IX. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM.

BUDAPEST, 1931. JANUÁR 15.

Keresztrejtvény.

Vízszintes sorok:
1. Akiket Aradon kivégeztek. 11. Helyhatározó. 12. Hegynek van (ékezethiba).
13. A seb ilyen. 16. Nagyon szép. 18. A zo
nos mássalhangzók. 19. Ha nem találok
megfelelő szót, azt mondom, hogy . . . 21.
Olasz folyó. 22. F o rd .: női név. 24. Ezt az
áldást mondja a lelkész az istentisztelet
végén. 26. A bátor. 27. A jtón van. 28. Is
tenfélő ember volt. 30. Ószövetségi alak.
32. O r a n g ............ 35. Világít. 37. Szemé
lyes névmás. 39. Névutó. 41. Kislányos kö
szönés. 42. Ebbe esik a farkas. 45. Kacér
kodás. 47. Bessenyei tragédiájának hőse.
49. Bibliai hegy. 50. Ekkor volt hazánk
legnagyobb.

Függőleges sorok:
1. Közelmúlt idők nagy magyarja. 2.
Lárma. 3. Tehát, latinul. 4. Szám rövidí
tése (idegen). 5. Feltételes kötőszó. 6. Fedd
7. Arcrész. 8. F o rd .: Negyvennyolcas tá
bornok neve (utolsó betű kettőzve). 9. Ló< szerszám. 10. Dunántúli község. 14. Névelő
tárgyesete. 15. Zenei műfaj. 17. Bennünk
van. 19. Nép. 20. Személyes névmás. 23.
Mutató névmás tárgyesete. 24. Kereske
désben van. 25. Ruhadarab. 26. Ló. 31.
Azonos magánhangzók. 33. Álló víz. 34.
Biztató szó. 36. Hónap rövidítése. 38.
Vasútra váltjuk. 40. Tömb. 43. Nyelvtahi
fogalom. 44. F o rd .: . . . -lom. 45. Zenei
hang. 46. Görög női név. 48. SA. 49. Ás
vány.

A helyes megfejtéseket január 31-ig kell beküldeni.
A m egfejtők között szép könyvjutalmat sorsolunk ki.

IFJÚ ÉVEK
IX. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM.

BUDAPEST, 1931. JANUÁR 15.

Búcsúzom
tőletek drága nagy és kis pajtásaim, leányok és fiúk, mert az Űr új munka
mezőre szólított. Elhihetitek, hogy ez a búcsú fáj nekem, mert az ifjúság
örök szerelmese vagyok. De vigasztalgatom magam azzal, hogy a búcsú nem
jelent elszakadást egymástól. Majd ha fájni fog az élet és ezer gond szoron
gatja lelkemet, eljövök hozzátok megcsöndesedni és az ifjúság örök optimiz
musából erőt és bátorságot meríteni eljövendő küzdelmekre. Szerkesztőségi
asztalom feledhetetlenül boldog órákat adott nekem és most, hogy utoljára
ülök mellette, nagy szeretettel simogatom rajta garmadával fekvő leveleiteket,
amelyek olyanok, mint egy nagy tarka rét ezerszínű virágai, tele az ifjúi
lélek naiv, szertelen, lázadozó és mégis annyira a magyar jövőt építő érzések
kel és gondolatokkal. Ezeknek a leveleknek egy része — bocsássatok meg —
annyira az enyém, hogy nem hagyom ott, ahol vannak, noha az új főszerkesztő
árgus szemekkel figyeli mozdulataimat, hanem elcsenem és szép sorjában a
szívem fölé helyezem.
A nagy háborúban egy kis újtestámentom mentette meg egyszer egy
katona életét. A kis könyvet zsebében a szíve fölött hordta. A puskagolyó,
amely szívének volt irányozva, a kis bibliát találta és megakadt benne. A ti
leveleiteket, mint az ifjúság evangéliumát hordom szívem fölött, hátha meg
védenék engem is az élet gyilkos golyóitól.
Ti voltatok, drága pajtásaim az én vigasztalásom eddig és ti maradtok
ezután is reménysége egyházamért és hazámért aggódó lelkemnek. Mi még
gyakran találkozni fogunk.
Csak arra kérlek a búcsú e nehéz percében, ha szerettetek kissé, adjátok
oda ezt a szeretetet az én szeretve tisztelt barátomnak, az új főszerkesztőnek,
aki éppen olyan örök fanatikusa népünk ifjúságának, mint jó magam és aki
nagy pedagógiai bölcseségével bizonyára igen nagy nyereséget jelent az
„Ifjú Évek” -nek.
Amidőn Istentől gazdagon megáldott új esztendőt kívánok a magyar
evangélikus ifjúságnak és arra kérem, hogy közös ügyünk zászlaját magasan
tartsa, maradok szerető öleléssel régi barátotok:
Szántó Róbert.
—
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Beköszöntő.
Azt gondolhatnák lapunk kedves olvasói:
elég gyakran köszöntenek be lapunkban a
szerkesztők! Hát van is ebben a gondolat
ban valami igaz: tényleg azonban csak a
személyek változnak, az a szellem, melyben
a lap fogant, ugyanaz maradt mindeddig.
Mikor Algöver Andor a lapot 1912-ben
alapította, ugyanolyan szeretettel kívánt
tanítványainak szellemi táplálékáról gon
doskodni, ugyanazt az evangéliumi szelle
met kívánta beléjük csepegtetni, mint mi
kor később újjáéledett a lap és más nevek,
szerkesztőbizottság, kerültek élére. Leg
utóbb, mint mindenki tudja, Szántó Róbert
neve állott a most is ott olvasható felelős
szerkesztő, Ruttkay-Miklián Gyula neve
mellett. Múlt számaink egyikében örömet
hirdettünk, lapunk olvasóinak bejelentvén,
hogy őt Kelenföld bizalma lelkészévé válasz
totta meg. Szántó tehát többé nem vallás
tanár, most nem gyermekek leikébe önti
Krisztus evangéliumának szellemét, hanem
a felnőtt lelkek egyengetését és irányítását
bízta rá a hívek bizalma. E nemes feladat
nehéz munkát, egész embert igényel, s így
lehetetlenné vált számára az, hogy úgy
foglalkozzék az Ifjú Évekkel, mint eddig
tette. Egészen természetes, hogy a szerkesz
tésről való lemondását a lap irányítóinak
el kellett fogadniok, hiszen neki ott van a
szép feladata, hová a választás állította;
Isten erőt fog majd neki adni, erőt, melyet
Szabadka és a szerb uralom viszontagsága
megedzett.
S most új nevet olvasnak az olvasók a
lap főszerkesztőjének helyén. S bár Szántó
Róbert Ígéretét bírjuk, hogy szebbnél-szebb
és épületesebb írásaival ezentúl is szívesen
keres majd fel, a lap szellemi irányítását
a felelős szerkesztővel együtt az új szer
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kesztő van hivatva végezni. Talán nem kell
neki bemutatkoznia olvasóinak. Hiszen kez
dettől fogva ott állott az újjáéledt lap mel
lett, a háttérben támogatta a nehéz ügyet;
adta, amit lelke sugalt és igyekezett az
ifjúság iránti szeretetet írásokkal is ki
fejezni, így is bizonyítani. Ha a névtelen
katonából most vezért csináltak, nem saját
kívánságára történt ez, hanem a szerkesztőbizottság felszólítására. A jó katona engedelmeskedik fellebbvalói parancsának: így
tettem én, az új szerkesztő is, mikor bízva
megbízóim támogató munkájában és bízva
az újonnan mellénk állított gazdasági in
téző, Szuchovszky Gyula gyakorlott kézében, erre a szép, de felelősséggel járó munkára vállalkozni mertem.
Azt várjátok most, hogy terveimet mond
jam elf Hát én csak azt mondom: nem
tanácsos nagy Ígéreteket tenni, mert akkor
a megvalósítás nehézségei sokat fognak
meghiúsítani. Tervem természetesen nem
lehet egyéb, mint az, hogy evangéliumi ön
tudatot csepegtessek lapunkkal ezentúl is
ifjúságunk leikébe, hogy az ezzel megedzett
ifjúságunk az életben öntudattal és meggyőződéssel vehesse fel a nagy és súlyos
harcot; tehát nem akarok, mert nem is
akarhatok egyebet, mint amire eddig is tőrekedtek szerkesztőink teljes erővel. S ha
talán nem úgy történt, mint azt szerették
volna, annak bizony igen sok oka van.
Egyik főoka az a tény, hogy nem lehet
mindenkinek eleget tenni; abba bele kell
törődnünk, hogy minden kívánságot kielé
gíteni soha sem lehet. De hogy talán nem
volt egészen helytelen az út, melyen lapunk
munkásai eddig jártak, igazolja a folyton
szaporodó előfizetőszám. Ezzel kapcsolat
ban van azonban minden öntudatos evan
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gélikus ifjúnak kötelessége is, s én először
is azt kérem, tegye meg mindenki ezt a
kötelességét, mert ezzel fogja tökéletes lap
nyújtását lehetővé tenni. Legyen minden
olvasónk bizalommal irántunk és körkér
dés vagy más felszólítás nélkül is közölje
velünk, írja meg nekünk őszintén, mit sze
retne a lapban kapni, vagy azt is, mit
hagyna ki belőle, mint feleslegest. Mi meg
fontoljuk a kívánságokat és a közhangu
latnak eleget fogunk tenni.
De még egy kérésem is csatlakozik ehhez:
ifjúsági lapot el sem tudok képzelni úgy,
hogy annak szerkesztésében az ifjúság
maga ne vegyen részt. Tudom, mennyi te
hetség van a mi ifjúságunkban, tudom,
mennyi érték rejtőzik anélkül, hogy fel
színre kerülne. Ha pedig rejtve van, abból
senki másnak nincs semmi haszna. Kérem
tehát rejtező értékes tehetségeinket, lépje
nek elő, küldjék be szellemük termékeit,
hadd legyen a megindult „Zsengék” rovat
a lap leggazdagabb és legérdekesebb ré
szévé. Talán emlékeznek egyes olvasóink,
hogy ugyanezt mondottam az Ifjú Évek ta
valyi első konferenciáján; sajnos, elhang
zott, helyeslés közt hangzott el szavam, de
majdnem teljesen visszhang nélkül maradt.
Legyen pedig kivétel azon evangélikus ifjú

olvasónk, aki nem munkálkodik az Ifjú
Évek érdekében. Mit dolgozzék? Megsúgja
mindenkinek a maga lelke. Csak annyit te
gyen meg mindenki, hogy a belső hangra,
mely megszólal bizonnyal, hallgasson: ak
kor nem lesz nehéz számunkra a lap szel
lemi részének összeállítása.
A megfelelő szellemű és tartalmú lap
ehhez még anyagilag is virágozni fog, erről
biztosak vagyunk. Tekintse minden evan
gélikus tanuló ifjú, avagy leány kötelessé
gének azt, hogy egy ifjúsági lapot járat és
ezzel magának nemes élvezetet és tanulsá
gos, hitét mélyítő tartalmú olvasmányokat
szerez, de egyúttal szent ügyet is támogat.
Ha így lesz, akkor mi, szerkesztők bízvást
kötelezhetjük magunkat arra, hogy olyan
megfelelő lapot adunk, amilyent az esz
ményi elgondolás kívánhat tőlünk. Fogunk
olyant adni, mert megvan bennünk a sze
retet az ifjúság iránt, de megvan a buzgó
lelkesedés is, no meg az utóbbi évek tapasz
talatait is igyekeztünk leszűrni. S úgy-e, ha
szent akarat és munka mozdít elő egy Is
tennek tetsző szép ügyet, akkor az Űr ál
dása sem hiányzik az erőfeszítéseken.
Tehát bizalom az új szerkesztőnek, segít
ség ehhez a bizalomhoz, akkor virágoznia
kell az Ifjú Éveknek!
Dr. Bőhm Dezső.

Beszélő kövek.
(Utazás Felsőmagyarország lutheránus
iskolavárosaiba.)
I. Eperjes.
Ha valaki másfélévtizedes távoliét után
rövid látogatásra visszatér egyik vagy má
sik elszakított felvidéki városba, sok tekin
tetben más világot talál ott, Mennyi isme
retlen a rc ! Körülözönli a rideg ajkról hide

-

gen hangzó idegen szó jeges áradata.
Szinte csak megtűrt vendégnek érzi magát
az ismerős hegyek alján. Régi jó embereit
elragadta a halál, vagy elsodorta a trianoni
vihar. Visszaemlékezéseire, mint a legenda
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vak szónokának prédikációjára, a kövek
adnak visszhangot, zúgnak harsány Áment.
Kérdéseire künn a temetőben a sírkövek,
itt benn az épületek, emléktáblák, szobrok
íelelgetnek. Már amennyiben ezeket az
utóbbiakat le nem rombolták. És ezek a kö
vek beszélnek a magyar emberekhez, a ven
dégekhez és az őslakosokhoz egyaránt. A
beszélő kövek vigasztalnak bennünket, jó 
solnak nekünk. Azt mondják, amit egy
igénytelen epigrammában így próbálok ki
fejezni :
„Osztozkodni ti, drága hazánk bősz elleni
jöttök?
Gyászjelenünk tietek •
— múlt s a jövő
a m iénk!”

Tompa Miliályról s Kerényiről: „Völgy fe
lett, a bérc alatt, középen, egy behorpadt
hegynek oldalában” az egykori „Erdei lak"
közelében az az obeliszk, a három költő, a
három jó barát költői versenyének emléke.
Ennél az emlékkőnél tartottuk 1897-ben
az én elnökletem alatt az önképzőkörnek, a
Magyar Társaságnak záróünnepét. Három
diák elszavalta a három „Erdei lak” költe
ményt. Megemlékeztünk a társaság fényko
ráról, mikor Kerényi Frigyes is tagja volt.
Elemlegettük, hogy vendégként Petőfi és
Tompa is felléptek az 1845. április 26-iki
ülésen. Petőfi a Szép Ilonkát, Tompa a
lvontot szavalta el. Megemlékeztünk a tár
saság egykori kiváló tagjairól, illetőleg az
iskola tanítványairól: Kossuthról, Székács
ról, Pulszky Ferencről, Greguss Ágostról
és Gyuláról, Lisznyai Kálmánról, Sárossy
Gyuláról, Vachott Imréről és Sándorról,
Irányi Dánielről.*) Elmondtuk, hogy bizo
nyos tekintetben Thököly Imre is önképzőköri jellegű munkában vett részt. Mint a

Keljünk hát szárnyra, mint a vándor
madarak! Menjünk el egy kis körutazásra
a beszélő kövek országába, a Felvidék lu
theránus iskolavárosaiba: elsősorban Eper
jesre ! Itt jó kalauzolótok lehetek, ifjú olva
sóim: ezelőtt közel négy évtizeddel ifjúsá
gom boldog hat esztendejét töltöttem el
Eperjesen, mint az ősi kollégium főgimná
*) Székács József, a bányai evang. egyházziumának történettanára.
kerület ékesszavú püspöke, Deák-téri lelkész, az
A beszélő kövek világa ez. Beszélnek hoz „ország papja” , mint nevezték; költő és műfor
zánk a város gyönyörű vidékének sziklái, dító. — Pulszky Ferenc híres magyar régész, a
pesti társadalom kedvelt tagja. — Greguss Ágost
kövei, ligetei: Petőfiről beszélnek, aki 1845nevét minden diák ismeri a balladáról adott megha
ben itt járván, a maga elementáris közvet tározása révén, kiváló esztétikus; öccse, Gyula mű
lenségével azt mondta, hogy olyan szép e fordító. — Lisznyay Kálmán költő, népies, Petőfitáj, mintha az ő képzelete nyomdokán te utánzó versekkel tűnt ki, Sárosy Gyula hasonlóan,
Arany trombita c. forradalmi verskötetével lett
remtette volna meg az Isten.
híres. — Vachott Imre a Pesti Divatlapot szer
Ez a gyönyörű vidék is gyógyítgatta
kesztette, melynek segédszerkesztője nem kisebb
szíve sebét, mert még mindig siratta Etel ember lett, mint Petőfi; érdekes emlékiratai ma
kát, „Kedves hervadt rózsaszálát tizenöt ta radtak fenn. Öccse, Sándor, lírai költő, szabadságszeretetéért börtönbe kerül, hol megőrül. Az ő fele
vasznak” . Eperjesen
írta
barátjának,
Christmann-Kerényi Frigyesnek házában: sége testvére annak a Csapó Etelkának, kihez Pe
tőfi ifjúkori legszebb költeményeit írta. — Irányi
,,.. . lelkem álmaiban cseng édes-bús emléke
Dániel szepesi származású politikus. — Mindezek
a lyánykának, ki szép és ifjú volt s kinek a nagyjaink a 48-as szabadságharc korában is élsírjára könnyeim folyának". De legeleve i tek, benne részt vettek és a magyarság szabad
ságáért szenvedtek.
nebben beszél Petőfiről és vele barátairól,
—
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Kollégium tanítványa egy iskolai színielőadáson Imre király szerepét játszotta és
vele szerepelt a kuruc király nem egy ké
sőbbi hős vezére és katonája.
Büszkén hivatkoztunk arra, hogy a kollé
giumnak és Magyar Társaságának nagy ré
sze volt Eperjes megmagyarosításában. Ko
rányi maga is e tüzkohóban olvadt német ne
mes ércből magyar színarannyá. Mert bi
zony Eperjes polgársága ezelőtt száz évvel
még tisztára német volt. Kazinczy Ferenc
is német szóra jött ide. Meg is tanult né
metül a legkellemesebb „Berlitz-módszer”
szerint. Szerelmes lett a legszebb eperjesi
német leányba és udvarolt neki németül
életre-halálra, és bár mindennap találkoz
tak, naponként írta hozzá szorgalmasan a
hosszúnál hosszabb német szerelmes levele
ket.
De hagyjuk el, bár nehezünkre esik is, az
„Erdei lak” beszélő emlékkövét és sétál
junk le a városba. A Fő-utca déli végénél
felkanyarodunk a sétatérre. Ott látjuk a
mélységes mély várárok belső oldalán a vá
ros régi bástyáinak és falainak maradvá
nyait. Ezek a kövek, melyeket valaha anynyi vér öntözött, szintén beszélnek. Elmond
ják például a város 1683-iki hősies védelmé
nek történetét, mikor az asszonyok is fegy
vert fogtak az ostromló császári hadsereg

Eperjesi Kollégium régi alakja a nagy tűz előtt.

—

Az eperjesi vértanuk emléke.

ellen. Az egri nők mellett az eperjesieket is
megilleti a hálás elismerés. Máskép kiontott
vérről beszél a Szentháromság-szobor a Fő
utca északi vége felé, ahová a sétatérről le
kanyarodunk. Ez a szent szobor egykori vér
pad helyén áll.
Karafa 1687-ben huszonnégy előkelő ne
mest és polgárt kínoztatott halálra, vagy
végeztetett ki, ártatlanul, azzal gyanúsítva
őket, hogy összejátszottak a munkácsi ku
ruc vitézekkel, akik Zrínyi Ilona vezérleté
alatt még fennen-lobogtatták a szabadság
zászlaját. A vértanúkról beszél a szép em
lékszobor is a kollégium sarokfalán. Bilim
őseiben is büszkén és dacosan áll a vérpa
don egy daliás magyar férfiú. Érdekes és
megható dolog, hogy öt vértanúnak, — köz
tük Radvánszky Györgynek, szeretett és
tisztelt egyetemes felügyelőnk ősének —
csontmaradványait most találták meg a
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szinyei templom tornyának falánál ésj, ün
nepélyeden elhelyezték'az' eperjesi evaíígélikus templomban..
Jf .
Beszélő kő a kollégium épülete is. 1665ben építették ezt hitrókonaink támogatásá
val a felsőmagyarországi evangélikus ren
dek. Még á messZe Svédországból is megér
kezett az áldott szívek segélyadománya. Kü
lönben félszáz évvel később is küldött a
svédek hős királya, X II. K árolyi tekinté
lyes összeget a kollégium segélyezésére.
Az új intézet a középiskola mellett, főis
kolából is állt. Csonkaegyetem volt az egye
temi forrnák külső pompája nélkül. Nagy
tanárok, Pomarius, Ladiver és utódaik a
virágzás magas fokára emelték.
Az épületet ismét és ismét elrabolták tő
lünk, de Thököly, a hálás tanítvány, majd
II. Rákóczi Ferenc újra és újra visszaad
ták. Megint elveszett, jézsuita-kollégium,
majd katonai raktár lett. Végre II. József,
a türelmes „kalapos király” megengedte,
hogy az evangélikusok olcsón megvásárol
ják a katonai kincstártól. Azután zavarta
lanul és dicsőségesen teljesítette áldott hi
vatását többnyire, mint gimnáziumból, ta
nítóképzőből, theológiai és jogi akadémiából
álló kollégium, egész az 1918-iki nagy öszszeomlásig.
Volt idő — a X IX . század középső har
madában, mikor nagy tanárok, Vandrák

András, Hazslinszky Frigyes és társaik ér- .
deméből az országnak, mondhatjuk, legelső
iskolája volt.
A benne mindig élő hazafias szellemnek
mintegy szimbóluma lehet az a kép,* mely ;
nagytermét ékesítette és mely a kollégium
legnagyobb büszkeségét, a hősök hősét, |
Dessewffy Arisztidet, az egyik aradi vérta
nút varázsolta a lelkes ifjúság elé. Magam j
is nem egyszer szónokoltam hazafias ün- j
népségeken e „szent” kép alatt, Dessewffy
leikétől ihletetten. A kép már nincs régi \
helyén. A nagy összeomláskor, mint drága ;
palládiumot, Miskolcra mentették át, ahol
a kollégium két intézete, a jogakadémia és >
tanítóképezde menedéket talált. A theologia
beleolvadt a mostani soproni theologiai fa-,
kultásba. A gimnáziumot fokozatosan tóttá
9
tette új gazdája, a keleti tót egyházkerület.
Öröködbe, Uram, pogányok jöttének!
A kollégium, az evangélikus és katolikus
templom és a katolikus elemi iskola épület- j
szigetként állanak a széles, hosszú, hatal
mas Fő-utca kellős közepén. Szép ez utca
ma is. Mennyivel szebb volt az 1887-iki
nagy tűzvész előtt, amikor még szakadat
lan sorban csipkés oromfalazatú renaissance-stílusú emeletes házak szegélyezték.
Ezek a házak is beszélő kövek: a város
fénykoráról beszélnek, mikor ez a DanzigKonstantinápolyi világforgalmi
útvonal
egyik főállomása volt. Azokat a kis palota- ;
kát gazdag eperjesi evangélikus kereskedő
polgárok építették: a két sorban egymás ;
alatt elnyúló pincékben tokaji boroshordók .
s kelet és nyugat árúi voltak elraktározva. :
A nagy tűz után a legtöbb házat modemi- '
zálva, vagyis elcsúfítva építették újjá. De
ma is van még valami 25— 30 szép renaissance épület. Ezek között különösen szép a
Rákóczi-ház, a magyar renaissance építke-

A Rákóczi-ház.

* Than Károly remekműve.
—
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zés egyik remeke. Vidám könnyed udvari
élet folyt itt ezelőtt közel másfélszáz esz
tendővel, mikor a 18 éves II. Rákóczi Fe
renc és felesége, a 16 éves Hessen-Reinfelsi
Amália hívogatták meg Felső-Magyarország főárait, köztük Ungvármegye főispán
ját, gróf Bercsényi Miklóst, farsangi mulat
ságokra, vidám vadászatokra. Ennek a tízévvel idősebb férfiúnak hatása alatt érezte
át mindinkább és inkább az ifjú Rákóczi,
hogy neki, akinek a haza olyan sokat adott,
iránta még nagyobbak a kötelességei, mint
más közönséges halandónak.
Hogyan teljesítette ezeket a kötelességeit
a nagy fejedelem, arról beszél nekünk, ma
gyaroknak ez a beszédes néma kő, az eper
jesi Rákóczi-ház. Közelében egy másik renaissance-ház, a Christmann— Kerényi-ház,
szintén fejedelemről, költő-királyról beszél
nekünk. A ház emeleti ablakából — amely
alatt márványtábla örökíti meg ennek az
eseménynek emlékét — gyönyörködött Pe
tőfi Sándor, mint a ház vendége, az ablaka
alatt, az egész főutcát megtöltő sokaságban
és a lelkes kollégiumi ifjúságban, mely ön

magát azzal tisztelte meg, hogy Petőfit fák
lyás zenével üdvözölte.
Boldog lehetett a szeretet és szabadság
költője, amikor látta, hogy lelkét a haza re
ménysége, az ifjúság mennyire megértette.
Még boldogabb volt, ha jósként a jövőbe
nézve megérezte, hogy ez a hazát és a haza
költőjét éltető ifjúság három év múlva
majd meg is tud halni a hazáért. A vitézek
vitézei, a Kassai vörössapkások, a névtelen
félistenek sorában sokan ott harcoltak azok
közül, akik az 1845-iki tavaszi estén lelke
sen tekintettek fel az ifjúság bálványára.
Még egész kis hadseregét sorakoztathat
nánk fel a beszélő köveknek, de hiszen ezek
a példák is bizonyíthatják, hogy Eperjes a
miénk, mert kövei némák, ha az idegenek
szavát hallják, de ha magyarul szólunk
hozzájuk, ékesen beszélnek a vértanúk vá
rosának magyar múltjáról. És csak mi, ma
gyarok értjük meg, mit beszélnek ezek a
kövek e vértanú-városnak, ez árva Penelopének leikéről, érzéseiről, mely özvegy fá
tyoléba burkolózva várja, egyre várja a
szabadító Odysseust. Dr. Szigethy Lajos.

A kis Pereces Gyurka magyar dolgozata.
Irta: Marőthy Jenő.

Pereces Gyurkát először is be kell mu
tatni, de jó hangosan, hogy a közömbös
és aluszékony emberek is idefigyeljenek,
mert őróla bizony nem sokat Írtak eddig
az újságok, mivelhogy az ő közjogi rangja
se a római jogban, se a Corpus Jurisban
nem fedezhető fel, lévén ő I. b) osztályú
tanuló az egyik kőbányai iskolában.
Azután már csak azért is tanácsos jó
nagyot kiáltani, mert Pereces Gyurka az
l. b) osztály tarka babszemei közt is leg
feljebb ha borsó lehetne. A lába csak ak

—

kor ér földig, ha eszébe jut, hogy ráálljon;
egyébként a pad ülőkéje és a padló desz
kája között harangozik: jó mesterség az
nagyon, amíg nem kell vele kenyeret ke
resni. A feje — no már a feje, teljes nagy
ságában kilátszik a pádból s tekintélyt is
kölcsönözne Gyurkának, ha néha valami
kíváncsi iskolalátogató meg nem kérdezné
tőle, hogy „hát téged hogy hívnak fiam ” .
Mert arra muszáj felállni s ilyenkor, ördög
és pokol! — az orra hegyéig esik vissza
az ember a padjába s félarasszal mutat ke
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vesebbet, mint ülőhelyzetben. Hogyne kiál
tana hát nagyot feneketlen bosszúságában:
— Pereces G yörgy!
Mert igazság szerint Pereces György és
nem Pereces Gyurka. Annak keresztelték
és vigye a kánya a kicsinyítő képzőket.
Mintha bizony, mert valaki rövidebb né
hány centiméterrel a szomszéd kakasánál,
azért már nem volna egész ember. — H o
lló ! Nem mérik azt r ő ffe l!
Nem ám! És Pereces Gyurka meg is
tesz mindent, ami csak kitelik tőle, hogy
egész embernek bizonyuljon. Nagyokat
lép a nagy cipőkben s szuszog hozzá ak
korákat, mint valami anyakönyvvezető.
Hóna alatt viszi könyveit — nem táská
ban — akárcsak a nagy diákok. Elég
gond ez bizony, mert az ember kénytelen
a jobb kezével minduntalan a bal támo
gatására sietni, holott annak az volna
múlhatatlan rendeltetése, hogy a zseb
kendőt kezelje, — már ha tudniillik volna
az embernek zsebkendője. Azután a mel
lét is kifeszíti, akit nem gyomorba száll
ták, de egyszerre ügyelni a cipőkre, a
könyvekre, a mellkas helyzetére, no meg
az orr erkölcsi állapotára is, valóban na
gyobb feladat, mint amilyet egy I. b) osz
tályú kisdiáktól elvárhat a magyar köz
oktatás.
Nem baj. Pereces Gyurka azért a lehe
tőség szerint megteszi, amit az iskola kö
vetel tőle. Más kérdés, hogy megteszi-e
vájjon az iskola is, amit Pereces Gyurka
szeretne rajta behajtani.
Bizony, nem tagadom, sokáig magam is
gyanúperrel néztem ennek a kisebb ebi
halnak a fickándozását.
Már az első héten azzal tüntette ki ma
gát, hogy reggelről-reggelre elkésett,
— Hogy hívnak?
— Pereces G yörgy!

—

-—- Mért jöttél későn?
— Tanár úr, kérem — elkéstem.
— Azt látom, ebadta, de mért késtél el?
— Tanár úr, kérem, későn indultam ha
zulról.
Mit csináljon az ember az ilyen bikmaggal? Hát először mindenesetre megpróbálja
kiveszekedni magát, hogy így, amúgy, most
megraknálak, mihaszna, ha rendtartás el
nem tiltotta volna 1889-ben a testi fenyí
téket, — de amint aztán a második mon
datra kerülne a sor s az ember odanéz a
delikvens arcába, aki egyre nagyobbakat
lélekzik, izzad, nyeleget, nedvesen fésült
hajából fel kunkorodnak a hátsó tincsek és
közben bűn és bűntettes alig ér a katedra
közepéig, akkor egyszerre értelmét veszti az
egész procedúra s Pereces György elmehet
a helyére.
El is ment, de két nap se telik el s az
I. b) osztályban forradalmi zúgás fogad.
— Tanár ú r ! Tanár úr, kérem!
— No, mit akartok.
— Pereces György ma nem vett inget.
■
— Pereces!
-— Jelen!
— Igaz, hogy nem vettél inget?
— Nem vettem, tanár úr kérem.
— Hát mért nem vettél?
Pereces Gyurka pirult, mosolygott s
csendes szégyenkezés vibrált az arcán. Az
után suttogva, hebegve csak ennyit felelt:
-— Elfelejtettem felvenni.
Űjabb katedrái probléma. Mert vájjon •
erkölcsi vétség-e az, ha valaki nem vesz
inget, — ha egyébként fel van öltözve. Alig
képzelhető. De az osztály zsibong és igaz
ságot követel.
-— Pereces!
— Igenis, tanár úr!
— Ezentúl ne próbálj ing nélkül jönni!
— Igenis, kérem szépen.
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— No jól van. Ülj le és ne zavard a
— Hol vetted ezt a könyvet?
szomszédaidat.
— A ládából adták ki otthon! — piron
Nemsokára megkezdődtek a feleltetések. kodott Pereces és hozzátette:
Valamelyik órán Pereces Gyurkára is rá
-— Ilyen a többi is.
kerül a sor.
A padjába nyúlt és mindjárt be is bizo
— Pereces György!
nyította, hogy csakugyan olyan.
Gyurka felállt, köhintett, még egy utolsó
— Aztán van még abban a ládában?
görcsös mozdulatot tett a könyve felé, az
— Van. Még sok van.
után kérdő pillantást vetett rám.
Hát ez meg éppen a tudomány megbe
— Mondd el a nyelvtant!
csülésére mutatott. Hiszen, ki tudja, nem
(Itt közbevetőleg megjegyzem, hogy ilyen volna-e okosabb, ha valamennyien azokból
elavult modorban kérdezni a feleltetést sú a könyvekből tanulnának, melyekből a
lyos módszertani hiba. Viszont az is igaz, nagyapáink. Sok bajt csinálnak azok az új
hogyha egyenesen a fogalmak boncolgatá kiadások. No de ez csak ábránd, amire gon
sánál kezdi az ember, akkor egy negyed dolni se szabad a katedrán.
óráig teljes bizonytalanság borong az osz
— Ezentúl rendes könyvekből tanulj,
tály fölött, hogy mi lesz ebből: magyará mert különben elhasalsz!
zat-e vagy kirándulás a Népligetbe. Így
— Igenis, kérem szépen.
hallgatnak — úgy felelnek. A baj csak ott
Lassan össze is gyűltek Pereces Gyurka
van, hogy a nyelvtani anyagot egyáltalá padjában az előírt könyvek, de most még
ban nem szabad feleltetni.)
más veszély ólálkodott Gyurka háza táján.
— A nyelvtant? — kérdezte Pereces
•— Tanár úr! Tanár úr!
Gyurka.
— Nőst, mit akarsz?
— Azt, azt. De gyorsan.
•— Tanár úr! Pereces mindig hagymaErre aztán elkezdte Gyurka a hangok szagú!
osztályozását, de olyan stílusban, hogy több
-— Pereces!
volt benne a „vala” és a „lévén” , mint
-— Jelen!
falevél az ágon.
— A szomszédaid valami hagymát emle
— Honnan veszed te ezt a penészes nyel getnek.
vet?
— Tanár úr, kérem ■
—•nyögte a beisme
— A könyvemből, — védekezett Pereces rés lázától lángvörös arccal Pereces. — Én
Gyurka.
szeretem. . . szeretem a hagymát.
— Rossz könyve v a n ! — kiáltozott jobbÉs rettentő szégyenkezéssel ült vissza a
ról-balról a sok siivölvény.
helyére, mintha maga is érezné, hogy a leg
— Mutasd csak azt a könyvet!
kártékonyabb szenvedély kerítette a háló
Pereces Gyurka nehéz léptekkel hozta ki jába.
a zöldfedelű salabaktert.
Hát ez megint olyan kérdés volt, mely
Hát nem volt az éppen rossz könyv, bár
nek eldöntéséért legalább is Pestalozzi-ig
1862-ben „nyomatott Pesten” , de már hogy
kellett volna visszamennem, mert például
ki írta, azt maga Emich Gusztáv*) is jónak i
Herbartnak bizony álmában se jutott
látta elhallgatni.
eszébe a hagyma.
*) Neves pesti könyvkiadó..
És a hagyma se volt az utolsó csapás,

—
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mely Pereces Gyurka iskolai pályafutását
fenyegette.
— Tanár ú r !
•
— Ejnye, mi bajotok már megint?
— Pereces női felöltőbe jött az iskolába.
— Tréfából! -— állt fel zavart mosollyal
Pereces Gyurka és félszeg pillantást vetett
egy köröskörül magasan feltűzött, rejtélyes
ruhadarabra, mely a legközelebbi fogason
lógott.
— No, de fiam, az iskola nem tréfálko
zásra való hely. Ezt már megtanulhattad
volna.
— Tanár úr, kérem, nem tudtam, hogy
meg van tiltva.
— „Meg van tiltva” . Ez fiam, germanizmus. És nem mondom én, hogy meg van
tiltva, de hát nem is kell az olyasmit meg
tiltani, melynek helytelenségét minden ép
eszű ember azonnal átlátja.
H iába! Legközelebb
megint panaszt
emeltek Pereces ellen. Most az volt a bűne,
hogy elaludt a számtan órák alatt. Elaludt!
Mialatt Predlák tanár úr magyarázott . . .
■— Pereces!
-— Tanár úr, kérem, — elálmosodtam.
No ez már sok volt. Hát ki az a Pereces,
hogy napról-napra felkavarja az osztály
nyugalmát. Hol elkésik, hol ing nélkül jön,
hol hagymát eszik, hol elalszik. Ezt nem le
het tovább tűrni.
Kiszólítottam a katedrához s leszidtam
kegyetlenül.
Pereces Gyurka lesütötte a szemét, keser
vesen hunyorgatott és az egész mosdatás
alatt nem szólt egy szót sem.
Milyen konok fickó!
Nem lehet az ilyen embereken segíteni.
Rajta se lehetett.
Ügy látszott, hogy betegsége a feltűnést
keresni. Legközelebb egy óriási cúgoscipőben jött az iskolába s a gyerekek szerint

—

már az ajtóban kijelentette,
Rinaldo Rinaldini.

hogy ő ma:

Az osztály fetrengett a meg-megújuló
nevetési ingerek miatt, alig lehetett meg
tartani a magyar órát.
— Pereces!
Pirult és gyámoltalanul mosolygott, mint
rendesen.
— Tanár úr, kérem, „viccet” akartam
csinálni.
Később már nem is mentegetődzött.
Tudta, hogy neki minden reggel kijár va
lamiért a szidás. Zsebre kell tennie, mint a
napidíjat, azután jöhet a munka.
Mi meg szidtuk, mint a bokrot. Ő volt az
osztály bűnbakja. A legrosszabb, a legkönynyelműbb, akinek fogalma sincs az iskolai
fegyelemről, szóval az a bizonyos ártalmas
elem, mely egész diákgenerációkat fertőz
het meg, ha idejében el nem távolítják az
iskolából.
Szegény Pereces Gyurka!
Már az év vége felé járt az idő. Az utolsó
dolgozatot írták a gyerekek magyarból. A
dolgozatnak ez volt a cím e:
Az én édesanyám.
Pereces Gyurka is nekitámaszkodott a
maga füzetének s elkezdte írni a penzumot
egyszerre két könyökkel. Közben nagyokat
sóhajtott. Kinézett az ablakon. Megint írt
2— 3 szót, megint abbahagyta. Egérnyi kis
arcán ború és napfény váltakoztak. Milyen
nehéz dolgozat! 'Valakiről írni, aki a leg
közelebb áll hozzánk a világon. De azért
csak írta, írta. Valami lecseppent a füze
tére. Még se hagyta abba. De azután még
se lehetett tovább írni. Letette a tollát, két
kis maszatos kezét az arcára borította s ült,
ült csendesen a helyén, mint egy rongyos
kis szürke ruhába öltözött nagy-nagy csil
logó könnycsepp.
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Felemeltem a füzetét. Ez volt benne:

Látod, látod, Pereces Gyurka, így ismer
nek félre bennünket az emberek sokszor
egészen a koporsónkig. Hanem azért csak
ne félj semmit. Felírta azt Valaki ponto
san, hogy hányszor jöttél te feledékeny ségbői ing nélkül az iskolába, hányszor vetted
fel tréfából az édesanyád felöltőjét, hány
szor ettél ebéd helyett gusztusból vörös
hagymát, hányszor késtél el szórakozott
ságból az első óráról, hányszor mosolyogtál,
mikor sírnod kellett volna, s hányszor sírtál
olyan dolgokon, amik felett csak a nagyok
szoktak könnyeket hullatni.
Mindezt felírta Valaki pontosan, rész
letesen.
És hidd el nekem, Pereces Gyurka, ezek
lehetnek erről az iskolai évről az Ő leg
szentebb feljegyzései.

Az én Édesanyám.
„Az én Édesanyám nagyon jó asszony.
Nem keres az semmit, csak mindig dolgo
zik. É jjel is dolgozik. Hogy nekem Kenye
ret adhasson. Néha könyvet is kell venni
vagy Ruhát. Arra sincs. Ami van, azt hasz
náljuk.
Az én édesanyám mindig szomorú. Meg
csókolom a kezét, mikor elindulok az isko
lába. De sokszor nem tudok mindjárt el
menni. Visszatérek az utcáról az ablak alá.
És benézek az ablakon, mert fáj a szívem
s tudni, tudni akarom, hogy ott van-e
még? ..
. . . Mert fáj a szívem és tudni akarom,
hogy ott van-e még?

Előre tekints!
Lukács 9, 62: Aki kezét az eke
szarvára vetette és hátra
néz, nem alkalmas az Isten
országára.

Otthon voltál. Amikor megérkeztél,
annyi szó folyt az elmúlt hónapokról és
napokról. A múltat kérdezted te a kedve
seidtől, és ők is azután tudakozódtak ná-

—

lad. S amint a pihenés napjai lassan fo 
gyatkoztak, egyszerre megváltozott ott
hon is a beszélgetés tárgya. Az útrakészülés és a jövő napok képe foglalkoztat-
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tak. Abból a szeretetből, mellyel tieid kö
rülöveztek otthon, lassanként kinőtt az
az egészen határozott érzésed, hogy az az
ápoló, gondoskodó szeretet elkötelez. És
annyi jó föltétellel, annyi várakozással
köszöntötted az új esztendő érkezését.
Csupa szép elhatározás, méltó arra, hogy
mind megvalósítsad. És az új esztendő
munkája előtt megállva, eléd lép jóságos
segítőd, Jézus és ezeket a szavakat köti
a lelkedre: A ki kezét az eke szarvára ve
tette és hátra néz, nem alkalmas az Isten
országára.

tette és hátra néz, nem alkalmas az Isten
országára. Ennek a szent Isten országá
nak a szolgálatába akarja beleállítani Jé
zus az ember minden jóratörekvését, szor
galmát, nemes érzését, tudását: egy szó
val az egész embert. Ebben a munkában
lesz az ember teljessé, kötelességtudóvá,
itt tanulja meg, hogy megalkuvás nélkül
dolgozzék.
Amint a szántóföld is különbözőképpen
alakul egyes helyeken, hol köves, hol
mély, hol sekélyes, hol tövises, éppen úgy
az ember életében is sok váratlan akadály
érheti az embert munkája teljesítése köz
ben. E gy ismeretlen esztendő küszöbénél
különösen is erősen érezzük ezt, de semnű
nem ment föl az alól a kötelezettség alól,
hogy az életünk munkájának a barázdája
egyenes legyen.

A barázdának, melyet ekéd a földbe
váj, egyenesnek kell lennie. Céltudato
san, megállás nélkül, egyenesen kell ha
ladnod. Minden komoly munkához ez
szükséges. Ha azt akarod, hogy a munkád
sikerüljön, akkor minden figyelmedet a
eélra kell irányítanod, összpontosított fi
gyelem kell. — De az élet nem áll csupa
apró, egymást váltogató foglalkozásból,
hanem kell, hogy az életednek legyen egy
olyan föladata, amelynek minden mást
alá tudsz rendelni. A többi az csak mellékfoglalkozás lehet, vagy üdítő szórakozás,
de a hivatásnak a legjobb erőt kell oda
adni. Nem lehet jó szolgája a tudomány
nak az, aki minduntalan máshoz kap ked
vet és nem lehet jó munkás az, aki fo ly 
tonosan váltogatja a szakmáját. Aki min
den munkájában arra gondol csak, hogy
milyen jó volna most valami mással fo g 
lalkozni, az hasonlatos ahhoz a szántóvető
emberhez, akinek a keze lecsúszik az eke
szarváról és tekintete a messzibe révede
zik, az eke megcsúszik és görbévé lesz a
barázda.
Jézus ma azt mondja, hogy az Isten
országa az a nagy munkamező, ahol a leg
hűségesebben kell dolgozni. Itt így szól
a szabály: Aki kezét az eke szarvára ve
—

Sok jó szántó-vetője volt az Istennek
ezen a földön. Egyenes és mély barázdát
vontak a világ életének a talajába. Ügyannyira, hogy minden ilyen ember élete
nyomán azt lehet mondani: itt hűséges
ember járt, jó munkás volt, mert munkája
nyomán sűrű sorban ott csillog arany fé
nyével az Isten országának gazdag ter
mése. Jobb lett általuk a világ, szegény
maradt volna nélkülük az emberek törté
nete. De van sok kontár munkás is ezen
a földön. Sok a barázda, mely girbe-görbe.
Sajnálattal látjuk ezt minden alkalom
mal. Lehet, hogy ezek a hűtelen, rossz
szolgák valamikor nagy lelkesedéssel fog
ták meg a munka eszközét, lehet, hogy
szép tervek éltek a lelkűkben, csak mi
előtt komolyan nekiláttak volna a tervek
nek, hátra néztek és látták, hogy milyen
régi, milyen megjavíthatatlan ez a földi
élet és bátorságuk, lelkesedésük tüze
enyészett, kezük lecsúszott az eke szarvá
ról. Ugyanis félig vert az a hadsereg,
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mely akkor, amikor átvonul egy folyó
hídján, előretörve, mégis hátra néz azzal
a gondolattal, hogy baj esetén milyen jó
lesz ez a híd a visszavonulásra.
Az új esztendőbe új reménységekkel
léptél át. Ne legyen ez soha a meghátrá
lás esztendejévé. Ne nézz hátra! Ott sok
mulasztás van, ott csüggesztő képek tá

rulnak eléd, ott gyöngének látod maga
dat. Előre tekints! Melletted áll most Jé
zus és az ú jjá egy egész esztendőnek szé
les munkamezejére mutat és azt mondja,
hogy vesd a kezedet az eke szarvára. Bát
ran, mint a jövő harcosaihoz, munkásai
hoz illik, menjünk előre! Ámen.
W olf Lajos.

Finn- és Észtország.
A két ország fejlődése, kialakulása.
Finnországot Ezertó-országának is mond
ják, pedig csak — 35.000 tavat számláltak
meg eddig rajta. A nagy jégkorszak jege
csiszolta le az őskőzet (gránit, gneisz, csil
lámpala) felszínét s vájta ki a tavakkal

telt teknőket. A tudósok megállapítása sze
rint Skandinávia a jégkorszak után, a
Krisztus előtti III— IV. évezredben egyideig sokkal melegebb klimájú. A nemes
lombhullató fák messze északra terjedtek.

Alsó-Immatra vízesés a Vuokszen folyón.

-
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Szigetek Közép-Finnországban.

Ez a neolit, vagyis a csiszolt kőkorszak.
Ekkor létesülnek a dolmenek, hengerszekercék és folyosósírok. Észak-Európát, így
Finnországot is sűrűn lakták ebben az idő
ben. A telepek — az ásatások szerint — a
délnyugati és délkeleti sarkokban sürűek.
Az emberek is két oldalról, az orosz tábla
(Ladoga) és a Baltikum felől (Aland) ván
dorolnak be.
Ez a régi lakosság nem finn. A finnek
és észtek a Kama mellől jönnek, időszámí
tásunk első századaiban. A Baltikum (Balti
vagy Keleti tenger) partjait elérve a bal
tok és gótok hatnak rájuk. Az észtek itt
maradnak, hazát találnak, a finnek azon
ban továbbvonulnak mai hazájuk terüle
tére a IY — V II. században. A lappokat
már ott találják.
—

A történelem nem igen beszél a finnek
ről és észtekről. Nem érinti őket a népván
dorlás sok zivatara, a sok európai háború.
De nem bántja őket a sok vallási küzdelem
sem. Hazájuk akkor még kívül esett a nagy
európai népek érdekkörén.
A X . században keletkezik Dánia, Svéd
ország, Norvégia. Keresztyének lesznek, ez
zel belépnek Európába. Amikor népük sza
porodni kezd, a föld pedig nem termi meg
a mindennapi kenyeret sem, a tengerből
akarják kicsikarni a mindennapi falatot.
A Balti-tenger vareg (normán) tengerré
lesz. A németek is terjeszkednek kelet felé,
germanizálják az Elbán túl lakó szlávokat,
városokat építenek, megszállják a Balti
tenger déli partját. Ezzel megindul a sok
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Sziklák Hevossaari szigetén.

évszázados versengés a skandinávok és né
metek között a Baltikumért.
Amikor az orosz tömeg is kezd szervez
kedni, a Baltikum akkor még pogány népei,
a finnek és észtek a nyugati és keleti keresztyénség közé kerülnek. Győzni a har
madik nagyhatalom, a kereskedelem győz.
Finn- és Észtországban városokat, várakat
építenek a hódítók. 1367. körül Tallin na
gyobb, mint ma. A llanza dicsősége ez.
A X I I I — X IV . századokban Svédország
hatása alá kerül Finnország, egyúttal ke
resztyénné is lesz. De csak a déli part a
svédeké, a tóhátság még vad, független,
kevésbbé lakott. A svédekben megnyilvá
nult szervező germán hatalom ráfekszik
Finnországra, lassan magtárává válik Stock
holmnak. Észtországot a németek szervezik
—

meg; a német lovagrend tartománya az
észt föld 1346 óta.
A skandináv uralkodók a reformáció
küzdelmeiben mindig részt vesznek, de
Finn- és Észtország alig. A parasztok —
olvassuk egy ismertetésben — , akik a keresztyénségnek még csak azon a fokán él
nek, mely a pogányságtól alig tér el, nem
értik meg sem a reformációt, sem az ellenreformációt, csak a műveltebb fiatalságnak
egy parányi rétege. S ma Finn- és Észt
ország protestáns országok.
A X V II. században Svédország nagy
hatalom. A finnek és észtek katonailag tá
mogatják ebben a minőségében. A harminc
éves háború vége felé Svédország serege
35— 38 ezer ember. Ebből finn 17— 18 ezer.
Ezalatt Finnország rohamosan fejlődik,
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Lápiá Kymi folyó.

művelődik, teljesen nyugatenrópaivá válik.
Finnország lesz a választóvonal itt fent
északon Nyugat- és Kelet-Európa között.
Amikor azonban Svédország túlmére
tezte hatalmát, nem tudta kitölteni orszá
gát gazdasági értékekkel, belülről támoga
tott katonai erővel, a svéd hatalom össze
roppant. Viszont Nagy Péter cár óta erő
södött Oroszország, ezért Finnország meg
Észtország a svéd érdekkörből átkerültek
az orosz zónába, mert Oroszországnak ten
gerpartra volt szüksége.
Az orosz hatalom alá való kerülés elő
nyére vált Finnországnak. Az orosz még
messze állott a nyugateurópai műveltség
től, a finn már felvette, megtanulta a svéd
nyelvet is. A két hatalom között Finnország
nemzeti öntudatra ébredt, ezáltal nem mor
zsolódott fel, nem tűnt el a névtelen népek
nagy tengerében.
A X V III., X IX . század az elnyomatás
századai, de a szenvedésekben, akár a nagy
tűzben a vas, acéllá izzott a finn lélek,
eggyé kovácsolódott, nem tudta lehenge

—

relni az orosz kolosszus. A finn nép haza
szeretete az egész világ figyelmét a kis
népre irányította. 1899-ben már 1050 ki
váló európai tudós fordul II. Miklós orosz
cárhoz az elnyomott Finnország érdekében.
De a gazdasági életbe is belekapcsolódott
Finnország. A Nyugat-Európában hiányzó
fa ráirányította Anglia figyelmét a fában
gazdag Finnországra. A világháborúban
Finnország népét nem merik a frontra kül
deni az oroszok, de a kis Észtország népét
kiviszik. A világháború vége meghozta a
két ország felszabadulását és fejlődésének
biztos alapját.
A finnek és észtek földje.
Ez országok földje a tudósok szerint
folytatása az Orosz-táblának. A Skandináv-félszigetig terjed. Ez a hatalmas föld
a legrégibb idők óta mozdulatlan, nem gyürődött. A kőzetek símán, gyűretlenül fek
szenek egymáson, mint a könyvben a lapok.
Az Orosz-táblát itt-ott elöntötte néha-néha
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Fenyőerdő a sziklákon Mankalánál.

a tenger, ezt mutatják az emlékek, a vissza
hagyott, leüllepedett iszaprétegek. Finn
országban a legrégibb kőzeteket találjuk
mindenütt fent, csak a jégkorszakban tör
tént rajta változás.
Finnország éghajlata ma is elég mos
toha. Ügy van, mint Liptóban, 6— 8 hó
napig is eltart a tél, viszont 4 hónapig meg
hideg van. Hát még a jégkorszakban, ami
kor 4— 5 fokkal még hidegebb volt, a csa
padék is több a mainál, amely a nagy hi
degnek megfelelően hó alakjában hullott
alá!
Most bízzuk rá magunkat egyik kiváló
geográfusunkra, vezessen ő bennünket a
jégkorszak határának megvilágításában.
Gondoljuk el, minő változásokat idézhetett
elő ezeken a tájakon a jégkorszak beköszön
tése. Évente több méter magas hó hullott
alá, amely nyáron sem olvadt el. íg y évek
százai alatt egymás fölé tornyosultak a hó
rétegek, saját súlyuk alatt összelapulva,
jéggé keményedve. Egész Skandináviát, a
Keleti-(Balti-)tengert és Finnországot ha

—

talmas, egybefüggő jégtömeg borította,
melynek vastagsága idők folyamán jóval
meghaladta az 1000 métert. Hogy megért
sük a későbbi jelenségeket, arra kell gon
dolnunk, hogy ez a hatalmas jégtömeg nem
síma asztallapon nyugodott, hanem áz alja
Európa egyenetlen felszíne volt, amelynek
legmagasabb részei a Skandináv-Alpokban
voltak. A jégtömeg ezen a ferde felületen
saját súlyánál fogva mozogni kezdett, a lej
tőn megindult lefelé és sugárirányban szét
folyt. Így történt, hogy a jég elérvén egy
szer az 1000— 2000 méteres vastagságot,
többet nem növekedett, mert a jégtömegek
mozgásnak indulva, eljutottak ama déli te
rületekig, amelyeken a melegebb éghajlat
következtében elolvadtak. Ekkor azután
körmozgás indult meg, amelynek eredmé
nyeképpen a Skandináviában és Finn
országban földre hullott hó esztendők múl
tán jégárak (gleccserek) alakjában eljutott
Lengyelországig, Németországig, Angliáig,
ahol azután elolvadt.
De nézzük azt is, mi történt a jég alatt f
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A jéggel borított területeken nem volt pa
tak, folyó, tenger, de nem volt növényi és ál
lati élet sem. A jégárak pedig hatalmas sú
lyukkal, mint valami óriási mozgó hegység,
végigszántván a területet, mint millió óriás
gyalú koptatták, csiszolták a Föld szikla
kérgét. Ahol lehetett, el-elszabadítottak egyegy szikladarabot, szétrepesztették a kőze
teket és ettől kezdve a jégbe fagyott ke
mény sziklatuskókkal, amelyeket magukkal
vittek, még hathatósabban csiszolták, váj
ták, szántották a földet. A megindult jég
tömeg ilyen módon évezredek alatt rengeteg
törmeléket szállított le erről a területről
azokra a vidékekre, ahol a jég elolvadt és
a törmelék elborította az idegen tájak fel
színét. így keletkeztek a jégárak határán a
végmorenák helyenkint nagyon magas, ha
talmas ívekben sorakozó gátjai. Így jutot
tak el Németországba, Oroszországba a
Skandináv-Alpokból származó hatalmas
szikladarabok, az ú. n. vándorkövek.
A jégkorszak után nem lett egyszerre
melegebb az időjárás. Sokáig küzködött
egymással a hideg és a meleg. Emiatt egyes
helyeken hatalmas törmelék, moréna kép
ződött. Finnország északi részét, az Északi
Jeges-tenger partvidékét ma is hó borítja
sok helyütt. De mindenütt ott a kietlen
tundra, ahol 1 méternél mélyebben állan
dóan fagyott a talaj, még nyáron is jeget
talál a csákány.
A gleccserek ki vájták a kőzetek puhább
részeit, ott tehát teknők, mélyedések kelet
keztek. Ezeket töltik ki a tavak. Másutt a
tenger nyomul be mélyen a szárazföldbe.
Itt a norvég fjordok másai, a hosszú kes
keny tengeröblök (fjárd-ek finn nyelven).
A legtöbb tavat a Finnország déli részén
húzódó nagy morenaövtől északra találjuk.
A délre eső partvidék elég sík, emellett
sokszor elborította a tenger, tehát termé
keny iszapját (vályog, agyag) is ott hagyta.

—

Itt tehát lehetséges a földmívelés. A tavak
vidékén, a morénákra merőlegesen hosszú,
itt-ott 40— 50 m magas gátak húzódnak.
Ezek a jég alatt tovasodrott törmelékből,
többnyire szögletes kavicsokból és kőtuskókból, részben azonban már az olvadó víz
től sodort görgetegekből, legömbölyített ka
vicsokból és homokból épültek fel. Ezek az
ozár-ok (egyes számban óz).
A legnagyobb finn tavak közül legszebb
az ú. n. Saima tórendszer, az ország dél
keleti végében. Rövid csatornák vezetnek
belőle a szomszédos tavakba. Gőzhajón
körülbelül 200 km-nyire lehet itt az ország
belsejébe hatolni. A Sadma fölösleges vize
a Ladoga-tóba folyik. Ennek a sellős íolyónak Vuoksen a neve. Legszebb zuhataga az
Imatra, Yiipuri (W iborg) kikötővárostól
északra.
Észtország legmagasabb pontja 317 m
magasan emelkedik a tenger szintje fölé.
Észak-Észtország a Finn-öböl partján he
lyenkint meredek, sziklás partfalban, az ú.
n. glint-ben végződik. Őskőzetekből álló
földjében alig van hasznosítható ásvány.
Egyedül az olajpalának jut nagy szerep,
amely barnássárga, morzsolható mézgapala.
Észtországnak ugyanis — akárcsak a test
vér Finnországnak — semmi szere sincs,
ezért az olajpalát vasutak és gyárak fűtő
anyagául, gázfejlesztésre, lepárolt termé
keit pedig gáz, kátrány, olajok, festékek,
gyógyszerek és szappan előállítására hasz
nálják.
Észtország felszínét is a jégárak alakítot
ták. De míg északon csak csiszolt, gyalult a
gleccser, délen már felhalmozta a sok tör
meléket, amit idáig szállított. Sok a folyó,
néhány hajózható is, de valamennyi rövid
lefolyású. A tengerparton sziklaszirtek, né
hol homokzátonyok veszélyeztetik a hajó
zást.
Dr. Horváth Károly.
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A korai középkor építészete.
Amíg Róma építészete tetőpontjára ért és
Imnyatlani kezdett, nagy átalakuláson ment át
Róma népe. Keresztyénné lett és ezzel teljesen
új követelményeket állított az építészet elé.
Nem testi örömet adó palotát, cirkuszt, fürdőt
kellett építeni már, csak egyet: templomot. A
korrfi keresztyén építészet nem új stílus, a ró-

hajó falait színes mozaikképek díszítették.
Arany háttérrel Krisztust és bibliai jeleneteket
ábrázoltak. E mozaikok egy ideig igen szépek
és a római festészet magas színvonaláról tanús
kodnak, később bizánci mesterek keze alatt me
revek és élettelenek lesznek. A hajókat felül
famennyezet fedte. A fő- és kereszthajó metsző-

mainak egy változata. De ebben a változatban
rejlik csírája az egész középkori építészetnek,
mert ez találta meg a keresztyén felfogásnak
legjobban megfelelő templomformát, a bazilikát.
E bazilika hasonlít a római profán, gyűlésezö bazilikához. 3 vagy 5 hajóból, azaz egymás
tól oszlopsorokkal elválasztott hosszú csarnok
ból áll. A középső a szélsők fölé emelkedik, ez
a közép- vagy főhajó, túlemelkedő részein van
nak az ablakok. Ennyiben megegyezik a profán
bazilikával. Űj benne az, hogy ezeket a hajókat
kereszthajó szeli át, hogy e mögött félkörű
fülke, apszis zárja a főhajót és hogy a bazilika
elé oszlopsoros előudvart, paradisost építettek.
Az oszlopokat részben régebbi időkben épült
gazdag római épületekről vitték el, részben ma
guk faragták. E magukfaragta oszlopok durvák
és alaktalanok, mutatván, hogy ez a római mű
vészet hanyatlásának kora. Az apszist és a fő-

désében állt az ú. n. cibóriumos oltár, asztal,
négy sarkán oszloppal és díszes mennyezettel. E
mögött imádkozott és prédikált a pap a hívek
felé fordulva.
Bazilikákon kívül köralakú templomokat is
építettek, de ezeket inkább keresztelő- és sír
kápolnának használták. Egyszerű, kupolás kö
zéptérből és oszlopsorral elválasztott körüljáróból állnak. Nyugateurópa a bazilikális, kelet a
körtemplom típusát kedvelte.
A római birodalom bukása után egy időre
Konstantinápoly lett a keresztyén kultúra kö
zéppontja. Bőkezű császárok hatalmas adomá
nyokkal segítették elő az építészet fejlődését
és így keletkezett, ókeresztény és keleti hatások
alatt a bizánci stílus.
Famennyezetek könnyen elégtek s ezért a bi
zánci építők kőmennyezeteket készítettek. Erre
legalkalmasabbnak a kupola mutatkozott, ezért

—
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kupolás, nem bazilikás templomokat építettek.
A kupolás nagy középtér jellemzi a bizánci
templomot. Ezt kisebb-nagyobb fülkék, félku
polák, körüljárok veszik körül.

A legnagyobb és legszebb bizánci templom a
Hagia Szófia, az . Isteni Bölcseség temploma.
32 m átmérőjű kupoláját alacsonyabb félkupo
lák, ezeket fülkék és emeletes körüljáró veszi

körül. E hatalmas középtér hatását még fokoz
zák a gazdag mozaikok és gyönyörűen faragott
márványrészletek. Oszlopfőjében tetőpontra jut
a bizánci részletkiképzés. E finom formák az
akanthus-levélnek csipkékké stilizált szárma
zékai.
A bizánci stílus nyugatra is elterjedt. A ve
lencei Szent Márk templom aranymozaikban
úszó kupolái és gazdag oszlopfői bizánci hatás
alatt készültek. Keleten a görögkeleti vallás hí
veinél, Oroszországban, a Balkánon máig is él.
Európa nyugati része azonban a bazilikához
ragaszkodott és azt fejlesztette tovább. Elma
radt az előudvar, de elmaradhatatlan lett a to
rony, nagyobb lett a kereszthajó, úgyhogy az
alaprajz latin keresztté lett. A hajókat, kezdet
ben csak a mellékhajókat keresztboltozattal fed
ték be. Ezek az átalakulások a román stílusban
mentek végbe.
A román stílust az erős, ködös-misztikus,
mesés germán és a világos, egyszerű klasszikus
gondolkodás és alkotás hozta létre. Ott kelet
kezett, ahol csak híréből ismerték a görög-római

—
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művészetet, a klasszikus elemek belevegyültek
egy új, őserős stílusba és e konglomerátum a
román művészet. Kezdete a 9. századba tehető,
tetőpontját a 12. szd-ban érte el. Ezután ha
nyatlás nélkül a gót stílusba megy át.
A román bazilika legjellemzőbb alaptulajdon

a mellékhajó, a főhajó egy négyzete mellé a
mellékhajónak két négyzete kerül. Ez a román
stílusnak jellegzetes ú. n. kötött rendszere. A
nagyobb négyzetek súlyát nagyobb pillérek ve
szik fel, két nagyobb pillér közé egy kisebb
kerül. Ez a román bazilika szerkezetének alapja.

A speieri dóm belseje.
sága a latinkereszt alaprajza után az, hogy ha
jóit keresztboltozatok fedik. Ezek jóval nehe
zebbek a famennyezetnél, erősebb támaszokra
volt tehát szükség. íg y a hajók közötti oszlopo
kat vastagabb pillérek váltják föl, sokszor fél
oszlopokkal díszítve. A keresztboltozatok miatt
négyzetekre kellett felosztani a hajókat. Mivel
a főhajó rendszerint kétszer olyan széles, mint

—

E szerkezet kiképzése, a részletek, díszítések
rendkívül sokfélék. Nincsenek általános típusok,
mint pl. az ión oszlopfő; minden épület oszlopfői mások és egy templom oszlopfői is külömbözők.
Külső megjelenésében a belső boltozatokat a
sok, hangsúlyozottan félkörű és köralakú ablak
és a kis félkörökből álló párkány érzékelteti.
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Néha, különösen Olaszországban, íves oszlopsort
alkalmaznak. A templom elmaradhatatlan tar
tozéka a torony, vagy mint különálló harang
torony, az Olaszországban szokásos campanile,
vagy a templommal szerves összefüggésben és
vele egyenlően kiképezve.
Belül a pilléreken boltozatokon, oszlopokon
kívül kevés az architektonikus kiképzés. Festés,
mozaik nem díszíti a falakat, de éppen ez a
szigorúan szerkezeti, kissé komor és sötét tér
alakítás ad nagyszerű és áhitatotkeltő hatást.
A részletek kiképzésénél vagy emberi, állati
és növényi alakokat gyúrtak össze, vagy tisztára

geometrikus díszítéseket alkalmaztak. Az utóbbi
módnak gyönyörű példája a jáki templom híres
kapuja (másolata a Városligetben van). A bol
tozatok tartásához szükséges vastag falba van
vágva, a nagy, ferde felületeket oszlopok, indás,
fogas, zegzugos faragott díszítések halmozzák
el. E díszítés mind szobrászi munka, parasztos
egyszerűség, gyermekes naivság jellemzi.
A román művészet sohasem merevedett olyan
értelemben stílussá, mint a görög vagy a római.
Szerkezeti és díszítő törekvései csak a gót mű
vészetben fejlődtek ki teljesen.
Valér Erik.

Román oszlopfő.

A cifraszűr.
Egy olyan könyv jelent meg a közel
múltban, amely megérdemli, hogy néhány
szóban megismertessük kedves olvasóink
kal. A könyvet G yőrffy István dr., a buda
pesti Néprajzi Múzeum igazgató-őre írta
és adta ki rendkívüli áldozatok árán. Nem

—

sok olyan könyv jelent meg a magyar
könyvpiacon, amely annyira szolgálná a
magyar nemzeti érzést, mint ez a munka.
Pedig miről beszél ez a könyv? Egy olyan
ruhadarabról, amely ma már teljesen ki
ment a divatból, alig látunk néhány dara
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bot belőle, mert csak igen kevesen viselik.
A szűr teljesen magyar ruhaviselet. Ilyen
ruhadarabot egyetlen más nemzetbeliek
sem viseltek. Jellegzetes magyarossága
azonnal szembetűnik minden külföldi előtt,
aki hazánkban tartózkodik, földünket és
népünket meg szeretné ismerni.
A szűr kizárólag népi ruhadarab, ame
lyet az úrirend sohasem viselt. Felöltőnek
használják. A szabása rendkívül egyszerű.
Mivel a vállra vetve viselik, az újjának
nincs semmi jelentősége, éppen azért be
varrták, befenekelték. A szűr nem szűr, ha
a válláról hiányoznék a négyszögletes gal
lér, amelynek két sarkán posztóból varrott
csücskö van. Amikor az eső esik, a szűr
gazdája összeköti a két csücsköt egymással
és akkor a gallért úgy húzhatja a fejére,
akár a csuklyát. G yőrffy István részletesen
elmondja, hogy mennyi minden jó tulaj
donsága ván a szűrnek. Valóságos kincse a
magyar parasztnak, különösen a pusztázónak, vagy annak, aki sokat jár kinn a sza
bad levegőn. Akinek szűre van, az nem fél
a zimankótól, csúnya förgeteges esőtől.
Megvédelmezi ez az ősi ruhadarab minden
meglepetés ellen, amit a szeszélyes időjárás
hozhat a főjére. Oltalom a hideg ellen, hű
vös árnyék a nyári melegben. Ezenkívül
derékalj, párna, vagy takaró aszerint,
amint gazdájának szüksége van rá.
A könyv tulajdonképpen azért íródott,
hogy a szűr díszítésével foglalkozzék.
Természetes, hogy a szűrt, a magyar nép
legkedvesebb ruhadarabját, igen nagy sze
retettel díszítették. A hímet nem asszonyi
kéz rakta a szűrre, hanem maga a szűr
szabómester varrogatta rá a szebbnél-szebb
díszítést, amelynek szépsége bámulatra ra
gad mindenkit, aki látja. Hihetetlen pom
pa, forma és színgazdagság ragyog felénk
a könyv lapjairól, amely közel négyszáz
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Tolnamegyei eifraszűr.

ábrában ismertet meg bennünket ezzel a sa
játos magyar ornamentikával. Büszkeség
tölti el mindenki szívét, amikor ezt a kizá
rólagosan magyar nemzeti kincset meg
ismeri. Olyan gazdagság ez, amelyből mű
vészetünk szinte vég nélkül meríthet.
Miért hívom fel erre a könyvre az ifjú 
ság figyelmét?
A diákság iskolai tanulmányai alatt a
rajzban megismerkedik a magyar ornamen
tikával. Ha valaki bővebben akar foglal
kozni a magyar díszítményekkel, sehol any-
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nyi eredeti és szép motívumot nem láthat,
mint ebben a könyvben. A diáklányok kézi
munkáik számára igen sok szép mintát ta
lálnak, amelyeket mindenféle célra felhasz
nálhatnak. Miért forduljanak a kézimunká
ban idegen mintákhoz, amikor ebben a
könyvben az eredeti magyar hímzések egész
tömege kínálkozik a legváltozatosabb for
mákban ?

dalt, amely a szűrrel függ össze? Vagy álta
lában hallott-e a szűrről valami érdekes
adatot ? Az a diák, aki Győrffy dr. könyvét
átlapozta, rájön arra, hogy minden kicsi
ségnek látszó adatnak is megvan a maga
jelentősége. Minden adatot szívesen fogad
a Néprajzi Múzeum (Tisztviselő-telep),
amelyet oda beküldenek. . . Nem is képzeli
a diák, milyen nagy szolgálatot tehet a tu
dománynak, ha a nép lelkivilágával foglal
kozik, amely akár a népi művészetben, akár
a népköltészetben nyilvánul meg.

Ez a könyv a diákság számára egy olyan
tudományra mutat, amelynek művelése
nemcsak igen szép, de nemzeti szempontból
rendkívül fontos is. Ez a tudomány a nép
rajzi-tudomány, amelynek a diákság rend
kívül nagy szolgálatot tehet. Hány cifra
szűr fordulhat meg előttünk, amelynek
szépsége felhívja figyelmünket?! Ilyenkor
ne elégedjünk meg azzal, hogy gyönyörkö
dünk benne, hanem rajzoljuk le a díszíté
sét, tudjuk meg, hogy milyen vidékről
való? Ki a gazdája? Mit beszél róla? Tud-e
valami közmondást, vagy ismeretlen nép

Sajnos, a magyar földről egyre gyorsab
ban hervadoznak a népi művészet és költé
szet virágai. Elsorvaszt mindent a rohamo
san terjedő kultúra, gyáripar és az olcsó
nyomdai termelés. Győrffy még idejében
mentette meg a. teljes feledéstől a szűr vi
rágait, példát adva a magyar ifjúságnak
arra, hogy felismerve a néprajzi tudomány
fontosságát, mentse azt, ami még ment
hető . . .
F. Gy.

MŰVÉSZET
Madarász Viktor emlékezete.
Száz évvel ezelőtt, 1830. december 14-én szü
letett meg a magyar történeti festészet egyik út
törő mestere, aki pályája elején fényes külső
sikereket arat, maradandó műveket alkot; szé
pen megindult fejlődése azonban éppen életejavakorában elsekélyesedik. Egy időre teljesen
leteszi az ecsetet, majd ismét felveszi, és 87 éves
korában csaknem teljesen elfeledve bal meg.
Nyolevanhét év nagy idő egy köznapi ember
életében is, még inkább egy művészében, akinek
érzékeny lelke fogékonyabb az élet örömei és
szenvedései iránt, és pályája ennélfogva, ha
külső eseményekben nem is, de lelki élmények
ben, gazdagabb. A művész élete könnyen fordul
hat tragikusra. Madarász Viktor életének fo 
lyása, művészpályájának letörése érthetetlennek,
ö maga szeszélyesnek, következetlennek tűnik

-

fel. Fiatal korának nagy sikerei után, éppen mi
kor külföldről hazakerül, alkotó kedve ellankad,
teremtő ereje kimerül, egyre csüggedtebben dol
gozik, végre csak üzleti ügyekkel foglalkozik,
és amikor élete vége felé ismét visszatér a mű
vészethez, inkább a megélhetési gond, mint al
kotási vágy viszi erre rá. Ezen sajátságos inga
dozást részben külső körülmények is elősegítet
ték, igazi okai azonban mégis a lélek mélyén
rejtőzhettek, különben szembeszállt volna a sors
mostohaságával.
Madarász művészi letörése annál érthetetle
nebbnek tűnik fel, mivel hazatérte után követ
kezik be; holott az ő művészete éppen a hazai
földben gyökerezik. Őt tulajdonképpen hazafias
érzése avatta festővé; neki a művészi szempont
nál sokkal fontosabb a tartalom. A magyar
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szabadságharcot mint gyermekifjú küzdi végig;
harci babérokat nem arat ugyan, de lelke anynyira megtelik a haza és szabadság eszményé
vel, hogy másnak alig jut benne hely. A magyar
történet szabadsághőseit és vértanúit festi meg.
Első nagyobb festménye, „A bujdosó álma”
után a tragikus hősök sorozata következik:
Hunyadi László, Zrinyi Péter és Frangepán
Ferenc, Zách Felicián, Zrinyi Ilona és mások.
Művészeti tanulmányainak menetében is a sza
badságszeretet, a függetlenség irányítja. A müvészakadémiák sablonos,
zsarnoki rendszere
ellen fellázad; Bécsben, Párizsban is olyan mes
terek mellé szegődik, akik tanítványaik egyéni
ségét tiszteletben tartják, fejlődését nem aka
dályozzák. Mestereitől csak azt tanulja meg,
ami az ő lelkének megfelel, és Párizsban a má
sodik császárság nagy történeti festőjének, Delacroix-nak kolorista (színhatáson alapuló) isko
lája sem téríti ki őt útjából. Párizsi tartózko
dása alatt festi legjobb képeit, melyeknek drámaisága még a magyar hazafias érzéstől távol
eső párizsiak lelkét is megrendíti. Itt aratja leg
nagyobb külső sikereit is: Eugénia császárné is
vásárol nála, és a párizsi „Sálon annuel ’ ’ (évi
kiállítás) tárlatán aranyérmet kap.
1870-ben kerül haza és itt a hazai földön
veszti el a talajt lába alól. A kiegyezés utáni
idők békés hangulata nem vág össze az ő for
radalmár lelkének lázongó hevével. Szeretettel,
tisztelettel fogadják, de nincs megértés. Béké
sebb feladatok várnak rá: állami megbízást kap,
hogy megfesse Bethlen Gábort tudósai körében.
Belső meggyőződés, lelkesedés nélkül dolgozik;
amely alkotása pedig a lelke mélyéből fakad,
mint pl. Hunyadi Mátyás prágai fogságában, az
nem talál visszhangra, a pályázaton mellőzik.
Megszakad a lelki közösség közte és honfitársai
közt. A művészeti kritika is nála sokkal sekélyesebb tehetségek vezetésével ellene fordul. El
szigetelődik, fölöslegessé válik, úgyszólván élve
temetődik el.
Pedig Madarász alkotásaiban a hazafias érzé
sen kívül más igazi művészi értékek is vannak,
melyek két legkiválóbb alkotásában, a Hunyadi
László siratásában és Zrinyi Frangepán utolsó
találkozásában nyilvánultak meg legszembeszökőbben. „Hunyadi László siratása” című képe nenfesak drámaiságával, hanem szerkesztésével, a
fény és árnyék erős ellentéteivel, a sötét, ko
mor színek változatosságával, tehát hazafias ér
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zésünktől függetlenül, tisztán művészi tulajdon
ságaival is hat ránk. A kápolna homályát a kép
közepét átszelő két hatalmas gyertya sáppadt
fénye nem oszlatja el, csak a fehér lepellel le
takart holttest körvonalait világítja meg; a két
gyászoló nő alakja csaknem teljesen a homályba
vesz. Az anya arca egészen sötétben marad;
tompa fájdalmát és megtörtségét, összeroskadt.
alakja és csüggedt magatartása fejezi ki. A
menyasszony fiatalos szenvedélyességgel meg
nyilvánuló fájdalmát a homályban felmerülő
karjának kétségbeesett mozdulata és a gyertya
fénytől részben megvilágított arcának őrjöngő
kifejezése tolmácsolja.
„Zrinyi és Frangepán utolsó találkozása a
bécsújhelyi börtönben” Madarász művészetének
más vonásait tünteti fel. A szerkezet az ellen
tétes hatásokon épül fel, melyeknek szembe
állítása azonban nem éles, nem szélsőséges. Az
ablakon beszűrődő halvány fény enyhén vilá
gítja meg a középen elhelyezett főcsoportot, a
két vértanú nemes alakját, míg az ajtóban meg
jelenő vészbizottság csoportja félig homályban
marad. Frangepán finom szépsége, szelíd meg
nyugvása és Zrinyi keménymetszésü, magyaros
arca és dacos, férfias elszántsága a két barát
különböző egyéniségét erősen hangsúlyozza:
megvan az ellentét a két szabadsághős megindultsága és a pompás ruházatú bizottság rideg
lelketlensége közt is és az a búcsújelenetet még
moghatóbbá teszi.
Érthetetlennek látszik, hogy ilyen nagy mű
vészeti értékek nem adtak a mesternek elég ön
bizalmat és bátorságot arra, hogy istenadta te
hetségét a mostoha viszonyok ellenére diadalra
juttassa. A mégnemértés okozta elkeseredés leg
kiválóbb tájképfestőnk, Szinyei-Merse Pál tevé
kenységét is egy időre megbénította, de ez nála
csak átmeneti jelenség volt, önmagába vetett
hite ezen .átsegítette és ö újult erővel és lelkese
déssel dolgozott utóbb. Madarászt az együtt
érzés hiánya teljesen megtörte, mert ő elsősor
ban nem művész, nem festő volt, hanem a hazaszeretet és szabadságvágy apostola, akinek az
ecset csak eszköz, volt szenvedélyes érzéseinek
kifejezésére.
Amikor ezeknek kifejezése nem
kelt már visszhangot honfitársai lelkében, akkor
már nem érdemes élnie és dolgoznia; olyan már
csak, mint egy hazajáró lélek: a régi dacos, ku
ruc magyar hazaszeretetnek sáppadt kísértete.
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Hogyan nevel a „János vitéz" magyarrá?
A kis gyermek hálás örömmel élvezi Petőfi
költeményének meseszerű szépségeit. Gyönyör
ködik Jancsiban a zsiványtanyán, elégtétellel
szemléli a gonosz haramiák bűnhödését, de szeme
igazán a magyar huszárok megjelenésénél ra
gyog fel: velük érez csodás kalandjaikban, mi
kor meg János vitéz a török basát is ketté
hasítja kardjával, jóleső érzés tölti el. Nem hi
szem, hogy a magyar vitézség ez egyszerűen
rajzolt képe ne lenne minden olvasójára a lég-'
nagyobb hatással.
Szerencsés kézzel vitte színpadra Petőfi mü
vét hatvan évvel keletkezése után, 1904-ben Ba
konyi Károly, mikor éppen a huszárkalandot
állította a mű középpontjába. Magyar zászló
vezeti huszárjainkat, nem kell nekik a cifra
francia lobogó, az egyszerű magyar lelkesíti
őket diadalra. Bégen jelent tehát meg János vi
téz a színpadon Kacsóh Pongrác igazi magyar
zenéjével, s .1930-ban, most karácsony előtt is
adták még. Mi igazolja inkább örökkévaló be
csét és életét? 15.000 budapesti gyermek látta
a székesfőváros ifjúsági előadásaiban a Városi
Színházban, melynek ezek voltak egész életében
legszebb napjai. S ma is hatott, sőt talán bizo
nyos szempontból még erősebben hatott, mint

annak idején. Talán éppen az hatott leginkább,
ami Petőfiben nincs meg: János vitéz elhagyja
Tündérországot, mert hívja a magyar falu. Ott
most árainak, folyik a munka; míg ő Tündér
országban király lenne, otthon éli a magyar
paraszt a maga egyszerű életét. Mikor János vi
téz, a tündérek királya erre gondol, újra Kuko
rica Jancsi lesz belőle: nem kell neki a tündéri
pompa, vágyik a szíve vissza. S Iluska? — bi
zony ő sem maradhat, hanem megy oda, hová a
szíve vonzza, megy ö is vissza.
Aki járt külföldön, bizonyára érezte a haza
felé való vágyódás nemes érzését. Mikor az em
ber eléri a magyar határt, mikor újra látja a
nemzeti lobogót, hallja szép magyar nyelvünket,
elérzékenyedik és akármilyen jó dolga volt is
kinn a külföld talán nagyobb kényelmében,
mégis boldognak érzi magát. Különösen ma, mi
kor olyan sokszor kell a határt átlépnie a ma
gyarnak! —• Milyen nevelő hatása van ma a
János Vitéznek, Bakonyi—Kacsóh daljátékának!
Hol az igazi boldogság? Itt azt látjuk, hogy a
szerető szív mellett is csak a magyar hazában,
csak otthon a Tiszamenti országban, mely lehet
kicsiny, de mégis csak a miénk s így a legszebb.
B. D.

Mozart-év.
Majd elfelejtettem, hogy már megint jubilálni
kell, mivel felfedeztek valami lehetetlen évfor
dulót abból a célból, hogy ünnepeljenek. Nem
magyarok teszik ezt, hanem a németek találták
meg, hogy a legnagyobb zenészek egyike, Mo
zart éppen január 27-én 175 éve született; de
más emlékezetes évszám is van életében: 150
éve lesz március 16-án annak, hogy Bécsbe köl
tözött, ami életében fontos fordulópont, no meg
140 éve. lesz december 5-én, hogy 35 éves korban
meghalt. Mi következik ebből? Az, hogy ez az
év nem Szent Imre-év, hanem Mozart-év lesz.
Igen helyesen, nem fényes ünnepélyekkel akar
ják megülni e jubileumokat, hanem Mozart-kultusszal, vagyis örökbecsű műveinek ápolásával.
A háború utáni idők szomorú napjaiban igen
sokszor ünnepeltünk már, igen sokszor emlékez
tünk, de — sajnos — az ilyen emlékezések ma

—

radandó hatását eddig még nem tapasztalta az
emberiség: jobbak, ideálisabb gondolkozásúak
nem lettünk általuk. Pedig minden emlékezésnek
csak ez ad létjogosultságot. Éppen ezért talán
nem is egészen helyes, bármily nagy embernek
is ilyen kevéssé jellemző évszámait kikeresni és
csak ezért rágondolni. Hiszen van elég nagyobb
alkalom is, melyről megemlékezni soha el nem
mulaszthatjuk. Ilyen volt a reformáció nagy dá
tumainak ünneplése, ilyen, hogy csak a legemlé
kezetesebbeket említsem: Dante halálának 600.
évfordulója 1921-ben, Petőfi, Jókai, Madách szü
letésének centenáriuma. Ép ezért nem kellene
olyan alkalmakat kiragadva keresni, mint An
dersen születésének 125 éves fordulója, stb.
, Vagy keressünk ilyeneket is, hogy a mai el
fásult és anyagias világba az elme nagyjainak
munkájából ideálizmust vigyünk bele? Lehet
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róla vitatkozni. Tény az, hogy van hatalmas al
kalom is elég, hogy csak rámutassak arra, hogy
1932-ben lesz száz éve Goethe, 50 éve Arany
halálának, s 200 éve Haydn sziildtésének!
Majd elfelejtettem én, aki zenével foglalko
zom. hogy ez évben Mozartra lehet emlékezni,
még mennyien fogják ezt elfeledni! De az ilyen
előzetes hírek, ünnepségek bejelentései a figyel
met ráterelik a nagy alkotásokra és nemes alko
tóikra. Ezért ünnepeljünk, — illetve ne ezzel a
szóval mondjuk, hanem: gondoljunk mindig a
nagy elmékre, azaz ne mulasszuk el soha, hogy
lelkünket általuk nemesítsük, akár van százhetvenöt éve életük valamely fordulójának,
vagy valamely művük megjelenésének. Mert ez
fontosabb lenne, mint életrajzi adatok ellenőr
zése. Pl. Bach Máté-passiója 1929-ben volt 200
éves, s bizony ez elszaladt úgy mellettünk, hogy
a hivatásos zenészvilágon kívül alig vettünk
róla tudomást, még mi, evangélikusok sem, kik
nek egész egyházi zenéje Bachból él.
Foglalkozzunk most kissé Mozart Amadeus
Farkassal, a salzburgi osztrák zenésszel, ki rövid

35 évnyi életben is 600-nál több müvet alkotott.
Foglalkozzatok ti, ifjú barátaim vele, mert ő az
örökifjú művész, kinek működése akkor kezdő
dött, négy éves korában, mikor még más gyer
mek alig tud beszélni. Ő korán kezdett alkotni,
kellett is sietnie, mert gyorsan kiégett élete fák
lyája, erősen kellett lángját abban a rövid élet
ben szítani, hogy fénye még máig is elvilágo
sítson. Aki zongorázik, Mozart szonátái nélkül
nem tanulhatott meg játszani; aki magasabb
zenét művel, gyönyörködni fog kamarazenealko
tásaiban, szimfóniáiban, s aki operákat kedvel,
az ő alkotásaiban igazán nemes élvezetet ta
lálhat.
Ha most sokszor hozzák színre operáit, játszszák szimfóniáit, vonósnégyeseit, ennek örül
nünk kell s kívánnunk, hogy bárcsak nemcsak a
Mozart-év hatása alatt gazdagítanák műsorukat
előadóművészeink darabjaival, hanem minden
időben, mert örökbecsű alkotásokkal kell anya
gias világunkban zenei életünket értékessé tenni.
Ilyen gondolatokkal — ám legyen — ünnepel
jetek!

FÚRJUNK—FARAGJUNK.
Rovatvezető: MICSINAY PÉTER.

Hogyan tehetők láthatóvá a levegő láthatatlan
változásai.
A meglehetősen régi,
de még ma is igen
gyakran alkalmazott módszer Töplertől szárma
zik. Az eljárás azon alapszik, hogy a gázok tö
résmutatója függ a hőmérséklettől, sűrűségtől,
nyomástól stb. Törésmutatóról beszélünk akkor,
amikor két különböző közeg határfelületén ha
lad át a fénysugár. A fény terjedési sebessége
függ a közegtől, amelyben halad. A különböző
közegekben levő terjedési sebességek hányadosát
törésmutatónak nevezzük. Ha ez 1-töl különböző
szám, azaz, ha a határfelületen áthaladva a
fény sebessége megváltozik, akkor általában
megváltozik a fénysugár iránya is. Ez a fény-
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törés jelensége, ezen alapszanak a prizmák, len
csék stb. tulajdonságai.
Töpler berendezése az la. ábrán látható. Az
S pontszerű fényforrásból (erősen megvilágított,
kis kerek nyílás) jövő sugarakat az L lencse az
A pontban egyesíti, ezek innen továbbhaladva a
T távcsőbe jutnak. Ha a távcsövet a lenesére
állítjuk be, egy nagy fényes kerek foltot fogunk
benne látni. Ha az F éket a nyíl irányában el
toljuk, az A-nál elzárja a fénysugarak útját, mi
által a távcsőben a fényes, kerek folt egyszerre
eltűnik. Az ilymódon beállított eszköz már alkal
mas a vizsgálatokra. Ugyanis, ha a lencse előtt
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egy helyen (g-nél) valami okból törésmutatóváltozás áll elő, ott a fénysugarak eltérnek út
jukból (e, (1 sugarak) s megkerülve az éket
belejutnak a távcsőbe. A távcső látómezejében
ilymódon megjelenik a megváltozott törésmuta
tójú légtömeg képe, világos árnyalatokban, fe
kete alapon.
Még egy másik beállítás is alkalmas a meg
figyelésre. És pedig, ha F ék helyett egy ernyőt
alkalmazunk, amely csak a rendesen haladó, Aban összegyűjtött sugarakat engedi át, akkor a
rendellenesen haladó sugarak nem jutnak a táv
csőbe. így ismét megjelenik a kép, csakhogy
most világos alapon, sötét rajzolatban. Ez a mód
szer jóval érzéketlenebb az előzőnél. E kétféle
eljárással igen sok érdekes kísérletet lehet vég
rehajtani. Lássunk ezekből egynéhányat.
Ha kis csészébe felmelegített higanyt öntünk
s azt a lencse elé állítjuk, szabad szemmel sem
mit sem látunk, míg a távcsőben úgy tűnik fel
a dolog, mintha a higany erőteljesen gőzölögne,
jeléül annak, hogy ott a levegő felmelegedve
felszáll. Sötét látóterű megvilágításnál a higany
valósággal lángolni látszik (2. ábra, a, 3 rajz).
Ha a higanyt lehűtjük, a jelenség hasonló, csak
az áramlás nem fel-, hanem lefelé történik.

—

A levegőben lejátszódó jelenségek legnagyobbrésze oly gyorsan folyik le, hogy azokat
az imént leírt módszerrel nem lehet megfigyelni.
Ezen úgy segíthetünk, hogy S-nél oly fény
forrást. alkalmazunk, amellyel igen rövid ideig
tartó megvilágításokat eszközölhetünk. Erre pe
dig legalkalmasabb az elektromos szikra (1 b.
ábra). Ilymódon, úgyszólván, pillanatfelvételek
ben figyelhetjük meg a jelenséget. A lobogó gáz
láng pl. a 2c ábrán látható képet mutatja.
Érdekes az elektromos szikrák tanulmányo
zása, pillanatmegvilágításban. Az erre szolgáló
berendezés az lb. ábrán látható. I induktor szol
gáltatja a szikrákhoz szükséges magasfeszült
ségű áramot. Ha a G, kondenzátor nincs bekap
csolva, akkor az S és f helyeken a szikrák egvidőben jönnek létre, ellenkező esetben S-nél egy
igen parányit késik a kisülés. Ha a Cs konden
zátort kapcsoljuk ki (C, be van kapcsolva), ak
kor a szikra körül, a levegő felmelegedése miatt
felhők láthatók a távcsőben (2d. ábra). Ha
mindkét kondenzátor be van kapcsolva, akkor
az f-nél történő kisülés által keltett hanghullá
mok kiterjednek a látótérbe, a kissé megkésett
megvilágító kisülés fénye ép ott találja őket,
tehát ezek is láthatókká válnak. Hogy még a
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hanghullámokat is megláthatjuk, eleinte talán
különösen hangzik, de ha meggondoljuk, hogy
ezek is légritkulások és sűrűsödések, azonnal
természetesnek fogjuk a dolgot találni. E tünemennyel vizsgálatára legkedvezőbb az az eset,

Pillanatmegvilágításban megfigyelhetjük a
kilőtt puskagolyó által gerjesztett légörvényekét. Ha deszkát üt át a golyó, a szétrepülő fa 
forgácsok is keltenek légörvényeket, közben a
golyó is megfordul (4c; d. ábra).

3. ábra
ha f kisütő szikraköz az L lencse tengelyébe
van állítva (le. ábra). Ezen esetben a hanghullám képe gyűrű alakjában jelentkezik (3a.
ábra). Ha e hullámok útjába áthatolhatatlan
síkfelületet állítunk, azon vissza fognak verődni
(3b. ábra).

—

E kísérletek persze csak érdekes játékok, az
eljárásnak komoly értéket az ad, hogy oly finom
gázáramlásokat tanulmányozhatunk vele, ame
lyeknél más módszerek már számításba sem jö 
hetnek.
Levius Ernő.
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HÍREINK
Olvasóinknak!
Lapunk főszerkesztőjét, Szántó Róbertét,
a kelenföldi gyülekezet lelkészévé válasz
totta s ezért kénytelen volt a szerkesztőség
től megválni. Az Ifjú Évek szerkesztőbi
zottsága lapunk főszerkesztőjévé az eddig
is nagy szeretettel munkálkodó Dr. Bőhm
Dezső leánykollégiumi igazgatót, az egyete
mes tanügyi bizottság előadóját választotta
meg. A lap anyagi ügyeinek intézését Szuchovszky Gyula vallástanárra bízta, míg a
lap felelős szerkesztője továbbra is Ruttkay
Miklián Gyula maradt. A szerkesztőséget
az eddigi szerkesztőbizottság támogatja
munkájában.
A lap megjelenésében is történik válto
zás.
T. i. olvasótáborunk kívánságának
engedve, az Ifjú Évek ezentúl nem havon
ként kétszer 16 oldalas számban, hanem ha
vonként egyszer, 15.-én, 32 oldalas száynban
jelenik meg az iskolai év folyamán.
Közölni kell még azt is, hogy a szerkesz
tőbizottság névsorát ezentúl nem fogjuk
minden számunkban közölni. A legutóbbi

számban közölt szerkesztőbizottsági névsor
ban annyi változás történik, hogy Dr.
Bőhm Dezső helyébe Szántó Róbert neve
kerül.
Egyebekben megyünk tovább a régi úton,
a régi cél felé újult erővel.
Lapunk december 14-én újabb összejö
vetelt rendezett. Erre olvasóink közül kö
zel harmincán jelentek meg. Tárgyul az
előző értekezlet határozata alapján az úrva
csora volt kitűzve. Dr. Gaudy László hitok
tatási igazgató ismertette az úrvacsora szer
tartásának történetét, majd pedig Luther,
Zwingli és Calvin felfogását erről. Hozzá
szólás kevés volt, hiszen nem is volt a tárgy
maga sem alkalmas vita megindítására, in
kább arról hangzottak el vélemények, hogy
a kényszer mennyiben felel meg evangé
likus vallásunk elveinek, illetve mennyiben
ellenkezik azokkal. Mindenesetre örvende
tes, hogy lapunk állandó olvasógárdát tud
már összehozni, mely természetesen az idők
folyamán csak növekedhetik számban és
erősödhetik egyházunk tanai iránt való ér
deklődésben.

Februári konferenciánk.
Mint decemberi számunkban jeleztük, idei összejövetelünket február 1-én, vasár
nap és február 2-án, hétfőn tartjuk meg a Budapesti Evangélikus Leánykollégium
ban. (IV., Sütő-u. 1. II. em.)
Az összejövetel rendje a következő:

Vasárnap, február 1.
9 órakor bibliakörök a kollégium termeiben.
7,10 órakor találkozás és ismerkedés a díszteremben.
11 órakor istentisztelet a Deák-téri templomban. Prédikál Dr. H. Gaudy László
vallástanítási igazgató.
D. u. 3 órakor k on feren cia:
1. Megnyitó: Dr. Bőhm Dezső főszerkesztő, leánykollégiumi igazgató.
2. „A z evangélium, mint életerők forrása". Előadás, tartja Bácsi Sándor
győri vallástanár.
3. „Evangélium és hazafiasság". Előadás, tartja W olf Lajos bányakerületi
missziói lelkész.
D. u. 6 órakor m űsoros estély, az ifjúság és a nagyközönség részére.

—
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Hétfő, február 2.
ValO órakor a konferencia folytatása:
1. „Az evangélikus ifjúság szerepe a jö v ő M agyarország újjáépítésében”.
Előadás, tartja Dr. Horváth Károly leánygimnáziumi tanár, ev. lelkész.
2. A konferencián elhangzott előadások megbeszélése és megvitatása.
D. u. 3 órakor szeretetvendégség.

A konferencia, a nyilvános estély és a szeretetvendégség helye a kollégium dísz
terme.
Múlt számunkban a jelentkezés határidejét január 15-ben állapítottuk meg. Kivé
telesen a 20.-ig jelentkezőknek is megadjuk mindazokat a kedvezményeket, ame
lyeket akkor kilátásba helyeztünk.

A Budapesti Ev. Leánykollégium 1930. nov. 29-i előadásáról

K isfaludy: Három egyszerre.
Balról jobbra: Krempe Éva, Farkas Edit, Kálmán Mária, Gera
Rózsi, Pap Edit, Adler Edit, Siegler Nóra, Bessenyey Édit.

K isfaludy: Vígjáték.
Balról jobbra: Rapaics Kató, Kováts Kató, Marcsek Sári, Siegler
Alisze, Melichár Edit, Kristek Bea, Szulner Zsuzsa.

—
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
K. V. Kérdezed, hogy vájjon most a farsang
közelgő idején szabad-e szórakoznod, pontosab
ban, hogy evangélikus lány vehet-e részt tánc
mulatságon. Nagyon örülünk, hogy ez a kérdés
felmerült, mert így megírhatjuk véleményünket
erről is. Mindenben helytelen a túlzás, még a jó 
ból megárt a sok. íg y vagyunk a szórakozások
kal is. Azt senki sem kívánja, hiszen maga az
Űr Jézus Krisztus sem tiltotta meg soha az élet
ben való örömöket, nem kívánta, hogy félrevonultan sanyargassuk testünket, tehát senki
sem kívánhatja a fiatalságtól azt, hogy ne mu
lasson. Igenis keresse a nemes és szórakoztató
összejöveteleket, amíg fiatal, hiszen ez az ép
testben ép lélek elve szerint kívánatos is: de
mindenütt ott kell a határtszabó önbírálatnak
lennie. Minden én cselekedetemben bírálnom kell
magamat, hogy vájjon meddig mehetek. Ne a
szabályok kössenek, evangélikus fiatal embernek
és leánynak önmagának kell bírálóul fellépnie
önmagával szemben. A szabad akarat és a lelkiismereti szabadság kötelez minket, arra kötelez,
hogy szabad akaratunkat és szabadságunkat he
lyesen használjuk. Aki tud ítélni nemcsak má
sokon, hanem önmagán is, az meg fogja találni
a helyes utat, melyről le nem lép. Nem lehet ez
ügyben szigorú szabályokat állítani, de szabá
lyokat állít maga a lelkiismeret, amelynek sza
vát meg kell figyelni, akkor a helyes utat el
nem fogod soha hagyni. Tehát nem önsanyar
gató, nem a világtól való teljesen elzárkózó, az
örömöktől borzadó ifjúság az eszményünk, ha

IX. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM.

IFJÚ ÉVEK.

nem a minden szépért és jóért lelkesedni tudó, de
önmagát bíráló és Krisztussal járó fiatalság.
Vadrózsa. Költeményeden nagyon meglátszik,
hogy nem őszinte érzelmekből fakad. Egy V.
gimnazistának életében ilyen „viharok és hajó
törések ’ ’ alig szoktak „zengeni ’ ’. Azt sem hiszszült el, hogy életutad csak „könnyeket és tövi
seket termett” ; életutad tövisei közt valószínű
leg virágok is akadtak. Verselési készséged van.
Érzéseidet őszintén írjad le, mert ez a költésnek
első kelléke.
„S. S. olvasó” . Az előbbi versek formahibái
itt sem maradtak el; az egész költemény igen
nehézkes próza benyomását teszi. Talán jó lenne
nem a halálban keresni a megváltót, hanem
másutt — akkor megfelelő forma is fog a tar
talomhoz csatlakozni. Csak tovább, mert ez még
mindig nem közölhető!
Hű olvasó, Bcsaba. Hát természetesen jöjj el
konferenciánkra, mert a személyes jelenlét min
dig mélyebb és maradandóbb hatást gyakorol,
mint a legszebben megírt beszámoló. Az ne be
folyásoljon, hogy ez vagy amaz szintén jön-e.
A magad szívére hallgass, moly — úgy látszik —
vonz Pestre, kövesd. A viszontlátásra!
Vitatkozó. Sok okos és életrevaló gondolat
van írásodban; ne is titkold el, amit érzel. Majd
konferenciánkon élőszóval is fejezd ki, ami ifjú
lelkedet nyomja. Ha mindenki őszintén meg
nyilatkozik, elérjük célunkat. Csak bátran és
nyíltan szóljunk.

BUDAPEST, 1931. JANUÁR 15.
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Helyesen m egfejtették a következők:
Fekete Margit, Németh Ilus, Lipták János, Gót Béla, Bendl Erzsébet, Bendl
Mária, Klein Anná, Mezey Arzén, Trunóczy Gyula, Kállay Kálmán és Schneider
Béla.
A könyvjutalmat Schneider Béla nyerte.

1931
Február 1-én és 2-án lesz az

IFJÚ ÉVEK
GYŰLÉSE
BUDAPESTEN.

Olvasd el
az ide vonatkozó közleményt!
(142. oldalon.)
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