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KERESZTREJTVÉNY.

Vízszintes sorok: 1. Az asztalos szokott. —
2. Iszunk belőle. — 7. Mindent üt (kártyában).
— 9. TD. — 11. Szeretik a lányok, de fiúk sem
vetik meg. — 14. Az egycsöves rádiókészülék
- leglényegesebb alkatrésze. — 17. Területmérték
(ékezethiba). — 18. Leánynév. — 20. Kérdő
névmás. — 21. Névelő. — 23. Ginóber rádió, készítési kísérlete ütött ki így. — 24. Nem roszszak. — 26. Tót fiúk használják különösen. —
28. Németül fésű. — 29. . . . pecsenye (névelő
vel)- — 30. A nagymama harisnyát . . . — 32.
Kémiában is előfordul, elektromosságnál is. —
33. E-vel a végén, ő fedezte fel a rádiumot. —
34. Nem az. — 35. Enélkül nem lehet intarziát
csinálni. — 36. A leány legszebb dísze. — 37.
Minden ételnek van (ford.). — 39. Három bo
k o r ... (a-val a végén). — 41. Azonos mással
hangzók. — 42. Gyüjtőnapkor kerülik. —• 43.
A Bodeni . . fölött kísérletezett a Gráf Zep
pelin. — 44. Enélkül régente nem lehetett főzni.
— 45. „V iseli” szinonimája. — 47. Anőd . . .
(többes szám). — 49. Van izzítós, anód- stb. —
51. Állat adja. — 53. Varró eszköz. ■
— 54. Vo
natkozó névmás. —- 55. Ha sok a szakácsnő,
ilyen a leves. — 56. Kellemetlen ha megüti az
embert. — 57. 1922-ben meghalt déli sarkutazó
nevének mássalhangzói össze-vissza.---- 61. A

(Beküldték: L ied e- és T rautm ann.)

mama meg . . . a tésztát. — 63. Ta-val a végén
rendesen a harmadik tál étel. — 64. Fényké
pezési szereknél használatos. — 65. AO. —
67. Ebben az országban mondta Galilei: „Eppur
si muove. — 68. Mindig ilyenek a lányok. —
t í . I t t terem a legtöbb hagyma. — 72. Meg
k e r e s i ” a kenyerét (franciául). — 74. Munka
után mindenki kezet . . . — 75. Fűtőtest ké
szítésére használják (utolsó betűje hibás!). —
76. Ku . . . — 77. Állatbör. — 78. Főzés után
kell csinálni az étellel. — 80. Arany franciául.
— 81. K ártyajáték li-vel a végén. — 83. Mindig
szidják, de nélküle nem tudnak meglenni. —
84. „Az én lakásom” költőjének monogramraja.
— 85. Névelővel Szegeden van sok. — 86. Dur
ranását csak a férfiak szeretik. — 88. Idegen
pénz (fordítva). — 89. Minden lánynak kell
tudni. — 92. L-l férfinév. — 93. Veszedelmes
folyadék. —■ 94. Pogácsát szokott sütni. — 95.
Van dió, hal, len, illanó, stb. — 99. Használnak
mindenféle fa jtá t (iskolában is !). — 103. Ár
pádházi . . . Erzsébet (a-val). — 105. Rend
szerint háztetőn látható. — 106. Erről a helyről
is elneveztek magyaros hímzést. — 107. Az első
repülő ember. — 108. Káka tövén költ. — 109.
Ilyen fésű is van. — 110. A kofákkal kell
tudni . . . ni.
Folytatás a boríték 3. oldalán.

SZÜRET.
Annak az isteni kéz alkotta csodálatos körképnek,
amelynek címe: Az ősz, egyik legmegkapóbb jelenete
a szüret. A kertben még őszi rózsák és krizántémok
bólogatnak, a tarrá vált mezőt őszi vetésre vágja az
eke, ökörnyál úszik a levegőben mélán s kéklikba rét
utolsó virága, az őszi kikirics.
Fönn a domboldalon zajlik az élet, hangzik az ének
és telik a puttony, vidám leányok és legények vágják
a dúsra érett fürtöket. Búsan tekint alá a seregélyhad
féltett kincsének tékozlóira, akik tavasz, nyár, ősz
pompás gyümölcsét egy nap alatt, kettő alatt képesek
semmivé tenni. De aztán bölcsen megnyugszik, mert
tudja, hogy akármilyen figyelmes legyen is a szüretelők
szeme, mégis marad a tőkén annyi, amennyi neki elég
lesz böngészésre s legalább nem fogja rettentgetni
ezután a vincellér puskájának durrogása.
•
A pince előtt tákolt ágason vasbográcsban fő a
birkapörkölt, illata Ínycsiklandozón terül szét a reggel
óta dolgozók között.
)3ziiret van, meghozta gyümölcsét a domb, Tokaj
szöllővesszeje csepegteti a nektárt. Kongó hordók és
üres pincék megtelnek s néhány nap múlva csodás
csend borul a tőkék és venyigék élettelen világára. . .
Lágy kenyeret a tiszai róna, szöllőt a lankás ter
mett bőven, h a j! de mégis mást ért a magyar ember a
szöllőn és a lágy kenyéren! H aj! mikor lesz már bol
dog aratásunk s igazán vidám, nótás szüretünk? Fel
támadásunk tavaszi reménységét mikor érleli valóra
az élet?
Magyar fiatalság, te reményes szöllőkertje mostani
szomorú életünknek, ifjak, ti életerős szöllővesszei, ígé
retei az eljövő szüretnek, tudjátok-e, hogy várakozó
szemekkel tekint rátok egy egész nemzet? Tudjátok-e,
hogy meg van írva az élet könyvében a nagy igazság,
amelyet Jézus mondott tinéktek: „Én vagyok a szöllőtő. ti a szöllővesszők; aki énbennem marad, az terem
sok gyümölcsöt.”
Ha nem tudtátok, tudjátok meg most, ha már tud
tátok, tartsátok is meg. Mert várunk, nagy magyar
szüretre várunk, tőletek függ, hogy ne várjunk hiába!
R. M. Gy.
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Az Ágostai Hitvallás mindenkor méltó a
tiszteletre. Jubileumi esztendejében mégis
különös figyelemmel és szeretettel fordu
lunk feléje. Érezzük, hogy ezt az évet nem
szabad elmúlni engednünk az ünneplés fé
nye és melege nélkül. Minden történelmi
évforduló egyébként is jó alkalom a foko
zott emlékezésre; a visszagondolt múlt tanúlságai pedig igen hatásos eszközök a
lelkek megmozgatásában. Mi magyarok
nem régen a közelből tapasztalhattuk, mi
kép lehet jubileum ürügye alatt tünteté
seket rendezni és mi módon lehet az ünnepi
hangulatot hasznosítani. Hogyan, miért
mulasszuk el tehát mi az ünneplés drága al
kalmát? Az Isten adta ezt is nekünk, hogy
bölcsen emlékezzünk és szívből örüljünk.
Elsősorban magunk vallanók kárát, hogyha
meglankadnánk az ünneplésben. De kára
volna ebből az egész keresztyén világnak
is, mert nem fordulna a tekintete kellő
eredménnyel az 1530-iki év nagy eseménye
és az Ágostai Hitvallás felé. Nem kétsé
ges ugyanis, hogy általános figyelemre
és nagyrabecsülésre méltó az, aminek em
lékévet szentelünk.
I. Amikor megemlékezünk az ágostai
vallástételről, az érdeklődésünket minden
előtt a hitvalló személyek kötik le. Való
ban csodálatos volt a cselekedetük! A ha
talmas német-római császárral és a biro
dalmi gyűlés többségével szemben kellett
állania a hét fejedelmi személynek és a két
városi vezetőségnek. Mégis aláírták az
evangélikusok tanítását, sőt -— a gyűlés
színe előtt megjelenvén — mintegy ők vol
tak az irat átnyújtok Bátorságukat még
jobban megbecsülhetjük, ha arra is gondo
lunk, hogy az előző évben, 1529-ben a speyeri birodalmi gyűlésen a pápások ugyan
—

.

csak emlegették a wormsi határozat végre
hajtását. Károly császár is mostanában
szünetet tartott külső háborúskodásaiban
és a hatalmát az evangélikus fejedelmek
leverésére akarta fordítani. Szeretett volna
valami szép eredményt kimutatni, hogy
bebizonyítsa igazhitűségét a római pápa
előtt; úgy vélte, hogy a legméltányosabban
a wittenbergi eretnekség kiirtásával en
gesztelheti ki a pápát azért a pusztításért,
amelyet zsoldos seregei 1526-ban vittek
véghez Róma városában. A mohácsi vész
esztendejében ugyanis sem a pápa, sem a
' császár nem törődött sokat a török vesze
delemmel ; minket, magyarokat magunkra
hagytak s egymással háborúztak. S amint
látnivaló, 1530-ban is előbbre való volt
mindkettejüknek az evangéliom tanításá
nak elfojtása, mint a török visszaszorítása.
A császár részéről tehát kegyvesztés, hatalomfosztás veszedelmei várakoztak az
ágostai hitvallókra. Ők azonban magukra
vették a nehéz feladat terhét és megma
radtak a megtisztított keresztyénség ügye
mellett. Megérezték a történelem követelé
sét : ha _ők meginganak, kétségessé teszik
az egyházjavítás addig elért sikereit; —
ha megállanak, megkönnyítik kortársaiknák és a következő nemzedékeknek az evan
gélikus tanítás elfogadását.
Vallástételüket két más szempontból is
érdemes megfigyelni.
Az ágostai hitvallók nem csupán a ma
guk személyéért állottak helyt. Hatalmas
töm egek képviselői is voltak. A fejedelmek
mögött ott állott országuk népe. A városi
tanácsosok mögött a városi közönség. Az
ágostai gyűlésen e fejedelmek és vezetők
kezében volt letéve ezrek meg ezrek vallási
meggyőződésének sorsa! De a hitvallók fe
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lelőssége kiterjedt még azon a körön túl is,
melyről tudtak. Mert világos, hogy például
a két aláíró város nemcsak önmaga nevé
ben nyilatkozott, hanem kifejezésre ju t
tatta sok-sok város állásfoglalását is. Nem
mindegyik városka juthatott szóhoz. A
.gazdag és független birodalmi
város,
Nürnberg, mindenesetre joggal hordozta
az apostoli intés szerint mások terhét. V i
szont ezek a háttérben álló tényezők nagy
segítségükre voltak az ágostai hitvallók
nak. Elég már arra gondolni, hogy meg
nyugtató tudat volt számukra: nincsenek
magukban! S ott volt mögöttük az értük
imádkozó Luther Márton.
Az ágostai vallástételnél továbbá azt is
figyelembe kell venni, hogy az voltaképen
<az egész világ előtt történt. Károly császár,
egyúttal spanyol király körében állandóan
voltak spanyolok. A gyűlésen jelen voltak
Ferdinánd magyar király, Mária, II.
Lajos özvegye és kíséretükben többen ma
gyarok. Azonkívül megjelentek a pápa és
a királyok követei is. A hitvallók szava te
liét hamarosan eljutott Európa minden
tájára.
Mindezt elgondolva hálás kegyelettel és
lelkesedő érzéssel ünnepeljük a dicsőséges
tettü hősöket.
Lelkünket azonban a múltról a jelenre
tereli a magunk helyzetének meggondolása.
Ennek az eredménye pedig nem lehet más,
mint az elszánt akarás, hogy vállaljuk
kötelességünket: az ágostai hitvallókkal
■együtt nekünk is hitvallóknak kell lenötünk.
Az Isten akarata minket is nehéz időkbe
helyezett bele. A Krisztus evangéliumának
és egyházának ellenségei évről-évre szapo
rodnak és erősödnek körülöttünk. Akarva,
nem akarva ismételten ér minket is a fel
szólítás : közöld a meggyőződésedet, — tégy
—

vallást a hitedről, — bizonyítsd meg a hű
ségedet. S nekünk helyt kell állnunk. Is
mert dolog pedig az, hogy épen az ifjúság
kerül a leggyakrabban a vallástevés nehéz
helyzetébe. S könnyű belátni azt, hogy
hazánkban is a mai ifjú nemzedéken for
dul meg leginkább, vájjon mi lesz a sorsa
az evangélium egyházának. J a j nekünk,
ha majd a történelemnek azt kell felje
gyeznie rólunk, hogy gyengeségünkkel,
közömbösségünkkel, hűtlenségünkkel pusz
tulásba sodortuk az Ágostai Hitvallás né
pét! De áldani fognak, ha felismerjük
nagy és szép történelmi hivatásunkat és
megállunk kötelességeink végezésében.
Valahányszor bizonyságot teszünk hi
tünkről, mögöttünk is ezren meg ezren fog
nak állani. Biztatnak, lelkesítnek és imád
koznak értünk. S nagyon fontos, hogy tud
junk erről. Gondoljuk csak el, milyen ne
héz helyzete van egy evangélikus ifjúnak
vagy lánynak, ha olyan iskolába kell já r
nia, amelyben kívüle alig van még más
evangélikus.
Hányszor
megcsúfolják!
Hányszor megkísértik! De mennyivel növekedhetik az önérzete, ha bizonyos afelől,
hogy nincs magában s hogy az ő hűségére
is igen nagy szükség van. Egyházunk is
koláinak ifjúsága érezzen tehát együtt
azokkal az evangélikus társaival, akik ide
gen szellemű intézetekben nevelkednek.
Hazai egyházunk vallástétele viszont
hatással van az egész keresztyénségre. Hul
lámszerűen hozzánk is eljutnak a más or
szágbeli evangélikus egyházak életének
apályai-dagályai. így mi is hozzájárulunk
ahhoz, hogy az evangélium tanítása terjed
jen vagy visszaszoruljon.
II. Jubileumi ünneplésünk tárgya más
részt maga az Ágostai Hitvallás.
Értékességét az jellemzi legjobban,
hogy ma körülbelül nyolcvan millió keresz
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tyén mondja magáénak. Az egyházjavító
mozgalmak hitvallásai között nincs még
egy, amelyet ilyen általánosan elismertek.
Igaz, súlyos vád van ellene. A pápás
felekezet elfogultjai azt állítják, hogy igen
nagy szerepe volt az egyház egységének
megbontásában, mert 1530-tól fogva benne
írásbeli alapja is lett az evangélikusok
mozgalmának. Ám ez a vád épen úgy el
menekül az igazság fényétől, mint ahogy
a bagoly fél a világosságtól. 1. Az Ágostai
Hitvallás már azért sem bonthatta meg
az egyház egységét, mert az korábban sem
volt meg. Ilyenről beszélni nagy tör
ténelmi tévedés. V ájjon a nyugati és keleti
keresztyének nem voltak már előbb is kü
lön szervezetben, a római püspök és a bi
zánci pátriárka fősége alatt? 2. Elvi téve
dés is van a gáncsoskodásban. Mert ami
kor a Krisztus evangéliumáról és egyházá
ról van szó, akkor nem jöhet számításba
hiú emberi gondolat. A külső egységért
nem lehet áldozatul dobni a keresztyén
igazságot. Az evangélium népe haladni
akar az igaz úton; —- ha más nem tart
vele, vegye az magára az egységbontás vét
két.
Jubileumi ünneplésünket ne is zavarja
semmiféle földi tekintet! Istennek hálál
kodó boldogságunk legyen a pecsét kije
lentésünkön: az Ágostai H itvallás a mi
hitvallásunk is.
E hitvallásunkat tiszteljük és nagyrabecsüljük. Megismerjük a történelem fo
lyamán tett szolgálatait és meggyőződé
sünk, hogy nagy jelentősége lesz továbbra
is azok számára, akik „nem szégyenük a
Krisztus evangéliumát” és akik inkább
engednek az Istennek, mint az emberek
nek.
E hitvallásunkat hűségesen szeretjük.

—
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Hálásan ragaszkodunk hozzá, mert elneve
zése egyházunknak nevet adott, tartalma
lelkünket gazdagítja. Kedves nekünk, mert
talán miatta kell elszenvednünk mellőzést,
keserűséget vagy üldözést. (V. ö. Máté 5,
11. I. Péter 4, 14.)
E hitvallásunknak híveket szerzünkHa ezt a kötelességünket elmúlasztjuk,
súlyosan hibázunk. Mert mihelyt csak a.
régi lelkek számának megőrzésére szorít
kozunk, már is fogyni kezdünk. „Aki nem
gyűjt, tékozol.” De természetesen az új
hívek megnyerését csupán az evangélium
útján óhajtjuk. Meggyőződésünk ugyanis,
hogy ma is, miként négy századdal előbb,
aki az evangélium alapján áll, eljut az;
Ágostai Hitvallásban foglalt keresztyén
tanításhoz. Ez csak akkor nélkülözhető, ha
nem kell számolnunk olyan keresztyénséggel, amely reformációra szorul. Ma is, ha
valaki a Szentírás és az apostoli keresztyén
Egyház tanítása szerint tudja, hogy mi az
úrvacsora, szükségképen magáévá teszi az
Ágostai Hitvallásnak az úrvacsoráról és a.
miséről szóló cikkeit. Ma is, ha valaki
vallja, hogy az Isten ingyen kegyelméből,a Megváltó Űr Jézusban való hit által üdvözül, önkéntelenül elfogadja hitvallásunk
központi cikkét: a negyediket. Missziói
munkánk tehát nincs tetszésünkre bízva.
Végeznünk kell, mert Isten akarata. Nyil
vánvaló ugyanis, hogy a keresztyénségünk
nem lehet akármilyen, hanem annak megjavítottnak, igaz tanításának, szentnek, a
szeretet cselekedeteivel bővelkedőnek, az
Isten dicsőségét szolgálónak kell lennie.
A négyszáz éves Ágostai Hitvallás ün
neplése a legtisztább lényegében hódolat
az Egyház f e j e : az Űr Jézus Krisztus
előtt.
Sólyom Jen ő.
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Az elfeledett költő.
Nem rég hántolták meg Mikes Lajosnak, a
nagynevű és nagytudású hírlapírónak és fordító
nak végső nyugvóhelyét. A bús megemlékezések
felemlegették egész munkásságát. Csak egyet fe
lejtettek el, hogy ép egy negyedszázadnak előtte
ő mutatta be a már sírjába hanyatló Dőzsei F e 
rencnek sokat ígérő, igaz érzéssel és költőiséggel
pompázó, mély zöngésű verseit. A költő, kötetének
megjelenése előtt vagy tíz nappal, örök pihenőre
tért az élet leírhatatlan vad hajszája után.
Dőzsei F e re n c ? ...
Látom, hogy kérdőjelek
rebbenek e hévre a felfigyelő szemek villanásá
ból. Ily kérdő csodálkozás foghatta el Reimann
Jakab Frigyest, mikor 200 év előtt azt írta, hogy
ki hallotta már hírét a magyar irodalomnak és
a magyar íróknak? Mert bizony, bizony Dőzsei
nevét hiába keressük Szinnyei életraj zgyüjtésében, hiszen mire leáldozó csillaga feltűnt, a D
betűn már nagy messze túlhaladtak; nem találjuk
nevét Pintér vaskos műveinek névmutatóiban se;
hallgat róla Yárkonyi testes kötete is, mely „A
modern magyar irodalom” művelőiről szól. Csu
pán Ványi Ferenc „Magyar Irodalmi Lexikon ” -ja
ad róla nem egészen két sort, ezt mondván: „Dő
zsei Ferenc. (1878— 1905). Halála után jelent
meg kötete: Költemények. B p ; 1906.”
Még e két sorban is ténybeli hiba van, mert
noha a mű keltezése: 1906, mégis már 1905 ka
rácsonyára a könyvárusokhoz került; ezt mutatja
az „Az Újság ” -ban 1905 dec. 15-én Aegrotus ál
néven írt kegyeletes megemlékezése Szilágyi Gé
zának, valamint a Pesti Naplónak ugyanezen naptóI kelt elparentáló tárcája, Viharos Gerő Ödön
tollából. Nem is igen esett más jelentős szó róla
az irodalomban. A székely hegyek síró szellői, a
Balaton bús háborgása, a Duna morajló habjai; az
árván zúgó kárpáti fenyvesek talán sohase regél
tek oly bús mesét, mint amilyen Dőzsei Ferenc
■élete volt. Ezt tükrözte vissza hegyikristályként
átlátszó költészete is.

tűk csodás világába ju t, lelkében pedig már a
szavak harmóniája forrong.
„A betűk világában éltem mindig,
Mert mint gyermek, én ezzel pénzt kerestem.
A nyomda ólombetűit sorozva
Sok fűzfa költő verseit is kiszedtem. ’ ’
Amíg mellére szívja az ólom regiment gyil
koló páráját, addig pihenő óráiban lelke eltelik
Petőfi költészetének éltető melegével. A nyomdát
ott kell hagynia, mire pártolói a megyénél szerez
nek neki száraz irnoki kenyeret. A lelki élete
egyre sötétebb lesz, mintha Petőfi „Felhői” ül
nék meg borongón.
„ Ifjú vagyok;
Sötét, zordon;
Tövis vérez,
Kőbe botlom.
A szép álom
Szárnyra kelt!
Az élet most
Puszta kert.”
1893-ban végzetes életének válságát fegyver
rel akarja megoldani, de felgyógyul.
Hiába ömlött mély sebből a vérem,
Mit sötét órán egy golyó ü tö tt. . . !
Megúnt élethez láncoló bilincsem
Csak meggyöngült, de még el nem törött.
Két új nagy kérdés tárul ki most elébe: a
munka és alkotás — a szerelem és élet. Rövid
ideig a szinte világbolygó Kompolthy Tivadar
lapjának szerkesztésében segédkezik szülővárosá
ban, majd ott bírósági napidíjas lesz. A barát
ság és szerelem egyszerre mosolyognak rá. B a
rá tja lesz a nótakedvelő Szalay Zoltán, kinek
szépséges nővérébe belészeret.
„Szép lány volt a dal-mesterünk,
Jó l tudod —
Az enyém egy kis magyar lány,
Szép angyalom, a húgod . . .
Ez a kedves, szőke baba,
-— Bús életem szép csillaga —
Fölverte a szívem csendjét . . .
A szerelem kínt, gyönyört, kéjt
Okozott;
A mi nótánk, mint a lelkünk:
Vidám volt és zokogott. — ”

Atyja veszprémi rajztanár volt, aki költőnk
születése után nem sokára úgy hal el, mint Cso
konaié — nem hagyva mást örökül fiára a mű
vészettel és a tüdöbaj fátumával kötött jegyes
ségen kívül. Az özvegy kis lakával és még kisebb
kegydíjával tengeti a három árva életét. A taní
tás költségeit nem sokáig bírja. A második gim
náziumból Ferencet szedőgyereknek adják. A be
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A viszonzott szerelem az oltár elé vezérli az
ifjak at s pár önfeledt, boldog óra fejében meg
nyitja előttük az élet Golgotájának sötét kapuját.
Először mintha csodás erőbe szökkenne alkotó el
méje. Befejezi 1Sva asszony c. népszínművét, meg
írja két kötetben nagy regényét: K étszer "kettő
négy. Azt a Népszínház nem fogadta el, ezt meg
egy szerkesztőség utasította vissza. Tört szár
nyakkal verdesve keres ideig-óráig boldogulást
Győrött, Szegeden, majd Debrecenben. Akárcsak
Petőfi is, ő is szépen írt, gyöngy-betűkkel másolt.
Készben a másolás szolgaiságát nem bírta, más
részt lappangó végzete újra meg újra kórházba
kergette. A kegyetlen sors szülőföldére sodorta
vissza. I tt meg úgy megrohanja lelkét az emlékek
raja, hogy a kevés boldog óra visszaálmodott
percei és az átszenvedett évek keservei annak
egyensúlyát már-már felborítják. Csendőrséggel
orvosi megfigyelés alá veszik. Mikor Sophoklest
Jophon fia gyámság alá akarta helyeztetni, a
bíróságot alkotó phratria tagjainak felolvasta
Kolonosi Oidipus első karénekét — és szabad
lett. Dőzsei megírta talán legszebb alkotását „A
földi csodá ’ ’-t s az orvosok felmentették. Fü
lünkbe cseng e hymnikus vers végső akkordja
egyre:
Ez a földi csoda:
A szív örök joga,
Hatalmas őserő,
Bűn rémét leverő,
1
Diadalmas, élő,
Izzó tűzzel égő; —
Káprázatos álom
S minden a világ on --------:
Ez a szeretet.
Igen, egy csodás, bűvös hitvesi szeretet jutott
osztályrészül a szerencsétlen költőnek. Herczeg
Ferenc már két évtizeddel ezelőtt (Petőfi Alma
nach 1909.) Szendrey Júlia, bámulatos belső érté
két abban látta, hogy a kicsinyes és szegény élet
kereteiben is meg tudott maradni ideálnak a leg
nagyobb lírikus előtt — ezt a földi csodát bátran
elmondhatjuk Szalay Irénről is, Dőzsei Ferenc
tengernyi szenvedéseinek osztályos társáról. Pe
tőfi óta alig írt költő oly szép és közvetlen verset
hitveséről, alig foglalkozott költészetében annyit
feleségével, aligha tette lelke jobb felét úgy köl
tészetének gyújtópontjába, mint Dőzsei.
Az élet kálváriájának még sok sötét keresztü
oltára várt reájuk, de egybefüzte őket mindig a
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földre verő nyomor s az égbe emelő remény gaz
dagsága egyaránt. Mintha csupa fájdalom-köböl,
síri göröngyből építették volna életútjukat. Oly
szomorú, vigasztalan, döbbenetes, lelket fagyasztó
ez, milyet csak az olasz Guerrini fantáziája tu
dott kitalálni Lorenzo Stecchetti életéről, mert
ily gyászosat csak álmodni lehet, de átélni nem.
Mint a középkor vándor kobzosa úgy bolyong
szerte e hazában. Jó szíve már nem engedi, hogy
áldott, hű nőjét is magával vigye a nyomorgód
ösvényén. Ám nem tud nélküle élni. Elküldi hívó
szózatát, amelyhez még hasonlót párja vesztett
gerlice nem énekelt. Kiszakad leikéből a legszebb
magyar rapszódiák egyike: Az erdő izent c. káp
rázatos költeménye, melyben mint Golkonda kin
cses házában gyémánt, gyöngy, arany, ezüst —
úgy csillámlik benne érzés, vágy, akarás, imádás
a legteljesebb színpompát adó hőfokban. Mint a
tengereken pusztító tornádóban — a víztölcsér
összeomlása előtt pár percnyi csönd szokott beállani, úgy néhány nyugalmas hónapot együtt él
nek még Kis-Czellben, hol két kis lapot szerkeszt.
Azonban a sárga rém csont ujjaival ismét
ablakára kopog, Öröklött baja kórházba kénysze
ríti s feljön a fővárosi Szent István közkórházba,
hol búsan énekli:
Mint rab régtől itt vergődöm,
Betegségem a börtönöm;
Durva kézzel ide k ötött. . .
Halál suhog fejem fölött.
Félévre rá valamelyest gyógyulva egyik sajtóvállalat korrektora lesz. Egy borongó estén kopott
lebernyegében a Pesti Napló szerkesztőségében je 
lenik meg s Gerö Ödönnek bemutatja verseit. A
jeles kritikus átfutva a bevezető első zsengéket
álmélkodva olvassa az Isten-áldotta, sorsüldözteköltő meglepő sorait, strófáit. Hírt visz róla egy
kis irodalmi társaságnak, mely komolyan lelkére
veszi a költő sorsát, de az eltűnik szemük elől.
Mikor ismét megtalálják, már súlyos beteg.
Még három hónap adatik meg neki a kórházi
földi életből. Az a kis írói kör a Franklin Társu
latnál kieszközli versei kiadását. A napisajtó né
hány szemelvénnyel ad róla előzetes jelentést.
A beteg dalnok remegő u jja i közül már több
ször kihull a nyomdai íveket javító írón. Lelké
ben a soha nem ízlelt dicsőség vágyával, az élet
megéledő szeretetével, hitvese iránti legendát te
remtő imádatával sóhajt fel még a kórágyon:
Hol másnak rózsa, nekünk gaz terem . . .
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S mi mégis: árván, gond, nyomor közt, vészben,
Bús elhagyottan kéz a kézben,
Mosolygón járunk rögön, tövisen . . .
Édes nagy erőnk, a szerelem véd meg!
Jó angyalom, világom, szép kis hitvesem:
Ne haljunk még meg.
December 3-án — nevének a napján — min
den elvégeztetett.
*

*

*

Költészetének a gyönyörű virágcsokrából ide
iktatok még egy szálat, melynek a címe:
Harmatos a rózsa.
Harmatos
A rózsa
Minden hajnalon . . .
Ne higyj engem csapodárnak,
Szép kis angyalom!
Harmatcsepp
Napfényen
Száll az égre fel.
De én téged hűtlen-csalfán
Sohsem hagylak el.
Én rám más
Fényes szem
Hiába ragyog:
Szép szempárod tüze nélkül
Hideg tél vagyok.

Harmatgyöngy
Betűkkel
írtá k az egek,
Hogy én boldog egyedül csak
Veled lehetek!
Nem foglalkozunk most és e helyen alkotásai
nak esztétikai tagolásával és mérlegelésével. Nem
akarjuk most kutatni, hogy Petőfi, Reviczky,
Vajda, Heine, Goethe átérzékelt géniuszán át,
hogy találta meg a maga mondani valóját. Csak
felhívjuk a figyelmet néhány hímporos népdalára:
K ökén ybokor, kökén yszem . . . — M egérik a búza.
Van több kedves helyzetdala is, mint Haragudtam
az riramra . . . Édesanyám
legszebb
lánya . . .
Játszi kedvességü Az árnyék c. gyermekhistóriája.
A lelki élet mély felszántására mutatnak A m agyar
nóta. — D alok a tépett bokorról. — É desapám
sírjánál. Arany humorára emlékeztet J ó b vitéz-e.
Nemzeti érzését, pusztuló fajának fájó szeretetét
árulják el a M agyar költő — és az Öreghonvéd
c. versei.
V ájjon fogja-e még valaki olvasni ezeket az
ódondászok harmincadára dobott költeményeket?
Aligha! . . . A rákoskeresztúri temetőben pedig
jeltelenül süpped el egy hant a sírok tengerében,
mert ma a dicsőség öröknek látszó homokmeze
jére labdarúgó lábbal kell felírni a nevet, — nem
lantverő kézzel.
Oravecz Ödön. •

A diósgyőri vár, ahol a szarvasi cserkészek jártak.
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Válassz!
Lukács 11. 21— 23. „Míg az erős fegyveres őrzi a maga palo
táját, addig békében vannak a javai. Ha azonban nálánál erősebb
jön, az legyőzi őt, elveszi a fegyverzetét, amelyben bizakodott és
amit zsákmányolt, elosztogatja. Aki nincsen velem, ellenem van az,
és aki nem gyűjt velem, tékozol az” .

Egészen határozott választástételrq
szólít fel ez a szentírási ige. Nagy, erős
sürgetés van benne. Szinte parancsol: vá
lassz hamarosan életcélt, életirányt. És
nekünk fiataloknak különösen is meg kell
gondolnunk, miért is ez a nagy sürgetés.
Az embernek meg van a helye ebben az
életben, amelyben Isten és nagy ellenlá
basa, a bűn küzdenek egymással és az
embernek valamelyik oldalra oda kell ál
lania. Jobb, ha teljes lelkünk megfontolá
sával választjuk meg életcélunkat, mert
ha nem járunk el öntudatosan, akkor is
választottunk, de nem játszott bele az
akaratunk. Aki nincsen velem, ellenem
van az és aki nem gyűjt velem, tékozol
az. Harmadik megoldás ugyanis nincsen.
Vagy a jóért küzdünk, vagy annak ellen
táborában állunk, tehát a rossz oldalán.
Éber figyelemmel kell kísérnünk az
élet fejlődését magunkban és körülöt
tünk. Mert nem szabad elfelejtenünk,
hogy mi roppant sokat tehetünk: mi el
határozó módon befolyásolhatjuk az élet
kialakulását. Ugyanis megfoghatjuk éle
tünk csónakjának a kormányát és szük
—

ség esetén a víz ellenében vezethetjük
azt. Ha megfigyelted, fiatal barátom, csak
az élő hal az, amely a víz ellenében
úszik. A halott halakat a víz árja sodorja
magával oda, ahova neki tetszik. Ugyan
így járnak a határozatlan emberek, akik
félve elkerülik a választástételt. Vesze
delmes dolog, ha az ember eltűri, hogy az
élet odasodorja, ahova akarja, mert az
ember sohasem tudhatja, melyik zátonyon
is végzi szerencsétlen életét.
Olyan sok ember van, aki úszik az ár
ral. Ott fejezi be életét, ahol maga sem
gondolta volna soha. Ez korunk életének
igen szomorú ismertető jele. Azért van ez,
mert igen sok ember nem határoz önmaga
fölött öntudatosan. Megkérdezem tőled,
hallottad-e valaha is, hogy ha egy csomó
fiatalembertől vagy lánytól megkérdezték,
ki mi szeretne lenni, hogy valamelyik is
azt felelte: én iszákos ember szeretnék
lenni, vagy: én tolvaj akarok lenni. Soha
sem mondotta ezt még senki és mégis mi
lyen sokan láttuk, hogy mennyien váltak
iszákosakká vagy tolvajokká. Van a japá
noknak egy közmondásuk: „Az ember pá40
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linket ivott, a pálinka pálinkát ivott, a pá
linka embert ivott” .
így já r a leikével minden ember, aki a
szülei, jóbarátai vagy jóakarói várakozása
ellenére egyszerre szakít mindennel, ami
eddig jó volt, szent volt, szakít keresztyénségével, szakít a jó erkölccsel és így aka
rata ellenére is átsodródik az ellenfél tábo
rába.
Válassz! Nemcsak azért, mert valahol
mégis csak meg kell állanod, hanem azért
is, mert magadnak is szükséged van arra,
hogy állást foglalj. A te lelked javairól
van szó, melyet elvisz a tolvaj, ha nem
vagy erős. Csak egyszer történt meg ezen
a földön, hogy a kísértés egy emberrel
szemben vereséget szenvedett, kinn a pusz
tában, ahová a Lélek elvezette az Ember

nek Fiát. Azelőtt és azóta az ember egy
magában csak bukott. Győzelmet csak J é 
zus oldalán, az ő segítségével arathatsz.
Fontos tehát, hogy te azok közé tartozzál,
akik mellette vannak és akik vele gyűjte
nek.
Válassz! Mert a keresztvénségnek is
szüksége van öntudatos választásodra.
Tudd meg, hogy te is példaadó vagy. Ha
18 éves vagy, aki ezt olvasod, gondold meg,
hogy példát vesz rólad a 16 éves. Ha 14
vagy, talán a 12 évesnek vagy mintaképe.
Olyan végzetes volna, ha valamikor esz
tendők múlva egy elzüllött ember panaszt
emelne ellened, hogy a te példád taszította
a lejtőre, melyen nem tudott megállani.
Válassz! mert körülötted mindenki vá
laszt!
W olf Lajos.

Kezünk.
Itt fekszik előttem. Öt szétágazó csáp,
a végén fényes körömsisakokkal és a hátán
sok-sok finom ránccal. A kezem. — Milyen
különös ez a hús-, meg izomtömeg, ami
kabátom ujjából kilóg. Összehúzhatom, ki
nyújthatom, ökölbeszoríthatom. Mozgat
hatom ujjaimat együtt és külön-külön.
Egész külön élete van a kezemnek, mint
egy ördöngős szerkezetű masinának. És
mégis hozzám tartozik, részem, jellemző
iám, akár a szemem színe vagy az orrom
nagysága.
Ha valakit leírunk, gondosan részletez
zük, hogy milyen az alakja, arca, haja,
lába. Hosszan beszélünk a szeméről, meg a
szájáról, — csak a kézre nem marad sza
vunk. Legfeljebb, ha nőről van szó, mon
dunk annyit, hogy szép keskeny keze van.
Ezzel aztán kimerül érdeklődésünk.
Pedig milyen sokféle lehet a kéz!
Ha a szem a lélek tükre, a kéz a testé.
—

— A kéz elmondja a figyelő szemnek, hogy
ki a gazdája. Nemcsak olyan goromba kü
lönbséget lehet megállapítani belőle, hogy
vájjon földmunkás-e vagy szellemi mun
kás, hogy férfi vagy nő, hogy fiatal-e vagy
öreg a tulajdonosa. Nemcsak a hegedűművész és a gépírókisasszony keze külön
bözik egymástól. Sokkal finomabb distink
ciókat tehetünk.
Az erőszakos embert csontos, az érzékié
pihés, szőrös. A nyugodt, kiegyensúlyozott
lelkű emberé kövér, ott grüberlik támad
nak az u jjak tövén, viszont az ideges em
ber keze folyton mozog, az idegszálak erő
sen kilátszanak a kézfej bőre alatt. A be
teg ember keze meg sovány, nyúlott: ki
látszanak a sápadt csontok és átkékülnek,
a petyhüdt erek. Még sok fajtát lehetne
felsorolni annak igazolására, hogy milyen
jellemző az emberek keze.
É s milyen sok mindent tud egy kéz!
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Alkotni — ölni, simogatni — ütni, hívo
gatni — eltaszítani és — ~beszélni.
A szemre szokták mondani, hogy beszé
des. Ez igaz. De miért nem beszélnek a
kéz beszédéről? Nemcsak a száj, meg a
szem tudnak beszélni, hanem a kéz is.
Mennyi mindent el tudunk mondani ke
zünkkel.
A süket-némák például a kezüket hasz
nálják a jelbeszédre. De nemcsak ők, min
den ember beszél kezével. Néha tudatosan,
máskor akaratlanul. Ilyen beszéd a gesztus,
amivel szavainkat kísérjük. Gesztusainkkal
akarjuk aláhúzni, világosabbá tenni mon
danivalónkat. Különösen a színészek tud
ják, mi mindent ki lehet fejezni egy ki
csiny, alig észrevehető kézmozdulattal.
De meg csak kézzel is beszélünk. Ki ne
értette volna meg, hogy mit akart mondani
édesanyánk, mikor megsímogatta arcun
kat ; amikor a kedélyes nagybácsi barackot
nyomot fejünkre; amikor az első vizsgán
szorongó buksifejet megsímogatta a fő
igazgató úr vagy mikor a barát megvere

gette bánattól lenyomott vállunkat. Min
dent — mindent el lehet mondani kezünk
kel halkan, finoman, beszédesen.
Tekintsük élő lényként kezünket. Sze
ressük, becsüljük, de féljünk is tőle, mert
ugyanaz a kéz, amely imára kulcsolódik,
amely végigsimítja lázas homlokunkat,
amellyel magunkhoz szorítjuk azt, akit na
gyon szeretünk, — ugyanaz a kéz adhat
pofont, téphet szét drága emléket vagy
fojtogathatja torkunkat. A kéz dagasztja
mindennapi kenyerünket és emeli szánk
hoz a méregpoharat, az fogja meg a tipegni
kezdő gyermek kezét és az húzza meg a
pisztoly ravaszát. A kéz adja meg az ú j
szülöttnek az első símogatást és két u jj
fogja le a halott szemhéját.
Ez a kezünk, amit mindennap látunk és
mégsem nézünk meg. Ez a kéz, amivel
nem törődik senki, csak — a rendőrség.
Ök tudják, hogy ez a legjellemzőbb, leg
megváltoztat hatatlanabb részünk, ök nem
a hajunkra, a szemünkre kíváncsiak, há
rem a kezünkről vesznek ujjlenyomatot.
L aki Tibor.

Egyiptom művészete.
Az asszírbirodalommal egyidöben a Nílus
partjain is keletkezett egy hatalmas birodalom.
Egyiptom kultúrája, művészete, bár kisebb be
folyással volt Európára, monumentális és nagy
részben ma is fennálló emlékeivel olyan zárt
nemzeti egészet alkot, hogy ezért is érdemes
foglalkozni vele. Nézzük a művészet három főiránytíó tényezőjét: a földet, a népet és a kort.
A Nílus termékenyítő kegye békés, munkás
néppé teszi a föld lakóit. F a ugyan alig terem,
de annál több az agyag és föképen igen jó és
szilárd kő: gránit, bazalt stb. Egyiptom építé
szete tisztára kőépítkezés. A nép életében nagy
szerepet visz a vallás. Speciálisan egyiptomi az
ú. n. halott-kultusz, vagyis a léleknek halál
utáni, de materiális életébe vetett hit. Ebből
születtek a múmiák s a síroknak olyan kolosz-
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szusai, mint amilyenek a piramisok. A kor a
királyok és papok korlátlan uralmának, a monu
mentális építkezéseknek a kora. A nép rabszolga,
munkájával szolgálja az uralkodó kívánságait.
Mezopotámiában hatalmas palotákat hoz létre
ez a kor. Egyiptomban királyi sírokat és kirá
lyok építette templomokat. A korban van, hogy
itt is az építészet viszi a főszerepet.
Egyiptom építészetét az óriás kötömegek
jellemzik. Kheopsz piramisa 145 m magas (a
Gellérhegy a Dunapartról 130), a karnaki temp
lom hossza 365 m (az Országházé 270). Hogy
fokozzák e nagy tömegek lenyűgöző hatását,
nem tagolták őket, nem szórakoztatták, nem
nyugtatták meg a szemet, hanem nagy, kocka
szerű falsíkokat raktak egymás mellé. Ezeket
lapos domborművekkel vagy ornamentális fes-
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A luxori templom főhomlokzata.
téssel borították, csak úgy, mink Asszíriában.
Sírjaiknak legősibb típusa a masztaba. Ez arab
szó, padot jelent, mert ezek téglaalakú, lapos
köépítmények. A későbbi hatalmas királyok
óriás gúlákat építettek. Ezek utói nem ért tö
megű kő- vagy téglahegyek, kis sírkamrákkal,
minden építészeti gondolat vagy probléma h íjá 
val. Rendkívül sok munkával, lépcsősen építet
ték, végül felülről kezdve csiszolt kőlapokkal
burkolták őket. Építészetileg fontosabbak a
sziklába vágott ú. n. sziklasírok. Ezeknél, hogy
több fény jusson a sírkamrába, nagy nyílásokat
vágtak a sziklafalba s a nyílások közét oszlop
nak (ha kör vagy szabályos sokszög alakú),
vagy pillérnek (ha négy vagy többszögü) ké
pezték ki.
Legfontosabb építészeti emlékeik a templo
mok. Ezekhez Szfinxek vagy más szörnyek sza
bályosan ismétlődő szobraitól szegélyezett utak
vezetnek. A templom homlokzatát két lenyű
göző, fölfelé keskenyedő torony, az ú. n. pylo
nok alkotják. A karnaki pylonok magassága
44 m (kb. annyi, mint egy 10 emeletes ház).
Felületük teljesen tagolatlan, csak hieroglifek
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díszítik. A pylonok előtt gyaíkrán obeliszkek
(egy jjőből készült óriási négyzetek csonkagulák)
vagy királyok nagyméretű szobrai állanak. A
templom hosszú téglalap alakú. A pylonök után
hatalmas udvar következik, innen újabb, kisebb
pylonok után az ú. n. hiposztilcsárnok. Ezt félül
kőlapokkal fedték be, ezért sűrűn kellett oszlo
pokat állítani. Az ilyen hiposztilcsárnok való
ságos oszloperdő, de nem tágas és levegős, mint
a perzsa csarnokok, hanem szűk és nyomasztó.
Közepén két oszlopsor magasabb, ezeknek és a
kisebbeknek fedőkövei közt kőrácsos ablakok
vannak. A hiposztilcsárnok mögött van a szen
tély és a papok lakásai, kis, jelentéktelen helyi
ségek. Vannak ettől eltérő típusú barlang
templomok, sírtemplomok stb.
Az építészeti formák között legfontosabbak
az oszlopok. Nyomott-vaskosak, legtöbbnyire
köralakúak, felül oszlopfő koronázza őket. Az
oszlopfők formái igen változatosak, mondhat
nék, ezekben nyilvánult egyedül az egyiptomi
építészek fantáziája.
A legtöbb növényi elemeket, virágokat vagy
leveleket használ díszül. Alakjuk kehely (ha fél
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Pál más oszlopok.

A falu bírája.

Benihasszáni lotusoszlop.

Később egészséges realizmussal fába vagy
kőbe faragják a valóságban jól megfigyelt egy
szerű formákat. A „falu b írá ja ” élettől pezsegő,
egyszerűségében monumentális alak. A merev
séget azonban ők sem tudták leküzdeni, alak
ja ik nem fordulnak, nem mozognak. A merevség
alól is csak a görögök szabadították fel a szobrászatot.

Papirusoszlop.

felé vastagszik) vagy a bimbó (keskenyedik).
Díszítésük szerint van papirus-, lotus-, pálmavagy vegyes oszlopfő. A papirusoszlop olyan,
mint egy összekötözött halom papirusnád. Az oszlop alján levő hegyes levelekről könnyen felismer
hető. Az oszlopon kívül úgyszólván semmi részletformát nem alkalmaztak. Pilléreik, ajtóik a lehető
legegyszerűbbek, színes, ornaméntális festés al
kotta a belső, lapos dombormű-hieroglifek a
külső díszt.
Egyiptom szobrászata nagy haladást jelent
az ázsiai népek szobrászatával szemben. Aszszíriában csak elvétve fordul elő szabadonálló,
tehát nemcsak domborművű szobor, Egyiptom
ban általános. A korai szobrok itt is merevek
és brutálisak, nagy méretekkel hatnak.
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Igazi festészetük nincsen, csak színezett
rajzolást ismertek. Ezt ugyanaz jellemzi, mint
szobrászatukat: merev és bizonyos fokig realisz
tikus.
Emellett teljesen ornaméntális jellegű, tu
lajdonképen nem ábrázolni akarnak a szemnek,
hanem jelképezni az értelemnek. Nincs határ
náluk a képes írás és az író ábrázolás közt.
Ezért, bár jól tudtak rajzolni, a vállakat min
dig szemben, arcot és lábat mindig profilban
rajzolnak, stb. Megelégedtek a legfontosabb,
felismerhetőséget adó vonalakkal és színekkel.
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Egyiptomi ornamentumok.

lalclleh, uullluollllU.
Ornamentikájuk igen gazdag és színes, ezen
a téren van művészetüknek talán legnagyobb
jelentősége. Az ornamentika gazdagságát épen
írásuk és rajzolásuk ornamentumsz'erűsége teszi
lehetővé. De szükségük is volt gazdag és színes
ornamentikára, mert .ezzel helyettesítettek min
den építészeti tagolást. Díszítésnek sokszor
hieroglifet alkalmazhattak, mert ornamentiká
juk írás és írásuk ornamentika.
Ornamentikájuk felöleli a növény- és állat-

világ elemeit. Legkedveltebb, ezer alakban fel
lelhető motívumaik a lotus- és papirusvirág.
Ezek mellett csiga-, hullámvonalas, kockás stb.
díszítést is találunk.
Mindent összefoglalva Egyiptom művészete
erősen nemzeti jellegű, az európai művészetek
fejlődésére kevés hatással volt. Materialisták
voltak, de nem uralkodtak az anyagon, az anyag,
a kő írta elő művészetüknek az útját. Egyiptom
és Nyugatázsia művészeteinek főérdeme, hogy
művészetet teremtettek, problémákat
vetettek
fel
(sírok, templomok, paloták stb.), megol
dási lehetőségekre mutattak rá
(csarnokok,,
boltozatok, oszlopok) és . ezzel előkészítették a
talajt az európai, mindenek előtt a görög mű
vészetnek. A görög és római művészet a leg
tökéletesebben oldotta meg az ókorban föl
merülő összes problémákat. A keresztyénséggel
új problémák merültek fel, ezeket a középkor
és újkor oldotta meg.
Valér Erik.

ZSENGÉK
Három nap a Mátrában.
Az iskolévnek vége volt. A kapu utoljára
csapódott be mögöttünk: szeptemberig szabadok
leszünk, mint a madárkák az ágon. Nosza igye
keztünk ezt a helyzetet kihasználni s már jú 
nius 23-án a Mátra szélén, Pásztón, szálltunk
ki. Kilencen voltunk: testnevelőtanárnőnk és
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hét osztálytársnőm. Jólesett a hosszú út után
friss levegőt szívni. Ezzel azonban még várni
kellett, míg a falun áthaladtunk. Ez hosszú
volt és poros és még hozzá vásár is volt. A
környékről jöttek a parasztok, parasztmenyecs
kék népviseletben s megtöltötték az egész ut-
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cát. Egyik-másik megkérdezte, mi is a vásárra
jöttünk-e, s mikor célunkat mondtuk, liogy mi
élvezni jöttük a hegyeket, nagyon csodálkoztak.
De hisz ez természetes: ők nem tudhatták, mek
kora öröm az, ha a hosszú tél után otthagy-

Elindulás.
hatja az ember a füstös várost és három napig
gyalogolhat!
Végre ritkultak a házak . . . aztán már mind
két oldalon gabonatáblák hullámoztak, csak ittott állt még egy fehérre meszelt házikó. A tá 
volban emelkedtek a M átra nyugatra eső he
gyei. Szembe velünk Hasznos nevű faluból jö t
tek parasztasszonyok, lányok. Elölről nem lát
szott semmi különös rajtuk, egy nagy kötény
mindent eltakart, de mikor utánuk néztünk,
meglepődtünk, de hogy is ne! A kötény szcbbnél-szebb színű harangalakú szoknyákat rejtett
el, mely minden lépésnél meg-megringott. Az
egyik pipacspiros volt, a másik sárga, volt fe 
kete is, mert mindenki ilyent viselt, akár kis
lány az illető, akár öreganyóka, csak a szín
lett az évekkel komolyabb. A legtöbbje barát
ságosan köszönt s érdeklődött, hová megyünk?
Némelyiknek azt feleltük „Ágasvárra” , mások
nak azonban utunk végcélját mondtuk: „Pá
rádra” . Ezen nagyon csóválták a fejüket, de
mi nem sokat törődtünk rosszalásukkal s jó 
kedvűen folytattuk utunkat. Lassacskán elma
radoztak a gabonatáblák, emelkedett a vidék.
Terméketlen területen haladtunk sokáig. Egy
kevés fű nőtt csak, de az éhes libák azt is le
legelték. F á t nem láttunk a közelben. A nap
tűzött .. . Nagyon éreztük a hőséget. Egyszerre
valami új hang bontotta meg a csendet, ámde
nem hatott zavarólag vagy rosszul: épen ide
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illett s mi nagy örömmel üdvözöltük. Eövid idő
múlva már mellettünk csobogott ' a tisztavízű
patak. Inni ugyan, nem ittunk belőle, de már
az a tudat is oltotta szomjúnkat, hogy víz van
a közelben. És mi hűek maradtunk a patakhoz:
el nem hagytuk egész nap. Amint továbbmen
tünk, az egyik fordulónál kis falu bukkant fel:
Hasznoshuta. lenen jöttek a mi menyecskéink.
Kis fehér házak, kicsi falu, hamar áthaladtunk
rajta. Alighogy elhagytuk az utolsó házat, egy
dombon megláttuk Hasznosvár romjait. Most
alig áll egy-két kis töredék, az idő kegyetlenül
bánt el az egykori erős várral!
Közben múlt az idő, a kismutatónk már a
12 felé haladt. A nap szinte kibírhatatlanul
sütött az árnyéktalan úton. Éhesek is voltunk
már. Leültünk hát a paták másik partján egy
letarolt rétre, melyen néhány gyümölcsfa , állt.
Eszünkbe ju tott:
„Az útfélen vadalmafa
Vándorlegény ül a la tta .”
. Természetesen most. vándorleány ült. Jólesett
pihenni. Mögöttünk csobogott a patak, fölöttünk
a fa sűrű lombja igyekezett feltartóztatni a
nap sugarait s ahol mégis sikerült egy nap
sugárnak áthatolnia, azon a helyen a kék eget
láthattuk.
Majd továbbmentünk: új erővel, még jobb
kedvvel. Már láttuk az erdőt s ezért meggyorsí
tottuk lépteinket, hogy minél hamarább oda
érjünk. Az országúttal párhuzamosan egy kis
ösvény haladt az erdőn keresztül. Erre letér
tünk: végre hüs úton haladtunk! Mentünk,
mentünk . . . A patak csörgedezett mellettünk, a
fákon madárkák énekeltek, különben csend
volt, csak néha vegyült bele ebbe a harmóniába
egyik-másik lánynak csengő kacagása.
Emberrel csak nagy ritkán találkoztunk.
Hirtelen végeszakadt a mi szép ösvényünknek:
malom állta el utunkat. I tt jó édes tejet kap
tunk, egy árnyékos helyen megebédeltünk, most
már tisztást kellett keresnünk, aztán tovább
sétáltunk. Már nem voltunk nagyon alacsonyan,
ráértünk sétálni: csak este fennlegyünk a he
gyen. A patakot el kellett hagynunk, de egy
másik mellett haladtunk felfelé. A vidék kez
dett vadregényes lenni. A patak medrében na
gyobb köveket találtunk, a fák merészen hajol
tak keresztül rajta. Egyszerre nagy tisztáshoz
értünk. Emberlakta területre akadhattunk, mert
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rengeteg sertés legelt a réten. És valóban, nem
messze megpillantottunk egy kis házat. Innen
egyenesen felfelé kellett másznunk, ami a lágy
pázsiton nagyszerű volt. Még sokáig mentünk
volna, de íme: váratlanul máris előttünk állott
az ágasvári menedékház: első napunk célja.
Éosza, hamar leraktuk a hátizsákot, aztán fel-

A menedékház.
fedező útra indultunk. A menedékház tisztáson
áll az Ágasváron, de távolról sem a csúcson.
Barátságos épület. Van fegy nagy terme, mely
ben a kirándulók ehetnek és három hálószobája.
Rövid pihenő után vezetőtanárnőnk és négyen
lányok felmásztunk a csúcsra: naplementét
nézni. Azt hallottuk, hogy ilyenkor a Magas
Tátrát lehet látni. A láthatárnál azonban szürke
köd emelkedett, úgyhogy eltakarta azt a vidé
ket, ahol a hegyeket sejtettük. Azért meg kel
lett elégednünk a közelebb fekvő hegyekkel.
Dél-délnyugatra láttuk az Ővárat; ezt a hegyet
aznap megkerültük; délnyugatra a ködön ke
resztül megtaláltuk a Nyikom tetőt, a hasznos
vári romokat és Pásztói, kiindulási pontunkat.
Keletre, délkeletre a Mátra terült el. Csúcs
csúcs mellett emelkedett, . legközelebb hozzánk
leküdt a Somtető, aztán Hegyeshegy, Banya
bérc, Rothadtbérc, Darázshegy,
Piszkostető.
Ezeket térkép segítségével sikerült felfedez
nünk. Északkeletre a Bükkhegységet. láttuk.
Amíg mi a vidéket néztük, a nap nem maradt
nyugton. Mind lejjebb és lejjebb haladt; egy
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szerre, úgylátszik megúnta a tá já t s a felhők
mögé bújt. Nem is jö tt többé elő aznap. Mi még
fennmaradtunk: oly csodás volt onnan a világ,
oly tág kilátás nyílt, hogy nem bírtuk ott
hagyni. Mikor végre mégis lementünk a hegy
ről, már sötétedett. Lassan-lassan kevesebbet és
kevesebbet láttunk, végül, mikor a fák közé
jutottunk, már egészen sötét lett. Lámpa nem
\olt nálunk, de a jó Isten gondoskodott világí
tásról: előbb csak egy, aztán még egy, és még
egy, végül sok-sok' szentjánosbogárka röpködött
körülöttünk. I t t is volt, ott is megjelent egy,
kisideig láttuk, aztán eltűnt a sötét fák között
s jö tt helyébe másik. Alig bírtunk továbbmenni.
Meg-megálltunk, végül elhatároztuk, hogy ké
sőbb visszajövünk a többiekkel. Mire leértünk
egészen sötét lett. Barátságosan köszöntött a
menedékház kivilágított ablaka. Benéztünk és
íme: terített asztallal vártak a lennmaradtak.
Szép virágokkal, tiszta csészékkel s mindenféle
jóval, annyira ízlésessé tették az asztalt, hogy
mindjárt neki láttunk. Égy éreztük magunkat,
mintha mind testvérek volnánk, ezt még az is
elősegítette, hogy egyedül voltunk, idegen
helyen.
Vacsora után kimentünk, hogy megmutassuk
szentjánosbogárkáinkat, de úgylátszik, már
késő volt nekik és ágyba kívánkoztak, mert
hiába néztünk jobbra-balra, csak nagy-nagy
sötétséget láttunk: a földi csillagok eltűntek...
Ekkor felnéztünk az é g re . . . És amit ott lá t
tunk . . .! Még sohasem láttam annyi csillagot:
fényes és kevésbbé, kicsike és nagyobb, álló és
hulló . .. Telistele volt velük az égbolt. És a
sok fényes csillag között ott kanyargóit, mint
egy égi folyó, a millió parányi csillagból álló
tejút. M ialatt néztük, mind többet és többet
vett észre a sötétséget megszokott szemünk.
Közben egy-egy eltűnt: más vidékre szállt.
Olyan parányinak éreztük magunkat, amint ott
álltunk Isten csodás ege alatt, parányinak, de
mégis boldognak, mert élvezhettük azt, amit
miérettünk teremtett a jó Isten.
Liedemann Éva
V III. koll. tan.
(F olyt, köv.J
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HÍREINK
Szarvasi „Vajda Péter” önképzőkör ez
évben is megalakult. A kör elnöke Söjtöri
Károly tanár úr, ifj. elnöke Tóth Pál
V ili. o. t. Örömmel írjuk, hogy a szarvasi
diákság ez évben megindítja régi folyó
iratát: a „Zsengéket” . '■
— A gyorsírókör
nek szept. 15-én volt az alakuló gyűlése,
Söjtöri Károly tanár úr elnöklete alatt.
Ifj. elnök Markovits János V III. o. t. —
A sportkör szept. 16-án alakult meg. A
kör elnöke Oláh Miklós tanár úr, ifj. elnöke
Tóth Pál V III. oszt. tanuló Az ifjúság
nagy buzgalommal készül a tavaszi verse
nyekre és jó hírnevéhez méltóan akar az
idén is szerepelni. — A gimn. sportköre
7 fiút küldött fel Budapestre, a K ISO K
orsz. versenyére. Derék úszóink szép ered
ményt értek el és számos iskola között a
3. helyet foglalták el végeredményben 5
ponttal s így gimnáziumunk a vidék első
iskolája lett úszásban. Egyénileg Klenk
Gusztáv 1-ső lett hátúszásban 1 -21.4 mp.
alatt, 5. Pécsi Béla 1 •22.6 mp. alatt. 5 -50 m
gyorsstafétában 2. gimnáziumunk csapata.
(Wigner, Próféth, Pataki, Pável, Klenk)'
2.40 mp.
Ruzicska Sándor
főgimn. V III. o. t.

IX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM.

Budapesti ág. hitv. ev. leánykollégium
felső tagozatának önképzőköre alakuló gyű
lését szept. 17-én tartotta meg, Dr. Zelenka
Margit tanárelnök vezetése mellett. A gyű
lés tárgya: a tisztikar megválasztása volt.
A tisztikar tagjai a következők: ifj. elnök:
Adler Edit, jegyzők: Kováts Kató V III.
és Kovács Erzsi V II., pénztárosok: Heintz
Erzsi V III., Vas Ilse V II., Szűcs Magda
VI.,

Gömöry Aranka V.,

könyvtárosok:

Herramkof Amália V III.,

Kriszták Bea

V III.,

Pétery Márti,

Árpád Erzsi V II.,

bírálók:
V III.,

Pap Edit

V III.,

Klenek Sári

Rapaics Kató V III.,

Kackelman

Márta V III., Schippert Gitta V II., Mátray Piroska V II., Landgraf Ilcsi VI., Marcsek Sári V I.,

Orpkanides

Olympia V.,

Sági Katalin. Első gyűlésünket szept. hó
11-én tartjuk meg irredenta műsorral s a
következő gyűlésnek

angol tárgya

melyen

angol beszédünk is

valószínűleg

lesz,

lesz.
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kás. — 14. Beszélni, angolul. — 15. Villanyos.
— 16. Téli közlekedési eszköz. -— 18. Azonos
mássalhangzók. •
—- 19. Vízben él (ford.). — 22.
Sárgarépa, petrezselyem, kalarábé gyűjtőneve.
— 23. A . . . tagok szorzata egyenlő a kül
tagokéval. — 25. Aranyból is készül. — 26.
Ilyen rádió is van. — 27. Megkettözve bánya
város. — 31. Tyúk adja (magánhangzók fel
cserélve). — 33. Ilyen vegyület is van. — 38.
A tiszta víz . . ., piszkos víz nem . . . — 40.
Németül csésze (fon.). — 46. Minden esemény
rúgója. — 48. OÁF. — 49. Helyhatározó szó
(ford.). — 50. Siemens vetélytársa. — 52. Enélkül minden ízetlen. — 53. Ita l. — 58. Térkép
(3. betűje előre teendő). — 59. Csúszni angolul.
— 60. Felkiáltás. — 61. A leányoknak nem ked
velt tantárgya (második betűje hiányzik). —
62. Honleányairól híres. — 66. Híres törvénye
van. — 68. Tehén adja (mássalhangzók ford.).
— 69. Magyaros hímzés (ford.). — 70. Spájz
magyarul. — 73. NIA. — 79. Részes határozó
mássalhangzói. — 81. . . érek. — 82. Latinul:
sertés. — 87. Irógépmárka. — 89. Képző. —
90. Szeszes ital mássalhangzói. — 91. 60 függő
leges. — 92. Ha valaki megszegi a tilalmat,
könnyen kaphat egy . . . pofont. — 96. Ha már
erővel nem győzzük . . . hez folyamodunk
(ford.). — 97. ANÁAÓD. — 98. Já té k mással
hangzói. — 100. V II. . . . Erzsébetváros. —
101. Tótul: igen. — 102. Észak-Afrika egyik
városának mássalhangzói. — 103. Kedves játéka
a kislánynak (névelővel). — 104. Nagytakarí
tásnál a padlót kell . . . ni.
A helyes megfejtéseket október 31-ig kell
beküldeni.
A helyes megfejtők közt szép könyvjutalmat
.sorsolunk ki.
,
Eredmény a november 15-i számban.

Az 1. számban közölt keresztrejtvény
helyes megfejtése.

H elyesen m egfejtették a következők:
\

Podani Béla Aszód, Fekete Jolán Buda
pest, Csepregi Erzsébet Békéscsaba, Sár
kány Tibor

Kecskemét,

Darnai Ferenc

Aszód, Bach Zoltán Pesterzsébet, Kovács
István Pesterzsébet, Szilvássy János Békés
csaba, Kendeh K. Márta Budapest, Varga
Rózsa Budapest,
Szekér Vilma

Németh Ilus Budapest,

Budapest,

Katona Magda

Budapest, Kállay Irén Budapest,

Szvo-

rényi Erzsi Budapest, Kállay Ilona Buda
pest, Gündisch Margit Budapest, ifj. Pottornyay Gyula Vác, Teszák Endre Aszód,
Stern István Pécel,

Csák István Rákos

szentmihály, Dirner Mária Budapest, ifj.
Zeéri Pósch Géza Budapest, Kardos Lenke
Budapest és Winkler Sarolta Budapest.
A jutalomkönyvet Winkler Sarolta gimn.
IV. o. t. Budapest, nyerte meg.

FRANKLIN TÁRSULAT KIADÁSA:

VILÁGJÁRÓK.
Utazások és kalandok.
Minden kalandregénynél érdekesebb könyvek sorozata ez, mert
bennük az izgatónál izgatóbb kalandokat a valóság teremtette meg,
hőseik élő emberek és a tudomány példát mutató héroszai voltak.
Az ifjúság legkedvesebb és legtanulságosabb olvasmányai.
Minden kötet gazdagon illusztrálva 6.40 P.
Legutóbb megjelentek:
Hagenbeck: KELET-INDIA SZIGETVILÁGÁBAN.
A kiváló utazó és világhírű állatgyüjtő ebben a könyvében az
Andaman-szigetek buja szépségű, komor fegyencgyarmatán, Ceylon
édenkertjén, a Sunderban tigriseket rejtő bozótjain, Jáva és Szumatra őslakói között vezet végig bennünket.
Meyer: DÉL-AMERIKA HEGYÓRIÁSAI.
A Cordillerák fenséges hegyóriásai, vadregényes völgyei, ekzotikus népei között, ismeretlen tájakon és ismeretlen emberek között
izgalmas és kalandos út Meyer felfedező utazása.
Stefansson: AMERIKA LEGÉSZAKIBB TÁJAIN.
A sarkvidék ismeretlen életét mutatja be ez a nagyszerű könyv,
medve és fókavadászatra, hósivatagokon vezet el s az eszkimók pri
mitív-törzseinek eddig meg nem írt s olyannyira érdekes erkölcseit
és szokásait rajzolja elénk.
De la Vega: PIZARRO ÉS AZ INKA BIRODALOM.
A föld felfedezésének legizgalmasabb fejezete, az Amerikát
meghódító spanyol zsoldosok harcai és az inkák mesébe illő csodás
birodalmának bukása elevenednek meg ebben a világhírű könyvben.
W egener: SZÁLLJ ÁTOK VELEM !
A X X . század e soha meg nem pihenő, kalandos világjárójának
gyönyörűen megírt úti élményei a norvég fjordoktól a Csendes
óceánig mindenki számára feledhetetlen olvasmányok.
A VILÁGJÁRÓK köteteit minden könyvesbolt árusítja.

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában Budapest, V., Csáky-utca 10. — 73761

