hogy magadnak is célt
kell magad elé állítanod, mely megér
demli lelked minden nemes törekvését. A
Zebedeus-fiak magosba igyekeztek. Olyan
öröm ilyen fiukat látni. Neked, a magyar
jövendő hordozójának, nem lehet a ma di
vatossá vált beteg törekvésed, hogy csak
azért tanulsz, hogy hamarosan pénzt, sok
pénzt keress, mindenáron, mindegy, hogy
mennyire becsületes az útja. Nem lehet a
legmagasabb gondolatod, hogy megszerezd
a legújabb típusú motorkerékpárt, vagy
autót. Amíg minden gondolatod csak enynyire ér, addig egyáltalában nem jutottál
messzibb mint odahaza a kisöcséd, aki a
csillogó ruha kedvéért mindenáron a király
kocsisa akar. lenni. A Zebedeus-fiuk arra

akarnak megtanítani, hogy kérdezd meg
imádságodban Jézust, mi az igazán nemes
törekvés? Lehet, hogy Jézus felelete téged
is éppen olyan meglepetésszerűen ér, mint
azt a két fiút. Jézus az ember legnemesebb
törekvéseit a szolgálat felé akarja irányí
tani : „Aki közöttetek nagy akar lenni, szol
gáljon nektek-’.
Ha e szent ige fölött elgondolkozol, akkor
már nagyon sokat értél el. Most aztán hir
telen észreveszed, hogy megkezdődik körü
lötted az ellenállás. Még a legkedvesebbek,
a közeledben is, talán lebeszélnek. De ha
nehézséget szerez is új törekvésed, ne gon
dold, hogy ideálod megcsal téged. Hogy
te boldogságot vártál és ime békétlenné
tesz. Sose adj helyet ennek a gondolatnak,
mert saját vágyad, a szülőd kérése legjob
ban akkor valósul meg, ha szeretetben szol
gálni tudsz. Megtiszteltetés és előlülő hely
az Isten országában az, ha Jézus oldalán
küzdve, dolgozva, törődve szolgálsz.
Wolf Lajos.

A művészetek őskora — Nyugat-Ázsia művészete.
megoldási lehetőségek, az anyagok. Ezek a
fizikai feltételek határozzák meg, hogy
délen lapos, északon meredek tető jó, hogy
Assziria építészete vályogépítés, Egyptomé
kőépítkezés. A második fontos tényező a
népiélek. Minden művészet a nép leikéből
fakad és állandóan abból táplálkozik. Ezért
leghívebb kifejezője a művészet a népnek,
mely létrehozta. Végül van még egy lénye
ges tényező: a kor. Üj korok, új eszme
körök viharzaiiak végig a világon s hatá
suk alatt a földtől és néptől függő művé
szetek állandó változáson, folytonos fejlő
désen mennek át. Ebbe a három csoportba
oszthatók mindazon hatások, melyek a mü-

Ősidők óta él az emberben a vágy mű
vészit alkotni. A művészet első nyomai
ugyanolyan régiek, mint az emberiségé. Az
őskor népeit, kultúráját, művészetét homály
fedi. De amint a történelmi korba lépünk
s meghatározott népek és korok állnak előt
tünk, azt látjuk, hogy a művészetek leg
hívebb kifejezői e népeknek és e koroknak.
Ezt tapasztalhatjuk az emberiség egész
fejlődése alatt és ez adja a művészetek ma
gas kulturális értékét.
A művészet kialakulására és fejlődésére
.az első fontos körülmény az a hely, ahol
keletkezik, az ország földrajzi és fizikai
karaktere. Ettől függenek a szükségletek, a
—
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vészetek fejlődését irányítják. Kisebb nép
vagy rövidebb kor. ú. n. iskolát, nagyobb
kor, nagyobb nép művészetének összessége
stílust alkot. Stíluson tehát egy kor, egy
nemzet művészi sajátosságait, művészeté
nek karakterét értjük.
Minden kor stílusára természetesen ha
tással vannak az elmúlt korok stílusai. Áll
ez főképen a mai művészetekre, melyek
minden korok és minden népek művésze
teiből merítenek. Most abból a szempontból
akarjuk sorra venni a történelmi stíluso
kat, hogy melyek voltak és milyen hatással
az európai művészetek kialakulására. Tíz
fejezetben röviden meg fogjuk ismerni a
fontosabb stílusokat az őskortól nap
jainkig.

Korsó.

már gazdagabb: görbe vonalak kezdenek
szerepelni, csiga- és hullámvonalak. A
bronzkor az ornamentika kora. Ezt a vona
las, szerkeszthető ornamentikát geometriai
ornamentikának nevezzük. A történelmi
korok ezt a növényvilágból vett elemekkel
gazdagítják.

Kószálj kecske rajza.

Kezdjük a kőkorszak művészeti emlékein.
E korból fegyverek, dárda és nyílhegyek
maradtak ránk nagyobb számmal. Művé
sziességüket szabályosságra, szimmetriára
való törekvésük adja. Maradtak rajzok,
kecskék, szarvasok, halak stb. egyszerűen
vonalas, de kitünően megfigyelt és néha
rendkívül ügyesen megrajzolt ábrázolásai.
Cseréptárgyak, korsók, edények ornamentális díszt mutatnak, vagyis olyan rajzot,
mely csak díszíteni akar és nem ábrázolni.
Ez ornamentika motívumai,vagyis a meg
ismétlődő elemi formák a pont, vonal, há
romszög stb. Minden ornamentikának ezek
az alapelemei. A bronzkor ornamentikája
—
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Dárius sírja.

A legrégibb művészetek egyike Mezo
potámia népeinek, a Sumérok, Asszírok és
Babyloniaiaknak művészete. Kezdetét a Kr.
e. 4. évezredbe tehetjük. Az ország fában és
kőben szegény,
de gazdag agyagban.
—

A khorzabadi palota kapuja.

Gsatajelenfit.
—
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Agyaggal építkeztek tehát s ez rányomja
bélyegét az egész építészetre. Nyomott, 'tö
mör épületeket alkottak, kevés és nem fi
nom díszítéssel, színes csempével burkolva.
Rabszolganép volt, önző és hatalmas kirá
lyainak emelt óriás palotákat. A kor e mo
numentális építkezése, az egyptomi pira
misok és nagytemplomok kora. Sajnos, ép
pen az anyag gyarlósága miatt igen kevés
maradt ránk e kor alkotásaiból.
Királyi palotákat építettek, magas, mes
terséges terraszokon. A palota kis helyisé
gek tömkelegéből és a templomból állt.
Anyaguk nem égetett, hanem csak szárított
s így nem szilárd és nem ellenálló anyag.
Ezért kellett vastag falakat, kis helyisége
ket építeni és kívül az egészet égetett cse
réppel burkolni. Különös gonddal csak a
kapukat képezték k i: kapuvédő bálványok,
hatalmas tornyok közt nyíltak és boltívek
kel voltak lezárva. A boltozást sokszor al
kalmazták, a dongát (félhengert) és a ku
polát, Templomuk rendszerint hétemeletes
torony, minden emelet másszinű cseréppel
burkolva s egy-egy bolygót jelképezett. A
falak tetejét lépcsős pártázat, oldalát dom
borművek és cserép mozaikok díszítették,
így fejlődött ki szobrászatuk. Díszítő,
nagyvonalú, de merev és durva. Élesen ki
emelik a test formáit, hajat, szakáit szigorú
párhuzamosokkal ábrázolnak. Ornamenti
kájukban növényi elemek lépnek fel,
díszítéssé egyszerűsített (stilizált) pálmák,
lótusz- és papiruszvirágok. Festészetük nem
volt. Egész művészetüket durva nagytömegüség jellemzi, finomság, szépség, kellem
teljesen hiányzik belőle.
Annál több van ezekből a perzsák művé
szetében. Perzsia építészetét a sok fa hasz
nálata jellemzi. Ennek következménye a
sok oszlop, a nagy csarnokok, a finom, rész
letes kidolgozás. Perzsia művészete is kirá
—
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lyait szolgálja, de paloták mellett már dí
szes sírokat is találunk.
Királyi palotáik, hasonlóan a mezopotá
miaiakhoz, magas terraszon épültek. Ök is
szárnyas szörnyeket állítottak a kapuk
mellé. A palotánál azonban új a csarnok,
mint Xerxes 36, Dárius 100 oszlopos csar
noka. Ez nagy haladást jelent Mezopotá
mia építészetével szemben s ezeknek létesí
tését az tette lehetővé, hogy vastag falak és
boltozatok helyett karcsú oszlopokat és
fagerendás födést alkalmazhattak. Maguk

Perzepoliszi oszlop.

az oszlopok érdekes alakúak: Két egyszarvú
vagy bika tartja a gerendát s a keresztbe
menő gerenda közöttük megy át.. Korábbi
oszlopoknál csak ennyi az oszlopfő, későb
biek gazdagabbak, ezeknél négyszeres csi
gavonalak, egyptomi pálmaoszlopfőhöz ha
sonló kehely és lelógó levelek következnek
még. Az oszlop így szép és finom képzésű,
hibája csak az, hogy az oszlopfő túl nagy,
majdnem fele az egész oszlopnak.
A szobrászatot nem vitték előbbre. Űj
műfajként lépnek fel náluk a cserép—

mozaik-alakok, de ezeket is, mint szobrai
kat merevség és durvaság jellemzi.
Finomabb és fejlettebb művészetet talá
lunk Ázsia nyugati partvidékein. Itt Kisázsiában és Szíriában a föníciaiak (punok),
hittiták, Frigia, Likia stb. nyomtalanul el
tűnt népei alkottak jelentős művészeteket.
Legnagyobb számmal sírok maradtak ránk.
Ezek azért is jelentősek, mert kőbe, szik
lába vésve a lakóházak formáit utánozzák
s így az akkori szerkezeteket juttatják
ránk. Különösen érdekesek a likiai sírok.
Amrithi sírtorony.

Ciprus szigeten megmaradt oszlopfők, mert
csigavonalaikkal a későbbi görög ión osz
lopfők előfutárai. Kisázsiára jellemző sír-

Golgósi
oszlopfő.

forma a tumulus, ez alul henger, felül ala
csony kúpalakú s ilyent az etruszkoknál is
találunk Itáliában. Föníciai mesterek épí
tették a jeruzsálemi nagy templomot, de
ebből kő kövön nem maradt.
E népek építészetében fejlődést talá
lunk Mezopotámiához képest, Finomság,
részletes kidolgozás, nagy csarnokok, kar
csú oszlopok születtek, új formáknak, új
eszméknek egész sora. A képzőművészetek
ezzel szemben semmiféle haladást nem mu
tatnak. A föníciaiak szobrai csak olyan
esetlenek, müvészietlenek, mint az asszíroké.
Ezen népeknél az építészet a lényeges mű
vészet, a többiek csak ennek járulékai.
Az építészetüknek pedig jelentősége az,
hogy előkészítette a talajt a klasszikus gö
rög művészetnek.
Valér Erik.

Likiai sziklasír.

Ezeket különös alakú talpgerenda jellemzi.
Ennek a szántalphoz hasonló formának
eredete az lehet, hogy a sziklás partvidéken
görbén nőttek a fák, amikből összeillesz
tették e talpgerendákat. Felül a köröcskék
a végigfektetett gerendák végeit jelölik.
Ebből az ú. n. csapos gerendázatból (mert
az egyes fák csapokkal vannak összekötve)
fejlődik ki majd a görög és római ú. n.
fogroyat. Fönícia leghíresebb emléke az
amrithi sírtorony. Alul négyzetes, közepe
hengeres, fönt egy kőből készült (monolith)
kupola zárja le. Érdekesek még az itt és
—
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
OLVASÓINKHOZ. Isten segítségével volna. A kezdet nehézsége, a gazdasági
immár IX. évfolyamára indul az újra- válság nagy-nagy akadályokat gördítet
éledett Ifjú Évek. Most, mikor megnyíl tek elénk.
nak az iskola kapui, a magyar ifjúság
És megmondjuk nyíltan: sokszor a meg
jóbarátja újra kopogtat sziveteken és nem értés is.
kéri, hogy fogadjátok őt szeretettel.
Mi azonban lankadatlanul haladunk to
Az Ifjú Évek megújult erővel kezdi vább a megkezdett ríton, bízva a jóságos
az új tanévet, de a régi nagy szere  Istennek segítségében, aki le fogja dön
tettel folytatja munkáját, azt a munkát, teni az akadályokat és a meg nem értést
amelynek célja az evangélikus magyar is megértő szeretetté változtatja át.
ifjúságot vezetni előre egy jobb jövendő
Tőletek szeretetet, sok-sok szeretetet
felé s a romokon megépíteni az új magyar kérünk. Azt kérünk hát, ami van. Gyüle
életet.
kezzetek minél nagyobb számban az Ifjú
Mint eddig, úgy ezután is, havonként Évek táborába. Azokat a fiatal ismerősei
kétszer jelenik meg a folyóirat: a hónap teket, akik még nincsenek egy sorban ve
közepén és végén. Terjedelme sem válto lünk, hozzátok magatokkal. Hadd le
zik meg, mert egy-egy szám 16 oldal lesz gyünk együtt, mi e szomorú országban
az idén is. Ez a formája a lap megjelené szétszóródott magyar evangélikusok egy
sének bár sokkal költségesebb, mint volt, érzelemmel és egy akarattal, mert így
midőn havonként egyszer 32 oldalban je leszünk kicsinységünkben is erővé és ha
lentünk meg, mégis szükségesnek tartjuk talommá.
ezt a kiadási többletet is vállalni, mert azt
Szabó Laura, Pápa tudassa idei címéi,
tartjuk, hogy minél gyakrabban érintke hogy a könyvjutalmat elküldhessük. A
zünk veletek, Kedves Olvasók, annál köz jutalomkönyv körül tévedés történt, azért
vetlenebb lesz a kapcsolat közöttünk. Az késtünk ilyen soká.
előfizetési ár sem változik meg.
Mohar Géza és Molnár István. Pályá
Azokat a fogyatékosságokat, melyei zatotok beérkezett, de a jutalmakat a ke
bizonnyal megvoltak eddig lapunkban, vés számú érdeklődő miatt egyelőre nem
igyekeztünk teljesen legyőzni. Az elmúlt adjuk ki. A pályázatot, ha más formában
esztendőben a megjelenésben, jutalom- is, meg fogjuk az ősszel ismételni. A ti
könyvek szétküldésében sokszor volt ké
pályázatotok érvényes lesz erre az új pá
sedelem. A szerkesztés tekintetében sem lyázatra. Egyébként a dolgozatokért di
adhattuk mindig azt, amit szerettünk cséret.
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